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Witamy w Nowym Roku Kalendarzowym

Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia,
Wszyscy - Wszystkim ślą życzenia!
Przy tej pięknej sposobności,
Życzymy Naszym Czytelnikom dużo radości!

Redakcja
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Poznajemy inne oblicze.
W nowym roku źli bohaterowie baśni
zmieniają się ?
Nie do końca zła Baba Jaga?
Od kiedy pamiętam mieszkałam w lesie z dala od ludzi. Nigdy nie miałam przyjaciół.
Dobrze czułam się w towarzystwie otaczającej mnie przyrody. W lesie nikt nie wytykał mnie
palcami, że jestem brzydka i mam koślawy nos. Tam czułam się bezpiecznie. Domek, który
sobie wybudowałam, był wszystkim, co w życiu posiadałam – ładny, kolorowy, lukrowany
i smaczny.
Pewnego popołudnia moją ciszę zakłócił hałas krzyczących dzieci. Zbliżały się w stronę
chatki. Zaniepokoiłam się. Przecież nikt z ludzi tu jeszcze nie trafił. Spojrzałam przez okno.

Nr 6 (33) styczeń 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

3

Zobaczyłam dwójkę dzieci zbliżających się do mojej chatki. Schowałam się tak, żeby mnie nie
zauważyły. Dzieci podeszły pod mój dom pomalutku, rozglądając się. Zaczęły próbować moich
okiennic. Piernikową klamkę urwały i zjadły. Wyskoczyłam zdenerwowana, a dzieciaki zaczęły
krzyczeć na mój widok. Zrobiło mi się ich żal i zaprosiłam ich do środka. Przedstawiły się jako
Jaś i Małgosia. Zaproponowałam im, że mogą tu zostać. Chciałam je troszkę podtuczyć. Na
śniadanie miały jeść słodkie ciasteczka i pić ciepłe kakao. Myślałam, że są grzeczne i się na to
zgodzą. Okazało się jednak, że im w głowie tylko figle i psoty. Dlatego właśnie zamknęłam je
w komórce. Codziennie doglądałam ich i szykowałam im smaczne jedzenie. Martwiłam się czy
im smakuje i czy nabierają na wadze., żeby mieć siłę wrócić do domu. Chciałam je trochę
postraszyć i powiedziałam, że je upiekę w piecu i zjem. Przecież martwiłam się o nie, że są
takie biedne i wychudzone. Postanowiłam dać im nauczkę i posadziłam Jasia na łopacie.
Małgosia sprytnie wysunęła się z komórki i wskoczyła na mnie. Przewróciłam się, a dzieci
w tym czasie uciekły. Udało im się wrócić do domu i opowiedziały całą historię, która była
nieprawdziwa.
Rozeszła się wieść, że jestem z gruntu zła, a ja chciałam tylko pomóc biednym dzieciom.
I tak już w baśniach jest od wielu lat, że Baba Jaga jest zawsze zła. Ale czy to prawda?
Tekst i rysunek: Oliwia Kliks, kl.4b
Prawdziwe oblicze złego wilka z baśni pt. Trzy małe świnki
Mieszkałem sobie spokojnie w lesie. W sąsiedztwie mojego domu znajdowała się wielka
polana. Czasami leżałem tam na słońcu i delektowałem się przysmakami mojego ogródka.
Pewnego dnia, kiedy przechodziłem przez moją polankę, zobaczyłem trzy małe świnki,
które wesoło tańczyły. Doskonale wiedziałem kim one są. Po naszym lesie wieści szybko się
roznoszą. Uciekły z rodzinnej zagrody, by poznać co to wolność i swoboda. Słyszałem też, że
są strasznie leniwe. Wiedziałem, że z takimi sąsiadami jak one będą problemy. Spotkałem ich
biedną matkę na targu. Była szczęśliwa, kiedy powiedziałem, że wiem, gdzie są jej dzieci.
Postanowiliśmy, że przyda im się nauczka i wymyśliliśmy sprytny plan. Przez parę kolejnych
dni krążyłem wokół polany. Tak się mnie bały, że przemogły swoje lenistwo i zaczęły budować
domki. Tylko ta najstarsza miała trochę oleju w głowie i zbudowała domek z cegły. Ta średnia
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nazbierała gałązek i z nich zrobiła sobie schronienie. Najmniejsza z nich była tak głupiutka, że
zbudowała dom ze słomy. Wyszedłem na polanę, a one zaczęły uciekać do swoich domów.
Podszedłem do tego pierwszego. Nagle zauważyłam, że słoma się tli, więc nabrałem powietrza
i dmuchnąłem. Chyba trochę za mocno, bo dom się rozsypał. Mała świnka pobiegła do swojej
siostry. Pobiegłem za nią. Chciałem tylko porozmawiać, ale one tak się trzęsły, że linki, które
trzymały konstrukcję domku zaczęły pękać. Pomyślałem, że jeśli się zawali to prosto na nie,
więc dmuchnąłem. Te małe głuptaski krzycząc przeraźliwie uciekły do ostatniej świnki.
Udałem się za nimi. Pukałem do drzwi. Nagle poczułem swąd spalenizny. Wystraszyłem się, że
się pali, a one nie mogą się wydostać. Postanowiłem wejść przez komin. Okazało się, że świnki
paliły chrust w kominku. Ja próbując się do niego dostać i je ocalić, spaliłem sobie pół ogona.
Świnki wróciły do mamy
i naopowiadały jej strasznych
kłamstw, że zły wilk chciał je
zjeść. A ona zamiast mi
podziękować za uratowanie
i sprowadzenie
domu,

