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W i o s e n n i e,  t ę c z o w o,  k o l o r o w o

Wiosna to pora roku radosna

Ciemność zimy nas już pożegnała,

Teraz chcemy by wiosna nastała.

By na łąkach stokrotki zaczęły się mienić,

A nasze twarze w słońcu rumienić. 

By na lody dla ochłody 

Można zacząć chodzić.

By w basenie i w jeziorze 

powolutku brodzić.

Bo wiosna ma swój urok,

Bo wiosna ma swój czar.

Wszystkim dookoła

Uśmiechy rozda –

To dopiero jest dar !!!

Wiersz napisała 

Julia Jankowiak z kl. 4c

Pani Wiosna widziana oczami Zuzi Kubiak z kl. 4c
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T   ę   c   z   a

Rys. Dominika Galińska, kl.2c 

Tęcza  –  zjawisko  optyczne  i  meteorologiczne,  występujące  w  postaci 

charakterystycznego  wielobarwnego  łuku  składającego  się  z  kolorów: czerwonego, 

pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego, granatowego i fioletowego,  widocznego, 

gdy słońce oświetla krople wody w atmosferze ziemskiej,  jedno z najpiękniejszych zjawisk 

optycznych w przyrodzie. 

http://pl.wikipedia.org

Maluj swoje słowa najcieplejszymi barwami tęczy, 

a zobaczysz dla ilu istot staną się balsamem duszy.

Seneka 

Jeśli chcesz ujrzeć tęczę, musisz dzielnie przetrwać deszcz. 
Masashi Kishimoto

Bóg obiecał nie sprowadzać więcej potopu 

i na znak przymierza rozciągnął na niebie łuk – tęczę. 

Pismo św., Stary Testament, Księga rodzaju 
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Jak powstała tęcza wyjaśniają uczniowie Cieszkowianki !!! 
Dawno, dawno temu w krainie chmur działała firma kolorów i barw. Znajdowała się tak 

daleko, że żaden człowiek nie mógł się tam dostać. Pracowały tam ptaki m.in. Kajtek. Był on 

bardzo pracowity, ale okazał się też wielkim ciamajdą. Pracownicy firmy bardzo się kłócili, 

więc rozdzielili ją na dwie części – północną i południową. Kajtek nie wiedział w której firmie 

pracować,  ponieważ  lubił  obie.  Zbudował  więc  szklany  most,  który  nie  był  widoczny  dla 

pracujących ptaków i ludzi na ziemi. Kajtek ciężko pracował w obu częściach firmy. Pewnego 

dnia niósł siedem wiader wypełnionych po brzegi farbami: czerwoną, pomarańczową, żółtą, 

zieloną,  błękitną,  granatową  oraz  fioletową.  Jak  już  wiecie  Kajtek  był  niezdarą.  Kiedy 

przechodził przez most, rozlały mu się wszystkie farby. Most stał się wtedy widoczny, a Kajtek 

musiał wyjawić całą prawdę. Pracownicy firm słysząc to pogodzili się, a kolorowy most stał się 

symbolem  przyjaźni.  Ludzie  na  ziemi  także  ujrzeli  tę  piękną  budowlę  i  bardzo  im  się 

spodobała,  więc  chcieli,  aby  most  był  widoczny  przez  cały  czas.  Ptaki  miały  jednak  inne 

zdanie. Ustaliły, że będzie go widać tylko wtedy, kiedy będzie padał deszcz i po nim zaświeci 

słońce,  ponieważ  deszcz  symbolizuje  kłótnie,  a  słońce  zgodę.  Ludzie  się  zgodzili,  a  most 

nazwali tęczą.

Julia Piwowarska, kl. 4c 

Dawno,  dawno temu w małej  chatce  niedaleko strumyka mieszkała  wraz  z  macochą 

i dwiema przyrodnimi siostrami 10 letnia dziewczynka o imieniu Ariela. Jej tata umarł dawno 

temu. Dziewczynka była wykorzystywana przez swoje siostry. Bardzo ładnie malowała, czego 

jej zazdrościły.

