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Konkurs religijny:  Znaki  Wiary
Gimnazjum  i  Liceum  im.  ks.  Piotra  Skargi  w  Szamotułach  i  Dzieło  Biblijne  im.  Jana  Pawła  II 

zorganizowały po raz ósmy konkurs plastyczny „Znaki Wiary”. Jego tematem były słowa z Ewangelii wg św. 

Mateusza „Wy jesteście solą ziemi”. Głównym celem tego konkursu było rozwinięcie kreatywnego myślenia, 

estetyki i talentu plastycznego młodego człowieka. Do kolejnego etapu konkursu przeszli uczniowie klasy 6b: 

Mateusz Makowski, Zuzanna Kaczmarek, Dominika Maik, Julia Nowak, Krzysztof Flagmański.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Brygida Szymańska, kl. 6b

Rys. Zuzanna Kaczmarek
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Rys. Dominika Maik

Rys. Julia Nowak
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Rys. Krzysztof Flagmański

Rys. Mateusz Makowski
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Wielkopolska – Dzieciom Afgańskim

Dnia  19  lutego została  zorganizowana  w naszej  szkole  zbiórka  zabawek,  które  zostaną  przekazane 

dzieciom afgańskim z sierocińców i najbiedniejszych szkół. Akcja była organizowana na prośbę Sił Zbrojnych, 

które brały udział w misji ISAF w Islamskim Państwie Afganistanu. Do zebranych zabawek zostały dołączone 

rysunki z pozdrowieniami, które wykonali uczniowie klas 4a i 5d. Za akcję w naszej szkole odpowiedzialna 

była pani Anna Mączyńska – nauczycielka języka polskiego. Na podstawie relacji osób, które zbierały zabawki, 

możemy stwierdzić,  że  zbiórka  była  bardzo udana.  Wszystkim uczniom,  którzy zechcieli  obdarować inne, 

potrzebujące dzieci, bardzo dziękujemy!

Alicja Kapsiak, kl. 5d
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Powiatowy  turniej  języka  angielskiego  dla  klas  4 - 6

Dnia 7 marca 2013r. w Gimnazjum nr 1 w Luboniu odbył się Powiatowy turniej języka angielskiego 

dla kl.  4 – 6  zorganizowany we współpracy z Wydawnictwem Macmillan.  Startowały szkoły podstawowe 

z Komornik, Wir, SP nr 3 z Lubonia i nasza SP nr 2. Uczniowie pisali trudny test z gramatyki i słownictwa.  

Prezentowali wysoki poziom umiejętności językowych, a rywalizacja o czołowe miejsca była zacięta. Nasze 

uczennice odniosły wielki sukces. 

Brygida Szymańska z kl. 6b zajęła 1 miejsce

Dominika Szymanda z kl. 6c zajęła 3 miejsce

Zwycięzcom gratulujemy!

                                Anna Czarnecka – Kimla

Test, który nie należał do najłatwiejszych, należało rozwiązać w przeciągu 60 minut. Zadania dotyczyły 

zagadnień  przewidzianych w programie  dla  klas  4  –  6.  III  miejsce  zajęła  Dominika  Szymanda ze  Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Luboniu. Ja, Brygida Szymańska, zajęłam I miejsce w tym konkursie. Nie spodziewałam 

się takiego rozwoju wydarzeń, ale była to dla mnie duża niespodzianka. Jak dla mnie test ten był całkiem łatwy, 

ale to zasługa tego, że bardzo lubię uczyć się języków obcych. Oprócz nauki w szkole od 6 lat intensywnie uczę 

się tego języka na prywatnych lekcjach. 

Brygida Szymańska, kl. 6b
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Rekolekcje wielkopostne w Cieszkowiance

W dniach od 11 do 13 marca 2013r. odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów Cieszkowianki. 

W poniedziałek udaliśmy się do kościoła pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II na nauki. 

Rozmawialiśmy o chłopcu nieuleczalnie chorym, który został uzdrowiony za wstawiennictwem  Jana Pawła II. 