dzieci

do

rozpowiadała

te

kłamstwa po całej wsi.
Cóż, uwierzcie mi, że
wilk nie zawsze musi być zły.
Nie wszystkie wilki jadają
świnki, wolą witaminki. Tak,
jak ja.
Tekst i rysunek:
Sandra Świerkowska, kl.4b
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Zły Gargamel ?
Moje dzieciństwo kojarzy mi się ze strasznym, zimnym, ponurym zamczyskiem. Rodzice
zawsze zajmowali się magią. Tata tworzył nowe mikstury i wymyślał zaklęcia, czarował
wszystko i wszystkich. Mama wykorzystywała czary do szybkiego sprzątania, gotowania oraz
do poprawy swojego wyglądu. Nie dbała o mnie i nie przytulała, nie uczyła niczego innego
oprócz zaklęć. Byłem bardzo nieśmiały i nie umiałem zawierać znajomości. Moim jedynym,
wiernym towarzyszem był kot Klakier. Znalazłem go w lesie, uwięzionego w klatce. To on tak
naprawdę znał wszystkie moje tajemnice i widział moje łzy, a także bronił przed ojcem, który
łatwo ulegał złości. Kiedy zmarli moi rodzice, odziedziczyłem zrujnowany zamek.
Próbowałem, mimo swej nieśmiałości zaprzyjaźnić się z mieszkańcami pobliskiej wsi, ale oni
widzieli we mnie złego czarnoksiężnika Gargamela. Nie uwierzyli, że chciałem żyć tak, jak oni,
a czarami pomagać im i zmieniać świat na lepsze. W swoim zamku czułem się bardzo samotny.
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Pewnego dnia niedaleko mojego domu osiedliła się grupa niebieskich ludków –
Smerfów. Ucieszyłem się, że będę miał sąsiadów. Smerfy zbudowały piękne, niebieskie domki
i ogródki pełne kwiatów. Podglądałem ich szczęśliwe życie i zazdrościłem im, że byli dla siebie
bardzo mili oraz pięknie śpiewali. Chciałem przyłączyć się do ich chórku, ponieważ śpiew to
moje hobby. Postanowiłem ich odwiedzić, ale tylko ich wystraszyłem. Bali się, że zrobię im
krzywdę. Byłem od nich większy i silniejszy. Po lesie krążyła o mnie opinia złego
i bezwzględnego czarnoksiężnika, którym nie byłem. Pragnąłem zaprosić smerfy do mego
zamku i pokazać im parę sztuczek, które ułatwiłyby im codzienne życie. Bardzo chciałem żyć
w zgodzie ze wszystkimi mieszkańcami lasu.
I tu historia się kończy. Małe niebieskie stworki żyja sobie w zgodzie, w swojej smerfnej
wiosce i mają się dobrze. Żyją w świecie miłości i wzajemnej życzliwości. Natomiast ja nie
mam nadal nikogo, oprócz kota Klakiera, ale on nie umie opowiedzieć mojej trudnej, smutnej
historii. W ten oto sposób na zawsze zostałem złym, bezwzględnym czarnoksiężnikiem, choć
tak bardzo pragnąłem przyjaźni.
Tekst i rysunek: Julia Kwiatkowska, kl.4b

