
Nr 6 (60)  styczeń  2016r.

Może będzie wreszcie prawdziwa zima.  

Na razie tylko zdjęcie z muzeum piernika w Bydgoszczy.

Na szczęście mamy prawdziwy śnieg !!!  I można wywinąć orła.  

Na zdjęciu Dominika Galińska z kl. 4c.

Wywinąć orła to frazeologizm słowa przewrócić się.  A dla wszystkich lubiących śnieg 

od dawien dawna świetna zabawa. Warto korzystać !!!
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Kornelia Grzesiak z kl. 4b napisała do gazetki szkolnej:

W tym roku na Święta Bożego Narodzenia pojechałam z rodzicami i  bratem do małego miasteczka  

w Niemczech – Oberammergau.  Leży ono w Bawarii, w Alpach i ma swoją ciekawą historię. Co dziesięć lat,  

w każdym roku kończącym się na zero, mieszkańcy odgrywają przedstawienie, pokazujące ostatnie pięć dni  

z życia Jezusa.  Wszystko to  nawiązuje do epidemii  dżumy w Oberammergau wiele  lat  temu.  W roku 1633  

w czasie  epidemii  tej  choroby  zmarło  wiele  osób.  Mieszkańcy  miasteczka  poprosili  Boga,  żeby  przerwał  

epidemię,  a będą w zamian co 10 lat  odgrywać przedstawienie o ostatnich dniach z życia Jezusa. Dżuma  

skończyła  się,  a  ludzie  przestali  umierać.  Teraz  mężczyźni  z  Oberammergau  już  półtora  roku  przed  

odgrywaniem  Pasji  zapuszczają  brody  specjalnie  na  przedstawienie.  Bierze  w  nim  udział  prawie  połowa  

mieszkańców Oberammergau, w tym kobiety i dzieci, wszyscy ubrani w stroje jak za czasów życia Jezusa. Jego  

postać może zagrać jedynie rodowity mieszkaniec miasteczka. Na domach namalowane są sceny z Biblii.
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Kiedy byliśmy w Niemczech, pojechaliśmy także do miasta Garmisch – Partenkirchen, aby wyjechać na  

lodowiec na górze Zugspitze. Najpierw „mini – pociągiem” udaliśmy się na 2600 m. Później kolejką linową  

pojechaliśmy jeszcze 350 m wyżej, na wysokość 2950 m. Na samej górze pozwiedzaliśmy tarasy i zjechaliśmy  

z powrotem na wysokość 2600m. Na lodowcu było dużo śniegu i w związku z tym mieliśmy mnóstwo zabawy, bo  

wypożyczyliśmy sanki i raz nawet zjechałam z tatą ze specjalnego stoku dla sanek i nart. 
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Pogoda była piękna, było bardzo słonecznie.

A widoki w górach są piękne!
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Po zimowych atrakcjach wybraliśmy się na spacer w dolinach alpejskich. Było bardzo ciepło, temperatura  

sięgała 20 st. Celsjusza!

I dla odmiany po śniegu nie było ani śladu, za to kwitły piękne stokrotki
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Zaczytana Cieszkowianka

Rys. Alicja Nowicka, kl. 6c
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T a k i    d o m    k s i ą ż k i    j e s t    w    T o r u n i u
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Recenzja książki 

pt.: „DETEKTYW ŁODYGA – NA TROPIE ZAGADEK PRZYRODNICZYCH”

Chciałam Wam opowiedzieć o bardzo fajnej książce 

pt.: „DETEKTYW ŁODYGA – NA TROPIE ZAGADEK 

PRZYRODNICZYCH”    Barbary Wicher, wydanej przez 

Wydawnictwo  Skrzat  w  2014r.  w  Krakowie.  Barbara 

Wicher  jest  polską  pisarką  i  tłumaczką  języka 

francuskiego, autorką książek dla dzieci, z wykształcenia 

jest nauczycielką.

Bohaterem książki jest Eugeniusz Łodyga, który jest 

detektywem  i  dzieci  w  każdej  przygodzie  dzwonią 

telefonem, bo myślą że jest coś strasznego. Dzieci mają 

na imię: Amelka, Zosia, Tadzik i Hubert. Z tych historii 

możecie się dowiedzieć co zamieszkało w szafie dzieci, 

co to jest niewidzialna ręka i kto porwał świnkę morską? 