Pewnego zimowego dnia jedna z sióstr kazała Arieli  wyjść na dwór, bo ponoć druga 

ugrzęzła w śniegu.  Dziewczynka chciała pomóc i  wyszła. Niestety,  był  to okrutny podstęp. 

Macocha zatrzasnęła drzwi i Ariela  musiała zostać na dworze przez całą mroźną noc. Było 

bardzo zimno. Nagle ujrzała anioła, który dał jej skrzydła i razem polecieli do nieba. Ponad 

chmurami Ariela zobaczyła farby i płótno. Czuła się bardzo szczęśliwa  i zaczęła malować. Jej 

dzieła utworzyły między innymi piękną tęczę na niebie.

Alicja Nowicka, kl. 4c
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Dawno, dawno temu w odległej krainie znajdował się gęsty las, a w nim wyjątkowe, 

latające elfy. Były to małe, bardzo pracowite ludki. Pracowały i mieszkały w kopalni skarbów, 

która znajdowała się  w samym środku lasu.  W lesie  było ciemno,  a promienie  słońca  nie 

przedzierały się przez gałęzie drzew. Dla elfów świat był ponury i szary. 

Pewnego dnia pojawili się ludzie,  którzy postanowili wyciąć las i osiedlić się tam. Elfów 

to nie przestraszyło, cieszyły się, że będzie jasność. 

Gdy już wycięto drzewa i postawiono domy, ludzie zaczęli się wprowadzać, a na  polach 

sadzili  warzywa, owoce i kwiaty. Ziemia zaczęła nabierać kolorów, a na elfy spadał  pyłek, 

który sprawiał, że stały się kolorowe. I gdy tylko na niebie robiło się jasno, elfy wylatywały na  

ląd, ciesząc się słońcem, którego dotąd miały tak mało.  Pewnego dnia nagle spadł deszcz, 

wtedy elfy przestraszone zaczęły uciekać do swojej jaskini, a za nimi opadał kolorowy pyłek, 

który po deszczu oświetliło słońce, pozostawiając piękne kolory na niebie.

I dlatego na naszym niebie możemy podziwiać piękną tęczę.

Mateusz Ogrodzki, kl.4c

Dawno temu, kiedy świetliki świeciły wszystkimi kolorami, to na ziemi nie było ludzi... 

Lwy miały  Króla  lwów, muchy Króla  much,  wilki  Króla  wilków i  tak dalej...  Żyło wtedy 

bardzo bogate królestwo świetlików – Świetlica. Małe świetliki były szkolone w ,,Szkołach Dla 

Świetlików Do Wojska”, gdzie po zajęciach czekali długo na swoich pracujących rodziców. 

Przebywali po lekcjach w pomieszczeniu,  zwanym na cześć państwa ,,Świetlicą”.  Świetlice 

były pomysłem tak genialnym, że nadal się o nich pamięta. Są więc wciąż używane w naszych 

szkołach.

Kraj miał bardzo mądrego generała, który zawsze ustalał dobrą strategię bitwy. Często 

brał udział w bitwach i zawsze wygrywał. Po Siódmej Wojnie Świetlikowej stwierdził, że stać 

go na coś więcej. Zaczął więc wojnę Z  LWAMI! 

Bitwa trwała kilkaset lat! Jednak  ŚWIETLIKI  WYGRAŁY ! Po zwycięstwie stworzyły 

coś w rodzaju kolorowego Łuku Triumfalnego, który był nad ziemią tak długo, że po deszczu 

niebo jeszcze pozostawiało resztki światła. 

Za miliardy miliardów lat ludzie, którzy nie wiedzieli o wojnie i zwycięstwie, nie mogąc 

tego wytłumaczyć, nazwali po prostu TĘCZĄ.