Zapraszamy
do publikowania
swoich ciekawych prac
w gazetce szkolnej
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Czym jest wolontariat?
Wolontariat to taka działalność, kiedy pomagamy innym.
Wolontariusz ma do wykonywania różne zadania. Wolontariusze są
szczęśliwi, że mogą komuś pomóc, a jeżeli ktoś chce być
wolontariuszem musi być gotowym poświęcać swój czas innym.
Zaangażowanie w taką bezinteresowną pomoc może przynosić wiele
satysfakcji i radości. Myślę, że wolontariusze są świadomi tego, że
ich pomoc cieszy innych. My też potrzebujemy czasami kogoś, kto
wyciągnie do nas pomocną dłoń, gdy będziemy w trudnej sytuacji.
Kornelia Grzesiak, kl. 1b

Kornelia jako wolontariuszka rozdawała w szkole informacje o zbieraniu przyborów szkolnych
i pojechała do Fundacji, aby je oddać i porozmawiać o potrzebach dzieci z Afganistanu. Napisała
sprawozdanie z wizyty. Zostało ono także wysłane do gazet lokalnych.

Rys. Emilia Węglarz, kl.4b
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W Afganistanie toczy się wojna. Jak zawsze, w czasie konfliktów dorosłych, najwięcej
cierpią dzieci. Poniżej treść listu żołnierza polskiego z Afganistanu.

To są zdjęcia z wydawania pomocy humanitarnej w jednej z biednych wiosek ok. 16 km
od naszej bazy. Teraz mamy śnieg po kolana i zimno jak na zdjęciach. Tu panuje straszna
bieda. W wioskach, do których jeździmy, domy są ulepione tylko z gliny i słomy. Problem
stanowi nawet dostęp do wody pitnej. Przerwa wakacyjna w szkole trwa od grudnia do 10
marca tak, aby dzieci mogły boso chodzić do szkoły i aby nie marzły, bo nie ma mowy
o ogrzewaniu. Nikogo na to nie stać. W grudniu, jak jeździliśmy do wiosek, mimo, że nie było
jeszcze śniegu, to temperatura rano wynosiła -7 stopni. Spotykaliśmy wiele dzieci we wsiach,
które biegały boso albo w klapkach, bo tu 75% ludzi, którzy mają buty, to mają zwykłe klapki.
Staramy się zabierać ze sobą słodycze, które przesyłają nam z Polski nasze rodziny lub
zabieramy ze sobą ze stołówki aby podarować je najmłodszym, bo to czasem dla nich jedyna
szansa w życiu na zjedzenie cukierka czy ciastka. Tu 30% szkół nie ma własnego budynku,
zajęcia odbywają się w namiotach lub pod drzewem. Na wioskach są dzieci, które nigdy nie
miały w ręku długopisu.
Pozdrawiam i bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcą mieść pomoc tutejszym, chyba
najbiedniejszym na świecie dzieciom.
Z wyrazami szacunku Podpułkownik Krzysztof Grygiel
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W odpowiedzi na ten list
zebraliśmy w SP2
przybory szkolne
widoczne na zdjęciu

