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W Cieszkowiance piszemy baśnie
Dlaczego słońce świeci w dzień, a księżyc w nocy?
Kiedyś słońce świeciło przez cały dzień, nigdy nie było ciemno. Księżyc
w tym czasie bawił się z gwiazdami i meteorytami, ale szybko mu się to znudziło, bo
gwiazdy były gorące, a meteoryty za szybkie. Resztę lat poświęcił samotności.
W końcu, jak już dorósł, chciał pójść do pracy. Ale do jakiej? Przecież wszystko robi
słońce! Postanowił mu pomóc. Udał się do słońca i poprosił o pracę. Słońce nie
chciało, żeby ktoś mu pomagał. Księżyc był bardzo smutny, ale nie ustępował. W ten
sposób zrodziła się kłótnia. Trwała ona kilka dni i wtedy na ziemi było cały czas
ciemno, bo słońce nie wykonywało
swoich obowiązków.

Świeciły tylko

gwiazdy. Trwałoby to bardzo długo,
gdyby nie płacz roślin i zwierząt oraz
innych stworzeń, który dotarł do uszu
gwiazd

i

meteorytów.

tą wiadomością

Bardzo

zasmucili,

się
więc

postanowili pogodzić dwóch złośników.
Od tej pory słońce świeci w dzień,
a księżyc w nocy.
Julia Piwowarska, kl.4c
( tekst i na zdjęciu)
Rys. Felek Tarent, kl. 4c
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Dlaczego pszczoły wyrabiają miód?
Dawno temu w ogromnym zamku z wieloma poddanymi żyła królowa
pszczół. Była ona wymagająca, kapryśna i ciągle niezadowolona. Pszczoły
robotnice starały się spełnić każde jej życzenie. Było to bardzo trudne zadanie.
Pewnego dnia królowa zażyczyła sobie czegoś do picia. Robotnice przyniosły
jej różne napoje: koktajl z płatków róży, nektar z porannej rosy i jej ulubiony
napój karmelowy. Jednak żaden jej nie smakował. Pszczoły zwołały naradę,
żeby wymyślić jak zadowolić królową. Padły wtedy różne propozycje. Mała
pszczółka zaproponowała, aby wymieszać niektóre składniki kwiatów ze sobą,
ale nikt nie chciał jej słuchać. Pszczółka postanowiła sama zrobić napój.
Pofrunęła na łąki i zaczęła zbierać nektar, pyłek kwiatowy i kropelki rosy.
Wszystkie składniki wymieszała i zaniosła królowej w złotym kielichu. Władczyni ogromnie to zasmakowało.
Rozkazała wszystkim swym pszczołom produkować miód.
Julia Piechocka, kl. 4c (tekst i na zdjęciu)

Rys. Felek Tarent, kl. 4c
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Dlaczego wieje wiatr?
Dawno, dawno temu, kiedy na ziemi nie było jeszcze wiatru,
wysoko w niebie istniało królestwo chmur. Dlatego, że było tam bardzo
gorąco, bo był o to blisko słońca, mieszkańcy stworzyli wiatraki.
Produkowały one orzeźwiający wiatr. Któregoś dnia Królowa Chmur
urodziła małego królewicza. Miał on na imię Krystian. Kiedy mały książę
dorósł, stał się bardzo niegrzeczny. Biedna królowa i wszyscy w królestwie
nie mogli sobie z nim poradzić. Pewnego dnia Krystian otworzył wrota
królestwa, które prowadziły na ziemię. Niestety nikt tego nie zauważył i na
ziemię wydostał się wiatr z wiatraków. Ludziom się to spodobało, więc
królowa postanowiła nie zamykać wrót i podarowała ludziom wiatr.
Od tego czasu na ziemi wieje wiatr, a wszyscy ludzie są wdzięczni Królestwu Chmur i małemu Krystianowi.
Julia Pilarska, kl.4c
(tekst i na zdjęciu)

