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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.

T R O C H Ę

FERIE ZIMOWE
Na czas ferii zimowych tj. od 28 stycznia do 9
lutego 2008 roku jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przygotowały dla
uczniów szereg atrakcji.
Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną:
W dniach od 29.01 do 31.01.2008 oraz w dniach od 5.02
do 7.02.2008 (wtorek do czwartek) w godzinach od 9.00 do
12.20 szkoła organizuje zajęcia sportowe, gry i zabawy oraz
zajęcia informatyczne.
Czynna będzie biblioteka szkolna.
Szkoła Podstawowa w Marszałkach
Szkoła czynna w godz. od 1000-1200 (wtorki i czwartki)
29.01- Quiz. Gry planszowe, warcaby.
31.01- Origami. ”Miliard w rozumie” - wersja komputerowa.
5.02 - Kółko taneczne. Zajęcia plastyczne -„Malujemy zimę”.
7.02 - Krzyżówki, zagadki, rebusy, łamigłówki na wesoło.
Szkoła Podstawowa w Bukownicy
28.01- Wyjazd na basen do Ostrowa Wlkp. - Wyjazd godz. 11.30
powrót 15.30.
31.01 - Dyskoteka szkolna godz.16.00-19.00.
4.02 - Konkurs plastyczny godz.10.00-12.00.
7.02 - Zajęcia sprawnościowe godz. 10.00-12.00.
Gimnazjum w Grabowie nad Prosną
28.01- w godz.9.00-13.00 Turniej szachowy i inne gry planszowe.
Zajęcia w Centrum Informacji Multimedialnej.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne.
29.01 - 9.00-13.00 VI Klasowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt.
30.01 - 9.00-13.00 VI Klasowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców.
31.01 - 9.00-13.00 Turniej Zwycięzców-zwycięskie drużyny z
klas II i III w meczu z zwycięzcami z roku 2007.
1.02 - 9.00-13.00 Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Psychozabawy, gry umysłowe. Zajęcia informatyczne.
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach
30.01 - Wyjazd klas 0-I do kina w Ostrzeszowie na film „Ratatuj się, kto może”,
31.01 i 1.02- Dyskoteka, gry i zabawy sportowo - artystyczne, „nocowanie” w szkole, kulig (jeśli będzie śnieg).
6.02 - Wyjazd klas II-III do kina w Ostrzeszowie na film „Na
fali”.

C Z A S U

D L A

Publiczne Przedszkole Sióstr salezjanek
w Grabowie nad Prosną
28.01 - 9.00-15.00. Zajęcia integracyjne-wprowadzenie do
tematu ferii –zagadki, krzyżówki, puzzle, historia.
Tańce regionalne z Wielkopolski. Gry i zabawy ruchowe ze śpiewem.
29.01 - 9.00-15.00. Zabawy i gry, krzyżówka-Moja Ojczyzna
Wielkopolska-wycieczka po mapie.
Wycieczka do Ostrowa Wlkp.- zabytki. Zajęcia rekreacyjno
– sportowe – Figloland.
30.01 - 9.00-15.00 . Zajęcia integracyjne - wprowadzenie do
dnia. Zabytki okolicy - wycieczka do muzeum Działyńskich, Czartoryskich, Nadleśnictwa. Odwiedzenie
parku zwierzynieckiego.
31.01 - 9.00-15.00. „Kuchnia Wielkopolska”. Zajęcia integracyjne - wprowadzenie do dnia-Kuchnia Wielkopolska
-„szagówki”. Piekarnia-wycieczka. Zajęcia z tańcem
współczesnym, tańce integracyjne.
1.02 - 9.00-15.00. WYBITNI WIELKOPOLANIE. Zabawy integracyjne wprowadzenie do dnia - zabawy, gry, krzyżówki. Poszukiwanie skarbów kultury WIELKOPOLSKI na
terenie miasta - podchody. Sprawny Wielkopolanin
- pięciobój sportowy SPOTKANIE Z „ŚWIĘTOMARCINKIEM”- pączki do rączki.
2.02 - 9.00-12.00. Moja WIELKOPOLSKA. Zabawy, gry
konkursowe, układanie puzzli - moja Ojczyzna WIELKOPOLSKA integracyjne podsumowanie zajęć feryjnych, nagrody - niespodzianki dla zwycięzców ferii.
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną
1.02 -„Zaczarowana”- wyjazd do kaliskiego kina Apollo.
5.02 - 11.00-14.00 . Kartografia na wesoło – tworzenie map,
zakładamy dziennik pokładowy, gry i zabawy.
6.02 - 11.00-14.00. „Chiny i Japonia”- papierowe smoki,
ceremonia parzenia herbaty, konkurs dla dzieci.
7.02 - 11.00-14.00. „Meksyk-kraj kolorów”- barwne poncza
- zajęcia plastyczno - techniczne, quiz geograficzny,
8.02 -11.00-14.00. „Ekspedycja polarna”- jak przetrwać w
każdych warunkach? - turniej dla dzieci, „Słodkie
pingwinki”- zajęcia kulinarne,
9.02 -10.00-12.00. „Afryka dzika” -zabawy muzyczne i plastyczne-słodka niespodzianka.