Zbiórka przyborów szkolnych
dla dzieci z Afganistanu
W styczniu br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zbierali przybory szkolne dla dzieci
z Afganistanu. 22 stycznia odwiedziła Fundację Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"
w Poznaniu Kornelia Grzesiak, która w szkole promowała akcję. Wraz z panią Alicją
Walenciak- Galińską zawiozła tam zebrane przez uczniów naszej szkoły przybory. Do Fundacji
przywieźliśmy takie rzeczy jak bloki techniczne, papier biały i kolorowy, zeszyty, plecaki, kilka
piórników, bardzo dużo długopisów, ołówków i kredek. Pani Justyna Janiec – Palczewska,
koordynatorka akcji, powiedziała, że nasze przybory będą wysłane 18 lutego br. transportem na
lotnisko wojskowe do Wrocławia, a później do Afganistanu. Opowiadała także, że dzieci
afgańskie uczą się w znacznie trudniejszych warunkach niż dzieci polskie. Nie mają takich
szkół jak my – najczęściej uczą się, siedząc na ziemi pod pod drzewem lub w namiotach...
Czasem problemem jest nawet samo przyjście do szkoły, bo uczniowie nie mają obuwia. W tym
momencie w Afganistanie jest zimno, więc są wakacje, ponieważ dzieci, nie mając
odpowiednich, ciepłych ubrań, nie mogłyby przychodzić na lekcje. Zdobywanie wykształcenia
jest tam bardzo ważne, bo jeśli ktoś umie pisać i czytać, może dostać pracę i utrzymać siebie
i rodzinę. Dlatego dzieci z Afganistanu chcą chodzić do szkoły i bardzo dbają o swoje przybory
szkolne. Wiedzą, że na co dzień nie są one łatwo dostępne w ich kraju. Możemy im pomóc,
biorąc udział w kolejnych akcjach organizowanych przez Wolontariuszy naszej szkoły.
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Tekst napisała Kornelia Grzesiak, kl. 1b, a na zdjęciach widać jak Kornelia z panią Justyną
Janiec – Palczewską oglądają w siedzibie fundacji przywiezione z SP2 przybory szkolne.
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O Powstaniu Wielkopolskim ...
Powstanie Wielkopolskie rozpoczęło się wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Tuż
po konflikcie zbrojnym władzę przejęły ugrupowania lewicowe. W dniach 3 – 5 grudnia 1918r.
w dzisiejszym budynku kina Apollo odbył się sejm dzielnicowy. Wybrano wtedy reprezentację
w postaci Naczelnej Rady Ludowej. Brano pod uwagę różne scenariusze min. wybuch
powstania, które rozlegałoby się na obszar zaboru pruskiego. Dnia 25 grudnia do portu
w Gdańsku przypłynął Ignacy Jan Paderewski, który miał wypełnić misję aliancką. W dniu
następnym przybył on do Poznania, gdzie wieczorem przemówił do Poznaniaków z hotelu
Bazar. 27.12.1918r. doszło do strzelaniny przed Bazarem, podczas której śmiertelnie ucierpiał
Franciszek Ratajczak oraz Antoni Andrzejewski. 28 grudnia NRL wybrała kapitana Stanisława
Taczaka na tymczasowego dowódcę powstania. 16 lutego rozejm zakończył powstanie
Wielkopolskie. Było to zwycięskie powstanie w dziejach Polski.
Wiadomości zebrał: Samuel Hunter, kl.6e
Dn. 7.12.2012r. odbył się projekt: Z przeszłością pod rękę w przyszłość. Uczestniczyli
w nim uczniowie z lubońskich szkół, również z naszej. Prowadzącym konkurs był znany przez
uczniów dwójki pan Michał Szwacki.
Pierwszym etapem projektu była podróż do miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego
(1918/19) w Poznaniu. Uczestnicy byli m.in. na placu Wolności – gdzie wybuchło powstanie
i w Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Drugim etapem projektu był konkurs, który obejmował wiadomości przekazane przez
pana prof. Janusza Krawata. Uczniowie Cieszkowianki zajęli prawie wszystkie wysokie
miejsca. Oto ich wyniki:
1. Julia Chęcińska,

kl.6a

2. Milena Tritt,

kl.6d

3. Maja Smaglewska,

kl.6d

4. Samuel Hunter, kl.6e, Filip Wesołowski, kl. 6d
wyróżnienia: Piotr Skalski, kl. 6c, Jakub Szczepański, kl. 6c
Maja Smaglewska, kl.6d
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uczestnicy konkursu przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu;
w Muzeum Powstania Wielkopolskiego,
podczas konkursu w Bibliotece Miejskiej w Luboniu.
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Koniec I semestru
Najlepsi uczniowie w naszej szkole
1.
2.
3.
4.
5.