Dziecko napisało list do Ojca Świętego z prośbą o modlitwę w swojej intencji, Jan Paweł II szybko odpisał  

i zaprosił  rodzinę  na  wspólną  mszę  i  śniadanie  do Rzymu.  Kiedy wrócili  do  domu,  chłopiec  wyzdrowiał. 

Potwierdziły to  późniejsze badania, a czyn papieża został uznany za cud.

Pod koniec nauki ksiądz poprosił nas byśmy napisali listy do  Boga z własnymi  prośbami i przynieśli je 

do kościoła nazajutrz. 

We wtorek spotkaliśmy się ponownie w kościele. Ksiądz zebrał wszystkie listy i włożył je do wielkiej, 

szarej koperty zaadresowanej do Nieba. Śpiewaliśmy piękne piosenki religijne. Tego dnia już nie mieliśmy 

zadania domowego.

W środę  przyszliśmy tylko  na  Mszę  świętą.  Braliśmy w niej  aktywny udział,  śpiewaliśmy psalm, 

przygotowaliśmy  prośby,  które  odczytaliśmy  podczas  modlitwy  powszechnej.  Tego  dnia  otrzymaliśmy 

odpowiedź od Pana Boga na nasze listy. W kopercie dostarczono do kościoła przesyłkę. Było to Pismo św.  

Ksiądz podkreślił, że w nim znajdują się słowa Pana Boga skierowane do nas.

Trzy dni rekolekcji  duchowo przygotowały nas do nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. 

Julia Chęcińska, kl. 6a
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Dn. 13.03.2013r. uczniowie Cieszkowianki pojechali na wycieczkę do Wierzenicy. Najpierw poszli do 

miejscowego  kościoła,  gdzie  wysłuchali  opowieści  proboszcza  o  Auguście  hr.  Cieszkowskim  -  naszym 

patronie. Później weszli do podziemi, w których obejrzeli trumny pięciu członków rodziny Cieszkowskich: 

ojca,  samego  Augusta,  żony  Haliny  i  synów.  Czworo  dziennikarzy  przeprowadziło  wywiad  z  księdzem 

proboszczem.  Następnie  cała  wycieczka  udała  się  pod  wyremontowany  dworek  Cieszkowskiego.  Grupą 

opiekowali się: pani Agnieszka Górna, pani Alicja Walenciak – Galińska i pan Michał Szwacki.

 Maja Smaglewska kl. 6d 

Wywiad z księdzem proboszczem parafii wierzenickiej - Przemysławem Kompfem

Dziennikarka:  Szczęść  Boże.  Jesteśmy  uczniami  Szkoły  Podstawowej  im.  Augusta  hr.  Cieszkowskiego 

w Luboniu. Dziękujemy, że ksiądz zgodził się z nami porozmawiać. Z tej racji, że jest ksiądz proboszczem 

parafii w Wierzenicy, chcielibyśmy usłyszeć co August hr. Cieszkowski ma wspólnego z Wierzenicą i dlaczego 

właśnie tu został pochowany?
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Ksiądz proboszcz: August hr. Cieszkowski nie urodził się w Wierzenicy, ale mając dwadzieścia kilka lat osiadł 

tu i do końca swego życia mieszkał. Wyraził również pragnienie, żeby być tu pochowanym. To pragnienie jego 

rodzina  uszanowała  i  został  pochowany  przy  kościele.  Jego  spadkobiercy  pobudowali  kryptę,  w  której 

pochowano cała rodzinę – ojca, hrabiego Augusta i jego żonę oraz obu jego synów.
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Dziennikarka: W parafii jest piękny, drewniany kościół i odnowiony dworek. Czy turyści przyjeżdżają tu, aby 

zwiedzać te miejsca?
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Ksiądz proboszcz: Przyjeżdża tu każdego roku kilka tysięcy osób. Najmniej oczywiście zimą. Najwięcej zaś 

w sezonie od kwietnia do października. Przyjeżdżają wycieczki dzieci szkolnych i dorosłych. Pojawiają się 

indywidualni turyści pieszo, rowerami i samochodami. Najwięcej jest tych ostatnich. Najczęściej to mieszkańcy 

okolic – poznaniacy, mieszkańcy Wielkopolski, ale też nie brakuje turystów z dalszych okolic.

