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Dziennikarze  Cieszkowianki  podczas  wakacji  nie  próżnowali.  Chodzili 

z notatnikiem oraz aparatem fotograficznym i w ten sposób powstała ta gazetka. 

W lipcu  i  w  sierpniu  kończyły  się  zadania  z  poprzedniego  roku  szkolnego 

i powstawały pomysły na następny rok działalności.

Wspominamy !!!
Zwycięstwo Arka Plewy

Sukcesem dla Arka Plewy z kl. 6c zakończył się miniony rok szkolny, bo zwyciężył w  ogólnopolskim 

konkursie Junior Media i Fundacji Orange pod tytułem Bezpiecznie tu i tam – lepimy lepieje, podczas którego 

w ciekawych i zabawnych rymowankach uczestnicy mieli podpowiedzieć jak radzić sobie z wirusami, hakerami 

i innymi zagrożeniami internetowymi. Lepiej Arka: 

Lepiej swoje konta zabezpieczać silnym hasłem,

niż je oddać hakerom jak bułkę z masłem, 

dzięki  życzliwości  osób   głosujących  na  niego  zdobył  trzecie  miejsce  (10  216  głosów) !!!  Nasz  zwycięzca 

we wakacje otrzymał w nagrodę tablet oraz zestaw gadżetów Junior Media. 

Dla uczniów Cieszkowianki pojawił się zaś kolejny dowód na to, że języka polskiego uczymy się przy 

każdej okazji, bo utrwaliliśmy sobie pojęcie neologizmu, posługując się lepiejami.

Arek napisał jeszcze dwa inne lepieje. Już poza konkursem warto je też przytoczyć.

Lepiej z nielegalnych torrentów zrezygnować,
niż policji swój komputer podarować.

Lepiej niemiłych raportować,
niż dać się takim strollować.

Alicja Walenciak - Galińska
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Arek podczas wakacji napisał do naszej gazetki o swoich wrażeniach

Autorzy konkursu chcieli zwrócić uwagę na problemy bezpieczeństwa w sieci. Zrobili to w pomysłowy  

sposób. Zaprosili dzieci szkolne, do tego, żeby same wymyśliły zasady  w postaci wierszyków. Trzeba było  

przemyśleć, porozmawiać z dorosłymi, wykorzystać pomysł, a później  ułożyć zabawną rymowankę. Konkurs 

jeszcze wymagał tego, żeby na rymowanki głosować. Oczywiście wygrali ci, którzy zebrali najwięcej głosów.  

Dlatego zarówno dzieci, jak i ich rodziny,  znajomi oraz  uczniowie w klasie i w szkole byli zaangażowani 

w głosowanie. Był to  dodatkowy wysiłek, ale i zabawa. A jak już głosowano, to również czytano te rymowanki, 

czyli była szansa, że czegoś się dowiedziano. Mam nadzieję, że wielu ludzi dowiedziało się, że bezpieczeństwo 

w sieci jest ważne. I w tym właśnie mogły im pomóc wymyślone przez dzieci rymowanki.

Na zdjęciu Arek z nagrodą i dyplomem
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Uczniowie z klasy Arka, czyli 6c, otrzymali koszulki z nagrodzonym lepiejem, co widać na zdjęciu 

wykonanym na początku września.

****************************************************
Humor z zeszytów uczniów Cieszkowianki

I śmiech niekiedy może być nauką, 
jeśli się z przywar, nie z osób natrząsa.

Ignacy Krasicki

Tak pisali uczniowie Cieszkowianki w ubiegłych latach. Czy w tym roku też coś wymyślą?

W XIX wieku pojazdy były zasilane końmi, a w XX wieku za dorożki weszły tramwaje.
Krakowiacy mieszkają w Krakowie, a górale w Góralowie.
Miasto współczesne charakteryzuje się tym, że ma drogi asfaltowe z dziurami.
Pierwsi rolnicy zajmowali się uprawą roli i bydła. 
Mieszko I postanowił przyjąć chrzest z powodu pewnej kobiety.
Odezwały się poszczególne instrumenty, na końcu dente razem ze swoimi właścicielami.
Rodzaje orkiestr są trzy: męska, żeńska i nijaka.
Trio to zespół z trzema zawodnikami.
Akcja filmu wciągnęła mnie jak odkurzacz.
Cechy tańca  krakowiaka – kuc i obrót kobietą.
Odrodzenie to inaczej zgon i pójście do nieba.
Oświecenie miało wyprowadzić ludzi z mroków i ich oświecić.
W baroku panowała moda na grubsze kobiety.
Gdy pojawiło się dobro, to złej czarownicy poszło w pięty.
Człowiek ma takie samo prawo co obywatel.
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Wspominamy !!!
Napisane w Głosie Wielkopolskim oraz we wszystkich dziennikach regionalnych 