Brygida Szymańska,
Agata Doszla – Folek,
Maja Smaglewska,
Julia Chęcińska,
Marta Cieślak,

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

6b,
6d,
6d,
6a,
5d,

średnia 5,7
średnia 5,6
średnia 5,5
średnia 5,44
średnia 5,36

Najlepsi uczniowie o sobie
Nazywam

się

Brygida

Szymańska i jestem uczennicą klasy
6b w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Augusta

hr.

Cieszkowskiego

w Luboniu. Moim sposobem na
naukę jest dzielenie materiału na
mniejsze części, a następnie uczenie
się

ich

w zaplanowanym
dobrze

wszystko

sukcesywnie
czasie.

Aby

zapamiętać

najpierw kilka razy czytam cały
temat, a potem robię notatki z najważniejszych pojęć i zagadnień. Nie przepadam za nauką
pamięciową. Tekst musi być dla mnie jasny, logiczny i zrozumiały. Uczę się systematycznie
i jest to mój klucz do sukcesu. Moimi ulubionymi przedmiotami są język polski i język
angielski. Na co dzień interesuję się zwierzętami i sportem, moją pasją jest także czytanie
ciekawych książek i podróżowanie. Uwielbiam docierać do miejsc, które wcześniej widziałam
tylko w telewizji. Bardzo lubię grać w gry zespołowe (zwłaszcza siatkówkę). Relaksuję się
słuchając dobrej muzyki.
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Sukcesy w nauce osiągnęłam, ponieważ
uczenie się nie sprawia mi kłopotu. Dzięki temu
też

wielokrotnie

zostałam

nagradzana.

Wygrałam także kasting na wyjazd do Niemiec,
gdzie

grałam

w

przedstawieniu:

Noah's

spaceship po angielsku.
Agata Doszla – Folek

Mój sposób na naukę
Nazywam się Julia Chęcińska, mam
trzynaście lat. Chodzę do klasy 6a. Moim
ulubionym przedmiotem jest język polski.
Do sprawdzianów przygotowuję się
systematycznie. Nie potrzebuję tygodnia czy
dwóch, by opanować materiał. Receptura
jest prosta: wystarczy być wypoczętym
i najedzonym, regularnie odrabiać zadania
domowe i czytać dużo książek. Z językami
obcymi jest podobnie, należy regularnie wywiązywać się ze swoich obowiązków, takich jak :
„wkuwanie” słówek ( wymowy i pisowni ), powtarzanie materiału po każdej lekcji. Lubię
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tłumaczyć teksty piosenek, a potem uczyć się ich i śpiewać tak długo jak wytrzyma moja
rodzina. To moje hobby.
Na lekcjach historii, jak z resztą na wszystkich pozostałych, należy słuchać nauczyciela,
nie rozpraszać się i na bieżąco utrwalać wiadomości. Najgorsze jest odkładanie nauki na bliżej
nieokreślone „później”. Jeśli ktoś ma pamięć wzrokową, polecam robienie notatek dotyczących
ostatnich tematów lekcji. Jeśli słuchową, jak ja, czytać sobie na głos tekst np. z podręcznika. Na
matematyce uważnie słuchać, rozwiązywać zadania w zeszycie samodzielnie, a nie przepisując
bezmyślnie z tablicy. Dodatkowo warto zaopatrzyć się w zbiór zadań odpowiedni dla naszego
poziomu i stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej.
Myślę, że bez ciężkiej, uczciwej pracy nikt w życiu niczego nie osiągnie. Moim mottem
są słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II : Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie
wymagali.