Dziennikarz: Czym, wg księdza, zasłużył się August hr. Cieszkowski, że dzisiaj wiele instytucji obiera go 

sobie jako patrona? 

Ksiądz proboszcz: Cieszkowski był człowiekiem, który nie żył tylko swoimi sprawami, tak, jak wielu ludzi 

tamtych czasów, ludzi XIX – wiecznej Wielkopolski pod zaborem pruskim. Marzyli oni o Polsce i droga do jej  

niepodległości jawiła im się jako praca na rzecz ojczyzny, praca na rzecz przemysłu, kultury, nauki, rolnictwa. 

Chcieli oni podnosić polskie gospodarowanie i polską myśl społeczną, żeby Wielkopolska jako region była 

silnym ośrodkiem,  który potrafi  dać  z  jednej  strony materialną  zamożność  ludziom,  ale  też,  który potrafi 

wykształcić świadomość w ludziach. O Cieszkowskim ktoś powiedział w czasie jego pogrzebu, że nie było 

zbyt wiele takich dzieł, do których on by nie dołożył swojej ręki. Ludzie żyjący w tamtych czasach swoim 

majątkiem dokładali do rozmaitych dzieł. Istniały wtedy kółka włościańskie, były to kółka dla rolników, a tymi 

rolnikami byli zwykli, biedni, okoliczni chłopi, których nie stać by było na prowadzenie gospodarstwa, gdyby 

ktoś nie wyłożył pieniędzy. Cieszkowski wkładał swoje osobiste pieniądze i  przez to było można udzielać 

pożyczek, kupować maszyny, nasiona, czy pokrywać  jakieś straty. Była to praca na rzecz dobra wspólnego. 

Cieszkowski założył szkołę i utrzymywał ją z własnych dóbr. Należał on do ludzi, którzy żyli duchem służby 

na rzecz ojczyzny. Był człowiekiem niezwykle mądrym – filozofem, ale miał takie świetne przełożenie, miał  

kontakt ze zwykłymi ludźmi, umiał im tłumaczyć w prosty sposób trudne sprawy. Interesowały go nie tylko 

zagadnienia  związane  z  kształtowaniem  ducha  chrześcijańskiego  i  sprawy  filozoficzne,  ale  też  sprawy 

zwykłych mieszkańców.  On opracował  broszurę  o  ochronkach wiejskich,  o  szkółkach wiejskich,  punktach 

przedszkolnych i jedna z takich szkółek istniała w Wierzenicy. Jak ludzie szli do pracy na pole, to nie miał się  

kto zajmować dziećmi. Często było tak, że dzieci starsze wychowywały dzieci młodsze.  Ochronka to była 

wielka nowość, matki przyprowadzały dzieci do takiej ochronki i  zostawiały opiekunce, która je czegoś uczyła. 

Było  to  korzystne  zarówno  dla  dzieci,  jak  i  dla  matek.  W  XIX  wieku  to  była  nowa  jakość  myślenia  

i Cieszkowski miał takie przełożenie spraw wielkich, którymi żyje nauka, technika na to, czym żyje zwykły 

człowiek. Tak samo jak Edmund Bojanowski,  bo to jest  z tego samego ducha.  Fenomen  XIX – wiecznej 