Na  koniec  każdej  przygody  Amelka  robi  ładną  pracę 

plastyczną, na końcu książki jest pokazane jak się ją robi. 

Każde dziecko może ją w domu zrobić. 

Ta książka  jest  pełna  zagadek i  Detektyw Łodyga 

uczy jak chronić przyrodę. W tej książce jest dużo dialogów. Dzieci rozmawiają kulturalnie. Język jest taki jak 

rozmawiamy w szkole, tylko kilka trudnych słów. 

Bardzo lubię Detektywa Łodygę i bardzo podobała mi ta książka. Zachęcam Was do przeczytania jej i  

mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam ochotę przeczytać drugą część Detektywa Łodygi. Ta książka jest 

bardzo ciekawa. 

Joanna Przybysz, kl. 1b 
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Recenzja książek 

pt. „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek” 

i „Kiedy chodziłem z Julką Maj”

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Chciałabym  Wam  zaproponować  dwie  rewelacyjne  książki  Pawła  Beręsewicza  opowiadające 

o pierwszej  miłości.  Obie  książki  łączy temat  oraz  główny bohater  –  Jacek.  Powieści  Pawła  Beręsewicza 

przepełnione są dużą dawką serdeczności i dobrego humoru.

Książka  pt.  „Jak  zakochałem  Kaśkę 

Kwiatek”  została  wydana  przez  Wydawnictwo 

Skrzat  w  2005  roku  w  Krakowie,  zaś  druga 

książka tego autora pt. „Kiedy chodziłem z Julką 

Maj”  została  wydana  przez  Wydawnictwo 

Literatura w 2011 roku w Łodzi.

Paweł  Beręsewicz  to  autor  i  tłumacz wielu 

książek dla dzieci i młodzieży. Otrzymał on wiele 

nagród  i  wyróżnień  za  swoje  dzieła, 

a najważniejsze z nich to: Nagroda Literacka im. 

Kornela  Makuszyńskiego,  Nagroda  Literacka 

miasta  Warszawy  oraz  nagroda  w  II  Konkursie 

Literackim im. Astrid Lindgren.

Na  pewno  zaciekawi  Was  fakt,  że  Paweł 

Beręsewicz był w Luboniu 27. lutego 2014 roku 

na spotkaniu autorskim w Bibliotece Miejskiej i podpisywał swoje książki. Jest on przesympatycznym panem, 

który w zabawny sposób opowiada o ważnych sprawach. Ma dwójkę dzieci, córkę i syna w wieku podobnym 

do naszego. Zanim został pisarzem był nauczycielem języka angielskiego i tłumaczem. 

Książka  pt.  „Jak  zakochałem  Kaśkę  Kwiatek”  opowiada  o  pierwszym  zakochaniu  chłopca  Jacka 

w nowej  dziewczynie  w  ich  klasie  –  Kasi  Kwiatek.  Autor  wplata  w  stronice  tej  powieści  dowcipy 

wypowiedziane przez bohaterów utworu. Chłopcy mogą się z tej książki dowiedzieć jak zainteresować sobą 

wymarzoną  dziewczynę,  zaś  dziewczyny  czytając  tę  lekturę  poznają  tajemnicę  zakochania  u  niektórych 

chłopców. 
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Druga z  kolei  książka  –  „Kiedy chodziłem 

z Julką  Maj”  –  opowiada  o  dalszej  części  przygód 

Jacka, tym razem z inną dziewczyną – Julką Maj. 

Obserwujemy  w  niej  przeżycia  młodego, 

piętnastoletniego  chłopaka.  Dziewczyny  mogą  się 

z niej dowiedzieć co myśli ich „chłopak”, a chłopcy 

mogą  brać  z  niego  przykład.  Wszyscy możemy się 

dowiedzieć co to znaczy „chodzić z kimś”.  Historia 

książki przepleciona jest śmiesznymi sytuacjami.

Obie  książki  poleciłabym  wszystkim 

zakochanym,  jak  również  dopiero  czekającym  na 

pierwszą miłość oraz wszystkim młodym i starszym 

czytelnikom  lubiącym  książki  przygodowe 

i o tematyce zakochania.

