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Dziennikarze Cieszkowianki debatują, do zdjęć pozują

… i zdobywają kolejne nagrody.
Po raz trzeci nasza gazetka na platformie Junior Media została
wyróżniona wśród pięćdziesięciu najlepszych w Polsce.
250 sztuk Odgłosów z Cieszkowianki wydrukowanych
w drukarni Głosu Wielkopolskiego, otrzymanych w nagrodę,
sprzedaliśmy w szkole, a uzyskane pieniądze przeznaczyliśmy na
rozbudowę Hospicjum Palium w Poznaniu

Tak wyglądała sprzedaż gazetek w szkole

Witamy nowych dziennikarzy
Mam na imię Ola, w sierpniu kończę 10 lat. Interesuję
się farmą, psami i geografią. Lubię spędzać czas na świeżym
powietrzu, jeżdżąc na rowerze i rolkach. Lubię też grać
w gry planszowe. Mam psa rasy shi-tzu, który wabi się Hik.
To wszystko o mnie.
Ola Stanulewicz z kl. 3a

W maju sprzedaliśmy puszki aluminiowe do recyklingu
i zarobione pieniądze wysłaliśmy do Kamerunu

O zdrowiu nigdy nie za wiele
Kwiecień w Cieszkowiance był przeznaczony na rozmowy o zdrowiu.
Mówiono o aktywnym trybie życia, który naturalnie podnosi naszą odporność.
Na wybranych dużych przerwach ćwiczyliśmy przy muzyce na boisku szkolnym.
Uczniowie zapoznawali się z nową piramidą zdrowia i wykonywali plakaty, które
zaprezentowano na holu w szkole. 21 kwietnia odbył się happening na temat
zdrowego żywienia. Uczniowie zrobili plakaty z bardzo przemyślanymi hasłami np.
Kwiecień plecień musi być zdrowy, Jedz owoce i warzywa, Dieta dla serca itp.
Na przerwie udaliśmy się z naszymi transparentami na boisko i propagowaliśmy
zdrowe żywienie. Chcieliśmy uzmysłowić wszystkim, że to co jemy ma duży wpływ
na nasze obecne i dalsze życie. Mówiono jeszcze o antybiotykach i aby uzyskać
fachowe informacje na ten temat uczennice należące do kółka dziennikarskiego:
Dorota Małecka, Gabrysia Raczkowiak, Marta Walkowiak i Magdalena Różańska
z klasy 5b udały się do lekarza rodzinnego przy ulicy Wschodniej w Luboniu
i przeprowadziły wywiad z panią doktor Marzeną Matuszkowiak na ten temat.
Wywiad został opublikowany w gazetce internetowej na stronie naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że nasze kwietniowe działania propagujące zdrowy sposób
życia odniosą skutek.
Magdalena Różańska, kl.5b
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Realizacja projektu: Ludzie mejle piszą...
List przez wiele wieków był jedynym sposobem porozumiewania się ludzi
na odległość i przekazywania informacji. Epistolografia - czyli sztuka pisania listów,
ma swoją długą i bogatą historię. Nastały jednak czasy powolnego jej zamierania.
Tradycyjny list, pisany na papierze, wysyłany pocztą, zastępowany jest często pocztą
elektroniczną. Jedną z najczęściej stosowanych obecnie form przekazywania
informacji jest e- mail. Listy przesyłane pocztą elektroniczną niczym w zasadzie nie
różnią się od listu tradycyjnego, poza tym, iż pisane są na komputerze (list - nie mylić
z krótką informacją, wiadomością przekazywaną przez Internet). Niestety młode
pokolenie wychowane na e- mailach nie zważa już tak na poprawność językową
i interpunkcyjną. Tymczasem te zasady są cały czas aktualne i forma pisania od nich
nie zwalnia.
Nasza szkoła zaadoptowała dziesięcioletnią dziewczynkę Inę z Kamerunu i ze
sprzedaży puszek aluminiowych będziemy opłacać jej kształcenie. Zadaniem
dziennikarzy jest korespondować z nią. W pierwszym liście chcemy przedstawić
swoją szkołę, jej historię, patrona, nasze zainteresowania i wartości, jakimi się
kierujemy. Powstaną również prace plastyczne i zdjęcia. Najciekawsze nasze
osiągnięcia zostaną przesłane drogą mailową do Kamerunu, do siostry Lidii Szulc po
przetłumaczeniu na język francuski.

