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Drzewa

przemówiły

ludzkim

głosem i proszą ludzi o ekologiczne
zachowanie

oraz

przypominają

o zbieraniu

puszek,

nakrętek,

segregowaniu odpadów oraz wszelkiej
działalności ekologicznej.
Podają

ludziom

przykłady

i uświadamiają jakie mogą być złe
skutki.
Warto przeczytać !!!
Na zdjęciu widać smutne drzewo
sfotografowane
Helskim.

na

Półwyspie
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Szumię na świecie już od kilkudziesięciu lat. Jestem dorosłym, rozłożystym, wielkim
drzewem, pod którym cień znajdował twój dziadek, twój ojciec, a teraz ty.
Widziałem jak zmieniała się przyroda, okolica, ludzie – jedni przestawali przychodzić,
aby odpocząć w cieniu, a w ich miejsce pojawiali się inni. Szumiałem i okrywałem cieniem
ludzi, nigdy się nie skarżyłem, ale teraz muszę zabrać głos. Zauważyłem bowiem pewną
niepokojącą rzecz. Z biegiem lat wokół mnie i moich kolegów – drzew pojawia się coraz
więcej śmieci. Ludzie zapominają ich zabrać, gdy wracają do domu. Zostawiają reklamówki
foliowe, plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, a przecież rozkłada się to wszystko
kilkaset lat niszcząc przy tym środowisko naturalne. Przyroda traci w ten sposób swe piękne,
naturalne oblicze, a wszystko to ma wiele konsekwencji dla zdrowia i życia człowieka.
Proszę w imieniu swoim i całego środowiska naturalnego o chwilę refleksji. Przecież
segregacja śmieci, zbieranie puszek, nakrętek służy naszemu wspólnemu dobru. Niektóre
surowce możemy wykorzystać ponownie i chronić w ten sposób środowisko. Żyjemy dla ludzi,
więc proszę pomyśleć o nas.
Tomasz Pietrzak, kl. 6b
Jestem dębem i chcę powiedzieć ludziom o ekologii. Nie rozumiem tych, którzy
zanieczyszczają środowisko, skoro tak lubią drzewa. Dajemy ludziom cień, świeże powietrze,
a także schronienie. Oni mówią, że lubią przyrodę, a jednocześnie jej zagrażają. Wiem jak
można pomóc środowisku. Jest to możliwe poprzez zbieranie nakrętek plastikowych albo
puszek, a najważniejsze przez segregowanie śmieci. Nie wolno rzucać ich gdzie popadnie, lecz
do kosza. Dzięki temu można uratować życie milionom drzew na świecie. Proszę was ludzie
w imieniu natury, abyście nam pomogli.
Kocham ludzi i wiem, że oni też kochają przyrodę. Jednakże to nie wystarczy.
Wsłuchajcie się ludzie w nasze apele i dostrzeżcie nasze znaki, które przesyłamy. Pamiętajcie
o przyrodzie nie tylko kiedy potrzebujecie odpocząć, lecz zastanówcie się też, gdy wyrzucacie
śmieci.
Marcin Zbanyszek, kl. 6b
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Każdego dnia stoję w tym samym miejscu i rosnę. Każdego dnia słońce pada na moje
rozłożyste gałęzie. I każdego dnia zadaję sobie te same pytania: Dlaczego ludzie wycinają
drzewa? Dlaczego zanieczyszczają ziemię?
Mówiąc szczerze nie znam odpowiedzi, również cała moja drzewna rodzina nie potrafi
na nie odpowiedzieć. Pozostało mi przypuszczać co się wydarzy, gdy ludzie będą wycinać
drzewa i zanieczyszczać ziemię. Skutkiem jest mniej tlenu dla wszystkich żywych organizmów
oraz wymieranie wielu gatunków zwierząt i roślin. Zanieczyszczanie gleby powoduje
występowanie kwaśnych deszczów, powiększanie się dziury ozonowej, a zatruta gleba to
również zatrute rzeki i jeziora.
Jeśli więc ludzie tego nie zrozumieją i będą niszczyć drzewa i wyrzucać śmieci gdzie im
się podoba, to po prostu ludzkość przestanie istnieć.
Tymek Cieślak, kl. 6b

