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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

Polska Waszych pradziadków
Maria Konopnicka – polska poetka i pisarka, napisała piękny wiersz o Polsce.
Razem z rodzeństwem z wierszyka wybierzcie się w krótką podróż i zobaczcie,
jak wyglądała polska wieś Waszych pradziadków. A może zilustrujecie te piękne
zwrotki w formie kilku małych obrazków? Zapraszamy. Najładniejsze obrazki opublikujemy w „CzO” i nagrodzimy.

D L A

D Z I E C I

To my, Wasze dzieci

Jadą, jadą dzieci
Jadą, jadą dzieci drogą,
Siostrzyczka i brat,
I nadziwić się nie mogą,
Jaki piękny świat
Tu się kryje biała chata
Pod słomiany dach,
Przy niej wierzba rosochata,
A w konopiach strach.
Od łąk mokrych bociek leci,
Żabkę w dziobie ma,
Bociuś, bociuś - krzyczą dzieci,
A on - kla, kla, kla.
Tam zagania owce siwe
Brysio, kundys zły,
Konik wstrząsa bujną grzywę
I do stajni rży.
Idą żeńcy, niosą kosy,
Fujareczka gra,
A pastuszek mały, bosy,
Chudą krówkę gna.

Nikola
Dawid

Młyn na rzece huczy z dala,
Białe ciągną mgły,
A tam z kuźni od kowala
Lecą złote skry.
W polu, w sadzie brzmi piosenka
Wskróś porannych ros,
Siwy dziad pod krzyżem klęka,
Pacierz mówi w głos.
Jadą wioską, jadą drogą
Siostrzyczka i brat,
I nadziwić się nie mogą,
jaki piękny świat.

Marcel, Kornelia, Nikola

Znajdź 12 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. Na rysunku pierwszym zaznacz kółeczkiem miejsca, w których znalazłeś
różnice, wytnij go, naklej na kartkę i przyślij do redakcji. Na rozwiązania czekamy do 20 listopada br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

Oliwier

Narodowe Święto Niepodległości

Czy wiecie, że…

Rozwiązanie
Za rozwiązanie zadania z nr. 41. – odnalezienie 10 szczegółów różniących dwa
na pozór identyczne obrazki, nagrodę otrzymuje Roger Słomiany z Ostrzeszowa.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

(red.)

11 listopada świętujemy odzyskanie
niepodległości. W tym roku mija dokładnie 90 lat od tego wydarzenia. Polska
odzyskała niepodległość 11 listopada
1918 roku.

stały słabość Polski i zabrały jej wolność, inaczej mówiąc, dokonały rozbioru Polski. Były trzy rozbiory: pierwszy w
roku 1772, drugi w 1793 i trzeci w1795.

Dlaczego Polska straciła
niepodległość?

Trzy silne i wrogo nastawione do
Polski państwa - Rosja, Prusy i Austria
rozdzieliły nasz kraj między siebie. Pod
zaborami Polacy nie mogli mówić po
polsku, uczyć się polskiej historii, czytać polskich książek, zabraniano nawet
modlić się po polsku.
Dzieci w szkołach musiały uczyć się

Przyczyniło się do tego wiele rzeczy,
wśród nich nasze wady narodowe - brak
poświęcenia dla dobra wspólnego, brak
zgody narodowej i ciągłe kłótnie, okradanie Polski, prywata. Nasi silni sąsiedzi
– państwa z nami graniczące, wykorzy-

Co to były rozbiory?

w obcym języku, ale w wielu polskich
domach, choć groziły za to kary, rozmawiano po polsku, rodzice uczyli dzieci
patriotyzmu, by nigdy nie zapomniały,
że są Polakami.
Dzięki takim postawom oraz licznym
powstaniom zbrojnym, choć niewola
trwała aż 123 lata, Polska się odrodziła,
odzyskała niepodległość. Polacy nie dali
się zniszczyć, walczyli o wolną Polskę, a
często i oddawali za nią życie. To dzięki
patriotycznym sercom naszych pradziadów dzisiaj mamy wolny kraj.
Powinniśmy radośnie obchodzić Narodowe Święto Niepodległości, a wywieszenie w tym dniu narodowych flag
powinno być patriotycznym obowiązkiem każdego Polaka. Przypomnijcie o
tym Waszym rodzicom.