Moim  zdaniem  obie  lektury  są  bardzo 

interesujące.  Napisane  zostały  potocznym, 

młodzieżowym  językiem.  Poruszają  pomysłową 

tematykę i mają wartką akcję.

Pozdrawiam  Was  serdecznie  i  życzę  Wam 

przyjemności z czytania.

Marta Przybysz, kl.5b
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Konkurs dla wszystkich zaczytanych uczniów Cieszkowianki 

rozstrzygnięto już w grudniu, ale jeszcze warto obejrzeć resztę prac !

Zachwyt wzbudziła nie tylko strona graficzna, ale też piękne komentarze i przemyślenia, które 

uczestnicy, oprócz wykonania rysunku, zobowiązani byli napisać.

W styczniowym numerze wyróżnienia. 

Kamil Wojciechowski z kl.4a napisał:

Ostatnio  przeczytałem  książkę  pt.  „Najfatalniejsi  –  tajemnica  siedmiu  goli  samobójczych”,  której  

autorem jest Roberto Santiago. Zabawne ilustracje są dziełem Enrigue Lorenzo.

Głównym  bohaterem  jest  Franek,  który  ma  przezwisko  Łamaga.  Mieszka  w  Hiszpanii.  Należy  do  

drużyny fc Soto Alto. Zazwyczaj brali udział w turnieju dla najaktywniejszych drużyn na świecie. Podejrzanie  

bywało siedem samobójczych goli, które padały w czasie rozgrywek. Franek wraz z przyjaciółmi postanowił  

rozwikłać tajemnicę.

Gorąco polecam tę pełną humoru, detektywistyczną historię nie tylko fanom futbolu.
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Zuzanna Kubiak z kl.6c zilustrowała książkę pt. Skrzydlak Artura Almonda. Ukazuje on dwie postaci 

Mine i Michaela. Chłopiec odprowadza dziewczynę do drzwi i po spotkaniu wraca do domu. Nagle odwraca się 

i spotyka brunetkę z Cichaczem (sową), widzi zarys jej skrzydeł, które oświetla oddalona latarnia.
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Oliwia Urbaniak z kl.2g wykonała ilustrację do Księgi dżungli Rudyarda Kiplinga.

Ta  ilustracja  przedstawia 

Mowgliego  i  panterę  Bagirę. 

Mowgli  jest  człowiekiem 

wychowanym  przez  wilki. 

Z powodu  niebezpieczeństwa, 

którym  jest  tygrys  Szir  Kan 

chłopiec  nie  może  zostać 

u wilków.  Bagira  postanawia 

zabrać go w bezpieczne miejsce. 

Oliwia Socha z kl.3c napisała o Kubusiu Puchatku:

To grubiutki, puchaty miś o bardzo małym rozumku, naiwnej i niezbyt mądrej, ale bardzo sympatyczny,  

życzliwy i  uczynny.  Przyjaźni  się  z  prosiaczkiem i  bardzo lubi  miód.  A mój  rysunek  przedstawia  urodziny  

Kubusia. Kubuś Puchatek to jeden z najsympatyczniejszych misiów książkowych.

Pozostałe prace będą publikowane w następnym numerze. 
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Piękna  nasza  Polska  cała

Niedaleko Jeleniej Góry znajduje się miasteczko Sobieszów. Słynie ono z tego, że na szczycie góry 

znajdują się dobrze zachowane ruiny zamku. Zamek jest dostępny dla zwiedzających. Prowadzą do niego dwie 

drogi: trudniejsza i łatwiejsza. W zamku znajduje się muzeum, które można zwiedzać. Dostępne są również 

mury, wieża, a także fragmenty murów obronnych, po których można wędrować i podziwiać fantastyczne 

widoki. Z murami obronnymi wiąże się legenda o księżniczce Kunegundzie. Księżniczka Kunegunda szukała 

męża. Zapowiedziała wszystkim rycerzom, że wyjdzie za mąż za tego, który na koniu przejedzie po szczycie 

zamkowych murów. Wielu rycerzy zakończyło swój żywot, spadając do przepaści, aż wreszcie znalazł się 

jeden, który po tych murach przejechał. Księżniczka zakochała się w nim i czekała na ślub. Tymczasem rycerz 

odrzucił jej uczucie i odrzucił rękę księżniczki. Smutna księżniczka weszła na mury i skoczyła w dół. Do dziś 

wieczorem można usłyszeć, jak chodzi i płacze u stóp zamku.