Mam na imię Drzewo. Wiem, trochę dziwne, wolałbym mieć na imię inaczej, np. Tomek,
Jaś albo coś w tym stylu... O, przepraszam tak się zagadałem, że zapomniałem, w jakiej sprawie
się do Was zwracam.
Chodzi o to, że z przykrością muszę stwierdzić, że nasz las ulega powolnemu
zniszczeniu. Po części Wy – ludzie jesteście za to odpowiedzialni. Zostawiacie tutaj bardzo
dużo śmieci, takich jak plastikowe torby, nakrętki oraz butelki, również szklane. Znajdujemy
czasem jeszcze gorsze rzeczy – opony, stare urządzenia... Przepraszam bardzo, ale tak nie może
być!!! Dobrze wiecie jak to wpływa na środowisko. Można różne materiały oddać na złom, do
recyklingu i na wysypisko śmieci – oczywiście nie te dzikie w lasach i na polach. Skutki
takiego złego postępowania mogą być opłakane. Już teraz mój las cierpi...
Dlatego ja – Drzewo proszę Was uprzejmie o ekologiczne działania.
Julia Marciniak, kl.6b
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Uczniowie klasy 6b, omawiając na lekcji zasady reklamy, zareklamowali naszą gazetkę.
Poniżej praca Macieja Urbaniaka oraz tekst Piotra Biernasiuka.

CZYTAM I WIEM
I TY MOŻESZ DUŻO WIEDZIEĆ
CZYTAJĄC GAZETKĘ SP2
„INTER – ODGŁOSY Z CIESZKOWIANKI”
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Na zdjęciu Ina z Kamerunu
Garoua-Boulaï, 4-12-2013r.
Do moich drogich partnerów Dziennikarzy.
Witam, drodzy Dziennikarze.
Co słychać? U nas, Bogu dzięki, wszystko dobrze. Piszę ten list, aby Wam podziękować za to,
co ofiarowaliście na rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Życzę radosnych Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku. U nas tutaj temperatura zmienia się od czasu do czasu.
Po powrocie ze szkoły pomagamy rodzicom w drobnych pracach domowych, sprzedajemy
produkty przygotowane przez naszą babcię. Wraz z całą moją rodziną dziękuję Wam
za wszystko, co dla nas zrobiliście. Niech Was Pan Bóg błogosławi i niech kieruje Waszymi
poczynaniami.
Do widzenia
List z Kamerunu, wysłany drogą pocztową w grudniu 2013 roku, dotarł do nas w lutym.
Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.
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wiadomość

Missio

współpracujemy, że

z

z

Poznania,

Fundacji
z

którą

w Republice Centralnej

Afryki trwa wojna domowa. Ofiarą bratobójczych
walk pada ludność cywilna. Ci, którym udaje się
ujść z życiem zostają pozbawieni dachu nad głową,
żywności, leków.
Zapraszamy do zbierania bandaży, plastrów i mydła w kostkach, które
przekażemy na potrzeby pokrzywdzonych mieszkańców RCA.