Nazywam się Marta Cieślak. Chodzę do
klasy 5d. Moje ulubione przedmioty to: historia,
informatyka, plastyka i technika. Biorę udział
w zajęciach pozalekcyjnych: nauka gry na gitarze,
kółko informatyczne, język angielski i niemiecki,
decoupage oraz SKS. Mam dobrą pamięć i staram
się uważać na lekcjach, żeby zapamiętać jak
najwięcej i nie mieć nauki w domu. W wolnych
chwilach dużo czytam.
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Półkolonie w Cieszkowiance
Już chyba zdążyliśmy zapomnieć o wypoczynku zimowym, ale warto trochę powspominać! Był
to dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 czas wypełniony atrakcjami. Przez dwa zimowe tygodnie
oglądaliśmy filmy: Ralph demolka, Strażnicy marzeń i Prawie jak gladiator. Bawiliśmy się na kręglach
w Plazie, na basenie w Swarzędzu, a także na wycieczkach autokarowych. Mieliśmy okazję odwiedzić
jedno z piętnastu w Polsce planetarium w Potarzycy, a także miejsce związane z naszym patronem,
czyli Wierzenicę. Tam mieszkał i jest pochowany August hrabia Cieszkowski. O historii tego miejsca
opowiedział nam ksiądz proboszcz, który na spotkanie przyszedł w towarzystwie wiernego psa.
Panujący na dworze mróz nie był nam straszny podczas zwiedzania poznańskiej palmiarni.
Wspominając, już myślimy o wakacjach letnich, które są coraz bliżej i znowu czekają nas
ciekawe zajęcia i wyjazdy!!!
Michał Szwacki
Na zdjęciach uczestnicy półkolonii w kościele w Wierzenicy, wierzenicki żłobek oraz przed dworkiem
w Wierzenicy, w którym mieszkał August hr. Cieszkowski.
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Parafialny chórek dziecięcy
Marysia i Sandra – dziewczyny piszące ten tekst – chodzą razem do klasy 4b SP2
w Luboniu. Ich wspólnym hobby jest śpiew, dlatego zapisały się do scholki w kościele pod
wezwaniem bł. Jana Pawła II. Prowadzi ją siostra Joachima, która uczy w szkole religii.
Próby odbywają się co tydzień w piątki, w szkole o godz. 16:30 w sali 16. W sumie jest nas
28 dziewczyn i 2 chłopców. Oprócz tego, że śpiewamy, mamy również 6 instrumentów:
2 gitary, 2 grzechotki, bębenek i trójkąt. Śpiewamy takie piosenki jak: Idzie mój Pan, Na
jeziorze, Święte imię Jezus, Świat na Ciebie czeka Panie i Wspaniały dawco miłości. Naszą
wspólną, ulubioną piosenką jest Jezus Chrystus.
Marysia Kubicka
i Sandra Świerkowska z kl. 4b
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Konkurs
Doskonałe Mleko – to lubię!
Konkurs polega na pracy literackiej, plastycznej lub muzycznej,
związanej z tematyką spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz
wartościami odżywczymi tych produktów.
Etap polonistyczny - praca literacka: wiersz lub opowiadanie na ww. temat.
Pracę proszę przysłać mejlem do Alicji Walenciak – Galińskiej do 15 marca br.
Doskonale Mleko w Szkole
Ideą Programu: Doskonałe Mleko w Szkole jest, aby co dzień każdy uczeń miał szansę na kartonik
świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Każde dziecko objęte Programem Doskonałe Mleko w Szkole
ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości.
Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku.

Zalety picia mleka
Mleko to produkt najbardziej wszechstronny pod względem wartości odżywczej. Jest to niezbędny
i najbardziej wartościowy składnik codziennej diety człowieka. Mleko jest najważniejszym, najtańszym
i najkorzystniejszym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia. Picie mleka i spożywanie jego przetworów
zgodnie z zalecanymi normami wyżywienia, zaspokaja niemal w 100% zapotrzebowanie naszego organizmu na
ten składnik. Oprócz wapnia, w mleku znajduje się odpowiednia ilość fosforu, którego obecność jest niezbędna
do gromadzenia wapnia w kościach .
Właściwe odżywianie się dzieci i młodzieży, a zwłaszcza odpowiednia ilość białka, witamin oraz
wapnia w diecie, których cennym źródłem jest mleko i jego przetwory, ma wpływ na prawidłowy rozwój
fizyczny organizmu człowieka (m. in. budowę układu kostnego w czasie wzrostu, co może chronić przed
osteoporozą w późniejszym wieku). Istnieją również przypuszczenia, że także rozwój umysłowy, mierzony
m.in. postępami w nauce ulega opóźnieniu na skutek niedoboru białka w pożywieniu lub jego niskiej jakości.
Mleko i jego przetwory można więc uznać za dość dobrze zbilansowany produkt z punktu widzenia
wartości odżywczej.
Wiadomości wybrane ze strony internetowej: www.mlekowszkole.pl
przez Martynę Koćmierowską z kl. 5b
Więcej informacji o zaletach mleka i o konkursie na ww. stronie.
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Konkurs historyczny:
Losy bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989.
Konkurs polega na przygotowaniu pracy pisemnej, opierającej się na źródłach
historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, listy, dokumenty – również
rodzinne, zdjęcia, zebrane relacje). Korzystając z tych źródeł należy opisać losy
Polaków w okresie 1914 – 1989. Można porozmawiać ze starszymi członkami
swoich rodzin i zebrać od nich informacje, które zostaną wsparte zdjęciami
i pamiątkami rodzinnymi (oczywiście do pracy wykorzystujemy ksera i skany).
Prace piszemy komputerowo i przysyłamy mejlem do Alicji Walenciak –
Galińskiej. Termin upływa 15 lutego 2013r.