Wielkopolski polegał na tym, żeby nie wywoływać jakiegoś bezsensownego powstania, tak, jak w zaborze 

rosyjskim, gdzie przeciwko potężnej armi rosyjskiej wystąpiły garstki powstańców. Kiedy te powstania były 

nieudane,  to  one  kończyły się  straszliwymi  represjami  dla  tych,  którzy brali  w nich  udział.  Kończyły się  

uciskiem dla tych ziem, ograniczano polskość, zabierano resztki autonomii. W Wielkopolsce nie było żadnego 

zbrojnego wystąpienia. Wielkopolanie tamtych czasów, co do dnia dzisiejszego widać, zbudowali najbardziej 
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silną ekonomicznie i gospodarczo część Polski tworząc polski handel, polską kulturę, polską oświatę, polską 

naukę i to do dnia dzisiejszego procentuje. Cieszkowski miał w tym znaczny udział.

Dziennikarka: Dlaczego rok 2014 ma być poświęcony pamięci Augusta hr. Cieszkowskiego?

Ksiądz proboszcz: W roku 2014 przypada dwusetna rocznica jego urodzin i jest to taki szczególny moment, 

kiedy wszystkie te fakty chcemy sobie przypomnieć. Okrągłe rocznice lepiej się zapamiętuje.

Dziennikarka: Dziękujemy za rozmowę. Z Panem Bogiem.

Wywiad przeprowadzili: Maja Smaglewska, Julia Chęcińska, Marta Bendowska 

i Łukasz Kalinowski - uczniowie klas szóstych  SP2.
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Ciekawostka
Aby wejść do krypty, gdzie pochowani są członkowie rodziny Cieszkowskich, trzeba było podnieść ciężkie 
wieko. Dokonał tego nasz kolega Alan Drożdż z kl. 6d.
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Po powrocie z wycieczki do Wierzenicy nasza redakcyjna koleżanka narysowała wierzenicki kościół.

Rys. Marta Bendowska, kl. 6d
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Na zdjęciu dwór Augusta hr. Cieszkowskiego w Wierzenicy. Zdjęcie z minionego stulecia. 
Obecnie dwór jest wyremontowany.
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Przeznaczeniem człowieka jest społeczeństwo.
August hr. Cieszkowski

W  dniach  11,  12  i  21  marca  2013r.  uczniowie  naszej  szkoły  realizowali  projekt  edukacyjny: 

Przeznaczeniem  człowieka  jest  społeczeństwo.  Przez  dwa  pierwsze  dni  tworzyliśmy  drzewa  społeczności 

klasowej, na których każda gałązka była jednym dzieckiem. Spisywaliśmy hasła, promujące wartości, którymi 

powinno kierować się społeczeństwo. Uczniowie z młodszych klas układali piosenki o szkole. Oglądano też 

prezentację dotyczącą historii szkoły, aby na jej podstawie zrobić oś czasu ukazującą te wydarzenia. Powstała 

Historia SP 2 jak po sznurku...  

W ostatnim dniu projektowym oprócz możliwości oglądania efektów dwudniowej pracy widocznych  na 

korytarzach  Cieszkowianki,  mieliśmy 

jeszcze  inne  atrakcje.  Uczniowie  klas 

młodszych  przygotowali  pokaz  mody 

pt.  Pan  i  Pani  Wiosna,  a  starsi 

prezentowali  układy  taneczne  do 

wcześniej  wylosowanych  piosenek. 

Cały dzień była otwarta Izba Pamięci, 

aby  było  można  zapoznać  się  ze 

zgromadzonymi  tam  eksponatami.  W 

ramach  Drzwi  Otwartych  tego  dnia 

zwiedzający  mogli  zobaczyć  efekty 

naszej  pracy  oraz  zapoznać  się 

z zajęciami kół zainteresowań, bo takie 

też  miały  miejsce.  Zainteresowanych 

rodziców,  którzy  wtedy  przyszli,  po 

szkole oprowadzali uczniowie.

Jagoda Buchting. kl. 6b
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Wiersze na 110 rocznicę SP2 napisane przez uczniów 1e

Przed obchodami naszej 110 rocznicy założenia naszej szkoły pracą domową uczniów klasy 1e, było 
ułożenie wierszyków o szkole i swojej klasie. Poniżej prezentujemy zdjęcie klasy oraz wiersze, ponieważ są 
warte tego!

