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Wróciliśmy do szkoły!

Rys. Arek Plewa, kl. 5c
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Szkoła ponownie nas woła
Znów dzwonienie dzwonka w korytarzach rozbrzmiewa,
Znów parę osób zapomniało chleba,
Więc trzeba im dać się najeść, jak trzeba.
Znów ktoś płacze, bo czegoś nie ma.
Ja też jestem znowu w szkole
Z kolegami, koleżankami,
To tradycja,
Tak trzeba.
Nie ma już wakacji
I spania do jedenastej
I wieczornych wypraw do godziny dwunastej.
Ale jedno wiem na pewno,
Że szkoła to jest przyjemność.

Julia Jankowiak, kl. 5c

Kilka słów podsumowania
Jak to było z naszą gazetką Inter – odgłosy z Cieszkowianki ?
Wrześniowy numer to już numer 52 Inter – odgłosów z Cieszkowianki. Czas na podsumowanie naszej
pracy. Zaczęliśmy pisać w styczniu 2009 roku. Najpierw był to dwumiesięcznik. Od roku szkolnego 2010/2011
już pojawiała się gazetka co miesiąc. W czerwcu 2011 r. powstało pierwsze dodatkowe wydanie specjalne oprócz
kolejnego numeru. Wiadomości niekiedy bywało tak dużo, że potrzebny był właśnie taki numer specjalny w tym
samym miesiącu. Napisaliśmy przez te wszystkie lata działalności 1340 stron. Jednorazowo najwięcej – 56 stron
było w czerwcu 2013 r. W trzech numerach specjalnych na 94 stronach zgromadziliśmy wiadomości o Auguście
hr. Cieszkowskim i działaniach jakie miały miejsce w naszej szkole w ramach obchodów 200. rocznicy jego
urodzin.
W styczniu 2011 r. pojawiła się w ramach konkursu ogólnopolskiego na platformie Junior Media wersja
gazetki pt. Odgłosy z Cieszkowianki. Powstało 26 takich gazetek. 19 razy wygraliśmy w konkursie i w drukarni
Głosu Wielkopolskiego każdorazowo w nagrodę wydrukowano dla nas 250 egzemplarzy. Sprzedawaliśmy je i
zarobiliśmy razem 4309 zł, które zostały przeznaczone na potrzeby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
Wspólna Droga z Lubonia.
Alicja Walenciak – Galińska
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O FESTYNIE SŁÓW KILKA…
To był nasz XI festyn. W tym roku hasłem przewodnim były baśnie: "Staje się wszędzie
jaśniej gdy w SP2 czytamy baśnie".
Wszystkie klasy przygotowały swoje stoiska, na których były najróżniejsze rzeczy np. ciasta,
napoje, zabawki, malowanie paznokci lub twarzy itd.
Dużo atrakcji było także na scenie, na której działy się różne rzeczy np. występy klasy 1-6 (pokazy
mody, inscenizacje), nawet nauczyciele mieli swój występ. Pani dyrektor była królową !
W tym samym czasie na boisku sportowym rozgrywano mecze koszykówki dziewcząt
i chłopców z klas szóstych. Natomiast w piłce nożnej rywalizowali rodzice i uczniowie z kl. 5 i 6. Był
też konkurs talentów.
Wszyscy świetnie się bawili. Moim zdaniem ten festyn zostanie w pamięci każdego.
Zuzanna Kubiak, kl. 5c
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Uczniowskie komentarze po festynie…

Festyn był fantastyczny. Było
wiele atrakcji i wszyscy bardzo
się zaangażowali. Panowała
wspaniała atmosfera, a każda
klasa przygotowała występ.
Jakub Wawrzyniak, kl. 6a

Uważam festyn za bardzo udany.
Najbardziej podobała mi się
zjeżdżalnia.
Mam nadzieję, że za rok też
będzie tak zabawnie jak w tamtą
sobotę.