Rys. Felek Tarent, kl. 4c
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Nazywam się Martyna Kajca. Jestem uczennicą klasy 3b
i mam 9 lat. Lubię czytać książki i pisać opowiadania. Poza tym
interesuje mnie muzyk,a dlatego też rozpoczęłam naukę gry na
gitarze.
Napisałam opowiadanie pt. P.N.Z czyli Przyjaciółki Na
Zawsze. Historia opowiada o dziewczynce, która znalazła swoje
przyjaciółki. Dziewczynki spędzają wspólnie czas i przeżywają
różne wspaniałe przygody. Przyjaciółki mają wspólne sekrety...np.
zwierzęta,

które

uciekły

z

zoo,

a

dziewczynki

się

nimi

zaopiekowały.
Zapraszam do przeczytania

PNZ
PRZYJACIÓłKI NA ZAWSZE
Rozdział 1
Tina znalazła swoje Przyjaciółki Na Zawsze. To były : Lula, Loli i Adzia. Swoją paczkę nazwała PNZ.
Dziewczyny pierwszego dnia poszły do biblioteki z zeszytami i zaczęły pisać. Gdy usłyszały dzwonek
na lekcję, od razu wybiegły. Jedna z nich zostawiła zeszyt w bibliotece. Gdy się zorientowała, bardzo się zmartwiła.
Na następnej przerwie wszystkie trzy poszły szukać zeszytu Luli. Uradowane dziewczyny znalazły go tuż przed
dzwonkiem. Po wejściu do klasy oddały zeszyt Luli. Po lekcjach wszystkie poszły na lody.

Rozdział 2
Po lodach dziewczyny poszły do Tiny i zaczęły zdradzać swoje sekrety. Tina rozdała wszystkim bransoletki
przyjaźni. Wieczorem każda opisywała swój dzień, wszystkie napisały to samo.
W szkole Pani spytała, kto chce zaśpiewać na festynie. Najpierw trzeba było pójść na przesłuchanie. Zgłosiły
się Lula, Tina i Loli. Adzia nie chciała, bo zjadała ją trema, ale trzymała za nie kciuki. Na przesłuchaniu Lula, Tina
i Loli zaśpiewały „ Nie patrzę w dół ‘’ i przeszły , mogą wystąpić !!! Tak się cieszyły, że nie mogły uwierzyć. Adzia
mimo to, że nie wystąpi i tak się cieszyła.
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Rozdział 3
Nadszedł czas festynu. Lula, Tina i Loli już się nie mogły doczekać, kiedy będzie ich kolej na występ. Weszły
na scenę i zaczęły śpiewać. Gdy skończyły, publiczność zaczęła tak im bić brawa, że aż wszystkich bolały ręce.
Dziewczyny poszły na stoisko z warkoczykami i wybrały kolory: Lula - jasny fiolet, Tina - fiolet, a Loli - róż.
Spotkały tam Adzię , która już wplotła sobie warkoczyka o kolorze turkusowym. Adzia zaczęła ich wypytywać jak się
czuły na scenie. Dziewczyny powiedziały, że dobrze i spytały czy podobał się jej ich koncert. Adzia powiedziała, że
lepszego koncertu nie słyszała.

Rozdział 4
Po festynie wszystkie poszły do Adzi na nockę. Nadszedł wieczór. Lula, Tina, Loli i Adzia pisały w zeszytach.
Już noc, więc dziewczyny ubrały się w piżamy i zaczęły gadać, śmiać się, robiły sobie fryzury, przebierały się, aż
w końcu usnęły. Gdy wstały, poszły na śniadanie, zjadły i ubrały się. Potem na dworze zrobiły sobie sesję zdjęciową.
Mama Adzi wydrukowała zdjęcia, a dziewczyny wkleiły je do zeszytów. Poszły do Netto po lody i wróciły do pokoju
Adzi. Następnie PNZ zrobiły deser lodowy !!!

Rozdział 5
Dziewczyny nagle ni z tego, ni z owego zaczęły się śmiać, nie mogąc się powstrzymać. Mama Adzi weszła do
pokoju, żeby zobaczyć co się dzieje. Bardzo się zdziwiła, jak zobaczyła, że nic śmiesznego w pokoju nie ma. Po
pięciu minutach okazało się, że sąsiadowi spadało pranie ze sznurków. Mama Adzi jak to zobaczyła, też wybuchła
śmiechem jak szalona i nic dziwnego, bo : majtki latały jak głupie, spodnie szkoda słów, a suknia tak jakby robiła
piruety w powietrzu.