Dlaczego warto uczestniczyć w konkursach?
Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie 6b i 6e.
Najczęściej pojawiające się odpowiedzi.
Warto uczestniczyć w konkursach, ponieważ:
uzyskuje się dobre oceny – 37głosów,
otrzymuje się ciekawe nagrody – 21 głosów,
poszerza się swoją wiedzę – 19 głosów,
ma się satysfakcję – 6 głosów.
Największą motywacją są oceny z danego przedmiotu. Czy to dobrze? Czy
w dzisiejszych czasach brak już satysfakcji? Co Ty, Czytelniku myślisz na ten
temat?
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Recenzja z przedstawienia
W grudniu, w ramach zajęć lekcyjnych, uczniowie klasy 5b pojechali do kina Apollo
na przedstawienie zatytułowane „Legendy polskie”. Było to o tyle interesujące, że w kinie
miało zostać wystawione przedstawienie teatralne.
Podczas spektaklu mieliśmy przyjemność oglądać opowieść o Smoku Wawelskim,
o Warsie i Sawie, o Piaście Kołodzieju, o królu Popielu oraz o Lechu, Czechu i Rusie.
Wielkie wrażenie wywarła na mnie narracja prowadzona przez Galla Anonima.
Narrator wprowadził nas w mające nastąpić wydarzenia i komentował je. Moim zdaniem,
wielkim atutem tego przedstawienia była bardzo ciekawie skonstruowana scenografia,
która zmieniała się w zależności od odgrywanej sceny. Poznańscy aktorzy po mistrzowsku
przypominali nam legendy, a dzięki swej grze spowodowali, że widzowie czuli się tak,
jakby uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach. Bardzo podobały mi się stroje aktorów,
które zwracały uwagę piękną kolorystyką oraz krojem.
Moim zdaniem przedstawienie było bardzo ciekawe i warte obejrzenia. Mogliśmy
przenieść się w zamierzchłe czasy, dotknąć historii i nacieszyć oczy pięknymi strojami
i ciekawą scenografią. Uważam, że wyjazd na przedstawienie „Legendy polskie” był
strzałem w dziesiątkę.
Tomasz Pietrzak, kl.5b
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Dary dla schroniska
W naszej szkole zakończyła się akcja zbiórki darów dla Schroniska przy ul. Bukowskiej 266
w Poznaniu, zorganizowana przez panią Annę Czarnecką - Kimlę. Akcja trwała od 2 do 11 stycznia 2013r.
i miała na celu uwrażliwienie naszych uczniów na potrzeby bezdomnych zwierząt oraz pokazanie, iż
bezinteresowność może być w każdym z nas. Uczniowie z klas szóstych i piątych przygotowali plakaty
zachęcające do przyłączenia się do akcji, które zostały rozwieszone na terenie naszej szkoły. Zebraliśmy karmy
suche, mokre, akcesoria do pielęgnacji zwierząt, obroże, posłanko dla kota, zabawki. Nasza szkoła otrzymała
dyplom od pracowników schroniska z podziękowaniem dla uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy wsparli
akcję.
Anna Czarnecka
– Kimla
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Praca dziennikarzy w drugiej połowie 2012r. została spieniężona i za
sprzedane, zwycięskie gazetki: Odgłosy z Cieszkowianki całą kwotę
przeznaczyliśmy na potrzeby Stowarzyszenia: Wspólna Droga.
Każda gazetka stanowi dla Stowarzyszenia cegiełkę.
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