Moim zdaniem tegoroczny festyn był udany.
Na scenie występowali uczniowie – w tym
nasza klasa, która prezentowała baśń pt: „12
miesięcy”. Dzięki naszemu stoisku
zebraliśmy najwięcej żetonów. Najbardziej
podobał mi się występ nauczycieli, którzy
bardzo dobrze zagrali swoje role.
Alicja Mikołajczak, kl. 6a

Festyn był fajny, ponieważ było mnóstwo
stoisk i rzeczy do kupienia.
Tomek Klem, kl. 6a

Sonia Nowak, kl. 6a
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Ten festyn był najlepszy na świecie. Można było się na nim
świetnie bawić, zwłaszcza na trampolinie oraz zjeżdżalni, na
której wraz z koleżankami ciągle zjeżdżałyśmy. Oglądałyśmy
też różne występy. Podobał mi się także nasz – o „12
miesiącach”. Mieliśmy również trzyosobowe dyżury przy
stoisku i sprzedawaliśmy ciasta, kawę, soki oraz inne rzeczy,
które przynieśliśmy. Według mnie było to najlepsze
wydarzenie tego roku.
Maja Samorek, kl. 6a

Moim zdaniem festyn szkolny był wspaniały! Nasze stoisko było
bardzo oryginalne – chłopcy zaplatali bransoletki z gumek (myślę,
że dlatego wygraliśmy). Sprzedaliśmy sporo przedmiotów i
babeczek. Podobały mi się też przedstawienia, ponieważ
wszystkie klasy zaprezentowały się wspaniale. Chociaż to nasz
ostatni taki festyn w tej szkole (jesteśmy już w szóstej klasie), to
zapamiętam go na długo!
Mila Nowak, kl. 6a
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Niecodzienny gość czyli…
spotkanie z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim
We wtorek 23 września do naszej szkoły przyjechał arcybiskup Stanisław Gądecki.
Na początku dwie nasze uczennice przeczytały życiorys naszego patrona, a później nasz gość dodał kilka
słów od siebie. Po tej przemowie dzieci zadawały pytania na temat jego zawodu. Na koniec Julia
Piwowarska złożyła podziękowania i podarowała mały upominek. Później wszyscy pożegnali go
piosenką.
Julia Piwowarska, kl. 5c
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Podzielmy się tym, co mamy!
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Ekologicznie i charytatywnie w Cieszkowiance
We wrześniu br. po raz kolejny sprzedaliśmy puszki aluminiowe, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży
przeznaczyliśmy na zakup sprzętu medycznego dla dzieci w ramach akcji Puszka dla maluszka i opłacenie
kształcenia jednego dziecka w Kamerunie – Iny, biorąc tym samym udział w akcji Adopcja na odległość.
Jak widać nasza działalność ma nie tylko jeden wymiar. Uczymy przez dobry przykład zarówno działań
ekologicznych, jak i charytatywnych.
Okazało się, że jest w Luboniu wielu ludzi nieobojętnych na losy biednych dzieci. Dziękujemy im.
Zbieranie puszek się nie kończy! Zapraszamy do dalszej współpracy i prosimy o kontynuację tych
jakże pożytecznych dla środowiska działań. Sił nam doda modlitwa dzieci z Kamerunu, które zapewniają,
że w ten sposób dziękują nam za pomoc.
Alicja Walenciak – Galińska

Na zdjęciu samochód
firmy recyklingowej z
Lubonia, który przyjechał
po nasze puszki.
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Pamiętajcie, że nadal zbieramy puszki!
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,,Kup pan szczotkę’’
Akcja „kup pan szczotkę” jest bardzo pozytywną inicjatywą. Chodzi w niej o to, żeby zebrać jak
najwięcej szczoteczek i past do zębów dla dzieci z Kamerunu.
W Kamerunie panuje straszna bieda i mało które dziecko posiada szczoteczkę i pastę do zębów. Uważam, że
każdy powinien się przyłączyć do tej akcji, ponieważ nie tylko my chcemy mieć ładny uśmiech. Sama wiem, co
to znaczy ból zęba i możliwość pójścia do dentysty, a w Afryce niestety mało kto ma do niego dostęp.
Proszę więc Was, byście włączyli się w zbiórkę i pomogli!

Macie czas do 15 października!