Rozdział 6
PNZ dopiero po trzydziestu minutach się powoli uspokajały. Mama Adzi już po piętnastu minutach, lecz i tak
w kuchni trochę się śmiała. Po całym zajściu dziewczyny poszły się powymieniać karteczkami. Wymieniały się na
dworze i wówczas usłyszały jakieś odgłosy. Poszły więc sprawdzić co to jest i okazało się, że zwierzęta uciekły
z zoo!!! To były wszystkie zwierzęta: słonie, żyrafy, tygrysy, lwy, hipopotamy, krokodyle, dziki, zebry - normalnie
wszystkie. Adzia, Loli i Lula bały się, a Tina nie. Tina odważnie do nich podeszła. Wszyscy się zdziwili i to potężnie,
gdy uspokoiła zwierzęta. Wszyscy jakby się zamienili w kamień, gdy pocałowała lwa.
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Rozdział 7
Cały czas wszyscy jakby skamienieli. Tina nie mogła nikogo ruszyć, więc oswoiła zwierzęta. Dziewczynka
bawiła się ze zwierzętami aż przez godzinę, jej koleżanki dopiero się rozluźniły. PNZ poszły na nockę do Tiny. Tina
nie mogła patrzeć na te biedne zwierzęta, więc musiała coś wymyślić. Zachęciła dziewczyny, żeby też podeszły do
zwierząt. Po tygodniu wszystkie się zajmowały zwierzętami i normalnie jakby się zrobiły dzikie. Rodzicom
dziewczyn zabrakło słów, lecz z jednej strony nawet się cieszyli, że tak bardzo im zależy na zwierzętach.

Rozdział 8
PNZ po kryjomu wzięły zwierzęta. Tina wymyśliła, żeby zbudować domek dla nich. Domek zbudowały na
podwórku Adzi. Adzia powiedziała, że zwierzęta będą bezpieczne. Okazało się, że Adzia spała z nimi przez całą noc.
Dziewczyny dowiedziały się, gdyż jak rano przyszły, to Adzia jeszcze spała na podwórku. Tak czy siak Adzia ani żadna
z dziewczyn nie lubiła zwierząt bardziej niż Tina. Tina popłakała się ze szczęścia, jak zobaczyła, że dziewczyny tak
dobrze dogadują ze zwierzętami. Loli, Lula, Tina i Adzia zrobiły obroże dla zwierząt i napisały tam ich imiona.
Wszystkie razem wymyśliły imiona dla zwierząt, więc się nie kłóciły.

Rozdział 9
Pewnego dnia spotkały Alę i zaproponowały jej, żeby została ich przyjaciółką. Zostało im tylko zapoznać Alę
ze zwierzętami. Ala już wcześniej poznała Tinę, więc było jej łatwiej. Tina przedstawiła Alę Loli, Luli i Adzi.
Dziewczyny bardzo ją polubiły. Ala wymyśliła nowe przezwisko dla Adzi –Adrian. Adrianowi to się nie spodobało, ale
spoko. Dziewczyny poszły do zwierząt, żeby przedstawić Alę. Ona jeszcze nigdy nie widziała dzikich zwierząt na
wolności. Tina razem z Lulą wytłumaczyły zwierzętom o co chodzi. Lew Rara od razu zrozumiał, więc przekazał
reszcie. Widać było, że Ala była zdenerwowana i trochę się bała. Tina zapewniała ją, że nie ma co się bać. Po
dziesięciu minutach Ala odważyła się podejść do zwierząt. Rara od razu przyszedł do Ali, żeby ją obwąchać. Ona na
początku się bała, lecz po chwili poczuła się lepiej.