Akcja w Cieszkowiance trwa do końca marca.
Przyniesione materiały można zostawiać
u wychowawcy, w dyżurce oraz przekazywać Alicji Walenciak – Galińskiej.
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Poniżej prace dzieci, które zajęły trzy pierwsze miejsca
w konkursie na temat bezpiecznych ferii

Rys. Filip Rosicki, kl. 3e

Rys. Oktawia Socha, kl.1c

Rys. Oliwia Tylka, kl.2a

Ferie piękne były, aż żal, że się skończyły
Ewelina Adamczak, kl. 4c
Moje ferie były bardzo udane. Spędziłam je ze swoją rodziną. Pierwszego dnia pojechałam do babci,
z którą się dawno nie widziałam. Byłam u niej tydzień. Przez ten czas chodziłam z babcią na spacery,
pomagałam w zakupach, a także w przygotowaniu obiadów. Babcia zdradziła mi kilka kulinarnych przepisów,
np. jak zrobić dobre klopsy. Po obiedzie zazwyczaj bawiłam się sama, a późnym popołudniem grałam z babcią
w gry planszowe lub rozwiązywałyśmy krzyżówki.
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U babci bardzo mi się podobało, ale tęskniłam
za rodzicami.
Drugi tydzień ferii spędziłam w domu. Nie było
jednak nudno, gdyż

mama

miała urlop.

z bratem i mamą byliśmy trzy razy

Razem

na lodowisku

w Poznaniu. Bardzo lubiłam te wypady na łyżwy,
ponieważ oprócz samej jazdy mogłam zjeść hot doga
i wypić gorącą czekoladę. Takie połączenie atrakcji
bardzo mi odpowiadało.
W pozostałe dni byłam z mamą u fryzjera
i pomagałam w zakupach. Często też bawiłam się
z bratem lub wychodziłam na dwór z koleżankami.
Minione ferie zaliczam do bardzo udanych. Szkoda,
że się tak szybko skończyły.

**************************************************************************************
Julia Jankowiak, kl. 4c
Moje futurystyczne ferie
Moja przygoda zaczęła się na dworcu. Tak, na dworcu o godzinie 4 rano. Oczywiście ja, śpioch
zawodowy, nie chciałam wstać. W końcu mama ,,zwabiła mnie’’ do kuchni. Pół godziny później
wyjeżdżałyśmy z domu, a ja prawie spałam. Dotarłyśmy do dworca głównego w Poznaniu i czekałyśmy na
pociąg. Pociąg się nie spóźnił, chociaż moja reakcja na pociąg wyglądała jakoś tak: ,,Hę? Ach… Pociąg
przyjechał (ziew). Wiesz mamo, chyba powinnyśmy już wsiadać. Tak mam aparat…’’. Po jakiś 3 godzinach
byłyśmy na miejscu, czyli w Warszawie, i co się tam zaczęło? Szukanie autobusu. Chociaż Warszawa jest taka
wielka i wspaniała prawie nie ma tam Warszawiaków, więc szukanie trwało z pół godziny. Po tej nieszczęsnej
pół godzinie znalazłyśmy autobus i pojechałyśmy. A gdzie tak jechałyśmy? Do Centrum Nauki Kopernik. Było
tam świetnie! Bawiłam się za dwóch, a przy tym się uczyłam i było to bardzo ciekawym doświadczeniem. Po
jakimś czasie doszłam do wniosku, że prawie wszystko jest dziełem Greków np. przenoszenie wody itp.
Uczestniczyłam (razem z mamą) w pokazie gwiezdnym pt. ,,Tajemnice kartonowej rakiety’’ i w spektaklu,
który grały prawdziwe roboty !!! Spektakl opracowano na podstawie książki Stanisława Lema. Po tych dwóch
spektaklach mogłyśmy się jeszcze trochę ,,pobawić’’. Moim ulubionym doświadczeniem było takie zadanie,
cytuję ,,Na metalowy pręciki załóż słomkę i zagryź na niej zęby, następnie zatkaj uszy i powiedz co
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usłyszałeś?’’

Największym

zaskoczeniem było to, że ze
środka

popłynęła

muzyka

brzmiąca jak grecka feta. Po
paru godzinach musiałyśmy
już wrócić, ponieważ dzień
i nasz

czas

w

Warszawie

dobiegał końca. Przeszłyśmy
od Centrum Nauki Kopernik
do stacji Warszawa. Tam,
czekając na pociąg, wypiłam
z chęcią

kakao

i

zjadłam

pyszną

kanapkę.