Grupy Polska Press w całej Polsce pod koniec minionego roku szkolnego
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Jak  zaczęłam  moją  przygodę  z  czytaniem?
Na pytanie zawarte w temacie odpowiadają 
zeszłoroczne zwyciężczynie konkursu na najciekawszą recenzję.

Ja i  moja mama kupiłyśmy  mojej kuzynce Martynie prezent  na jej  urodziny,  książkę pt.  „Kto pokocha  

Psotkę?” z serii zaopiekuj się mną Holly Webb. Zanim dałam jej tę książkę, sama ją przeczytałam. Spodobała  

mi się i też taką chciałam. Kiedy mama mi kupiła, znowu przeczytałam tę opowieść. Było to w drugiej klasie.  

Później zaczęłam też czytać inne książki z tej serii. Potem czytałam o zwierzętach i w ogóle różne (nie licząc  

lektur szkolnych).  Obecnie najczęściej  czytam książki o koniach z serii „Stajnia pod podkową” i „Aurelia, 

księżniczka amazonka” oraz „O Białku, kucyku z Gotlandii”.

Bardzo lubię czytać.

Dominika Galińska, kl. 4c

Nauczyłam  się  czytać  w  wieku  6  lat.  Na  początku  czytałam  krótkie,  nieskomplikowane  teksty  np.  

z encyklopedii dla dzieci. Znałam już litery, więc było mi łatwiej, a tym samym coraz szybciej czytałam. Później  

zaczęłam  czytać  dłuższe  książki.  Najbardziej  lubię  książki  przygodowe,  biografie  lub  encyklopedie.  Serią  

książek, po którą najchętniej sięgam, jest „Harry Potter’’. Z tego siedmiotomowego zestawu najbardziej lubię  

książki pt.:  ,,Harry Potter i  Komnata Tajemnic’’ i  ,,Harry Potter i Insygnia Śmierci’’.  Polecam też znaleźć  

w Internecie ebooki (książki do czytania w postaci elektronicznej).

 Zachęcam wszystkich do czytania książek, bo to najlepszy sposób jaki znam na spędzanie czasu wolnego.

Kornelia Grzesiak, kl. 4b

Na początku nie lubiłam czytać. Z lekturami było ciężko, ale czytałam je. Aż w konkursie za lampion  

adwentowy  w  trzeciej  klasie  dostałam  jako  nagrodę  książkę  pt.:  „Dziennik  cwaniaczka.  Trzeci  do  pary”.  

Dowiedziałam  się,  że  Whoopi  Goldberg  powiedziała,  że  „to  książka  dla...  dzieci,  jeżeli  lubią  czytać...  

a zwłaszcza, jeżeli nie lubią”. W moim przypadku to się sprawdziło. Przeczytałam tę książkę, bo mnie bardzo  

wciągnęła,  a  później  poszłam  do  biblioteki  wypożyczyć  kolejną  z  tej  serii.  Przeczytałam  całą  serię  Jeffa  

Kinneya. W oczekiwaniu na kolejny tom pochłaniam mnóstwo innych książek. I tak zaczęła się moja historia  

z czytaniem. 

Agnieszka Borowska, kl.4c

Zapraszamy uczniów Cieszkowianki do pisania o tym, jak zaczęli czytać 

książki. Czekamy na ciekawe teksty, które zachęcą innych do czytania.
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Nagrodę za ostatnią recenzję Kornelia Grzesiak z klasy 4b otrzymała w lipcu, 
a więc na zdjęciu, w letnim wydaniu, widzimy zwyciężczynię 

z gadżetami Junior Media i z książką. 
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Jest w Cieszkowiance dziewczynka, miłośniczka książek ... i nie tylko książek 

Kornelia Grzesiak z klasy 4b osiągnęła w swojej karierze szkolnej bardzo dużo. Już w pierwszej klasie 

zgłosiła się do kółka dziennikarskiego i do tej pory w nim pracuje. W ramach programu Junior Media pisała 

recenzje z przeczytanych książek i, jak dotychczas, zwyciężyła w tym ogólnopolskim konkursie aż cztery razy, 

po raz  pierwszy w drugiej klasie! Nie ma się czemu dziwić, bo sama powiedziała: Nauczyłam się czytać 

w wieku 6 lat. Na początku czytałam krótkie teksty, a później dłuższe książki.