Rozdział 10
Tina zaproponowała Ali, żeby wzięła od niej bransoletkę przyjaźni. Ala była niepewna, więc nie wzięła. Lula
z dziwną miną powiedziała Tinie, żeby jej nie wciskała. Loli powiedziała, że jak nie weźmie to nie jest ich
Przyjaciółką Na Zawsze, a Adzia wzięła stronę Loli. Ala czuła się niezręcznie i wiedząc, że się pokłócą, powiedziała:
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nie musi niczego brać !!! Dziewczyny nie wiedziały, co mają robić. Adzia z Loli zostały ze zwierzętami, a Tina i Lula
poszły szukać Alę. Znalazły ją przed blokiem płaczącą i zapytały co się stało. Ala powiedziała, że bardzo chciała być
ich Przyjaciółką Na Zawsze, lecz nie może. Lula powiedziała, że może być ich PNZ, tylko wystarczy wziąć bransoletkę
przyjaźni. Ala w głos:
- Właśnie ja nie chcę tej bransoletki.
- Dlaczego ? - spytała Tina.
- Bo ja wiem, że my się pokłócimy – powiedziała Ala.
- Wcale, że nie - powiedziała Lula.
Ala pomyślała, że warto spróbować.
– OK, spróbuję. Zawsze mogę się wycofać prawda?
Ala wróciła do dziewczyn i powiedziała:
- Dajcie tą bransoletkę przyjaźni.

Rozdział 11
Tina w podskokach dała bransoletkę Ali. Adzia i Loli powiedziały na ucho Tinie i Luli:
- Świetna robota.
Zaczął padać deszcz, więc poszły do Adzi.
Loli spytała Adzię czy mogłyby zrobić u niej piżama party. Adzia ze skwaszoną miną powiedziała:
- No dobra, ale następnym razem piżama party u Ciebie.
Loli przyrzekła Adzi, że następnym razem to ona zrobi piżama party. PNZ zadzwoniły do rodziców powiedzieć, że będą
spać u Adzi. Ala była w siódmym niebie, że zaprosiły ją na piżama party. Rano, gdy wstały, a Ala jeszcze spała, poszły
do Netto po lody. Wróciły w samą porę. Gdy Ala wstała, to już był uszykowany deser lodowy. Tina jak usłyszała, że Ala
schodzi to powiedziała:
- Chowajcie lody do lodówki !!!
Ala przyszła i Adzia spytała Alę, co chce na śniadanie. Tina i Lula zrobiły śniadanie, a Loli i Adzia poszły
przyszykować na stole. Ala za to przynosiła talerze, łyżki i serwetki. Dziewczyny zjadły śniadanie. Lula i Tina poszły
po deser lodowy. Adzia, Loli i Ala posprzątały po śniadaniu. Adzia zakryła Ali oczy i zaprowadziła ją do kuchni. Ala aż
podskoczyła, jak zobaczyła deser, który dziewczyny dla niej zrobiły. Ten deser wyglądał pięknie, gdyż to były lody
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o smaku czekoladowym pokryte bitą śmietaną, posypane posypką i jeszcze na koniec wisienka dla ozdoby.
Dziewczyny cieszyły się, że Ali tak się podobało. Gdy zjadła, to się czuła jak w siódmym niebie. Była już godzina
10.00, dziewczyny zbierały się powoli, bo niedługo musiały iść do szkoły.

Rozdział 12
Dziewczyny były już w szkole. Ala przechodziła obok Adzi i powiedziała:
- Cześć Adrian.
Adzia się wkurzyła i zaczęła gonić Alę po całym korytarzu. Po lekcjach Ala przyszła do Tiny, bo wiedziała, że
tam będą. Tina otworzyła drzwi, a Ala powiedziała, że już nie chce być ich Przyjaciółką Na Zawsze. Dziewczyny się
zdenerwowały, jak zobaczyły, że Ala zrzuciła bransoletkę na podłogę. Loli zaproponowała, żeby poszły do zwierząt.
Rara zrozumiał je doskonale. Lula była bardzo zła i zaproponowała, żeby zrobiły Ali kawał. Napisały na kartce tak:

Czy to puder , czy to szminka Justin Bieber to dziewczynka , czy to piątek , czy sobota Justin Bieber to idiota.
Dały to Ali, a jak Ala to zobaczyła, to aż zemdlała. Iza, jej nowa przyjaciółka, też zemdlała, bo obie były fankami
Justina Biebera.