Julia Jankowiak, kl. 5c
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oraz jej świadectwo
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G. Boulaï, 05.06.2014
Witam, drodzy Dziennikarze!
Mam zaszczyt pisać do Was ten list pytając, co u Was słychać, jak się miewają wasze rodziny, a
także podziękować za rok szkolny 2013/2014.
U mnie wszystko dobrze. Rok 2013/2014 był rokiem wyjątkowym, bo zdawałam dwa egzaminy,
do gimnazjum VAN HEINNEGEN i jeszcze drugi egzamin do CETIC, oba zdałam, ale
zdecydowałam, że pójdę do CETIC, bo położone jest tylko 4 kilometry od miasta. Teraz czekamy
na egzamin CEDE, który odbędzie się 10-11 czerwca 2014. Podczas wakacji letnich będę
pomagała mamie w niektórych pracach gospodarskich i w sprzedawaniu drewna, jajek oraz
owoców mango, aby jakoś utrzymać się w roku szkolnym 2014/2015.
List wysyłam z Garoua-Boulaï, tutaj sporo pada i jest zimno.
Pozdrawiam Was i Wasze rodziny. Niech Bóg Was błogosławi.
Do zobaczenia,
INNA BELOKE GALIXE

Odpiszemy na list Iny.
Zapraszamy chętnych do zredagowania odpowiedzi
i napisania o ciekawych wydarzeniach z życia naszej szkoły.
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/lewa strona dokumentu/
Szkoła Św. Pawła w Garoua-Boulaï
Nazwisko ucznia: Ina Beloko Galixe
Nr klasy: 36
PRZEDMIOTY

Prace pisemne
Analiza tekstów
Dyktanda
Pisanie
Etyka / Religia
Szybkie liczenie
Matematyka
Pisanie ze słuchu
Gramatyka i słownictwo
Czytanie ze zrozumieniem
Wiadomości ogólne
Środowisko i zdrowie
Kultura narodowa (śpiew,
recytacja)
Czytanie
T.I.C.
Zajęcia praktyczne
WF
RAZEM
ŚREDNIA
MIEJSCE
PODPIS NAUCZYCIELA
PODPIS RODZICA

Ocena

1-szy
śródkwartał

2-gi
śródkwartał

Koniec
1-go kwartału

3-ci
śródkwartał

20

04

07

14

20

01

06

05

20

02

02

02

10

6

6

10

4

10

02

2

10

70

34

15

18

10

01

2

2

20

20

06

20

20

16

08

16

50

30

13

07

50

26

20

15

10

6

6

6

10

3

7

7

06

08

20
20

15

15

14

20

16

17

14

200

139

339

164

11,11

07,31

09,16

08,63

33

80

63

67

/-/

/-/

/-/

/-/

/-/

PODSUMOWANIE

/-/

Średnia za 1-szy kwartał
Średnia za 2-gi kwartał
Średnia za 3-ci kwartał

09,16
07,44
08,78

ŚREDNIA ROCZNA

08,34

Ogólna średnia klasy
B.dobry

Miejsce:

69/88

Dobry

Dość dobry

Dostateczny

Niedostat.

Odcisk okrągłej pieczęci treści: PRYWATNE SZKOLNICTWO KATOLICKIE,
Dyrektor Szkoły św. Pawła w Garoua - Boulaï, Diecezja Bertoua.
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/prawa strona dokumentu/
Rok szkolny: 2013/2014

Liczba uczniów: 89

Klasa M2

Nazwisko wychowawcy: AZEBOAM SEBASTIEN BENOIT

PRZEDMIOTY
Prace pisemne
Analiza tekstów
Dyktanda
Pisanie
Etyka
Szybkie liczenie
Matematyka
Pisanie ze słuchu
Gramatyka i słownictwo
Czytanie ze
zrozumieniem
Wiadomości ogólne
Środowisko i zdrowie
Kultura narodowa (śpiew,
recyt.)
Czytanie
T.I.C.
Zajęcia praktyczne
EXOS
WF
RAZEM
ŚREDNIA
MIEJSCE
PODPIS NAUCZYCIELA
PODPIS RODZICA