Potem

oczywiście nie odbyło się bez
problemów. Na peron 3 miał
przyjechać

nasz

,,Goplana’’

(bo

pociąg
tak

się

nazywał), a tu co? Zmiana?
Zamiast ,,Goplany’’ przyjechał
,,Kraków’’! Patrzymy co się
dzieje, ludzie wsiadają do
,,Krakowa’’, a tu nie ma
żadnych informacji. Byłam zmęczona, ociągałam się i to dzięki temu nie weszłyśmy do niewłaściwego
pociągu. Parę minut później Pani ogłosiła przez megafon, cytuję: ,,Pociąg do Poznania ma zmieniony peron.
Prosimy przejść na peron 5.’’. A teraz pewnie myślicie, jak my się tam dostałyśmy? No więc, chwyciłam mamę
za rękę (a raczej ona mnie) i pociągnęłyśmy się razem na peron 5. Czasami warto być małym leniem!
Słowo na koniec: bawiłam się świetnie i troszkę żałuję, że nie pojechaliśmy tam z całą klasą,
ponieważ moglibyśmy uczyć się na pierwszej naszej lekcji chemii w laboratorium i robić jeszcze wiele więcej
szalonych i zabawnych rzeczy.
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Magdalena Skorlińska, kl.6b
Od 8 do 12 lutego ferie spędziłam
w polskich

górach,

w Karpaczu.

a

dokładniej

Naprawdę

pięknym

i ciekawym miejscu. Pobyt zaczął się
miło, ponieważ po długiej podróży,
pierwszy raz spotkałam swoje koleżanki Amelię i Anastazję. Razem przeszłyśmy
Hotel

Gołębieski

wzdłuż

i

wszerz.

Śmiechom i chichom nie było końca. Gdy
musiałyśmy się rozstać, zasmuciłam się
strasznie, ponieważ zrozumiałam, że nie
spotkamy się znowu zbyt prędko…
Następne dni spędziliśmy rodzinnie:
będąc

na

kręglach,

w

różnych

restauracjach oraz spacerując po tym
mieście. Pewnego dnia, po spacerze
wybraliśmy się do pijalni czekolady (ja
zamówiłam deser oraz gorącą czekoladę).
Gdy kelnerka postawiła przede mną deser,
byłam pod wrażeniem jego wielkości.
Wyszło na to, że połowa deseru została
w pucharku.
Na koniec wyjazdu przeszliśmy się
ostatni raz, spakowaliśmy i wyruszyliśmy
w drogę powrotną. Gdy dojechaliśmy do
Lubonia, wybrałam się z psem oraz
Klaudią

na

spacer.

Z

radością

opowiedziałam koleżance, co działo się
podczas wyjazdu.
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Szarona Magdziak, kl. 4c
Nie mogłam się doczekać ferii zimowych i wyjazdu do Tajlandii. Miałam nawet specjalny kalendarz,
w którym odmierzałam dni do wylotu. Kiedy nadszedł 27 stycznia byłam bardzo szczęśliwa. Spakowaliśmy się
i razem z rodzicami i bratem ruszyliśmy w podróż do Berlina na lotnisko. W mieście miał nas zawieźć na
lotnisko pewien pan. Jednak okropnie się spóźnił i na dodatek nie miał w samochodzie rejestracji z tyłu.
Musieliśmy wezwać taksówkę i prawie spóźniliśmy się na samolot. Wszystko skończyło się szczęśliwie
i zdążyliśmy na lot. Lecieliśmy najpierw siedem godzin, później była przerwa dwie godziny i znów lot tym
razem dziesięć godzin. Mnie i mojemu bratu się nudziło, więc oglądaliśmy bajki. W końcu wylądowaliśmy na
miejscu. Od razu wsiedliśmy do taksówki i pojechaliśmy do naszego nowego domu w miejscowości Sacoo.
W Tajlandii było dużo bardziej ciepło niż w Polsce, można było się opalać na plaży.
Pewnego dnia poszłam do ogrodu tygrysów, gdzie robiłam sobie zdjęcia z małymi tygryskami.

