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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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My się zimy nie boimy!

dziadkowie dla swoich wnuków. Zdjęcie przesłała rodzina
Calińskich z Bukownicy. W e-mailu pp. Calińscy napisali:
Przesyłamy Państwu zdjęcia przedstawiające jeden z najlepszych sposobów wykorzystania nadmiaru śniegu na
podwórku. Są to bałwanki, które wykonali dziadkowie dla
swoich wnucząt.
Mamy nadzieję że i Wam się one spodobają.
Pozdrawiamy.
rodzinka Calińskich z Bukownicy

BAL KARNAWAŁOWY
W KALISZKOWICACH OŁOBOCKICH
Podczas ferii w Szkole Podstawowej
w Kaliszkowicach Ołobockich organizowane były różnego rodzaju zajęcia dla
dzieci starszych i młodszych. Tak oto
w poniedziałek 18 stycznia odbył się bal
karnawałowy. Dzieci z niecierpliwością
czekały na ten dzień, ponieważ był to
bal przebierańców. Uczniowie przybyli
do szkoły przebrani za najróżniejsze
postacie ze świata filmu i literatury.
Można było podziwiać Agnieszkę Chylińską, w którą wcieliła się Anita Matys,
kowboja – Dawid Bednarek, rycerzy
– Dawid Matuszak oraz Wiktoria Nieruchalska, biedronkę - Weronka Biel,
diabła – Daniel Klepacz, Spidermana
– Dominik Matysiak; oczywiście nie
mogło zabraknąć legendarnego Zorro,
w którego wcielił się Michał Sołtysiak.

Do tańca grali uczniowie z klasy VI,
impreza trwała do wieczora. Zabawa
przebiegała w iście karnawałowym
nastroju. Przy porywającej do tańca
muzyce dzieci bawiły się świetnie.
Kolorowe korowody, tańce w kółku,
parami, indywidualnie, każdy tańczył
jak lubi. Podczas zabawy odbył się
konkurs na najciekawszy kostium. Jury
w składzie p. dyr. Maria Grądziel, p.
Elżbieta Olejnik, p. Bernadetta Jeżewska miało trudne zadanie, ponieważ
z tak „bogatych w fantazję” kostiumów
ciężko było wyłonić zwycięzcę. Jednogłośnie podjęto decyzję, że wszyscy
uczestnicy konkursu zajmują pierwsze
miejsce. Dzieci w nagrodę za pomysłowość otrzymały upominki.

Podobają nam się bardzo, a naszym małym czytelnikom
na pewno też się spodobają. Zachęcamy innych dziadków, rodziców również, by razem ze swoimi wnukami czy
dziećmi też ulepili coś fajnego ze śniegu. Chętnie o tym
napiszemy i pokażemy! Wystarczy telefon do red. 62 730
14 90.

Takie igloo zbudowano w Rekienicach.

B. Jeżewska

Odkrycia malucha.
Mój świat
Rodzina, jej członkowie, najbliższe otoczenie i zwyczaje dziecka to tematy poruszone w tej książeczce. Dziecko przypomina sobie i utrwala poznane już wiadomości oraz zdobywa nowe informacje dotyczące jego codziennych zwyczajów i obowiązków. Odpowiedni format książki oraz
karton, z którego jest wykonana, zapewnia
dziecku bezpieczną zabawę.

Z górki na pazurki!
ISBN: 978-83-7118-891-6
Format: 12 x 15 cm, s. 20, karton, ilustracje barwne
Rok wydania: 2010
cena 6,90zł

A te przesympatyczne „walentykowe” bałwanki ulepili…
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Zastąp zwierzątka stojące na ciemnych polach pierwszą literą z ich nazw. Odczytaj hasło zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, począwszy od pola oznaczonego strzałką.

Walentynkowy
ziemniak
Dzień dobry. Nazywam się
Michał Płaczek, mam 9 lat i jestem
z Ostrzeszowa. Ziemniaki kupili
moi rodzice w jednym z ostrzeszowskich sklepów, pośród nich był ten
„walentynkowy”.
Pozdrawiam serdecznie.
Michał.

Na rozwiązanie zadania czekamy do 19 lutego – na kartce
pocztowej napisz hasło oraz naklej rysunek sowy. Zadanie jest
przeznaczone dla dzieci do lat 13. Pochodzi ono z książki „Łamigłówki na cały rok” wydawnictwa AKSJOMAT.
red.

Za rozwiązanie krzyżówki z nr. 3. –
hasło: SROGA ZIMA – nagrodę otrzymuje
Aleksandra Wrzesińska z Potaśni. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

red.