Arek Plewa, kl. 6c
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Daria Radziejewska z kl. 5d napisała:

Dwa lata temu wraz z rodzicami zwiedzałam niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz w Oświęcimiu.  

Bardzo zaskoczyła mnie ta smutna historia. Nie wiedziałam, że człowiek człowiekowi jest w stanie takie coś  

zrobić. Byłam w niektórych blokach – barakach, ponieważ do niektórych nie mogłam wejść, bo były tam rzeczy,  

których  nie  powinnam  widzieć.  Widziałam tam zdjęcia  więźniów,  ich  sypialnie,  łazienki,  bramę  obozową,  

ogrodzenie obozu, krematorium, ścianę straceń. Były tam całe stosy walizek, okularów, butów, ubrań i ludzkich  

włosów. 

Czułam tam bardzo smutną poważną atmosferę. Niektórzy zwiedzający ludzie płakali.

Uważam, że powinno się pamiętać o tej tragicznej historii, aby wyciągnąć z niej wnioski i nigdy nie  

powtórzyć tego losu.
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Adrianna Kropińska

Wyżyna  Krakowsko  –  Częstochowska  zwana  również  Jurą  Krakowsko  –  Częstochowską  stanowi 

wschodnią  część  Wyżyny  Śląsko  –  Krakowskiej.  Tworzy  pas  długości  ok.  80  km,  pomiędzy  Krakowem 

a Częstochową. Wzgórza w tym pasie wznoszą się na wysokość 400 – 515 m n.p.m. i zbudowane są z wapieni.  

Teren ten charakteryzuje się dużą ilością jaskiń. Najwięcej z nich znajduje się w dorzeczu Prądnika w granicach 

Ojcowskiego Parku Narodowego. Odwiedziłam m.in. Grotę Łokietka (452 m n.p.m.)  i Jaskinię Ciemną (372 m 

n.p.m.).  Średnia  temperatura  występująca  w  jaskiniach  to  7  stopni  Celcjusza.  W  jaskiniach  na  terenie 

Ojcowskiego Parku Narodowego żyje 17 gatunków nietoperzy spośród 25 występujących w Polsce. 

Zamek Ogrodzieniec – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, wybudowanego 

w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Podzamcze. Zamek został wybudowany w XIV – XV w. przez ród 

Włodków Sulimczyków. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Górze 

Zamkowej  wznoszącej  się  na  515,5  m  n.p.m.  W przeszłości,  w  XVI  wieku  właścicielami  twierdzy  byli 

Bonerowie, jeden z najbogatszych rodów w całej  Polsce, który urządził sobie tutaj wspaniałą, renesansową 

rezydencję z  przepychem i bogactwem.  
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Kacper Kaźmierczak z kl. 6c napisał o Rogalinie.

Niedzielne  popołudnia  bardzo  często  spędzam  z  rodziną  w  Rogalinie. 

Rogalin – wieś w województwie wielkopolskim, położona 20 km na południe 

od  Poznania nad  rzeką  Wartą.  Znana  jest  głównie  z  zabytkowego  zespołu 

pałacowo-parkowego hrabiów Raczyńskich. 

Pierwsze wzmianki o Rogalinie pochodzą z XIII w. W 1589 r. Rogalin 

został  nabyty  przez  Eliasza 

Arciszewskiego.  Na  przełomie  XVIII  i  XIX  w.  Raczyńscy 

wybudowali tu barokowo – klasycystyczny pałac (2 poł. XVIII w. 

i początek  XIX  w.),  a  następnie  kaplicę  (1817-1820),  w  której 

podziemiach znajduje się mauzoleum. Latem 1831 r.  w Rogalinie 

zatrzymał się Adam Mickiewicz. W 1910 r. powstał budynek galerii, 

w którym Edward  Aleksander  Raczyński  udostępnił  publiczności  swoją  kolekcję  malarstwa  europejskiego 

i polskiego przełomu XIX i  XX w. (gromadzoną przez  prawie 40 lat).  Przed II  wojną  światową była ona 

uważana za najlepszy zbiór  malarstwa współczesnego na ziemiach polskich.  Po wojnie zespół  pałacowo – 

parkowy  był  przez  wiele  lat  zaniedbany.  Dopiero  w  latach  2007  –  2009  oraz  2013  –  2015  dokonano 

kompleksowej  rewaloryzacji  i  modernizacji  pałacu,  która  umożliwiła  wyposażenie  pozostałych  wnętrz 

i udostępnienie zwiedzającym całego pałacu.