Arek Plewa, kl.4c
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Dawno temu na krańcu świata żyła sobie piękna wróżka, nazywała się Kolorka. Władała 

ona  wszystkimi  kolorami.  To  ona  sprawiała,  że  liście  były  zielone,  a  kwiaty  kolorowe.  

Pewnego dnia do jej małego domku przyszła dziewczynka. Była smutna, ponieważ od 

pewnego  czasu  ciągle  padał  deszcz.  Było  szaro  i  ponuro.  Dziewczynka  pytała  czy  można 

poprosić wróżki, które władają deszczem, aby wreszcie przestało padać. Kolorka postanowiła, 

że pomoże dziewczynce. Wybrała się więc do Wróżek Deszczu i poprosiła, aby przestało padać. 

Jednak one nie chciały się zgodzić. Kolorka obiecała im, że jeżeli przestanie padać, to podaruje 

im wiaderka z kolorami. Po długim namyśle Deszczowe Wróżki zgodziły się. Tak, jak obiecała 

Kolorka, zaniosła Deszczówkom wiaderka z kolorami, lecz za to, że były takie niedobre zrobiła 

dziurki  w pojemniczkach z  farbą.  Kiedy Deszczowe Wróżki  frunęły  do swojego królestwa 

z wiaderek wypłynęły kolory i na niebie pojawiła się piękna tęcza.

Od tego czasu na pamiątkę tego zdarzenia po deszczu wychodzi tęcza.

Julia Pilarska, kl.4c

Dawno temu w chmurach żyły elfy. Jeden z nich był strasznie nieuważny. Gdy pracował, 

to zawsze coś wylał lub przewrócił. Pewnego dnia został jednak naczelnym elfem, ponieważ 

dobrze napisał  sprawdzian.  Stwierdził,  że  teraz ma więcej  możliwości.  Wziął  do ręki  dużo 

kolorów i postawił je na parapecie okna. W pewnej chwili wszystkie pojemniki się przewróciły. 

Spłynęły w dół i stworzyły kolorowe paski. Na początku elf był przestraszony, ale wyciągnął 

lornetkę i zobaczył, że ludzie się ogromnie cieszą. Tak powstała tęcza, a elfy ogłosiły niezdarę 

królem.

Marta Skorlińska, kl.4c

Został jeszcze jeden kolor tęczy – fioletowy. 

Przeczytajmy jaki słodki był powód jej powstania.
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Fantazja nie zna granic ...
Słodyczy nigdy dosyć

Nie tak dawno temu w krainie Słodyczy żył sobie pan Pączek. Miał on psa z żelków. To 

był jego jedyny przyjaciel. Pewnego dnia pan Pączek kupował jedzenie na ucztę z okazji święta 

cukierków. Wsiadł razem ze swym psem  do samochodu z marcepanu. Gdy dojechali do sklepu 

kupili ,,Książkę wielkich przepisów na dobre słodycze” oraz czekoladę i śmietanę. Po powrocie 

do  mieszkania  pan  Pączek  zrobił  czekoladową  śmietanę.  Potem zadzwonił  do  mamy,  taty 

i brata, zapraszając ich na ucztę. Jak to zrobił, poszedł ze swoim psem na spacer. Na rynku 

spotkał  panią  Cukiereczek  i  się  z  nią  zaprzyjaźnił.  Też  zaprosił  ją  na  ucztę.  Gdy  rodzina 

przyjechała,  wszyscy  zjedli  pyszną  czekoladową  śmietanę.  Byli  bardzo  szczęśliwi.  A pan 

Pączek miał już więcej przyjaciół.

Szymon Bizan, kl.4c

Pan Pączek, rys. Szymon Bizan, kl.4c
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W wakacje  pan Pączek leciał  samolotem do cioci  i  wuja do Republiki  Zjednoczonej 

Galaretki. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył jak krewni szykowali się do lotu balonem. Wzięli 

oczywiście pana Pączka w podróż. Gdy lecieli, wszyscy zgłodnieli, więc zaczęli jeść galaretkę. 