I czytała Kornelia coraz lepiej, nawet tak dobrze, że wygrywała w konkursach. Już w pierwszej klasie 

zajęła II miejsce w konkursie I Ty zostań mistrzem pięknego czytania organizowanym przez Bibliotekę Miejską 

w Luboniu. Również II miejsce w tym konkursie zdobyła w trzeciej klasie. Za to w klasie drugiej zajęła III  

miejsce w szkolnym konkursie Mól książkowy na najbardziej aktywnego czytelnika roku.

Seria książek, po którą najchętniej sięgam to Harry 

Potter – dowiedzieliśmy się od Kornelii. 

Książki  o  Harrym  Potterze  musi  Kornelia  naprawdę 

lubić, bo już zaczęła je 

czytać  w  języku 

angielskim!  Nie  ma 

się  co  dziwić,  że  tak 

dobrze zna ten język skoro wygrywała od drugiej klasy w konkursach. 

Najpierw było III miejsce w szkolnym konkursie English is everywhere, 

a  później  w  trzeciej  klasie  IV  miejsce  w  Ogólnopolskim  Konkursie 

Języka Angielskiego  Olimpusek i  zdobycie najwyższej liczby punktów 

wśród  uczestników  w  Powiatowym  Konkursie  Języka  Angielskiego 

Macmillan. 
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Widać,  że  Kornelia  ma  talent  humanistyczny,  ale 

czy  tylko  w  tej  dziedzinie?  Jak  wytłumaczyć  wobec 

tego  inne  jej  zwycięstwa.  Zarówno  w  drugiej  jak 

i w trzeciej  klasie  zdobyła  wyróżnienie  w  konkursie 

matematycznym Kangur. 

W  zawodach  pływackich  stylem 

grzbietowym  dziewcząt  z  rocznika  2006  na 

Chwiałce w Poznaniu w połowie drugiej klasy 

zdobyła III miejsce, na koniec roku szkolnego 

II  miejsce,  a  w  klasie  trzeciej  już  dwa  razy 

osiągnęła miejsce I !!! Warto podkreślić przy 

tych  wszystkich  osiągnięciach,  że  Kornelia 

urodziła  się  w  roku  2006,  a  więc  poszła 

do szkoły  rok  wcześniej  niż  większość 

obecnych uczniów klas czwartych. Za wszelką 

działalność  na  terenie  szkoły,  zarówno 

w pierwszym jak i drugim roku nauki, otrzymała największą ilość punktów w swojej klasie, co świadczy o tym, 

że brała również udział w rozlicznych konkursach szkolnych.

Jako zastępca redaktora naczelnego Odgłosów z Cieszkowianki od klasy czwartej Kornelia będzie 

nadal  doskonalić  swoje  umiejętności  dziennikarskie.  Życzymy naszej  redakcyjnej  koleżance dalszych 

sukcesów.

Alicja Walenciak – Galińska

opiekunka kółka dziennikarskiego SP2
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Zaczytane recenzentki Agnieszka Borowska i Dominika Galińska z klasy 4c 
uczestniczyły w lipcu w zajęciach literacko plastycznych 

w dziecięcej filii Biblioteki Raczyńskich

Do szkolnej gazetki napisały o swoich wrażeniach. 

Tak napisała Dominika!

Najbardziej podobały mi się pierwsze zajęcia o koniach. Pani ciekawie opowiadała, a ja interesuję się  

końmi.  Dowiedziałam się wtedy też o pegazie. 

   

Pegaz Dominiki Pegaz Agnieszki

Drugie spotkanie dotyczyło kotów. Wtedy musiałam wymyślić o nich opowiadanie. Napisałam tak:

 

Pewnego  dnia  Szarka  i  jej  siostra  z  tego  

samego miotu – Rudka, poszły zwiedzać podwórze.  