Ostatni właściciel majątku Rogalin, Edward Bernard Raczyński, pod koniec 1990 r. założył Fundację 

im.  Raczyńskich  w  Poznaniu  i  przekazał  jej  pałac  i  park  w Rogalinie,  Galerię  Rogalińską  przy Muzeum 

Narodowym oraz przysługujące mu prawa do ziem otaczających pałac.

To jeszcze nie wszystkie prezentacje. Jest w Polsce wiele pięknych miejsc i nasi uczniowie je zwiedzili. 

Ciąg dalszy nastąpi ...

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Raczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
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Ciekawe przemyślenia uczniów klasy 6c

Moje najpiękniejsze miejsce na ziemi
Kacper Kaźmierczak 

              Moje najpiękniejsze miejsce na ziemi ukazało się, kiedy położyłem się spać i zacząłem śnić.  

Przeniosłem się do mojej wyobraźni, było tam wszystko co lubię: Titanic, Godzilla, Lego Jurassic Word, Piraci 

z Karaibów oraz Hobbit.

           Najpierw dosiadłem wielkiego orła i poleciałem w stronę morza. W porcie zauważyłem Tytanica, który 

rozpoczynał rejs. Wylądowałam na pokładzie, gdzie stało trzynastu krasnoludów i Hobbit.  Kapitanem statku 

był Jack Sparow. Nagle z morza wyłoniła się Godzilla, wskoczyłem na jej łapę, stwór zrzucił mnie do wody 

i wtedy się obudziłem. 

          Lepiej mieć wyobraźnię, by móc podróżować do świata fantazji, niż dużo zabawek, które tylko leżą na  

półkach.

Marta Skorlińska

Moje najpiękniejsze miejsce na ziemi to Heyerdahla. Mój dziadek jest Niemcem i często jeżdżę do 

Niemiec. Raz zostałam tam 3 miesiące, tak tam mi się podobało. Są tam uliczki jak z bajki, w oknach czerwone 

tulipany. Na jednej takiej uliczce mieszka pani Sztajer. W jej domu jest jak w domu dla lalek, małe schodki 

prowadzące do jednego pokoju, w którym było tyle kwiatów oraz własnoręcznie haftowane poduszki. Tam 

czułam się jak w domu. Codziennie szłam do piekarni po świeże bułki z rodzynkami lub makiem. Po śniadaniu 

chodziłam na rynek, była tam cudowna fontanna oraz Ratusz.

Hoyerswerda to najpiękniejsze miejsce na ziemi.

Julia Napierała

Moim najpiękniejszym miejscem na ziemi jest kraina, gdzie wszyscy mogą śpiewać i tańczyć ile chcą. 

Kiedy przyszłam tam po raz pierwszy, były tam różowe drzewa, złote krzewy i pełno kolorowych owoców na 

nich.  Kiedy tam przychodzę  coraz  częściej,  wydaje  mi  się,  że  jest  sto  razy  piękniej.  Babcia  śpiewa  tam 

kołysanki, dziadek tańczy jak Michael Jackson, a ja po prostu się uśmiecham. 

Jest  tam również  pełno  zwierząt,  ludzi,  dzieci  i  radości.  Uwielbiam patrzeć  na  małe  twarze,  które 

wydają się smutne, ale tak naprawdę są szczęśliwe, że cierpienie się skończyło. Oprócz tego jest dużo ludzi, 

którzy często opowiadają innym swoje przeżycia i chcieliby się spotkać z rodziną, lecz na nich jeszcze nie  

przyszedł czas. Ten okrutny moment wydaje się zły i nie do zniesienia, może być gorzko, a później fala spokoju 

dla jednych, a dla drugich ciche szlochanie. Często ludzie pytają mnie jakie to miejsce.