Wychowawczyni – Dorota Michalak

Moja klasa jest ciekawa,
uczy, bawi się od rana.
Co dzień chętnie tu przychodzę,
bo uwielbiam moją szkołę.

Siedzą w ławkach grzeczne dzieci,
a za oknem słonko świeci.
Zamiast patrzeć na tablicę,
wciąż zerkają na ulicę.                      Mateusz Adamski
[Gdy tak piękna jest pogoda,
na dwór wyjść jest gotowa

pani 
wraz z swymi uczniami.]                     dopisek nauczycielki
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Moja szkoła jest wesoła,
idę do niej, bo mnie woła.
W szkole ciągle się uczymy,
a na przerwach się bawimy.
Pani Dorota uczy z czytanki
mnie i moje koleżanki.                    Aleksandra Andrzejczak

Nasza szkoła podstawowa
uczyć dzieci wciąż gotowa.
Dwa boiska wielkie mamy,
w piłkę często na nich gramy.
No, a w klasie pani jest,
koleżanki i koledzy

siedzą też.
Chociaż czasem ktoś się zgubi,
każdy uczeń szkołę lubi.                      Patryk Buśko

Szkoła, szkoła jest wesoła,
a najlepsze są te przerwy,
gdzie biegamy i się chowamy!                  Jakub Chylat

Moja szkoła to Cieszkowianka,
biegnę do niej z samego ranka.
Mam tu kolegów,
zdobywam wiedzę,
i na apelach grzecznie siedzę.
110 lat ma moja szkoła,
a wciąż roześmiana jest i wesoła.              Wojciech Cierniak

     
Szkoła, szkoła jest wesoła,
taka, że aż patrzy pszczoła.
Uczą się w niej dzieci,
aż im czas szybko leci.                      Oliwia Grzelczyk

 Klasa  I e

Nasza klasa I e
to urwisy, że he, he!
Czy to Ala, czy to Jaś,
ubaw będzie aż po pas!                      Krzysztof Kantor

Szkoło, szkoło tańcz wesoło,
baw się z nami - hej!
Gdy dzwoneczek się odezwie,
biegniemy do szkółki,
by się uczyć różnych rzeczy
i pracować jak pszczółki.                 Wiktor Kocur



Nr 8 (35) marzec  2013r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                          22

Nasza szkoła Cieszkowianka,
to prawdziwa jest sielanka.
Uczyć się tam jest wspaniale,
czuję się tam doskonale.
Moja klasa jest wesoła,
tak, jak cała moja szkoła.
Nasza Pani nas wyszkoli,
ale broić nie pozwoli.                     Jakub Kostecki

Szkoła nie jest taka zła,
ale musisz na nią spojrzeć ta, jak ja…!
Idź do szkoły,
na tablicy auta maluj.
Śmiej się dużo i wygłupiaj,
baw się z nami dobrze tutaj! Sebastian Krawczyk

Ie – urwisów klasa,
całą przerwę biega, hasa.
A po przerwie w klasie cisza –
pani uczy dzieci pisać.
Czyta chętnie każde dziecko,
bo geniuszem chce być prędko.                Wojciech Kubala

Fajna jest moja klasa,
bo w niej, prócz nauki,
jest zabawy z koleżankami
cała masa!                                Martyna Maćkowiak

Moja szkoła jest wesoła
dla dużego i małego -
Ucznia Cieszkowskiego                 Jan Maserak

W mojej klasie jest wesoło,
wszyscy ładnie uczą się.
Gdy siedzimy i słuchamy,
nasza pani cieszy się.                             Oliwia Szadel

Lubię moją szkołę nową,
jest tu bardzo kolorowo.
Jest wesoło i zabawnie,
bawimy się ładnie.                          Mikołaj Wyszyński
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21 marca – dzień wrażliwości w Cieszkowiance

