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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

C Z A S U

D L A

Niech żyje bal...

D Z I E C I

FERIE ZIMOWE

24.01.2008 roku w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w
Kaliszkowicach Kaliskich odbył się bal
karnawałowy.
Dzieci czekały na ten dzień, odliczając czas, który pozostał do tego wspaniałego wydarzenia. Zanim zabawa się
rozpoczęła, przedszkolaki, w rozmaitych strojach, stanęły do zdjęć: przepiękne biedronki, tygryski, księżniczki,
wśród chłopców natomiast przeważał
ubiór „Zorro”.
Zabawa się rozpoczęła. Przygotowany poczęstunek był tylko przerwą, która
nie trwała zbyt długo – przedszkolaki
wolały się bawić. Nie muszą już z zazdrością myśleć o tym, że zabawa karnawałowa jest tylko dla dorosłych.

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 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 10.00-12.00
(wtorki i czwartki)
5.02 - Kółko taneczne. Zajęcia plastyczne
-„Malujemy zimę”.
7.02 - Krzyżówki, zagadki, rebusy, łamigłówki na wesoło.
Szkoła Podstawowa w Bukownicy
4.02 -

M. Fogel

Konkurs plastyczny godz.10.00-12.00.

Wzruszające spotkania z babciami i dziadkami

21 stycznia zgiełk i wrzawa zapanowały w DPS w Marszałkach, gdy o godz. 10:00 przyjechały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukownicy. By umilić ten dzień pensjonariuszom Babciom i Dziadkom - uczniowie kółka teatralnego wystawili
„Bajkowe jasełka” przygotowane pod kierunkiem p. J. Warszawskiej i p. R. Stodolnej. Widzowie nie kryli łez wzruszenia,
gdy na scenę wchodziły kolejno postaci bajkowe: Pinokio, Sierotka Marysia, Dziewczynka z Zapałkami, Czerwony Kapturek,
Calineczka, Smerfetka.., i składały dary Dzięciątku, a Babciom
i Dziadkom życzenia oraz podziękowania za
pyszne ciasteczka, spacery, a przede wszystkim za przekazywanie mądrości życiowej kolejnym pokoleniom. Wszyscy chętnie włączyli się
do wspólnego śpiewania kolęd przy akompaniamencie p. Agaty Leszkiewicz.
Spotkanie zakończono miłym akcentem tj.
wręczeniem serduszek z życzeniami wszystkim
pensjonariuszom.
Wielką wagę spotkań podopiecznych z dziećmi podkreślił dyrektor DPS serdecznie dziękując dzieciom i opiekunom za przygotowanie
tak wzruszającego spektaklu. Gorąco zachęcał
do kontynuacji spotkań nie tylko z okazji Dnia
Babci i Dziadka.

6.02.2008

Natomiast w środę - 24.01.2008r., mieszkańców DPS w
Marszałkach odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie. Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedstawiły program
artystyczny. Recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły. Przedstawiły również jasełka. Piękne stroje, wspólne
śpiewanie kolęd bardzo wzruszyły mieszkańców DPS. Na koniec dzieci wręczyły mieszkańcom laurki. Za piękny występ
zostały miło ugoszczone ciastkami i ciepłą herbatką.

K.Z.

M. W.

Strażacy i gospodynie pamiętają
FERIE ZIMOWE
2008

– Kobylogórski Ośrodek
Kultury
• 6 lutego /środa/
zaję10.00 – 12.00
cia 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/

W Szklarce Myśln. o dzieciach się nie zapomina, a to głównie za sprawą miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła
Gospodyń Wiejskich. Tradycyjnie już najmłodszym zorganizowano zabawę choinkowo – noworoczną z Mikołajem, muzyką,
ciastem i paczkami. Miejsce spotkania to odnowiona (podłogę zastąpiły płytki ceramiczne) sala Domu Strażaka.
Ledwo rozpoczął się luty, a już się myśli o Dniu Kobiet.

(rysz)

• 8 lutego /piątek/
10.00 – 11.30
warsztaty plastyczne/
grupa początkująca
11.30 – 13.00
warsztaty plastyczne/
grupa zaawansowana

7.02 -

Zajęcia sprawnościowe godz.
10.00-12.00.

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach
6.02 -

Wyjazd klas II-III do kina w Ostrzeszowie na film „Na fali”.

Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną
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.