To  NIEBO !!!
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P a s j e   u c z n i ó w   C i e s z k o w i a n k i

Hej  jestem  Nina  i  chciałabym  napisać  

o moim  zamiłowaniu  do  muzyki.  Może  kogoś  

zachęcę  do  mojej  pasji,  a  może  zniechęcę,  bo  

muzyka nie zawsze jest łatwa i przyjemna … ale  

kiedy zaczyna wychodzić, dodaje skrzydeł ...     

Jak miałam około 3 lat,  zaczęłam śpiewać  

piosenki  z  serialu  ,,Hanah  Montanah”.  Moja  

ciocia zasugerowała, że mam iść na lekcję śpiewu.  

I tak to się zaczęło ... Kiedy ją teraz odwiedzam, to  

zawsze mówi: ,,Pomogłam ci,  więc nie zapomnij  

o mnie” – ładnie to sobie wymyśliła;). 

Pamiętam mój pierwszy dzień na zajęciach.  

Bardzo się bałam pani i tego, że coś pójdzie nie  

tak,  ale  najbardziej  zastanawiało mnie jaka ona  

jest. Rok  później  nagrałam  swoją  pierwszą  

piosenkę na płycie i to dopiero był stres !!! 

Potem  nagrałam  kolejne.  Po  2  latach  

czułam, że śpiewam ciągle tak samo i  jeszcze to  

odczucie,  że  pani  nie  jest  ze  mnie  dumna,  że  

chwali tylko inne dzieci … nie chciałam już śpiewać, a scena zamiast mnie cieszyć, stała się udręką. 

Po kilku miesiącach dostałam się do szkoły T-Barton. Moje pierwsze zajęcia były dość dziwne. Pani  

Małgosia, która prowadzi szkołę zapisała mnie do Rafała. Od razu jednak powiedziała mojej mamie, że jest  

on „dość specyficzny” i rzadko prowadzi zajęcia z dziećmi … wtedy jeszcze nie rozumiałam dlaczego tak go  

oceniła, ale w końcu się przekonałam, że bywa nieco denerwujący... i szczery w opiniach … czasem aż za  

bardzo:) Po pierwszej lekcji okazało się jednak, że ja też jestem nieco denerwująca i szczera, „aż za bardzo”  

więc … mam idealnego nauczyciela;)))yupi !!! On każdą lekcję zaczyna z powiedzonkiem „znowu ona”, a ja  

„cześć stary”. To jego „ksywka” nadana przeze mnie:) Teraz każdy tak na niego mówi, choć wcale stary nie  

jest. Najfajniejsze w naszych lekcjach jest to, że zawsze zdarzy się coś śmiesznego, albo ja coś zaśpiewam nie  

tak albo on coś powie dziwnego i razem się z tego śmiejemy. W każdym razie sprawił, że znów pokochałam  

muzykę.

Nina Wolińska, kl. 5c
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Reporterzy Cieszkowianki informują !!!

Orszak Trzech Króli w Luboniu

W Święto Trzech Króli 6. stycznia 2016r. poszliśmy w Orszaku Trzech Króli w Luboniu. Było bardzo 

zimno i leżał śnieg, dlatego wzięliśmy ze sobą sanki. 

Najpierw wszyscy spotkali  się przy kościele  św.  Jana Pawła II.  Spotkałam koleżanki  i  kolegów ze 

szkoły. Było bardzo dużo ludzi i spotkałam dużo znajomych. Wiele osób miało korony z różnych materiałów. 

W Orszaku Trzech Króli szły postacie: Kacper, Melchior, Baltazar, słoń, wielbłąd, anioły, król Herod, żołnierze 

i my. Gdy szliśmy śpiewaliśmy kolędy. Doszliśmy do stajenki ze słomy, do Pana Jezusa, Maryi i Józefa. Wtedy 

królowie złożyli dary Panu Jezusowi. Przez mikrofon mówili do nas ksiądz proboszcz z parafii św. Jana Bosko 

i pani burmistrz. Dla dzieci była niespodzianka od trzech króli – czekoladowo – waniliowe cukierki.

Na pamiątkę została mi korona Melchiora i naklejka. Cieszę się, że tam byłam, bo były sympatyczne 

zwierzaki. Zamierzam też iść w przyszłym roku.

