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01„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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Dzień Mamy i Taty w grabowskim
Przedszkolu Sióstr Salezjanek

Królowa Śniegu gościła
w Kobylej Górze
28 maja w kobylogórskim Ośrodku
Kultury powiało przez chwilę chłodem,
a wnętrza przypominały krainę lodu. To
za sprawą uczniów tutejszego gimnazjum, którzy już po raz szósty zaprosili
swoich młodszych kolegów z Przedszkola w Kobylej Górze, Parzynowie
i Mąkoszycach na spektakl teatralny.
Tym razem na deskach sceny zagościła Królowa Śniegu, bohaterka znanej
bajki H. Ch. Andersena. W rolę Królowej Śniegu wcieliła się Teresa Hazubska, Gerdę zagrała Daria Mądra, a Kaja
Arkadiusz Świątczak, który na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Patrycja Majtas i Klaudia Możdżanowska
wystąpiły jako mieszkanki cudownego
ogrodu, do którego zawitała zabłąkana
Gerda. Natalia Nowak z delikatnej księżniczki, przy której boku grał Szymon
Krzywiński, przeobraziła się w prawdziwego herszta rozbójników, który potrafi
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rozmawiać nawet z gołębiem - granym przez Remigiusza Wiorka. Kacper
Kowalek posłusznie ciągnął sanie Królowej Śniegu i błyskawicznie zmieniał
dekoracje, a Adam Mikołajczyk zajął się
oprawą muzyczną. Nad całością czuwała pani Aneta Marczak-Bieda.
Aktorzy z Gimnazjum w Kobylej
Górze włożyli w to przedstawienie wiele
serca, dlatego gromkie brawa wdzięcznej publiczności bardzo ich ucieszyły.
Słów uznania nie szczędził im również
wójt gminy Kobyla Góra, p. Wiesław
Berski. Dumy ze swoich podopiecznych
nie kryła również pani dyrektor Ewa
Kubiak, która zawsze wspiera wszystkie przedsięwzięcia braci gimnazjalnej.
To miłe, że młodzież znajduje
wspólny język z młodszymi kolegami.
Dla jednych i drugich to wspaniała
zabawa i możliwość integracji.
A.M.
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Od 25 do 28 maja w poszczególnych
grupach przedszkolnych obchodziliśmy
uroczystość Dnia Mamy i Taty.
Jako pierwsze wystąpiły dzieci najmłodsze - „Pszczółki”- które zaprosiły swoich rodziców do Krainy kwiatów. Starszaki („Kubusie”) przed-

stawiły bajkę pt. Brzydkie kaczątko.
Grupa „Smerfów” zajęła się Poszukiwaniem skarbów, natomiast „Motylki”
zabrały swoich rodziców na spotkanie
z Calineczką.
Podczas uroczystości dzieci śpiewały
piosenki, recytowały wiersze i składały

życzenia swoim rodzicom. Na koniec
każde dziecko wręczyło własnoręcznie
wykonany upominek. Wszystkie spotkania zakończone były słodkim poczęstunkiem.
Bożena Kulig

PRZEDSZKOLAKI MODNE EKOLOGICZNIE
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W grudniu 2014r. Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej przystąpiła do konkursu Lider Lokalnej Ekologii 2014/2015, którego organizatorem co roku jest Urząd Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie, a w naszej szkole od
kilku lat nadzoruje go pani Anna Sztukowska. Składa się on z kilku bloków
tematycznych. Zebraliśmy już makulaturę, zużyte baterie, sprzątaliśmy
świat, aż nadszedł czas na „ekolo-

giczny pokaz mody”, który odbył się 1
czerwca br. i pierwszy raz został przygotowany przez panią Ewę Borkowską. W role modeli i modelek wcieliły się przedszkolaki, które z pełnym
zaangażowaniem i podekscytowaniem chodziły po „wybiegu” w ekologicznych strojach pana młodego, pani
młodej, myśliwego, zrobionych z plastikowych butelek, korków, kartonów
i innych surowców. Widzowie z zacie-

kawieniem oglądali pokaz i bili gromkie brawa, bo wykonanie takich strojów wymaga bogatej wyobraźni, a taką
wykazali się rodzice, przygotowujący
ekologiczną kolekcję.
Ten wyjątkowy występ dostarczył
wszystkim wiele radości i był miłym
akcentem poniedziałkowego południa
i jednocześnie Dnia Dziecka.
J. Krzyżanek-Mrugalska

UCZNIOWIE Z ROJOWA W STADNINIE KONI „ATENA”

Znajdź 15 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. Na rysunku
dolnym zaznacz kółeczkiem miejsca,
w których znalazłeś różnice, wytnij
go, naklej na kartkę i przynieś lub
przyślij do redakcji. Na rozwiązania
czekamy do 26 czerwca br.
Zadanie dla dzieci do lat 12.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie różnic na dwóch,
pozornie
identycznych
obrazkach, zamieszczonych w nr. 19.,
nagrodę otrzymuje Tatiana Jędrzejak
z Ostrzeszowa.
Gratulujemy i zapraszamy do
redakcji po odbiór nagrody.

1 czerwca to dla każdego malucha
jeden z najważniejszych dni w roku. To
czas wspólnej zabawy, radości i odpoczynku. Dzień Dziecka to stały punkt
w kalendarzu uroczystości w Szkole
Podstawowej w Rojowie. Na ten dzień
nauczyciele zaplanowali dla swoich
podopiecznych niezwykłą wycieczkę do
stadniny koni „Atena” w Ostrzeszowie.
Na miejscu przywitała nas właścicielka stadniny pani Anna Hudzik, która
przygotowała dla nas mnóstwo atrakcji.
Największą z nich była wizyta w stajni,

gdzie czekały na nas konie różnych ras.
Jedne były małe, inne olbrzymie. Dowiedzieliśmy się, że największy koń waży
aż 700 kilogramów. Obserwowaliśmy,
jak pasą się na pastwisku i biegają swobodnie po łące.
Udział w konkursach i zabawach
sportowych wyostrzył nam apetyt, dlatego z ochotą udaliśmy się na ognisko. Każdy sam upiekł sobie kiełbaskę.
Potem wszyscy otrzymali wafelki oraz
lody, które w upalne południe smakowały wyśmienicie.

Nie zabrakło również czasu, aby
przyjrzeć się życiu innych zwierząt.
Młodsze dzieci z radością karmiły kozy,
króliki i koty. Wszystkie zwierzątka były
oswojone i przyzwyczajone do obecności dzieci, dlatego pozwalały się
głaskać. Natomiast starsi brali udział
w wymagającym sprawności i wytrzymałości konkursie wspinania się po linie
na czas. Wizyta w stadninie była okazją
do świetnej zabawy, ale także wzbogaciła wiedzę uczniów.
Hanna Śmiatacz