Nr 6 (44) luty 2014r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

13

Trzy tygodnie tych cudownych wakacji szybko minęły i trzeba było wracać do domu. Na lotnisku
w Doha czekaliśmy na spóźniony samolot i kupiłam sobie pamiątki.
Szkoda było mi wyjeżdżać z Tajlandii, mogę śmiało powiedzieć, że ferie piękne były, aż żal, że się
skończyły.
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Recytatorskie zmagania Julii i Martyny

Julia Jankowiak z kl. 4c i Martyna Koćmierowska z kl. 6b reprezentowały naszą szkolę
w XXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
który miał miejsce 28 lutego 2014r. w Poznaniu.
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Julia zakwalifikowała się do finału. Taki sukces
osiągnęła recytując fragment prozy z książki Joanny Olech:
Pompon w rodzinie Fisiów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, bo finał
już w kwietniu.
Dyktando Pompona:
,,Zapadał smrok. Mżyło i dżdżyło. Smorkadła dobiegał rzekot
i rechot. Gęsty smok spowijał ulice. Bulwarem nadchodził
samokny mężczyzna w smoklistoczarnym smokingu.
- Smokłem - mamrotał i złorzeczył. - Wyglądam jak smora! Zaiste - jego smokły smoking nie
szedł w parze smokasynami.
Przesmoczył kałużę. Cygaro wysmoknęło mu się z dłoni.
-Ach! Zatem >>no smoking !<< Nic to! I tak było bez smoku... - Wyłuskał z butoniery
smokowity smokołyk i zaczął go smoktać metodycznie. Powróciło wspomnienie
smokononsensu, złożonego na smokłym licu pewnej damy. Ach, gdybyż nie smowa jej braci!
Gdybyż nie ten smoczek narciarski z Wisły, który rozsmokował się w smoku jej ust!”

Nr 6 (44) luty 2014r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

16

Nr 6 (44) luty 2014r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

17

Pasje nauczycieli Cieszkowianki

Z Panią Aliną Malinowską rozmawiają dziennikarki z kl. 4c Julia Piwowarska i Julia Jankowiak.
Julia Piwowarska: Jest pani nauczycielką języka niemieckiego. Skąd decyzja
o nauczaniu tego języka?
Pani Alina Malinowska: Języka niemieckiego zaczęłam uczyć się już w szkole podstawowej. Bezpośrednią
przyczyną było to, że miałam krewnych w Niemczech i gdy do nas przyjeżdżali nie potrafili do końca się z nami
porozumieć. Dlatego właśnie postanowiłam uczyć się dodatkowo języka niemieckiego, chociaż za moich czasów
w szkole podstawowej obowiązującym językiem był język rosyjski. Bardzo dobrze szła mi nauka, następnie
miałam ten język jako język poszerzony w liceum. Moja nauczycielka, już teraz śp. Danuta Sziłajtis, która była
dobrą germanistką, widząc, że ja robiłam dosyć duże postępy w tym języku, namówiła mnie do tego, żeby
studiować germanistykę.

Julia Jankowiak: W jaki sposób muzyka stała się Pani pasją?
Pani Alina Malinowska: Już od dziecka bardzo lubiłam śpiewać i słuchać muzyki. Jako mała dziewczynka, jak
zapewne większość z was, śpiewałam przed lustrem, trzymając w ręku szczotkę. Zawsze śpiewałam na
wszystkich uroczystościach rodzinnych oraz szkolnych, występowałam w chórze szkolnym i później
postanowiłam jako dorosła osoba również śpiewać. Jest to dla mnie pewnego rodzaju odskocznią od
codziennych obowiązków.
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Julia Piwowarska: Na jakich instrumentach
umie Pani grać?
Pani Alina Malinowska: Umiem grać na
gitarze, ale moja gra nie jest profesjonalna,
jestem samoukiem.