Joanna Przybysz, kl. 1b :-)
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Konkurs Klubu Koników rozstrzygnięty 

W konkursie Klubu Koników na najpiękniejszy rysunek konia 1 miejsce zajęła Zofia Michalak z kl. 5b 

i otrzymuje w nagrodę figurkę klaczy kuca szetlandzkiego;

2 miejsce zajęła Oliwia Wojciechowska z kl. 3b i otrzymuje w nagrodę figurkę wałacha kuca szetlandzkiego;
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3 miejsce zajęła Amelia Nowak z kl. 4b i otrzymuje w nagrodę 

figurka źrebaka kuca szetlandzkiego.

Przyznano też dwa wyróżnienia. Pierwsze otrzymała 

Joanna Przybysz z kl. 1b. 
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Drugie wyróżnienie Maja Reclik z kl. 5c. 

Prac na konkurs było koło 30 i Marta Przybysz z kl. 5b oraz Alicja Neumann i Dominika Galińska 

z kl. 4c miały trudny wybór, bo wszystkie były piękne, co widać na zdjęciach. Poniżej reszta prac.

Zuzanna Świdurska, kl.1g                                                     Marta Kuriatkowska, kl. 2g
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Jagoda Stando, kl.2g                                                                Marianna Waligóra, kl. 2h

Patrycja Molęda, kl. 2h                                                          Aleksandra Nawratil, kl.3b

Nadia Maślińska, kl.3b                                                         Paulina Olejnik, kl. 3b
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Dominika Galińska, kl. 4c                                                        Hanna Ptaszkiewicz, kl. 5a

Martyna Kubacka, kl. 5a                                                        Zuzanna Warecka, kl. 5a

Oliwia Gierdalska, kl. 5b                                                            Julia Ziemkowska, kl. 5b 
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Nina Misiaczyńska, kl. 5d                                                       Julia Telega, kl. 5d

Szymon Golanowski, kl.6a                                                     Wiktor Stachowski, kl. 6a

Ala Nowicka, kl. 6c                                                                 Oliwia Garczyńska, kl. 6d
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Kinga Szmytka, kl. 6e                                                                        Zofia Smolarek, kl. 6e

W kolejnym konkursie Klubu  Koników napiszcie, dlaczego 

lubicie konie. Teksty można oddać do 5 lutego w bibliotece szkolnej. 

Nagrodą za 1 miejsce będzie kalendarz pocztówkowy z końmi a za 2 i 

3 ten drugi. 
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K o n i e    f r y z y j s k i e

Te konie są jedną z największych ras oraz jedną z najstarszych  w Europie. Wzrost 3-letniego konia  

wynosi 160cm w kłębie. Konie fryzyjskie znajdziemy tylko w 1 maści. Jest to maść kara. Wyróżnia je bardzo 

dobry charakter i chęć współpracy z człowiekiem.

Konie fryzyjskie są dobre do hipoterapia, rehabilitacji na koniu. Wiadomo z historii,  że Germańskie 

rycerstwo wyruszało tylko na nich na wojny, bo są wyjątkowo wytrzymałe i cierpliwe.

Wiadomości zebrały Alicja Neumann i Dominika Galińska z kl. 4c.
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Dominika Galińska z kl. 4c napisała:

W tym roku na święta dostałam dwie stajnie (sztuczne) firmy Schleich.  Ta większa (stajnia w stylu  

amerykańskim) jest czerwona z białymi elementami i dachem. Mieszka tam sześć koni: Pas, Biała, Wstęga,  

Naftalin, Warkocza i Grzyw; trzy psy: Złoty, Energia i Złotka; dwa koty: Łatka i Rudka.

W  mniejszej  stajni  (końskiej  zagrodzie)  mieszka  dziesięć  koni:  Fela,  Szarka,  Shetta,  Fala,  Island,  

Czarna, Gwiazdka, Kopytek, Łatek i Pergamin. Ta stajnia jest jasnobrązowa z czerwonym dachem. 

Obie stajnie otacza mur z klocków z wielką bramą. Obok stajni amerykańskiej stoi (tak wysoki jak mur,  

przez co go nie widać) budynek z klocków, w którym mieszkają dżokejki: Weronika, Nina, Tosia i Marysia.  

Wszystko jest na komodzie w moim pokoju.  
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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 naczelnego: Kornelia Grzesiak,  kl.  4b;  Dominika Galińska,  kl.  4c, 
Arkadiusz Plewa, kl. 6c

Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska

 
                        

 