Zaczęły od studni. Szarka weszła na jej daszek, a jej  

młodsza siostra do wiadra. Potem wróciły do mamy  

i braci.  Studnia była na drugim końcu podwórza,  

dlatego się zmęczyły i po powrocie odpoczywały. 
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Zainteresowała mnie też opowieść z Irlandii. 

Ilustracja Agnieszki do tekstu.

Agnieszka zapamiętała jej treść. 

Pewnego dnia szedł sobie chłopiec przez las. Nagle usłyszał stukanie młotkiem. Chciał wiedzieć, co się  

dzieje,  więc  poszedł  za  dźwiękiem.  Zobaczył,  że  jakiś  skrzat  naprawia  but.  Chłopiec  chwycił  go  za  rękę  

i krzyczał, żeby dał mu złoto. Skrzat powiedział,  że nie ma złota. Ten jednak mu nie uwierzył i nie dał się  

nabrać. Skrzat w końcu stwierdził, że pod jednym krzakiem jest złoto. Chłopiec niestety nie mógł nic wykopać,  

bo nie  był  przygotowany do tego.  Powiesił  tylko swoją czerwoną chustkę na krzaku i  ustalił  ze  skrzatem,  

że wróci tu następnego dnia rano. Skrzat się zgodził, lecz rano gdy chłopiec wrócił, ujrzał wszystkie krzaki  

z czerwonymi chustkami. Okazało się, że skrzat go przechytrzył.

Ilustracja Dominiki do tekstu.

Choć trochę mniej spodobały mi się opowieści o nieistniejących stworzeniach – sfinksach i smokach,  

które były ostatniego dnia, to jestem z tych zajęć zadowolona. 

Dominika Galińska, kl. 4c

Tak napisała Agnieszka!
W lipcu  chodziłam  na  zajęcia  do  biblioteki.  Tam  czytaliśmy  baśnie,  opowiadaliśmy  o  zwierzętach  

i robiliśmy różne prace plastyczne. Najbardziej mi się podobał ostatni dzień, czyli 30 lipca. Wtedy robiliśmy  

smoki  z  różnych  materiałów,  np.  folia  aluminiowa,  opakowania  od  serów,  papier  kolorowy  i  wykałaczki.  

Na końcu dostaliśmy nagrody.

Bardzo podobały mi się te zajęcia, ponieważ były ciekawie prowadzone.

Agnieszka Bobrowska, kl. 4c
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W imieniu sfinksa Agnieszka i Dominika zadawały zagadki

Czy  czytelnicy  znają  odpowiedzi?  W następnym  numerze,  będzie  można  sprawdzić  jak  one 

brzmią i dowiedzieć się więcej o sfinksach i innych stworzeniach lubiących zadawać zagadki.
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Australia – plaża Bondi.  A na 

środku plaży... regał z książkami 

(zdjęcie z internetu). 

Czy uczniowie Cieszkowianki 

w czasie  wakacji  też  mieli  taki 

łatwy dostęp do  książek? 

W czasie letnich podróży Dominika Galińska z klasy 4c, widoczna na zdjęciu 

pod nazwą miejscowości, złapała pociąg do książek !!! 

Zdjęcie  wykonał  tata  Dominiki  w miejscowości  Książki,  w województwie 

kujawsko – pomorskim, kilkadziesiąt kilometrów od Torunia.
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A czy Ty, Czytelniku, też złapałeś pociąg do książek ?

Jeżeli nie, to zaskocz !!! 

Ruszamy od września. 

Miejscowość Zaskocz znajduje się w województwie  kujawsko – pomorskim.

Przypominamy !!!

Wykorzystując zdjęcia z nazwami miejscowości Książki i Zaskocz posłużyliśmy się  grą słów, czyli 

użyliśmy  wyrazy  oznaczające  nazwy  miejscowości,  aby  uzyskać  odmienne  znaczenie.  Gra  słów  bywa 

stosowana dla osiągnięcia specjalnych efektów, w tym wypadku żartobliwych i zapamiętania naszej akcji.

Zachęcamy do czytania książek i zapraszamy do nowej akcji 

pod hasłem: Zaczytana Cieszkowianka. 