Przydaje się to jako

akompaniament do śpiewu. Gram również
trochę na akordeonie. Robię to w celach
rozrywkowych i przydaje mi się to w pracy
w szkole.
Julia Jankowiak: Na początku stycznia br.
występowała pani razem z zespołem w lubońskich kościołach. Jak do tego doszło?
Pani Alina Malinowska: Zapisałam się pół roku temu do chóru, który nazywa się POZOR. Stowarzyszenie
FORMOZA założyło również chór dla osób dorosłych i wraz z tym chórem dawaliśmy koncerty kolęd
i pastorałek w lubońskich kościołach oraz w Komornikach i Wirach. Bardzo mi się podoba śpiewanie w tym
zespole i uczestnictwo w próbach. Cieszymy się również, gdy widownia jest zadowolona. Braliśmy udział
w Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Lwówku. Nasz zespół dostał wyróżnienie. Na początku maja wyjeżdżamy
do Holandii, gdzie wraz z zespołem Formoza wystąpimy trzykrotnie z okazji rocznicy wyzwolenia Holandii
spod okupacji niemieckiej Zostaliśmy tam zaproszeni przez chór Cantabile, który gościł z naszej inicjatywy
w Luboniu we wrześniu zeszłego roku .
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Julia Piwowarska: Czy zaraziła Pani kogoś w rodzinie swoją pasją?
Pani Alina Malinowska: Tak, moje trzy córki są również śpiewające, należą do chórów, grają na
instrumentach, chodzą do szkół muzycznych. Jedna gra na skrzypcach, druga na gitarze. Myślę też, że trochę
was - uczniów zarażam śpiewem, widzę ze z chęcią śpiewacie na lekcjach języka niemieckiego.
Julia Jankowiak: Jakiej muzyki lubi Pani słuchać?
Pani Alina Malinowska: Przede wszystkim lubię słuchać muzyki spokojnej, relaksacyjnej. Moją ulubioną
piosenkarką jest Celine Dion. Lubię zespoły Dire Straits i Lifehouse. Lubię też spokojną muzykę filmową.
Julia Piwowarska: Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
*****************************************************************************************

Czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość
wymyśliła.
Wisława Szymborska
Na zdjęciu kot
Marcina Wesołowskiego z kl.4c, który
też szykuje się do czytania książki.

Co czytają uczniowie Cieszkowianki?
Zbadaliśmy w styczniu opinie uczniów trzech wybranych klas czwartych na ten temat.
Wśród ulubionych najczęściej się powtarzały następujące książki:
Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii
Andrzej Maleszka: Magiczne drzewo
René Goscinny: Mikołajek i inne chłopaki
Poza tym uczniowie podali 34 tytuły różnych książek, które czytają.
W przyszłym miesiącu zbadamy, co czytają uczniowie klas piątych.
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Tym razem zaglądamy do innych zeszytów,
nie z Cieszkowianki, aby się przekonać, czy też robią błędy.
Autorami cytatów są uczniowie z całej Polski.

„Bogurodzica” śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.
Na wystawie kwiatów najbardziej podobała mi się pani, która nas oprowadzała.
Wietrzenie skał jest pojęciem czysto teoretycznym, bo wszystkie dawno wywietrzały.
Budzik spełnia wiele czynności ale najczęściej chodzi wraz ze wskazówkami.
Pod broń zwołano całą młodzież od 16 do 60 lat.
Słowianie mieszkali w domach z drewna, z których dym wychodził mniejszymi otworami,
a Słowianie większymi.
Na globusie wyróżniamy południki, północniki i całe nocniki.