A im byli wyżej,  tym galaretka topiła się coraz bardziej.  Aż w końcu roztopiona galaretka 

stworzyła tęczę. 

Tekst i rysunek – Szymon Bizan, kl.4c

Zapraszamy uczniów Cieszkowianki 

do publikowania na łamach gazetki 

swoich ciekawych prac.
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Dary z Cieszkowianki powędrują do RCA

W odpowiedzi na wiadomość z Fundacji Redemptoris Missio z Poznania, z którą 

współpracujemy, zbieraliśmy w Cieszkowiance bandaże, plastry i mydło w kostkach oraz 

mleko  w  proszku,  które  w  kwietniu  przekazaliśmy  na  potrzeby  pokrzywdzonych 

mieszkańców Republiki Centralnej Afryki. Jak poinformowała nas pani Justyna Janiec – 

Palczewska koordynator akcji: W tej chwili sytuacja w RCA jest w miarę stabilna, ale około  

milion  osób  straciło  dach  nad głową i  koczuje  wokół  misji.  W takich warunkach każda  

pomoc  jest  dobra.  Zbieramy  mleko  i  żywność  w  proszku,  środki  opatrunkowe  i  leki  

przeciwbólowe  oraz  mydło.  Ważne,  żeby  nie  były  przeterminowane.  Nie  musimy  dawać  

pieniędzy na transport, bo pomagamy potrzebującym z RPA razem z polskimi żołnierzami,  

którzy latają do Czadu. Jeden transport już został wysłany. Z pieniędzy, które nam wpłacili  

ludzie na konto kupiliśmy blisko tonę mleka w proszku. Udało nam się kupić po 6 zł  za  

półkilogramowe opakowanie - to naprawdę świetna cena! Mamy informację, że to mleko jest  

już rozdawane. Szykujemy się do kolejnego transportu do RCA z kolejnych darów. Serdecznie  

dziękujemy  za 

wszystkie  dary  ze  

Szkoły Podstawowej  

nr 2 w Luboniu.

Na zdjęciu pani Prezes 

Fundacji  –  Anna 

Tarajkowska  i  pani 

Koordynator  Akcji  – 

Justyna  Janiec  – 

Palczewska  z  darami 

z Cieszkowianki.
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Reklamujemy naszą gazetkę

Czytając gazetkę Inter – odgłosy z Cieszkowianki dowiesz się jak włączyć 

się do wielu akcji charytatywnych.

Piotr Biernasiuk, kl.6b

Kto naszą gazetkę czytuje, temu wiadomości nie brakuje.

Tymek Cieślak, kl.6b
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Rozkręcamy się w Cieszkowiance na wiosnę z Puszką dla maluszka

Kontynuuje akcję:

PUSZKA   DLA   MALUSZKA

Zbieramy w SP2  aluminiowe puszki przez cały rok. 
Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczymy na 
pomoc afrykańskim dzieciom. 

Przypominamy o zbieraniu puszek
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Pasje  nauczycieli  Cieszkowianki

Pani  Izabela  Cieślak 

opowiada  nam  o  swoich 

zainteresowaniach: Zaczęłam się tym 

bawić  –  bo  ja  cały  czas  mówię  

o bawieniu  się  –  około  6  lat  temu.  

Zaraziłam  moich  domowników.  

W pokoju rozłożyłam wszystko, co mi  

jest  potrzebne  i  mam  tam  swoją  

pracownię.

Oczywiście  zajmuję  się  

decoupage  (słowo  wywodzi  się  

z języka  francuskiego,  polska 

pisownia  dekupaż).   Sztuka  ta 

pochodzi  ze  wschodniej  Syberii.  

Plemiona nomadów ozdabiały w ten  

sposób  groby  swoich  przodków.  

Stamtąd technika przywędrowała do 

Chin, gdzie aż do XII wieku była popularną metodą ozdabiania różnych przedmiotów. W XVII  

wieku decoupage przywędrowało najpierw do Włoch, a w XVIII w. do innych krajów Europy.  