Więcej informacji we wrześniowej gazetce, 

a poniżej recenzja Kornelii z przeczytanej w czasie wakacji książki.
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Książka, którą ostatnio przeczytałam, i która bardzo mi się 

spodobała,  nosi  tytuł  Matylda.  Ukazała  się  ona  po  raz  pierwszy 

w roku 1988,  w Polsce wydana została przez tygodnik POLITYKA 

oraz  Fundację ABCXXI – cała Polska czyta dzieciom. Jej autorem 

jest  Roald  Dahl  –  brytyjski  pisarz  i  scenarzysta  pochodzenia 

norweskiego.

Tytułowa  bohaterka  książki,  Matylda,  to  dziecko  zdane 

samo na siebie, ponieważ rodzice się nią nie zajmowali.  Byli  oni 

zapatrzeni w starszego brata dziewczynki, który miał po opiekunach 

przejąć rodzinny interes. Rodzice dziecka to bogaci ludzie – ojciec 

prowadził  komis  z  kradzionymi  samochodami,  a  matka  była 

bezrobotna,  ale  jeździła  codziennie  grać  w  bingo  i  nieraz 

wygrywała. W wieku dwóch lat Matylda zostawała sama w domu na 

długi  czas.  Po  czwartych  urodzinach,  znudzona  codzienną 

samotnością, dziewczynka zaczęła chodzić do biblioteki publicznej i wypożyczać z niej książki, nie tylko dla 

dzieci, ale i dla dorosłych. Matylda zawsze pragnęła iść do szkoły i wreszcie to nastąpiło. Wcześniej już umiała  

czytać i świetnie liczyć. Jej wychowawczynią została pani Winia Miodek – bardzo miła, ale smutna kobieta. 

Dyrektorką szkoły była z kolei pani Pałka - surowa i niesprawiedliwa, była lekkoatletka. Okazało się, że pani 

Pałka i pani Miodek mają ze sobą wiele wspólnego, ale tu nie chcę zdradzać co je łączy.

Książka  ta bardzo mi się podoba, według mnie jest napisana wartkim językiem. Polecam dzieciom 

i młodzieży, choć może to być również książka dla dorosłych, ku przestrodze, by wiedzieli jak NIE traktować 

dzieci.

Kornelia Grzesiak, kl. 4b
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Piękna nasza Polska cała 
Każdy zakątek Polski może być piękny, choć czasem trzeba to piękno odnaleźć i wydobyć. Warto 

poznać swoją Ojczyznę i odnajdować wyjątkowe miejsca, te z dawnych czasów i te nowoczesne, a gdy już 

się takie znajdzie, nie wolno się wahać, tylko trzeba pokazać je innym. Zapraszamy do szukania, opisania 

i fotografowania.

Do naszej akcji zachęca Adam Słonka – Moskwa z klasy 4b, jak to widać na zdjęciu !!! 
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Piękna nasza 

Polska cała 

Piękne polskie góry 

wrażenia  Arka Plewy z kl.6c

Sokolik Duży, widoczny na zdjęciu, znajduje się na  

wysokości  620  metrów  w  Karkonoszach  (Rudawy  

Janowickie)  w  sąsiedztwie  Sokolika  Małego.  Na  szczyt  

wchodzi się po starych, metalowych schodach.  Kiedy już  

znajdziemy  się  na  tarasie  widokowym,  widać  piękny,  

górski  krajobraz.  Na  zboczach  Sokolika  wspinaczkę  

trenowali wszyscy liczący się polscy himalaiści i taternicy.

Moim zdaniem warto tu przyjechać.
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Piękna nasza Polska cała 
Pięknie,  po  staremu  i  nowocześnie  w  Warszawie 

wrażenia  Kornelii  Grzesiak  z  kl.  4b

W  Centrum  Nauki  Kopernik  w  Warszawie  byłam  już  

dwukrotnie.  W  ubiegłym  roku  nie  zdążyłam zobaczyć  wszystkiego,  

więc teraz moja mama wykupiła jeszcze bilet na minilab biologiczny  

„Świecące  organizmy”.   Były  to  zajęcia  w  laboratorium 

biologicznym,  gdzie  zobaczyłam  również  hodowane  tam rośliny 

zjadające  owady  (np.  dzbaneczniki  czy  rosiczki)  oraz  karaczany.  

Zajęcia  pokazywały jakie  substancje zawarte w tych  roślinach lub  

owadach świecą w świetle podczerwonym. 