4-ty
śródkwartał

Koniec 2-go
kwartału

5-ty
śródkwartał

6-ty
śródkwartał

10
05
15

08
09
08

02
13,5

8
10
2
10

09
09
03
02
7
18,5
2
05
20
14

08
09

08

09

26
6
5

Koniec
3-go kwartału

Uwagi

248,5
08,28
68
/-/

821,5/1970
08,34
69
/-/

28

16

70,5
05,64
/-/

234,5
07,44
75
/-/
-/-

15
131,5
08,45
/-/

117,5
8,10
53
/-/

1 - Zdała do klasy: 2 - Powtarza: 3 - Skreślona:
nieczytelny odcisk pieczątki

G/Boulaï, 05/6/14
Dyrektor
/-/
Odcisk okrągłej pieczęci treści: PRYWATNE SZKOLNICTWO KATOLICKIE,
Dyrektor Szkoły św. Pawła w Garoua - Boulaï, Diecezja Bertoua.
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Siostra z Kamerunu przysłała drogą e-mailową zdjęcie Iny
i list do wszystkich opiekunów dzieci adopcyjnych.
Oto jego fragmenty:
Garoua Boulai, 24.VII.2014r.
Z wielką wdzięcznością piszę ten list po kolejnym roku szkolnym. Minął dobrze. Jest to wielka szansa
dla naszych dzieci! Takie okno, dzięki któremu mogą śmielej patrzeć w życie i w to co ich czeka… Każdy
następny rok, to schwycenie jakiejś szansy dla nich, to nauczenie się czytania, pisania, rozumowania,
dialogowania czy wyrażania się w sposób elokwentny, obycie w społeczeństwie. Nie żałuję nigdy, że
przygarnęłam kogoś, pomogłam mu iść do szkoły. [...]
Wy również nigdy nie żałujcie, żeście pomogli jakiemuś dziecku choćby przez rok czy dwa! To była
jego szansa, jego małe okienko do większego poznania świata i wyjście z analfabetyzmu! [...]
W szkołach średnich przechodzą dzieci trzy, bardzo poważne egzaminy. Na ukończenie I cyklu
nauczania, po czterech latach nauki BEPC. Jest to bardzo poważny egzamin, który ich równo przesiewa. Gdy
zdadzą go, przechodzą do II cyklu nauczania. [...]
Obserwuję także jak z roku na rok widać wyraźnie te mocne filary, dzieci, które trwają na naszych
listach adopcyjnych już po tyle lat i ciągle można na nich liczyć, ciągle wytężają swoje siły, aby iść dalej i
dalej…. Rosną z nami… Mężnieją, dorośleją, są wdzięczni i coraz bardziej doceniają tę niezwykłą łaskę, że
ktoś im pomaga i to z dalekiej Polski, ktoś kto ich nie zna, nigdy ich na oczy nie widział, tylko im ufa, że mogą
zmienić swoją przyszłość dzięki nim!
Moi Drodzy, jesteście wielcy w tym! Jesteście wielcy, bo umiecie się dzielić nadzieją na lepsze jutro z
tymi , którzy nie mieliby takiej nadziei gdyby nie wy! Jesteście wielcy, bo widzicie potrzebę współpracy w
misyjnym dziele Kościoła, do którego Jezus wezwał wszystkich swoich wyznawców! Każdy z nas został
zaproszony, aby iść i głosić Ewangelię wszystkim narodom, a skoro nie możemy iść na te krańce ziemi, to
przynajmniej pomagamy misjonarzom, którzy to czynią! […] Zdawajcie sobie sprawę, jak wiele wnosicie w ich
przyszłość, jak ważna to cegiełka, którą kładziecie w budowanie lepszej przyszłości w Kamerunie. [...]
Niech Pan Jezus Wam stokrotnie wynagrodzi to dobro, które czynicie! Niech rozjaśni nad Wami swoje
oblicze i niech Was obdarzy pokojem!
Wdzięczna s. Tadeusza, dominikanka
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Teraz możemy sobie chyba już odpowiedzieć na pytanie:

Czy naprawdę warto pomagać?
Uważam że warto pomagać, gdyż pomoc jest jak bumerang. Niesiona innym - wraca do nas nie tylko od
tych osób, którym pomogliśmy. Robiąc coś bezinteresownie dla innych, stajemy się lepszymi ludźmi. To nas
wzbogaca. Warto pomagać innym i mieć przez to lepsze samopoczucie!
Alicja Nowicka, kl. 5c

Włącz się w pomoc innym i przekonaj się sam! 