We Francji decoupage stało się niezwykle popularne na dworze Ludwika XV. Ozdabiano nie  

tylko meble, ale coraz częściej także mniejsze przedmioty np. pudełka i przybory toaletowe.  
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Używano  do  tego  już  nie  tylko  kopii  ale  i  wyciętych  elementów  oryginalnych  obrazów.  

Zniszczono przez to niestety wiele ówczesnych dzieł malarzy. 

W XIX wieku,  kiedy  pojawiła  się  produkcja  masowa – 

mówi  pani  Iza  –  sztuka  ta  zaniknęła,  ale  obecnie  ludzie  

odkrywają ją na nowo. Polega to na malowaniu najpierw jedną  

farbą,  potem pocieraniu świeczką, malowaniu kolejnej warstwy  

albo malowaniu lakierem. Można ozdobić wszystko...co kto sobie  

zażyczy.  Mam ozdobione meble, szkło, drewno, metal.

Na zdjęciach przedmioty z domu pani Izy ozdobione techniką, o której opowiada.
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    W domu pani Izy w kwietniu było świątecznie. Ozdoby wielkanocne też wykonała sama.

Dziękujemy 

za wiadomości 

do naszej gazetki.
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Moja pasja to fotografowanie – napisała Julia Napierała z klasy 4c
Pierwsze moje zdjęcie zrobiłam, gdy dostałam telefon, czyli jak miałam jakieś 6 lat. Były to prześliczne 

zdjęcia psów. Mama bardzo mnie chwaliła za takie piękne zdjęcia i do dziś jest ze mnie dumna, ponieważ 

umiem fotografować. Nie tylko umiem robić zdjęcia, ale też chętnie do nich pozuję. Poniżej zdjęcia z Egiptu.
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Julia Napierała została fotoreporterem naszej gazetki. Pierwszą szkolną próbę przeszła 

bardzo  dobrze.  Dzięki  niej  możemy  zobaczyć  co  działo  się  na  Wojewódzkim  Konkursie 

Recytatorskim, w którym sukces odniosła jej koleżanka. 

Dokładna relacja poniżej. Najpierw zdjęcie fotoreporterki i zwyciężczyni.

Fotoreporterka Julia Napierała z lewej strony, 

zwyciężczyni Julia Jankowiak z prawej strony.



Nr 8 (46) kwiecień  2014r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                    17

Konkurs Recytatorski

Dnia  11  kwietnia  2014r.,  w  piątek 

odbył  się  finał  Wojewódzkiego  Konkursu 

Recytatorskiego.

 Konkurencja  była  na  wysokim 

poziomie.  Ja  nie  miałam  jeszcze  takich 

doświadczeń. Byłam oceniana w kategorii klas 

4 – 6. Na konkursie były również dzieci z klas 

młodszych  i  z  gimnazjum.   Recytowałam 

fragment  prozy  Joanny  Olech  pt.  ,,Pompon 

w rodzinie  Fisiów’’.  To  był  ten  sam  tekst, 

dzięki któremu dostałam się do finału.

Oceniany  był  sposób  mówienia 

wiersza,  tzn.  interpretacja,  skala  trudności 

zapamiętania  i  dykcja,  ale  mimo  wszystko 

udało mi się. Ale co mi się udało? Wygrać !!! 

Dostąpiłam zaszczytu otrzymania 3 miejsca na etapie wojewódzkim (co i tak, samo w sobie, 

jest wielkim osiągnięciem moim i naszej 

szkoły w recytowaniu).

Jestem  zadowolona  z  mojego 

sukcesu,  ale postaram się w przyszłym 

roku  pokazać  się  od  jeszcze  lepszej 

strony.