W Centrum moim ulubionym zajęciem jest  projektowanie  

miasta w części mieszkalnej, centrum oraz części przemysłowej, aby  

było  jak  najbardziej  ekologicznie.  W  innym  miejscu  można  się  

zamknąć  w  wielkiej  bańce  mydlanej  albo  dostać  swój  portret  

narysowany przez robota. Wszystko było super, ale moim zdaniem,  

minilab był najfajniejszy.
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W  Warszawie  byłam  także  w  fotoplastikonie.  To  takie  

kręcące się koło, w którym przesuwają się zdjęcia. Fotoplastikon  

warszawski jest bardzo stary, pochodzi z 1901 roku. W zbiorach ma  

aż siedem tysięcy zdjęć.  Kiedy ja tam przyjechałam, pokazywane  

były  zdjęcia  o  starej  Warszawie.  Wtedy  dzieci  nie  miały  takich  

zabaw jak my, a ulice wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. Były to  

zdjęcia z początku XX wieku.

Odwiedziłam  w  Warszawie  także  Multimedialne  Muzeum  

Fryderyka Chopina. Mama zaciągnęła mnie tam prawie siłą, bo ja nie  

lubię chodzić do muzeów, ale wyszłam stamtąd z całkiem innym zdaniem.  

Są tam cztery piętra, na których pokazano wydarzenia z życia Chopina.  

Specjalne karty przykłada się do czytników i można posłuchać muzyki  

albo usłyszeć coś z historii Polski. Można też rysować w części dla dzieci  

i  posłuchać  śmiesznych  wydarzeń  z  czasów,  kiedy  Fryderyk  był  

dzieckiem.  Jest  tam  też  odlew  jego  dłoni  i  fortepian,  i  wiele  innych  

ciekawych rzeczy.  Przed muzeum stoi  grająca ławeczka.  Polecam, bo 

tam jest  SUPER !!!  Po południu,  w Łazienkach,  byłam na koncercie  

chopinowskim. Takie koncerty odbywają się w każdą niedzielę o 12.00  

i 16.00. Grają pianiści z całego świata, wtedy grał pianista z Singapuru. 
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Na zdjęciach Kornelia w opisanych miejscach.
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Piękna nasza Polska cała 
Wizyta na zamku golubskim

Wrażenia Dominiki Galińskiej z kl. 4c

W Golubiu – Dobrzyniu położonym niedaleko Torunia znajduje się piękny  

średniowieczny zamek, który zwiedziłam w czasie wakacji. Dowiedziałam się,  

że został on zbudowany przez Krzyżaków w XIII wieku, aby mogli w nim strzec  

granicy  państwa  zakonnego.  W  wieku  XVII  zamieszkała  w  zamku  Anna  

Wazówna – siostra króla polskiego Zygmunta III Wazy. Wtedy budowla została  

pięknie  ozdobiona,  jak  nam  tłumaczyła  pani  przewodnik,  w  stylu  

neorenesansowym. Pani przewodnik,  jak widać na zdjęciu,  też  była ubrana  

w strój z epoki. Teraz zamek służy jako muzeum, tylko jego piwnice zostały  

restauracją,  a  drugie piętro należy do hotelu.   Na dziedzińcu można kupić  

pamiątki  i  opryskać  się  wodą  z  fontanny.  Ja  kupiłam kuszę,  strój  rycerski  

i strzelałam – co zostało pokazane na zdjęciu.  Dowiedziałam się, że każdego roku w lipcu odbywają się przed  

zamkiem turnieje  rycerskie.  Podobało  mi  się  tam i  chciałabym w przyszłym roku pojechać  na turniej  do  

Golubia – Dobrzynia.

Przed zamkiem w Golubiu – Dobrzyniu Dominika strzelała z kuszy. 
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Piękne polskie zwyczaje
D  o  ż  y  n  k  i

Spostrzeżenia Dominiki Galińskiej z kl. 4c

Kończy  się  lato,  jak  to  widać  w  przyrodzie  i  na  zdjęciu,  które  zrobiłam  w  Muzeum  przyrodniczym  

w Uzarzewie.  Wiem,  że  w  sierpniu,  po  żniwach,  kiedy  rolnicy  skończą  zbierać  rosnące  na  polach  zboża,  

obchodzą dożynki.  Przejeżdżając  przez  podpoznański  Rogalinek  widziałam piękne  świnki  i  ich  gospodarzy  

zapraszających na to święto plonów. Spodobały mi się te zrobione ze sprasowanej słomy postacie.
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Nie tylko w Wielkopolsce odbywają się dożynki. Poniżej zdjęcie wykonane w województwie kujawsko –  

pomorskim. Przejeżdżając przez tamtejsze wioski, w drodze do Torunia, wiele razy widziałam takie zaproszenia. 