Rozdział 13
Dziewczyny chwilę się pośmiały i poszły do domu Tiny. Adzia poprosiła, żeby poszły z nią po jedzenie do
domu. Lula zadzwoniła do mamy, żeby powiedzieć, że jest u Tiny. Loli zadzwoniła do taty, że jest u Tiny. Dziewczyny
za 2 godziny miały iść do koleżanki na urodziny, ale się cieszyły !!! Zanim się obejrzały, już miały wychodzić z domu
na urodziny. Wszystkie świetnie się bawiły, więc gdy wróciły były padnięte i poszły spać.

Rozdział 14 - zakończenie
PNZ = Przyjaciółki Na Zawsze
Tina = Martyna
Lula = Julia
Loli = Oliwia
Adzia = Ada
Ala = Nina
Iza = Laura
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O konkursie napisały - uczestniczka i organizatorka
W marcu wzięłam udział w konkursie z języka angielskiego dla klas czwartych. Konkurs organizowany
był przez p. Czarnecką. Na dziewiętnaście osób udało mi się zająć dziewiąte miejsce. Zadania były bardzo
zróżnicowane, np. odpowiedzenie na pytania po angielsku, połączenie pytań i odpowiedzi, przetłumaczenie
słówek z języka polskiego na angielski lub odwrotnie i napisanie kilku zdań o sobie po angielsku. Konkurs nie
był mocno trudny, ale nie był też łatwy. Najwięcej punktów straciłam na zadaniach z tłumaczeniem słówek,
ponieważ przygotowywałam się do konkursu z innej książki niż pozostali uczestnicy z klas czwartych. Jestem
bardzo zadowolona ze swojego wyniku :)
Kornelia Grzesiak, kl. 2b
(…) Dla wszystkich uczestników dużą niespodzianką był udział w konkursie najmłodszej uczestniczki Kornelii
Grzesiak z kl. 2b, która wykazała się dużą odwagą przystępując do rywalizacji z czwartoklasistami. Jak na
drugoklasistkę, 9 miejsce w konkursie, to bardzo dobry wynik.
Anna Czarnecka – Kimla

Na zdjęciu Kornelia ( na miejscu nr 1) podczas konkursu
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J a k t a r g i, t o s k a r g i
Dojechał. Miał zarezerwowane miejsca. Z targami nie było
problemu... Oferował jazdę testowa, okazało się wtedy ze samochód miał
wadliwy silnik! Wraca do firmy. Samochody miały już nowe silniki, więc
znowu na prom do Detroit. Tym razem też oferował jazdę testową
i wszystko było ok. Wiele osób kupiło i następnego dnia wysłali skargi, że
części ODPADAJĄ! Szef pomyślał: ,,O co chodzi?”. Przywołał wszystkich
projektantów i powiedział ze mają tydzień na poprawienie błędów. Gdy
wszystko było naprawione, zadzwonił do klientów i powiedział, że za
darmo naprawią samochody. I tak wszystko było dobrze, jednak coś się
jeszcze wydarzy, ale o tym w następnym odcinku.

Tekst i rysunek – Arek Plewa z kl. 4c
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Pasje uczniów Cieszkowianki
Modelarstwo – moja pasja
Nazywam się Jakub Wasiela, mam 12 lat. Chciałbym opowiedzieć
Wam o moim hobby, którym jest modelarstwo.
Interesuję

się

nim

już

od

kilku

lat.

Swoją

przygodę

z modelarstwem zacząłem od niewielkich, prostych modeli samolotów
i czołgów (zdjęcie nr 1). Gdy nabrałem wprawy, zacząłem sklejać
większe, bardziej skomplikowane czołgi i statki (zdjęcie nr 2).
Najbardziej lubię modele z okresu II wojny światowej.
Modelarstwo jest wszechstronnie rozwijającym hobby, w którym
liczą się zdolności manualne oraz umiejętności technicznego myślenia.
Wymaga ono skupienia, precyzji i cierpliwości. Daje wiele radości
i satysfakcji. Jest pasją nie tylko dla chłopców. Jest to ciekawe zajęcie
także dla dziewcząt.
Serdecznie zachęcam, bawcie się dobrze.