Julia Jankowiak, kl.4c

Na zdjęciach Julia z dyplomem 

i z panią Martą Krojenką, 

z którą jeździła na oba etapy konkursów.
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22  marca  2014r.  odbył  się  w  Bibliotece 

Miejskiej  w  Luboniu  finał  XI  Konkursu 

fotograficznego  pt:  Osobliwości  przyrodnicze  

w fotografii. Zainteresowanie było bardzo duże. 

W konkursie wzięło udział ośmioro uczestników 

z  naszej  szkoły:  Zuzia  Rosocka,  Zosia 

Wrzaskowska,  Damian  Jabłoński,  Benia 

Ellmann,  Mateusz  Dokowicz,  Bartek  Oliński, 

Kacper Buczak i Julia Michalska. Przedstawili 

38 fotografii. 

Wyróżnienie  otrzymała  Zuzia  Rosocka 

uhonorowana cenną nagrodą. Przedstawiła ona 

cykl  Bliźniaki  syjamskie.  Wszyscy  pozostali 

uczestnicy  również  otrzymali  dyplomy 

i upominki.

Bogumiła Kurzawska



Nr 8 (46) kwiecień  2014r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                    20

Zdjęcia  na  konkurs:  Osobliwości  przyrodnicze  w  fotografii zrobiłam  w  czasie 

tegorocznych ferii zimowych w Stroniu Śląskim, podczas jazdy samochodem z rodzicami, 

gdy zobaczyłam drzewa, z  kórych wyrastały choinki.  Interesuję się  przyrodą i  bardzo 

lubię fotografować. Ucieszyłam się z wyróżnienia.

Zuzanna Rosocka, kl. 4d

Na czterech zdjęciach widoki wyróżnione w ramach konkursu.
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W r a ż e n i a   z   w y r ó ż n i e n i a

Laureaci  dzielili  się  swoimi  wrażeniami 

Mistrz Słowa
Zostać  Mistrzem Słowa to ogromne wyróżnienie, które mnie bardzo zaskoczyło. Lubię  

pisać różne opowiadania i nie sprawia mi to trudności. Już od początku szkoły podobała mi się  

zabawa  słowem.  Stało  się  to  za  sprawą  Pani  Lucyny  Frankowskiej,  która  na  kółku  

ortograficznym pokazała mi, jak można się bawić ortografią. Natomiast Pani Alicja Walenciak  

– Galińska nauczyła mnie, jak pisać wypracowania na różne, często bardzo wymyślne tematy.  

Te  dwie  umiejętności  pomagały  mi  w  licznych  konkursach.  Bardzo  za  to  dziękuję  moim  

nauczycielkom  i  życzę  młodszym  koleżankom  i  kolegom,  aby  puszczali  wodze  wyobraźni  

i przelewali to na papier. Zabawa słowem potrafi być naprawdę przyjemna. 

Bartek Nowakowski, kl. 6b
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Mistrz sportu

Mistrz sportu to ja, uczennica klasy 6b. Nie mogę powiedzieć, że nie byłam zaskoczona  

z tej nagrody, ale cóż całym sercem, ciałem, duszą kocham sport. Od małego interesowały mnie  

różne dziedziny sportowe... Dorastałam, zazwyczaj zainteresowania się zmieniają, ale u mnie,  

można  powiedzieć,  mocno  się  zagnieździły.  Trochę  powalczyć  o  swoje  musiałam,  bojowa  

jestem, więc w sporcie się sprawdzam. Pani od wychowania fizycznego do dnia dzisiejszego  

dziwi się, że w takim małym ciele, w takiej niepozornej dziewczynie tkwi taka moc i siła.

Martyna Koćmierowska, kl.6b 

Mistrz wiedzy
Nazywam  się  Andrzej  Gauza  i  chodzę  do  klasy  6e.  Moje  ulubione  przedmioty  to:  

informatyka i przyroda. Zostałem wybrany  Mistrzem Wiedzy. Zdziwiło mnie to, ponieważ nie  

uważam się  za  kogoś szczególnie  mądrego.  Nie  przepadam za  pisaniem,  więc  oddaje  głos  

innym Mistrzom. 