Nasza Ojczyzna jest piękna i ma bogatą historię.

Warto ją poznać i zobaczyć ciekawe miejsca, 

a później relację opublikować w naszej gazetce.

Zapraszamy 

wszystkich uczniów Cieszkowianki
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Letnia pasja fotografowania Agnieszki Borowskiej z kl. 4c

Coraz bliżej do perfekcji

Bardzo  lubię  robić  zdjęcia  i  chętnie  je  oglądam.  Interesuję  się  też  przyrodą  i  zwracam  uwagę  

na przyrodnicze ciekawostki. Myślę, że warto je sfotografować z bliska. Takie zdjęcia robią dobre wrażenie.  

Ostatnio, w czerwcu,  fotografowałam gigantyczne owady i zwierzęta w Deli Parku w Trzebawiu, które w moim  

ujęciu są jeszcze większe.
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Swoją  pasję  fotografowania  rozpoczęłam,  gdy  miałam  4  lata.  Moje  pierwsze  przyrodnicze  zdjęcie  

przedstawia … jabłko! Leżało ono na ścieżce w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Od tego czasu wiem, że trzeba wnikliwie patrzeć i dostrzegać.
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Wygrana za puszki

W czerwcu 2015r. zostały ogłoszone wyniki XIX edycji Programu Szkolne i przedszkolne projekty 

recyklingowe organizowanego przez fundację RECAL z Warszawy, która zajmuje się działaniami na rzecz 

odzysku aluminiowych puszek po napojach. Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu znalazła  się  w gronie 

nagrodzonych placówek z całej Polski, które wykazały się największą aktywnością w edukacji dotyczącej 

recyklingu aluminiowych puszek po napojach i ich zbieraniu. Jest to nasze piąte zwycięstwo od roku 2009, 

kiedy zaczęliśmy zbierać takie puszki. Tym razem, już podczas wakacji, otrzymaliśmy w nagrodę wieżę marki 

Philips.

Zwycięstwo mobilizuje! Zapraszamy do przynoszenia puszek aluminiowych do szkoły. W 

przedsionku głównego wejścia stoi pojemnik. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczamy na akcję pomocy 

dzieciom Puszka dla Maluszka, a więc działamy ekologicznie i charytatywnie.

Alicja Walenciak – Galińska 

Ciekawostki ze strony internetowej fundacji  RECAL z Warszawy

Korzyści płynące z recyklingu aluminiowych puszek po napojach są wielorakie.

• Aluminiowe puszki po napojach w całości nadają się do ponownego przetworzenia.

• Odzysk aluminium z puszek można prowadzić w nieskończoność,  nie powodując 

utraty jakości metalu.

• Użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg 

ropy naftowej.

• Odzyskując  aluminium  ze  złomu  oszczędzamy  95%  energii  potrzebnej 

na wyprodukowanie aluminium z rudy.

• Recykling  aluminium  umożliwia  obniżenie  zanieczyszczenia  powietrza  o  95% 

oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy. Recykling to także 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 95%. 

• Odzyskując  puszki  aluminiowe zmniejszamy ilość  odpadów w naszym otoczeniu 

i na wysypiskach.

• Recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe 

miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody.

• Produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja aluminium 

z boksytów.
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Uczniowie naszej szkoły reklamują akcję zbierania puszek aluminiowych

Adrian Korcz, kl. 6c

Rys. Julia Piwowarska, kl. 6c
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Rys. Oliwia Garczyńska, kl. 6c

Rys. Zofia Czerwińska, kl. 6d

Rys. Anna Bednarek, kl. 6d
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Zapraszamy do prezentowania swoich wierszy na łamach naszej gazetki

K ą c i k   p o e t y c k i 

C i e s z k o w i a n k i

Swoje wiersze prezentuje 

Julia Jankowiak z  kl. 6c

Ciemność

Wpatrując się w ciemność
Dostrzegam strzępki mojej duszy

Zduszone kolory

Wsłuchując się w ciemność
Słyszę odgłos spływających łez

Ciche westchnienia 

Wczuwając się w ciemność
Czuję ile rzeczy mogłam zrobić

Ile rzeczy mogłam naprawić
Ile koszmarów mogłam przespać

I nagle kładę rękę na szklanych kafelkach
Przyrzekając sobie
Że już nigdy więcej

Nie zawiodę
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Czarno – białe sny
Czarno – białe sny
Czarno – białe łzy