Szkolne zabawy słowami
Klasa 5c na jednej z lekcji języka polskiego miała za zadanie napisać opowiadanie, korzystając z
wylosowanych symboli: kłódka, pszczoła, fontanna, żuk, latarka, zegar, dziurka od klucza, strzałka,
drzewo.
Poniżej znajdują się dwie prace:

Kosmos. Przygody żuka mutanta i Pszczosjanina.
Pewnego ranka ze statku kosmicznego stojącego na księżycu wyszedł żuk
mutant. Był strasznie głodny po swojej podróży, więc poszedł na poszukiwania
pożywienia. Kiedy żuk wyszedł do dżungli (centrum miasta) do statku wleciał
Pszczosjanin, który traktował żuka jak własnego brata. Nie wiedział gdzie jest jego
przyjaciel i bardzo się zaniepokoił, ponieważ przypomniał sobie, że w dżungli jest
inwazja dinozaurów.
Tymczasem żuk niestety nie miał udanego popołudnia, ponieważ połknął zegar z
kukułką i co godzinę robił: „KUKU” ze strzałką w gardle. Potem wpadł do fontanny, lecz
spadł na klucz, którego się chwycił i tak uratował się od utopienia.
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Po kilku godzinach żuk i Pszczosjanin w końcu się odnaleźli. Jednak nie zdążyli
nawet chwili porozmawiać, ponieważ Pszczosjanin powiedział żukowi, że w dżungli jest
inwazja dinozaurów i obaj ruszyli do walki z nimi. Żuk powiedział, że w widział jak dużo
dinozaurów wchodziło do muzeum sztuki. Spojrzeli więc przez dziurkę od klucza do
muzeum. Wszędzie było ciemno, ale Pszczosjanin zauważył jakieś światło, a żuk
dojrzał drzewo, z którego spadały gruszki. Nie wiedzieli co i kto to może być, ale
ponieważ byli już zmęczeni, nie zajrzeli do środka i wrócili do statku kosmicznego.

Zuzanna Kubiak, Julia Piwowarska, Alicja Nowicka, kl. 5c

Podchody
W ostatnią sobotę bawiliśmy się z kolegami w podchody. Robiliśmy strzałki
patykiem na ziemi, a kartki z zadaniami chowaliśmy na drzewach.
Moja grupa miała przy fontannie nietypowe polecenie. Musieliśmy odnaleźć jak
najszybciej pszczołę i żuka. To nie było takie proste, ale udało nam się je wykonać.
Gdy znaleźliśmy następną kartkę, troszkę się zdziwiliśmy. Naszym zadaniem
było znaleźć starą zagrodę, która znajdowała się w pobliżu. Po dotarciu na miejsce
okazało się, że na drzwiach wisi kłódka. Obok była jeszcze jedna para drzwi. Przez
dziurkę od klucza widzieliśmy stary, zakurzony zegar. Postanowiliśmy wejść do
środka. Było ciemno, więc Kacper włączył latarkę. Na stole leżała kartka z napisem:
„Koniec gry, czekamy przy barze z kanapkami. Nie znaleźliście nas! Stawiacie
jedzenie!”
Feliks Tarent, kl. 5c
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Rozwiąż rebusy przygotowane przez Paulinę Ciećko i Arka Plewę z kl. 5c.
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Ciemna strona jasności
Opowiadanie będzie pisane w odcinkach.

Rozdział 1 – Nie wszystko złoto, co się świeci
Chciałabym opowiedzieć Wam o mojej przyjaciółce – Blackberry. Jak dla
mnie jest najodważniejszą dziewczyną na całym świecie, a wszystko zaczęło się
tak.
Siedziałam w kuchni, z moją młodszą siostrą. Opowiadała mi bowiem, że
znalazła kawałek złota i będziemy bogaci. Wiedziałam, że to, co ona przyniosła, to
nie złoto, tylko bursztyn, który sprzedawany jest w naszej wiosce za marne 10
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złotych, ale nie chciałam jej psuć radości. Moja siostra prawie nigdy się nie
uśmiechała. Nasz ojciec zostawił nas i uciekł z kraju, a mama zmarła zastrzelona
przez Niemców. Opiekowała się nami moja siostra razem z jej chłopakiem.
Byłyśmy razem we trzy – najstarsza Janna (czytaj Dżana), ja, czyli Rose i
najmłodsza z nas Isabella, ale wracając do sedna sprawy, Isabella pobiegła do Janny
i powiedziała:
- Widzisz co tu mam? Złoto! Sprzedamy je i będziemy bogate!
- Isabello, gwiazdeczko. To nie jest złoto, to bursztyn, ale proszę Cię nie płacz.
Mimo, że nie jest taki cenny, jest o wiele starszy i ładniejszy. Widzisz tego komara?
Wiesz, może on jest w tym bursztynie od milionów lat! – odparła z lekkim
rozczarowaniem Janna i popatrzyła na siostrę.
Zapadał zmrok. Przykryłam Isabellę kołdrą.
- Wiedziałaś, że gwiazdy mogą nas zabrać na inne planety? – mówiłam. - A wiesz
na jakie? Nie? Czy słyszałaś o planecie Paradija? Naprawdę nie słyszałaś? To jest
najpiękniejsza planeta na całym świecie! Są tam rzeki, morza, jeziora, lasy, pola,
miasta i wsie! No dobrze, teraz idź spać, proszę – dokończyłam.
Po tym wszystkim Isabella zamknęła oczy i marzyła, a przynajmniej tak wyglądała,
jak dla mnie.
Julia Jankowiak, kl. 5c