Andrzej Gauza, kl. 6e

Mistrz sztuki
Już  od najmłodszych lat bardzo lubiłam kolorować, malować, lepić figurki z plasteliny.  

Bardzo  lubię  lepić  i  ozdabiać  anioły  z  masy  solnej  –  taką  figurkę  zrobiłam  na  konkurs  

„Najładniejsza  ozdoba  choinkowa”.  Prace  plastyczne  były  bardzo  często  prezentem  dla  

rodziców, dziadków i przyjaciół. Zaczęłam brać udział w konkursach, bo mogłam robić to, co  

lubię,  a  jednocześnie  sprawdzić  swoje  umiejętności.  Najbardziej  cieszę  się  z  nagrody  

„Najładniejsza bombka choinkowa”, gdyż na jej wykonanie poświęciłam bardzo dużo czasu

Ola Andrzejewska, kl 6a
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Nasz znany sympatyk samochodów – Arek Plewa z  kl.4c 
wystartował w Konkursie Toyoty
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Kolejny odcinek powieści Arka Plewy z kl.4c

DEJA VU

Producent  już  dawno  wrócił  do  kraju.  Dostał 
propozycję,  żeby pojechać  na  kolejne  targi  w  Detroit. 
Chciał  pokazać  nową  wersję  ciekawego  jaguara. 
Pojechał. Zaoferował jazdę testową, ale okazało się, że 
samochody  miały  wadliwy  silnik,  więc  weszły  do 
produkcji  auta z  nowymi silnikami.  Pojechał  z  nowym 
autem  i  znalazł  się  w  Detroit.  Wszyscy  byli 
zainteresowani autem, więc była kolejka...

Ludzie, którzy kupili ten samochód, napisali skargi, 
że odpadają części. Producent pomyślał:
- Ej, to się już raz wydarzyło, po prostu DEJA VU!

c.d.n.
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W konkursie  szkolnym  na  wypożyczenie  największej  ilości  książek  w  szkolnej  bibliotece 

zdobyłam w pierwszym semestrze drugie miejsce. Obecnie wypożyczam książki z Biblioteki Miejskiej 

z serii:  Magiczny Kotek oraz książki autorstwa Holly Webb. Holly Webb pisze książki o psach lub 

kotach, o ich przygodach. Magiczny  Kotek  to  seria  książek  o  ,,kocie’’,  który  nazywa  się  Płomyk. 

W rzeczywistości jest to lew, który potrafi zmieniać się w kota. Umie uprawiać najróżniejsze czary np. 

przynosić przedmioty ze sklepu, który jest zupełnie gdzieś indziej. Bardzo lubię książki przygodowe. 

Lubię również książki detektywistyczne.       

Gorąco je wszystkie polecam !!!

Kornelia Grzesiak, kl.2b (również na zdjęciu)



Nr 8 (46) kwiecień  2014r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                    29

Recenzja książki pt. Chcę być sławna

Książka, o której piszę, ma tytuł  Chcę być sławna! i pochodzi z serii Magiczny Kotek. Została ona 

wydana w 2006 roku w Wielkiej Brytanii w języku angielskim. Autorką serii Magiczny Kotek jest Sue Bentley.  

Sue wydała 70 książek dla dzieci i dorosłych. Przetłumaczono je na ponad dwadzieścia języków i sprzedano 

w wielu milionach egzemplarzy. Autorka serii mieszka w domu otoczonym przyrodą. Lubi czytanie, spacery 

i kino.  