Zdaniem ekspertów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczniowie popełniają
liczne błędy ortograficzne, składniowe, interpunkcyjne. Ale tym co stanowi ich największy
problem, jest brak konsekwencji językowej, błędy składniowe zniekształcające budowę
zdania i powodujące zanik związku logicznego między jego członami oraz brak precyzji
wypowiedzi. Eksperci alarmują, że sprawność językowa uczniów jest coraz niższa.
Dr hab. Danuta Krzyżyk z katedry dydaktyki języka i literatury polskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powiedziała PAP, że jedną z przyczyn malejącej
sprawności

językowej

uczniów

jest

przyzwalanie

na

pisanie

prac

pisemnych

na komputerze: „Pozwalamy im, żeby wykorzystywali w nadmiarze nowe technologie
i konsekwencji pojawia się więcej błędów”.

Teksty z Kuriera Edukacyjnego – internetowego tygodnika Wydawnictwa Operon
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W drogę!
Konstruktor pomyślał, że ten jaguar będzie
sprzedawany w salonach różnych firm. Ale na to szef się
nie zgodził i znowu był problem! Ciągle wszyscy myśleli
i myśleli... Szefujący wciąż nie chciał tak nagle wycofywać
tego modelu z produkcji, więc pomyślał -,,pojadę nim
i udowodnię, że jest w porządku”-tak też zrobił, wziął
kluczyki i pojechał. A że chciał, żeby był dobrze
sprzedawany, to myślał -,,Targi w Detroit-to jest to!”.
Jechał przez 10 godzin i zatrzymał się na nocleg. Potem
znowu jechał przez 10 godzin i zatrzymał się na nocleg.
Nie da się policzyć, ile razy tak robił. Przejechał chyba
całą Europę. Wreszcie wjechał na statek i odpłynął do
USA...
CIĄG
DALSZY
NASTĄPI !

Tekst
i rysunek –
Arek Plewa
z kl. 4c
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W konkursie Junior Media na najciekawszą recenzję
w styczniu wygrała
Zuzia Waligórska z kl. 4e (na zdjęciu z nagrodami).

Przypominamy, że napisała ona recenzję książki
pt. Na ratunek Rufiemu należącą do serii pt. Zaopiekuj
się mną, napisanej przez Holly Webb.
Można ją przeczytać w listopadowej gazetce
Inter – odgłosy z Cieszkowianki na stronie naszej szkoły.
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W konkursie Junior Media na najciekawszą recenzję
w lutym wygrała
Martyna Koćmierowska z kl. 6b (na zdjęciu z nagrodami).

W styczniowej gazetce
Inter - odgłosy z Cieszkowianki
można przeczytać jej recenzję książki
pt. Spotkanie nad morzem
Jadwigi Korczakowskiej.
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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 Głosie Wielkopolskim !!! Gazeta ta ma cotygodniowy
dodatek Junior Media skierowany do wszystkich Juniorów.
Mamy szansę publikowaniu swoich tekstów w profesjonalnej gazecie.
Ponadto redaktorzy Głosu obiecują nagrody.
Aby wysłać recenzję do potrzebuję:
1. treść recenzji, tekst nie więcej niż 1500 znaków (w pliku tekstowym - MS Word zamieszczonym jako załącznik do wiadomości);
2. zdjęcie autora recenzji (zrobione aparatem z ustawioną wysoką jakością, wielkość
min. 40-50 kB)
3. 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 co nam się nie spodobało,
zaproszenie lub zniechęcenie swojego 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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Rys. Oliwia Sobik, kl. 6d
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Rys. Inez Jazdończyk, kl. 6d
**************************************************************
Kto naszą gazetkę czytuje,
temu informacji o szkole nie brakuje:
ciekawe treści, śmieszne ilustracje
i najnowsze informacje.
Nie przeczytasz, dużo stracisz.
Tymek Cieślak, kl.6b
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Wygraliśmy kolejny numer gazetki

… i sprzedajemy.
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Chętnych do sprzedaży naszej gazetki nie brakuje,
zwłaszcza w 4c.
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