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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Babcia i Dziadek najlepsi w świecie!
Wszystkim to powiemy, bo wy nie wiecie!
Grupa starszaków „A” z Przedszkola
w Kobylej Górze zorganizowała 25 stycznia wielką uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
Licznie przybyłym gościom dzieci
zaprezentowały najpierw swoje umiejętno-

Jak walentynki, to i serduszka. Tym razem mamy
więc dla Was zadanie serduszkowe – policzcie,
ile serduszek jest na tym rysunku. Obrazek,
z zaznaczonymi serduszkami, oraz wpisaną na
chmurce pod słoneczkiem liczbą serduszek,
naklejce na kartkę pocztową i dostarczcie do
redakcji. Na rozwiązania czekamy do 26 lutego
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

D Z I E C I

ści wokalne i recytatorskie w przedstawieniu o Jasiu i Małgosi, a następnie w krótkim
programie artystycznym podziękowały za
ciepło i dobroć, jakie otrzymują od swoich
dziadków każdego dnia.
Miłą niespodzianką był wspólny

słodki poczęstunek, okraszony prezentami, zrobionymi własnoręcznie przez
przedszkolaków.
To był naprawdę wyjątkowy dzień,
pełen radości i uśmiechu.

Violetta Frymus

Za rozwiązanie zadania z nr. 3. znalezienie szczegółów różniących
dwa, na pozór identyczne, obrazki nagrodę otrzymuje Nikodem Kempa
z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

red.

Jessica

W KRAINIE BAŚNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTRZESZOWIE
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W piątek 27 – stycznia, dyrekcja i grono
pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie zaprosiło dzieci z rodzicami na godz.
18.00 do sali gimnastycznej, aby zaznajomić ze szkołą maluchy, które rozpoczną
naukę w pierwszej klasie.
Starsze klasy przygotowały część
artystyczną.
Dyrektor szkoły p. Edyta Strzelecka
zaprosiła wszystkich na spotkanie.
Pomysł w tym roku był strzałem w dziesiątkę, bowiem postawiono na bajki, które

dobrze znamy i lubimy. W krainie baśni
uczniowie, do szóstej klasy włącznie,
z wielką pieczołowitością przebrali się
za różne postacie z bajek. Pomysłom nie
było końca.
Po szkolnych korytarzach, niczym
w zaczarowanej krainie, krzątały się krasnoludki, Królewna Śnieżka, Czerwone
Kapturki, koźlątka, wilk, a nawet Pippi
i wiedźma! Trzeba przyznać, że wyobraźni
nie zabrakło.
Dzieci, które od września rozpoczną
naukę, zajęły miejsca w pierwszych rzę-

dach, przygotowanych na tę okazję specjalnie dla nich, zaś rodzice przy stolikach
z gorącą kawą i pysznym ciastem. Aktorzy przedstawili maluchom bajkę pt. „Wilk
i siedem koźlątek”, „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków” oraz nową wersję „Czerwonego Kapturka”.
Śpiewano także piosenki, a na zakończenie, z utworem pt. „Marsz”, wystąpił
zespół fletowy pod kierunkiem i z udziałem p. Pawła Kossoka.
Sceneria, a także repertuar wzięty
z magicznego świata baśni, świata, gdzie
wszystko jest możliwe, gdzie żyją królewny, krasnoludki, wróżki, gdzie istnieją
czary, zostały dobrane tak, aby wszystko
podobało się małym widzom.
Nad przebiegiem imprezy, a także
przygotowaniem dzieci - aktorów czuwali
uczący w szkole podstawowej nauczyciele i to im należą się podziękowania za
trud i zaangażowanie. Podziękowania
należą się także rodzicom, którzy uświetnili spotkanie pysznymi wypiekami, oraz
samym aktorom, gdyż to oni wnieśli dużo
radości i pozytywnej energii.
I.W.

PRZYJEDŹ DO NAS, MIKOŁAJU…

ŚWIĘTO BABĆ I DZIADKÓW
U CZTEROLATKÓW
Co roku w styczniu obchodzimy piękne
święto. Szczególnie uroczyście świętują
przedszkolaki. Recytują wiersze, śpiewają
piosenki, częstują ciasteczkami. A kogo?
Oczywiście ukochanych Dziadków. Dzień
Babci i Dzień Dziadka to wspaniała okazja, by uświadomić dzieciom, jak wiele
w ich życiu znaczą dziadkowie. Ile miłości
potrafią ofiarować, a także jakimi przyjaciółmi i powiernikami być.
20 stycznia w Przedszkolu nr 5 sala
czterolatków zapełniła się Babciami
i Dziadkami. Dzieci pięknie przygotowały
się na ich przyjęcie, oczywiście, z pomocą
wychowawczyni – p. Katarzyny SzkopekKarwackiej. Mali aktorzy zaśpiewali piosenki, powiedzieli wierszyki i życzenia,

zatańczyli. Na twarzach wszystkich Babć
i Dziadków widać było dumę i radość, że
to właśnie ich wnuczęta sprawiły tak miłą
niespodziankę.
Po niezwykle udanych występach
wnuki wręczyły Babciom i Dziadkom
laurki, a panie zaprosiły na słodki poczęstunek. Było to dla wszystkich bardzo
sympatyczne przedpołudnie.
Oczywiście, nie tylko czterolatki
pamiętały o swoich Dziadkach. Podobne
spotkania odbyły się we wszystkich
grupach.
Gratulujemy małym artystom, a Babciom i Dziadkom jeszcze raz składamy
serdeczne życzenia.
AG

Tak śpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bukownicy podczas zabawy choinkowej, która
odbyła się w niedzielę 29 stycznia 2012r.
I przyjechał, i to nie sam, ale ze swoim
bratem bliźniakiem! Oczywiście przywieźli prezenty. Aby je otrzymać, dzieci
musiały najpierw przedstawić swoje
umiejętności w programie artystycznym
pt. „Cztery pory roku”, przygotowanym
pod opieką p. A. Kędzi i p. R. Stodolnej.
Na początku Stary Rok przekazał
Nowemu „berło władzy”. Potem każda
pora roku zaprezentowała się w wierszach, piosenkach i tańcach. Przybyli też „kolędnicy” z humorystyczną
scenką, przedstawiającą ciężkie życie
ucznia, którego „raz diabeł kusi, raz anioł
nawraca”. Po występach dzieci otrzymały zasłużone prezenty od Mikołajów.
Do dalszej zabawy przygrywał zespół „Dioda”. W przerwie
odbył się konkurs przebierańców. Na sali zrobiło się kolorowo i bajkowo. Stroje były
przepiękne, a wybór trudny.
Zwyciężyły dzieci, których
kostiumy były nie tylko pomysłowe, ale przede wszystkim
wykonane własnoręcznie.
Rada Rodziców ufundowała
nagrody, paczki i poczęstunek
dla dzieci, a rodzice upiekli ciasto dla wszystkich.
Ta wspaniała uroczystość
była okazją do wspólnych
wesołych zabaw i towarzyskich
spotkań mieszkańców naszej
wioski. Szkoda, że następna
będzie dopiero za rok.
R.S.

