8

teraz temat tygodnia

CZWARTEK 26 maja 2011 r.

O czym marzą dzieci?

- Najbardziej to bym chciał jechać
tramwajem. Jeszcze nigdy nie miałem
okazji. Najlepiej po Krakowie. Nie
byłem tam, ale widziałem to miasto
w telewizji i bardzo mi się podoba.
A jeżeli tramwaj, to koniecznie z numerami 7, 8, 13, 21 i 51. To są moje ulubione numery.

ALEKSANDRA WITKOWSKA

JULIA KRENT

DAWID KOMUSZAŃSKI

Marzę o tym, żeby kiedyś zobaczyć
prawdziwego łabędzia. One są piękne,
a ja jeszcze ich nie widziałam.
Chciałbym też zostać wróżką, bo
mogłabym czarować, albo małą syrenką. Lubię pływać i wtedy mogłabym
poglądać rybki i bawić się z delfinami.

Byłoby super dostać zestaw bojowy
na kartę magnetyczną (od red. to taka
zabawka). Cały mechanizm musi być
czerwony ze srebrnymi częściami. Musi
mieć lufy, które będą się wysuwać
przy otwieraniu. Do tego klocki lego. To
jest super, wymarzony zestaw.

Moim marzeniem jest to, żeby zostać
wróżką. Wtedy mogłabym robić wszystko, na co mam ochotę i zmieniać się
w różne postacie. Chciałabym także
mieć ładny dom z podwórkiem i psa.
Ten pies, gdyby był dziewczynką nazywałaby się Klarens, a jeśli byłby
chłopakiem - dostałby na imię Lilir.

Dzieci mają święto

Tu jesteście mile widziane

Wypożyczalnia dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Oprócz
bajek na maluchy czeka tam masa zabawy podczas wielu imprez
i spotkań, m.in. czwartkowego Klubu Mam czy sobót z mamą i tatą.

Już w sobotę Opolski Teatr Lalki i
Aktora zaprasza wszystkich na dzień
otwarty. Teatr od przysłowiowej kuchni będzie można oglądać od godziny 10. - W tym roku motywem przewodnim będzie przedstawienie „Cudowna lampa Aladyna” - mówi
Krystian Kobyłka, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Opolu.
Na dużej scenie będzie można spotkać i pobawić się z bohaterami tego
spektaklu. Wszystkie dzieci, które
do godziny 14.00 przyjdą do teatru,
będą miały okazję stworzyć własną
lalkę, a także zobaczyć te profesjonalne. Aktorzy pokażą również, jak
animuje się postać, która występuje
w danym przedstawieniu.
- O godzinie 13.00 wszystkich zapraszamy na niespodziankę - mówi
dyrektor. - Będzie to przedstawienie
przygotowane przez podopiecznych
Domu Dziecka w Chmielowicach.
Natomiast 1 czerwca na pl. Wolności odbędzie się festyn z okazji
Dnia Dziecka. - Jest to impreza w
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MAGDALENA PILOR

Zwiedzanie teatru,
spektakle, pokazy
monocyklistów i wiele
innych atrakcji czekają na małych opolan
z okazji Dnia Dziecka.

Dzieci zaprasza do siebie Opolski Teatr Lalki i Aktora. Będzie
można wejść na scenę i zobaczyć zaplecze.
środku tygodnia, więc zaczynamy
o godzinie 14 - mówi Mariusz Cisek
z Młodzieżowego Domu Kultury w
Opolu. - Tak, aby wszyscy mogli razem z nami się bawić.
Festyn został połączony z akcją
„Opole na Rower” organizowaną przez
studentów politechniki i uniwersytetu.

- O godzinie 14.30 wszystkich zachęcamy do wspólnego rowerowego przejazdu ulicami Opola - mówi Paweł
Drynda, koordynator projektu „Opole
naRower”. - Startujemy spod Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, przy ul. Sosnkowskiego. Przejazd
zakończy się na pl. Wolności.