Zdjęcie nr 1
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Zdjęcie nr 2

Lubię śpiewać i tańczyć. Moją pasją jest też rysowanie.
Najbardziej lubię rysować księżniczki, mogę je narysować
w rożnych sukniach tak samo ładnie. Potrafię też narysować
konia, kwiatka, serduszko, główkę kotka, motylka i baletnicę.
Sprawia mi to wielką przyjemność.
Dominika Galińska, kl. 2c
(tekst i na zdjęciu)
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Recenzja książki pt. ,,Pompon w rodzinie Fisiów”
Książkę pt. ,,Pompon w rodzinie Fisiów” wydano po raz
pierwszy w roku 2010. Autorką tej przezabawnej powieści jest Joanna
Olech, urodzona w roku 1955 w Warszawie. Posiada ona wykształcenie
graficzne i wykonała również wiele ilustracji do książek dla dzieci.
Treść powieści pt. ,,Pompon w rodzinie Fisiów” jest śmieszna,
przyjemna i wesoła. Gdy nasz drugi główny bohater – Gniewosz, mył
sobie uszy, spojrzał – a tu ni stąd, ni zowąd pokazał się w umywalce
smok! I to nie taki zwykły, oj nie!!! Miał jeszcze cienką skórę i był cały
różowy. Gniewosz wiedział, że trzeba powiadomić swoją siostrę, więc
poszedł do niej razem ze smokiem zamkniętym w słoiku. Jego siostra –
Malwinka była zaskoczona tym znaleziskiem, ale postanowiła wychować
smoka na wielkiego, porządnego pana smoka. I tak Pompon zamieszkał
w rodzinie Fisiów. Czy udało się go wychować na porządnego
smoka, to już inna sprawa! Pojawił się jeszcze jeden problem.
Malwinka i Gniewosz wiedzieli, że nie mogą powiedzieć o tym
rodzicom, bo inaczej smok nie byłby z nimi, ale z jakimiś
okropnie nieprzyjemnymi ludźmi.
Uważam, że akcja toczy się szybko, ale można nadążyć i
to ciągnie nas żebyśmy przeczytali jeszcze jedną stronę i jeszcze
jedną... Język używany w książce jest zabawny i przyjemny –
słowem, dla każdego coś miłego! Autorka wykonała także
ilustracje. Na nich smok jest uroczy i … może się spodobać ?!
Po przeczytaniu tej książki, zmieniły się moje poglądy na
życie smoków i potwierdziło się moje zdanie o prawdziwej
przyjaźni.
Z uśmiechem i śmiechem zachęcam do czytania !!!
Julia Jankowiak, kl. 4c (tekst i na zdjęciu)
Przypominamy z wielką przyjemnością, że autorka recenzji, recytując fragment tej powieści, zakwalifikowała się do
finału wojewódzkiego konkursu recytatorskiego.
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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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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 lutym interesowały nas opinie uczniów trzech
wybranych klas piątych na ten sam temat.
Wśród ulubionych najczęściej powtarzały się
następujące książki:
Astrid Lindgren: Bracia Lwie Serce
Joanne Rowling: Harry Potter
Jeff Kinney: Dziennik cwaniaczka
Poza tym uczniowie podali 52 inne tytuły książek, które czytają.
W przyszłym miesiącu napiszemy, co czytają uczniowie klas szóstych.
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Chętnych do sprzedaży naszej gazetki nie brakuje

Ostatnio wygraliśmy dwa kolejne numery, czyli 500 sztuk.
Przypominamy, że pieniądze uzyskane za gazetki przeznaczamy dla
dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Wspólna Droga w Luboniu.
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W marcu wiele się działo
wokół osoby naszego patrona
Augusta

hr.

Cieszkowskiego.

Uczestniczyliśmy w inauguracji
roku

Cieszkowskiego

wygrywaliśmy

konkursy

w Wierzenicy, pisaliśmy wiersze
o nim i wiele, wiele innych
spraw podjęliśmy, aby zapoznać
się jak najlepiej z Jego sylwetką.
O tym wszystkim będzie się
można

dowiedzieć

ze

specjalnego numeru Inter –
odgłosów z Cieszkowianki, który
August Cieszkowski, rys. Felek Tarent, kl. 4c

już wkrótce się ukaże.

Na platformie Junior Media będzie też kwietniowy numer naszej gazetki
całkowicie poświęcony patronowi. Zapraszamy do czytania i głosowania na
gazetkę od 15 kwietnia.
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