C.D.N.
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Nasze wyprawy…
Wycieczka do Chalina
Pojechałam we wrześniu ze swoją klasą, panią Ireną Podżerek, mamą Agnieszki
Borowskiej i z klasą 3d do Chalina na pierwszą wycieczkę w nowym roku szkolnym. Jest to
miejscowość położona w Wielkopolsce koło Sierakowa.
Na początku pan przewodnik opowiedział nam o Chalinie i o zwierzętach. Potem poszedł
z dziećmi do piwniczki i tam dowiedzieliśmy się o ludziach pierwotnych. Kiedy przyszła pani
przewodnik, zaprowadziła nas do lasu. Najciekawszą sprawą było lepienie z gliny. Robiliśmy to
po powrocie z lasu. Następnie udaliśmy się na dobry obiad. Drugą ciekawą rzeczą po obiedzie
był plac zabaw, na którym się bawiliśmy.
Wyjazd okazał się bardzo udany.
Dominika Galińska, kl. 3c
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Jesienny wyjazd do Wierzenicy
W ostatnią, słoneczną niedzielę września pojechałam z rodzicami do Wierzenicy.
Najpierw poszłam na Mszę św. do kościoła. W jego podziemiach pochowany jest patron naszej
szkoły. Potem przed kościołem na placu zabaw zjeżdżałam po linie. Później wybraliśmy się na
spacer. Szliśmy Aleją Filozofów – tam gdzie spacerował August hr. Cieszkowski ze swym
przyjacielem Zygmuntem Krasińskim. W jednym miejscu zwanym właśnie Wzgórzem
Krasińskiego mam zdjęcie. Na nim widać również dworek, w którym mieszkał nasz patron.
Podobało mi się

w Wierzenicy. Warto tam jechać i zobaczyć miejsca związane z

patronem naszej szkoły.
Dominika Galińska, kl.3c
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„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś
hobby ma, a ja w domu mam...”
...świnki morskie!
Wszystko o moich świnkach morskich
Kiedy mieliśmy już wszystko gotowe (czyli klatka itd.) przyszedł czas na zakup świnek.
W sklepie zoologicznym oprócz zwierzątek dostaliśmy też pudełko na czas transportu.
Po dotarciu do domu włożyliśmy je do klatki i daliśmy im trochę odpocząć. Potem jedna ze
świnek (Mormi) dała się pogłaskać, a to oznaczało, że już nie jest taka zestresowana.
Następnego dnia mój tata uczył Mormiego pić z poidełka, a kilka dni później nagle
zauważyłem, że Filip (druga świnka) sam zaczął pić z poidełka, czyli powoli zaczął się
przyzwyczajać do nowych warunków. Daliśmy im też kolbę, ale na razie jej nie tknęły. Wczoraj
za to dostały jabłko i okazało się, że je uwielbiają.
Na razie potrzebują jeszcze trochę spokoju, ale za jakiś czas, kiedy już zupełnie się
przyzwyczają, dostaną własny domek.
Arek Plewa, kl. 5c

Zachęcamy do pisania o swoich zwierzątkach! 
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Przyłapani na rysowaniu
Nazywam się Dominika Galińska. Chodzę do klasy 3c. Już w przedszkolu lubiłam
rysować i tak zostało do dziś. Bardzo lubię plastykę. Czasem maluję farbami.
 Dwa słonie namalowałam dla Pani Justyny Janiec – Palczewskiej z Fundacji Redemptoris
Missio.
 Zamek z księżniczkami Disneya namalowałam za pomocą farb do malowania palcami.
Powycinałam też obrazki i ponaklejałam.
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