Rozwiązanie
Za prawidłowe rozwiązanie zadania z nr. 2. – odnalezienie
9 różnic na dwóch podobnych obrazkach, nagrodę wylosował Marcinek Dolata z Biskupic Zabarycznych.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody!

(red.)

Mikołaj w Bierzowie
Tradycją Bierzowa stały się spotkania najmłodszych mieszkańców wsi ze
Świętym Mikołajem. Również w tym
roku nie zawiódł on oczekiwań dzieci.
Nie mógł, jak każe tradycja, przyjechać
z Laponii saniami – niestety zabrakło
śniegu. Niemały entuzjazm wzbudził
jednak wjeżdżając na salę... rowerem.
W miłej atmosferze, przy ciastku,
kawie, herbacie odbyło się mikołajkowe spotkanie. Każdy przybywający na
salę gość był serdecznie witany. Dzieci
z niepokojem spoglądały, czy aby dla
wszystkich wystarczy upominków. Niepotrzebnie się martwiły, bo obdarowany
został każdy. Mikołaj, oprócz paczki ze
słodyczami, miał dla każdego chwilę
czasu, każde dziecko zagadał i przywitał
– dzieci odwdzięczyły się wierszykami i
piosenkami.
W sfinansowaniu paczek pomogły
środki wypracowane przez radę sołec-

ką. Nie zawiedli też sponsorzy i to w ich
kierunku ślemy szczególne podziękowa-

Dokarmiamy zwierzęta zimą
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Rojowie pamiętają o konieczności
dokarmiania zwierząt zimą. W szkole
zawieszają karmniki i systematycznie
wsypują do nich okruszki dla ptaków.
Jednak doskonale wiedzą, że miesiące
zimowe to trudny czas nie tylko dla
wróbli i sikorek. Problemy ze znalezieniem pożywienia mają także zwierzęta
leśne. Co roku uczniowie przeprowadzają więc akcję zbierania pokarmu dla
tych mieszkańców lasu, którzy czekają
na pomoc człowieka.
Najmłodsi uczniowie już jesienią
gromadzą zapasy na zimę: kasztany i
żołędzie. Oprócz tego przynoszą także
buraki, ziemniaki, siano, marchew i
słoninę. Zebraną w ten sposób karmę
zawożą do lasu.
15 stycznia tego roku odwiedziliśmy
Nadleśnictwo Aniołki. Na miejscu powitał nas leśniczy- pan Kułak, który
udzielił nam wyczerpujących informacji o życiu zwierząt i ich zimowych

zwyczajach. Następnie szukaliśmy
wśród leśnych gąszczy tropów zwierząt. Uczniowie mogli wykazać się
spostrzegawczością i bystrym okiem,
ponieważ to zadanie nie należało do

nia. Dziękujemy więc państwu Halinie i
Zdzisławowi Poprawom, firmie „Mikrob”,
firmie „Awiko”, firmie „Drobud”, panu
radnemu Henrykowi Kwiatkowskiemu
oraz OSM „Koło”.

Duzi i mali mieszkańcy Bierzowa

najłatwiejszych. Na koniec zawieźliśmy pokarm do paśnika.
Szczęśliwi i dumni z tego, że mogliśmy pomóc zwierzętom, wróciliśmy
do szkoły. W przyszłym roku też zorganizujemy podobną akcję.
Hanna Kempa

30.01.2008

D Z I E C I

FERIE ZIMOWE 2008 – Kobylogórski Ośrodek Kultury
• 28 stycznia /poniedziałek/
10.00 – 11.30
Poranek ﬁlmowy /DVD
– dla najmłodszych/
13.30
Dyskoteka
• 29 stycznia /wtorek/
10.00 – 12.00 Otwarte Mistrzostwa Gminy Gry w Szachy
12.00 – 15.00 zajęcia świetlicowe
• 30 stycznia /środa/
10.00 – 12.00 Otwarte Mistrzostwa Gminy Gry w Warcaby
12.00 – 15.00 zajęcia świetlicowe
• 31 stycznia /czwartek/
10.00 – 14.00 zajęcia świetlicowe
14.00 – 16.00 warsztaty plastyczne /grupa
początkująca i grupa zaawansowana/
• 1 lutego /piątek/
10.00 – 11.30 warsztaty plastyczne/ grupa
początkująca
plastyczne/
11.30 – 13.00 warsztaty
grupa zaawansowana

16.00 – 17.30

kurs tańca towarzyskiego

• 4 lutego /poniedziałek/
11.00 - 13.00
„Małe co nieco” zabawa
kulinarna dla najmłodszych
13.00 – 15.00 zajęcia świetlicowe
• 5 lutego /wtorek/
11.00 – 14.00
zajęcia świetlicowe
• 6 lutego /środa/
10.00 – 12.00 zajęcia świetlicowe
12.00 – 14.00 „Małe co nieco” zabawa
kulinarna dla najmłodszych
• 7 lutego /czwartek/
10.00 – 13.00 zajęcia świetlicowe
14.00 – 16.00 warsztaty plastyczne /grupa
początkująca i grupa zaawansowana/
• 8 lutego /piątek/
10.00 – 11.30 warsztaty
grupa początkująca
11.30 – 13.00 warsztaty
grupa zaawansowana

plastyczne/
plastyczne/