21 marca, pierwszego dnia wiosny, zarówno w Poznaniu, jak i w Cieszkowiance odbył 

się dzień motyla, wrażliwości, optymizmu, radości i spełnienia marzeń. W tym właśnie dniu 

uczniowie naszej szkoły malowali motyle dla Hospicjum Palium w Poznaniu, aby w ten sposób 

pomóc  20-letniej  dziewczynie,  która  wygrała  walkę  z  rakiem,  ale  teraz  pilnie  potrzebuje 

protezy ręki. Wszystkie tworzone w tym dniu działania miały służyć nagłaśnianiu tej potrzeby. 

W Cieszkowiance powstało wiele motyli.

Pomóżmy Marysi – więcej informacji na stronie  www.podajrekemarysi.pl  Otwórzmy 

serca!

Łukasz Kalinowski, kl. 6a

http://www.podajrekemarysi.pl/
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Przygoda z chórem Łukasza Kalinowskiego

Moja  przygoda  z  chórem zaczęła  się  w czerwcu  2009  r.  Rok  wcześniej  w  2008  r.  Szkoła 

Podstawowa w Poznaniu (bo wtedy jeszcze mieszkałem w Poznaniu i udzielałem się we wszelkich 

akademiach szkolnych i konkursach muzycznych ) zachęciła mnie do wzięcia udziału w corocznych 

przesłuchaniach w Poznańskich Słowikach, jednak nie zdecydowałem się . Po roku właśnie w czerwcu 

- dojrzałem do tej decyzji i postanowiłem spróbować . Ten rok był pełen zmian - przeprowadziłem się 

do Lubonia, zmieniłem szkołę i dostałem się po przesłuchaniach w Poznańskich Słowikach na roczną 

edukację - 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Jest to nauka związana z czytaniem nut, ćwiczeniem emisji 

głosu tzw. SOLFEŻ. Po roku zostałem zakwalifikowany jako członek Chóru Profesora śp. Stefana 

Stuligrosza jako głos  altowy.  Próby  3  razy  w tygodniu (poniedziałki,  środy i  piątki)  w godzinach 

między 18 a 20:30. 

Pierwszy  koncert  w  jakim brałem udział  to  90  urodziny  Profesora  śp.  Stefana  Stuligrosza 

nazywanego przez członków chóru "Druhem" pod tytułem "100 lat + Vat" w Auli Uniwersyteckiej w 

Poznaniu.  Chór  śpiewał  wtedy przy  dyrygenturze  Profesora  i  Macieja  Wielocha  (obecny  następca 

Profesora),  a  także  przy  udziale  m.  in.  Hanny  Banaszak,  Jacka  Wójcickiego ,  Zenona  Laskowika 

i wielu innych. Potem jeździłem po Polsce m. in: Gniezno, Kamień Pomorski, Tolkmicko, Płock oraz 

koncertowałem za granicą, m. in. Barcelona, Niemcy. Chór rocznie daje ok. 70 koncertów. Czasami 

w niedziele można posłuchać chóru w Kościele oo. Karmelitów w Poznaniu o godz. 10:00. 

Co roku odbywa się też tradycyjne Słowicze Kolędowanie. Śpiewanie stało się dla mnie pasją. 

Słucham muzyki poważnej choć nie tylko, gram na organach, gitarze, bębnie afrykańskim. Dwa lata 

temu reprezentowałem szkołę na Konkursie Małolata w Puszczykowie, gdzie zająłem I miejsce. Dla 

moich rodziców jest to w pewnym sensie obowiązek - (dojazd na próby) czasem nie łatwy z racji  

zawodu.  Cieszę  się  ,  że  otrzymałem  taką  szansę  nauki  pod  ręką  Profesora.  Był  to  człowiek 

wymagający z naciskiem na dyscyplinę lecz o dużym poczuciu humoru i ciepłym sercu. Chór liczy ok. 

