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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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,,Cały świat się raduje i Jezusa oczekuje’’

JASEŁKA W KALISZKOWICACH
Piękną dziesięcioletnią już tradycją Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Ołobockich stało się organizowanie jasełek w okresie świąt Bożego Narodzenia.
W niedzielę 3 stycznia 2010 roku w kościele parafialnym
w Kaliszkowicach uczniowie przedstawili ,,Pastorałkę’’ o
narodzeniu Jezusa przygotowaną przez nauczycielki S.
Kowalczyk i E. Olejnik.
Na tle szopki bożonarodzeniowej mali aktorzy z przejęciem i niezwykłym wdziękiem odgrywali role Maryi,
Józefa, aniołków, pasterzy, królów, psotnych, nakłaniających do grzechów, diablików.
Niezwykłe wydarzenie najbardziej poruszyło serca prostych pasterzy, którzy pierwsi przybyli do stajenki pokłonić się Boskiemu Synowi i próbowali ratować małe Dziecię przed okrutnym i mściwym Herodem. Jednak dobro i
miłość zwyciężyły, a grzeszny król został pojmany przez
diabłów do piekła, aby ponieść zasłużoną karę.
Przy melodiach i śpiewie kolęd, w pięknych kolorowych
strojach wykonanych jak zawsze przez rodziców, dzieci
składały Jezusowi ofiary.
Przybyli rodzice, rodzeństwo, krewni i parafianie ze
wzruszeniem i radością słuchali gry swoich pociech. Nad
oprawą muzyczną przedstawienia czuwały pani katechetka R. Zakrent i I. Medyńska.
Ksiądz proboszcz Grzegorz Klapa podziękował szczególnie dzieciom,
rodzicom, pani dyrektor oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do jase-

łek, a małych aktorów obdarował słodkimi upominkami.
Opiekunka SU
E. Olejnik

FERIE ZIMOWE z KOK
ORGANIZATOR – Kobylogórski Ośrodek Kultury

To my, Wasze
dzieci
Piotruś

Lp. Data
18 stycznia 2010
1. /poniedziałek/
19 stycznia 2010
2. /wtorek/
20 stycznia 2010
3. /środa/
21 stycznia 2010
4. /czwartek/
22 stycznia 2010
5. /piątek/
25 stycznia 2010
6. /poniedziałek/
26 stycznia 2010
7. /wtorek/
28 stycznia 2010
8. /czwartek/

Rodzaj zajęcia

Miejsce

Godziny

Turniej szachowy

Świetlica szkolna 1000 - 1300

Turniej warcabowy
Zajęcia plastyczne
Turniej piłki nożnej

Świetlica szkolna 1000 - 1300
Sala KOK
1030 - 1300
Hala sportowa
1300 - 1500

Turniej tenisa stołowego

Hala sportowa

1300 - 1500

Turniej hokeja

1300 - 1500

KULIG

Hala sportowa
Zbiórka na placu
przed DPS

Zajęcia plastyczne

Sala KOK

1330 - 1500

Zajęcia plastyczne

Sala KOK

1330 - 1500

1000 - 1300

Na rozwiązanie zadania czekamy
do 22 stycznia – na kartce pocztowej
napisz hasło i naklej rysunek chłopca.
Zadanie jest przeznaczone dla dzieci do
lat 12.

red.
Rozwiązanie
Za rozwiązanie zadania z nr. 52. –
znalezienie szczegółów różniących
dwa na pozór identyczne obrazki –
nagrodę otrzymuje Mateusz Kosidło
z Doruchowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

Wojtuś

red.

Miniencyklopedia. Pojazdy
Książeczka na kartonie z fotografiami pojazdów: aut osobowych
współczesnych i retro, aut ciężarowych, wyścigowych i wykorzystywanych na budowie, są też motocykle, samoloty, statki i pociągi. Piękne
fotografie i różnorodność pojazdów
– ta książka przypadnie do gustu nie tylko
małym chłopcom.
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