A w tych łzach i snach
Jesteś

Właśnie ty

Czarno – białe sny
Czarno – białe łzy

Chodzą wciąż dookoła mnie
I ciebie

Od wielu lat

Czarno – białe sny
Czarno – białe łzy
A kto mi je sprawił

Właściwie
To ty

Jak oni

Oddycham jak oni
Wzdycham jak oni

Jem jak oni
Używam broni jak oni

Lecz coś mnie od nich różni
Bo gdy ja podnoszę strzałę

To nie krzywdzę z nienawiści
Ja leczę ból

Uciszam zranione dusze
Zamykam narażone serca

Wypuszczam strzałę
I opadają im wtedy ręce
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Przypominamy !!!
Recenzje można pisać na różne tematy !!!

Jeśli obejrzeliście dobry film, przeczytaliście ciekawą książkę, znacie super 

aplikację, grę czy mp3, zapraszam do pisania recenzji. Pisze się też recenzję koncertu lub 

wystawy. Można wzbogacić swój warsztat pisarski i przeczytać napisany przez siebie tekst 

w gazetce szkolnej oraz …  w profesjonalnej  gazecie  wydawanej  w  Polsce  w  dodatku 

Junior Media skierowanym do wszystkich Juniorów.

Mamy szansę publikowaniu swoich tekstów w profesjonalnej gazecie,  której 

redaktorzy obiecują nagrody.

Aby wysłać recenzję potrzebuję:  

1. treść recenzji, tekst nie więcej niż 1500 znaków  (w pliku tekstowym - MS Word - 

zamieszczonym jako załącznik do wiadomości);

2. w wypadku przeczytanej książki jej zdjęcie; 

3. zdjęcie autora recenzji (zrobione aparatem z ustawioną wysoką jakością, wielkość 

min. 40-50 kB);

4. zgodę Rodziców na opublikowanie.

Chętnych proszę o kontakt w szkole.

Zapraszam – Alicja Walenciak – Galińska

Poniżej podaję kilka wiadomości na temat recenzji i najprostszy jej plan
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Recenzja to tekst, w którym oceniasz jakieś dzieło kultury np. książkę, film, 

przedstawienie... Osoba pisząca recenzję to recenzent.  Jako recenzent masz prawo 

do własnych odczuć i własnego zdania, musisz jednak operować pewną wiedzą, np. 

znać treść książki, posiadać informacje o autorze. 

Plan recenzji książki

1. Informacje wstępne – tytuł książki, data i miejsce wydania. 

2. Informacje o autorze książki – kilka zdań o nim.

3. Treść książki –  krótkie podanie problematyki; główny problem poruszany 

w książce –  czy jest on interesujący dla współczesnych czytelników, 

dorosłych, młodzieży, dzieci; główni bohaterowie; nie wolno podać 

zakończenia!

4. Ocena utworu pod paroma względami –  trzeba wziąć pod uwagę tematykę, 

akcję –  wartka, nudna, pomysłowa; język –  potoczny, piękny, wulgarny, 

nieporadny.

5. Ocena własna –  własne wrażenia, plusy dzieła i ewentualnie  co nam się nie 

spodobało, zaproszenie lub zniechęcenie czytelnika do odbioru książki.

W recenzji nie powinno zabraknąć:

- własnego zdania, ale uważaj aby się nie ośmieszyć;

- argumentów potwierdzających własne zdanie;

- podkreśleń, że to subiektywna opinia piszącego ( moim zdaniem.., uważam, 

że...).

 Każdy punkt planu rozwijamy, tworząc w ciągłym tekście recenzji 

akapity.
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Inter – odgłosy z Cieszkowianki – stopka redakcyjna

Adres redakcji:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego, 
ul. Żabikowska 40, Luboń

Redaktor naczelny: Julia Jankowiak, kl.6c
Zastępca redaktora: Kornelia Grzesiak, kl.4b; Arkadiusz Plewa, kl.6c

Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska

Zapraszamy  

chętnych  uczniów Cieszkowianki

do  kółka  dziennikarskiego