100 chłopców i panów - z czego oprócz mnie jest jeszcze 2 chłopców z Lubonia.

Łukasz Kalinowski, kl.6a
( na zdjęciach poniżej)
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KONCERT MARSZAŁKOWSKI W 94. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, 
27.12.2012r.

423. KONCERT  POZNAŃSKI  PAMIĘCI  STEFANA  STULIGROSZA  VIVA   VIVALDI, 3.11.2012r.
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Kształcimy się polonistycznie
Ojczyzna Polszczyzna

W bieżącym roku szkolnym uczniowie kl. 5 – 6 z Cieszkowianki po raz czwarty już przystąpili 

do Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. 

Celem  tego  projektu  jest  nie  tylko  promowanie  piękna  języka  pisanego  i  mówionego,  ale 

również zwrócenie  uwagi  na  umiejętne i  świadome posługiwanie  się  językiem ojczystym.  Tematy 

wypowiedzi mają też na celu pobudzenie wyobraźni i twórczego stosunku do słowa – aby uczniowie  

mogli dostrzec, ile tkwi w nim piękna i możliwości.

W pierwszym etapie  uczniowie  wykazują  się  umiejętnością  czytania  ze  zrozumieniem oraz 

pisania dłuższej formy wypowiedzi. W drugim etapie mogą się pochwalić zdolnościami oratorskimi. 

W wyniku tych zmagań szkolnych okazało się, że najwięcej punktów zdobyła Maja Smaglewska z kl.  

6d, na drugim miejscu była Marta Nehring z kl. 6a. Obie przeszły do następnego etapu konkursu.

Agnieszka Górna

OGÓLNOPOLSKIE  SPRAWDZIANY  Z  JĘZYKA POLSKIEGO 

DIAGNOZUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA  I  SŁUCHANIA

ZE   ZROZUMIENIEM   W   JĘZYKU  OJCZYSTYM 

„Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem” 

„Rozumiem to, co słyszę. Słyszę to, co rozumiem” 

Na początku marca uczniowie klas piątych przystąpili  po raz pierwszy do  Ogólnopolskiego 

Testu  Czytania  i  Słuchania  ze  Zrozumieniem.  Sprawdziany  te  są  organizowane  we  współpracy 

z Komitetem Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Ich celem jest sprawdzenie umiejętności 

czytania i słuchania ze zrozumieniem różnych tekstów literackich.

Przystąpiliśmy do tego projektu, aby zdiagnozować przyszłorocznych szóstoklasistów i w razie 

konieczności zastosować ćwiczenia doskonalące te umiejętności,  co pozwoli jednocześnie podnieść 

wyniki sprawdzianu po ukończeniu klasy szóstej. 

Agnieszka Górna
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N a s z e   p a s j e

Moim hobby od dzieciństwa jest rysowanie. Lubię rysować różne postacie, zwierzęta, 

rośliny  i  domy.  Sprawia  mi  to  ogromną  przyjemność  i  daje  dużo  satysfakcji.  Moje  prace 

zachwyciły wielu ludzi. W przyszłości chciałabym kształcić się w tym kierunku.

Julia Kwiatkowska, kl. 4b

( poniżej  rysunek )
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Od  kwietnia  ruszają  w  naszej  szkole  dwie  akcje.  Zbieramy 

opatrunki  i  okulary  na  misje.  Można  je  zostawiać  w  dyżurce, 

podawać wychowawcom lub bezpośrednio odpowiedzialnej za akcję 

w Cieszkowiance –  Alicji  Walenciak –  Galińskiej.  Zbiórka trwa do 

końca maja.
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Po  raz  kolejny  zwyciężyła  nasza  gazetka  na  platformie 

Junior  Media.  Zwycięskie  egzemplarze  wydrukowane 

w drukarni  Głosu Wielkopolskiego sprzedamy (  150 sztuk ), 

a zebrane  pieniądze  przeznaczymy  na  potrzeby 

Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych:  Wspólna  Droga z 

Lubonia

Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna
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