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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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Jasełkowe przedstawienie
w Kaliszkowicach Kaliskich

D L A
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D Z I E C I

Jak na
Alasce
10-letni Marcin
z Zamościa i jego
czworonożna przyjaciółka – 3-letnia
Bajka
(alaskan
malamute), korzystają z uroków
pięknej zimy. Pies
z
wielką
radością ciągnie sanki
po
skrzypiącym
śniegu, a Marcin
uwielbia prowadzić
taki psi zaprzęg.

28 grudnia w murach kościoła w
Kaliszkowicach wszyscy chętni parafianie, i nie tylko, mogli podziwiać
jasełka w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej.
Dzieci ubrane w piękne stroje jasełkowe, z niemałą dozą humoru, przedstawiły historię narodzin Jezusa z
Betlejem. Maryja, Józef, trzej królowie,
aniołki, diabełki czy Herod to postacie charakterystyczne dla świątecznej
inscenizacji. W tych jasełkach jednak
wystąpiły również te mniej typowe dla
jasełkowego przedstawienia, jak np.:
gospodarz, Lolek, Jagna, grzesznicy,
którzy przemieniają się w owieczki, nie
zabrakło też wątku polskiego – odtańczono bowiem krakowiaka. Ciekawą
postacią w ciut za dużej czapce był
mały duchowny; ksiądz proboszcz
stwierdził, że być może będzie miał
następcę. Na koniec jasełkowego
przedstawienia mogliśmy wysłuchać
kolęd w wykonaniu dziewcząt ze starszych klas.
Jasełka to bardzo miły świąteczny

GWIAZDKA W PRZEDSZKOLU U MISIA USZATKA

zwyczaj, który wymaga jednak sporo
przygotowań i zaangażowania. Przygotowaniem dzieci do występu zajęły
się panie Irmina Rainer, Maria IlskaSztukowska oraz Renata Zakrent.
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To my, Wasze dzieci

W Przedszkolu nr 6 im. Misia Uszatka w
Ostrzeszowie święta to czas wypełniony
realizacją wspólnych zadań, zawartych w
kalendarzu adwentowym.
Jak co roku dzieci upiekły pierniki i przedstawiły piękne „Jasełka”. Podzieliły się opłatkiem, zasiadły przy wigilijnym stole, a Gwiazdor obdarował wszystkich prezentami.
Tradycyjnie odbyła się wigilia dla byłych
i obecnych pracowników przedszkola. To
świąteczne spotkanie upłynęło nam w serdecznej atmosferze, wypełnionej życzeniami
i wspomnieniami.
Z przyjemnością wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły
Muzycznej w Ostrzeszowie, których mieliśmy
zaszczyt gościć.
Nasze „Eko - przedszkolaki” z kolędą i
podarunkami odwiedziły pana leśniczego z
Leśnictwa „Aniołki”. Zawiozły także pożywienie dla zwierząt.
Tegoroczną innowacją było zorganizowa-
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nie „Wigilii dla Misia Uszatka”. Przedszkolaki, w trakcie trwania uroczystej wieczerzy,
przedstawiły swoje plastyczno - muzyczne
zadania i program artystyczny. Potrawy wigilijne, upominki i wspólne kolędowanie sprawiły Misiowi wielką radość.
Nasi podopieczni pamiętali również o
rodzicach, sponsorach i przyjaciołach przed-
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szkola, przekazując im kartki z życzeniami i
drobne upominki.

M. Łacina
Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w
Nowym 2010 Roku!

Dzieci i pracownicy
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Karolina i Klaudia
Oliwier i Kubuś

Na rozwiązanie zadania czekamy
do 15 stycznia – na kartce pocztowej
napisz hasło i naklej rysunek zwierzątka
z nr. 1. Zadanie jest przeznaczone dla
dzieci do lat 12.

Za rozwiązanie zadania z nr. 51. – znalezienie szczegółów różniących dwa na
pozór identyczne obrazki – nagrodę otrzymuje Miłosz Sowiński z Bledzianowa.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.
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Rozwiązanie