Głównym  bohaterem  wszystkich  książek  z  tej  serii  jest  lew  o  imieniu  Płomyk.  Ma  on  magiczne 

zdolności, dzięki którym może się zamieniać w kota. W książce Chcę być sławna! opisane są przygotowania 

dziewczynki o imieniu Jadzia do występu. Bohaterka książki boi się tego występu, ponieważ musi się bardzo 

często  zajmować  swoją  młodszą  siostrą  i  nie  ma  czasu  na  ćwiczenia.  W dniu,  w  którym  odbywało  się  

przesłuchanie, Jadzia powiedziała Płomykowi, aby żadnych czarów nie używał. Gdy szła na przesłuchanie ze 

swoim kotkiem, nuciła sobie piosenkę, którą miała zaśpiewać. Ale po pierwszej zwrotce niczego więcej nie 

pamiętała. Płomyk uciekł Jadzi, a jak się zatrzymał, to ona calutką piosenkę sobie przypomniała. Mimo, że 

Jadzia  prosiła  przedtem  Płomyczka,  aby  nie  używał  magii,  to  w  tym  momencie  okazało  się,  że  jednak 

potrzebuje pomocy. I Płomyczek przeniósł ją do ratusza, 

w którym odbywało się przesłuchanie. Wtedy Jadzia była 

też  w  odpowiednim  stroju.  Występ  wyszedł  jej  bardzo 

dobrze,  aczkolwiek  zrobiła  jeden  błąd,  lecz  go  szybko 

zatuszowała. 

W książce najbardziej  podobało mi się jak Jadzia 

znalazła  Płomyczka.  W  każdej  książce  z  tej  serii 

najbardziej podoba mi się właśnie ten fragment.

Serdecznie polecam !!!

Kornelia Grzesiak, kl. 2b

Zapraszamy 

do pisania recenzji 

na temat przeczytanych książek
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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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Kolejne zwycięstwo

W  ogólnopolskim  konkursie 

Junior Media pod hasłem: I ty zostań 

recenzentem odnieśliśmy w kwietniu 

kolejny, już trzeci, sukces. Tym razem 

wygrała praca  Julii Jankowiak z kl. 

4c,  która  została  wydrukowana 

w nagrodę  w  profesjonalnej  gazecie. 

Była to recenzja książki pt. ,,Pompon 

w  rodzinie  Fisiów”.  Julia  zaś 

otrzymała  gadżety  Junior  Media 

i książkę. 

Gratulujemy!

Na zdjęciu 

Julia z nagrodami

z Junior Media
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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.



Nr 8 (46) kwiecień  2014r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                    35

Jakie książki czytają uczniowie Cieszkowianki?

W marcu interesowały nas opinie uczniów trzech wybranych klas szóstych na ten temat.

Wśród ulubionych najczęściej powtarzały się  następujące książki:

John Flanagan: Zwiadowcy

Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar i Pani Róża

Stephenie Meyer: Zmierzch 

Poza tym uczniowie podali 33 inne tytuły książek, które czytają. Wśród nich pojawiały się 

kilka razy:

Kerstin Gier: Trylogia czasu – Czerwień rubinu, Błękit szafiru i Zieleń szmaragdu

Judith A.Rumelt: Seria Dary Anioła

Alice Rosalie Reystone: Dziewiąty mag

Ankieta  była  bezimienna.  Zapraszamy  uczniów,  którzy 

przeczytali wymienione powyżej książki o podzielenie się wrażeniami 

z tych lektur.
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Autorem rysunków umieszczonych poniżej jest Feliks Tarent z kl.4c – nasz redakcyjny 

grafik. Rysowanie jest jego pasją. Najbardziej lubi rysować minotaury i smoki, więc dostarczył 

nam kolejnych swoich dzieł.
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Z w y c i ę s t w o
Wygraliśmy  kolejny,  w obecnym roku  szkolnym,  czwarty  raz  250  sztuk  gazetki 

„Odgłosy z Cieszkowianki”. Ten numer jest numerem szczególnym, bo okolicznościowym, 

poświęconym sylwetce naszego patrona.
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Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna

Adres redakcji:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego, 
ul. Żabikowska 40, Luboń

Redaktor naczelny: Marianna Kubicka, kl. 5b
Zastępca redaktora: Sandra Świerkowska, kl. 5b; Julia Jankowiak, kl.4c

Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska
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