Tam o godzinie 15 wszyscy będą
mieli okazję zobaczyć przedstawienie „Przygody smoka”. - Po nim odbędą się pokazy monocyklistów - mówi Mariusz Cisek. - A potem finał organizowanego przez nas festiwalu
piosenki przedszkolnej. Na scenie
swój talent przedstawi 10 młodych
wokalistów.
Na festynie zaprezentuje się zespół
„Małe Opole” i „Adena”. Po nich,
o godzinie 17.40 wszyscy zgromadzeni na pl. Wolności zobaczą widowisko muzyczne z najbardziej znanymi piosenkami dla dzieci pt. „Kaczka Dziwaczka”. - O 19.00 starsze
dzieci zapraszamy na koncert muzyki reggae i zespół „Bongostan” dodaje Cisek.
Przez cały czas na placu będzie
można zobaczyć szczudlarzy, nauczyć się chodzić na szczudłach, zobaczyć wielkie bańki mydlane, pomalować twarz czy wspólnie bawić
się chustą animacyjną.
Dla tych, co lubią podróże, PKP
Intercity przygotowało specjalna
ofertę. 1 czerwca dzieci i młodzież
do lat 16 jeżdżą pociągami (TLK,
Ex, EIC), za darmo. Zamiast blietu
potrzebują tylko dokumentu potwierdzającego wiek.
MAGDALENA PILOR

REKLAMA

2246811p01

ARCH/PS

KONIE
DAJĄ RADOŚĆ
Opolski Ogród Zoologiczny, a w nim zwierzęta z najdalszych zakątków świata, wyspa, na której można nakarmić lemury, a od niedawna także minipark linowy.
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Gdy mama ćwiczy, maluchy mogą świetnie się bawić w basenie
z piłeczkami, na zjeżdżalniach, czy podczas zajęć plastycznych.
Jest to możliwe m.in. w FitLife Fitness i Get - Fit Fitness.

Ludowym Klubie Jeździeckim
„Ostroga” w Opolu uczymy jeździć konno od 36 lat, więc mamy w tym
doświadczenie. Można do nas przyjść
bez żadnych umiejętności jeździeckich a
my nauczymy podstaw jazdy konnej, pielęgnacji
koni i dbania o sprzęt jeździecki. Można też doskonalić wcześniej nabyte umiejętności jeździeckie
aż do osiągnięcia poziomu zawodnika. Jeździmy
na
krytej
ujeżdżalni
doskonałej
na brzydką pogodę, ujeżdżalni pod gołym niebem i
na łące. Nasze konie są bardzo przyjazne.

Jazda konna jest dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu
- daje radość i odprężenie po zajęciach w
szkole i po pracy, uprzyjemnia czas w czasie
wakacji. Wspólna pasja osób jeżdżących konno pozwala nawiązać przyjaźnie.
Opieka nad końmi uczy cierpliwości, odpowiedzialności i dostarcza satysfakcji. Kontakt z końmi
jest niezwykle przyjemny.
Zajęcia jazdy konnej prowadzone są w LKJ„Ostroga” codziennie, wystarczy zatelefonować i umówić
się na jazdę. Zbliżają się wakacje. Dla osób spędza-

jących czas w mieście mogą to być „Wakacje w siodle”. Od wielu lat organizujemy wakacyjne turnusy
wychodząc z założenia, że lepiej spędzić wolny czas
z końmi w ciekawy i wartościowy sposób, niż w poczuciu nudy. Jesteśmy pewni,
że po tak spędzonych wakacjach wiele osób zechce
jeździć konno przez cały rok, bo konie są jak magnez - przyciągają. Wszyscy są w klubie „Ostroga”
mile widziani.
Lidia Twardowska-Gajda
www.ostroga.opole.pl

Projekty: Pozalekcyjne zajęcia jazdy konnej w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz Przeciw patologii czyli „Wakacje w Siodle” są współfinansowane przez Urząd Miasta Opola.
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