Jak pisać poprawnie zwroty związane z internetem i komputerem?
Kultura języka to umiejętność poprawnego mówienia i pisania zgodnie z przyjętymi w danej
społeczności normami językowymi. To także działalność kulturalnojęzykowa, mająca na celu
ustalanie normy językowej, jej opis i udzielanie porad użytkownikom, aby zwalczać błędy
językowe.
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Oto kilka rad, które pozwolą nam w codziennych sytuacjach uniknąć błędów językowych.
W listach elektronicznych oraz SMS-ach zaimki osobowe i dzierżawcze piszemy zawsze
wielką literą, np. Myślę o Tobie, Zapraszam Cię na spacer, Myślę o Twojej propozycji.
Często dziękujemy sobie słowami: Dzięki bardzo. Wyrażenie to jest bardzo potoczne i nie
jest błędne pod warunkiem, że będzie używane tylko w sytuacjach nieoficjalnych, np.
w kontaktach z rówieśnikami. W innym przypadku najlepiej posłużyć się starannymi
zwrotami: Dziękuję, Dziękuję bardzo, Dziękuję uprzejmie itp.
Za poprawną uznaje się formę: dzwonić pod numer , błędny natomiast jest zwrot dzwonić
na numer.
Poprawne formy skrótu od nazwy listu elektronicznego to: email i mejl. Za niepoprawny
uznaje się wariant mail.
Przedstawiając się pamiętajmy, że zgodnie z polską normą językową imię stawiamy przed
nazwiskiem, czyli: Anna Olińska.
Skrótowiec angielski SMS w języku polskim funkcjonuje w dwóch formach: SMS oraz
esemes. Obie są poprawne, możemy od nich tworzyć przymiotniki: SMSowy, esemesowy.
Wiadomości na dany temat szukaj w Internecie, nie na Internecie, gdyż to wyrażenie jest
błędne.
Cytując, tekst zapisujemy w cudzysłowie, nie w cudzysłowiu! Rzeczownik cudzysłów
odmienia się tak jak rów.
Po formule kończącej list, a przed imieniem i nazwiskiem w podpisie nie stawiamy żadnych
znaków.
Porady te związane z projektem kółka dziennikarskiego
wyszukała z Internetu Alicja Walenciak - Galińska

List do adoptowanej przez naszą szkołę Iny z Kamerunu ze względu na konieczność
tłumaczenia na język francuski skróciliśmy, wyślemy jeszcze ilustracje.
Luboń, maj 2011r.
Witamy!
Piszą do Ciebie dziennikarze ze szkoły podstawowej. Nasza szkoła jest w Polsce, w mieście
Luboń. Liczy to miasto około 40 tys. osób i tętni życiem. Powstało w nim Wzgórze Papieskie na
cześć Jana Pawła II, tam spotykają się mieszkańcy. Mamy bibliotekę miejską, gdzie można
wypożyczyć wszelkiego rodzaju książki. W mieście są trzy kościoły i czwarty w budowie.
W Luboniu są też cztery szkoły podstawowe i dwa gimnazja. Uczęszcza do nich bardzo dużo
uczniów. My chodzimy do Szkoły Podstawowej im. Augusta hrabiego Cieszkowskiego. To jest nasz
patron. Chętnie trochę Ci o nim napiszemy, bo był wartościowym człowiekiem. Urodził się 1814
roku, a zmarł roku 1894. Kochał podróże, zwiedził wiele krajów Europy i wiele się nauczył. Już
jako dorosły człowiek założył szkołę i nazwał ją imieniem swojej żony Haliny. Było to w naszym
mieście – w Luboniu. Czyż to nie jest romantyczne? Był filozofem, cenił wiedzę i uważał, że
trzeba się kształcić. Mamy więc bardzo mądry wzór do naśladowania. Wysyłamy Ci jego wizerunek

narysowany przez naszą koleżankę. Również narysowaliśmy Ci naszą szkołę. Jest ona bardzo duża.
Uczęszcza do niej około 700 uczniów. Choć dużo musimy się uczyć, dzieje się tu wiele ciekawych
rzeczy. Odbywają się między innymi zajęcia w ramach kółek zainteresowań. Jedno z nich to kółko
dziennikarskie, którego jesteśmy członkami. Przeprowadzamy wywiady i dużo piszemy. Będziemy
też pisać listy do Ciebie.
Chcemy Ci opowiedzieć jeszcze o naszym klimacie. Mamy wiosnę kiedy zaczynają kwitnąć
przeróżne rośliny i na dworze robi się kolorowo. Drzewa stają się zielone. Pogoda jest prześliczna,
raz po raz pada deszcz, ale częściej mamy słoneczko, które przygrzewa nas swoimi promieniami.
Po wiośnie następuje upalne lato [oczywiście nie aż tak gorące jak u was] kiedy kwitnie najwięcej
roślin i pojawiają się już pierwsze owoce. Dzień trwa długo, a noce są krótkie. Ptaszki śpiewają.
Wtedy uczniowie nie chodzą do szkoły i mają wakacje. Później jest jesień. Liście drzew zabarwiają
się na żółty lub brązowy kolor, a później spadają na ziemię. Już coraz częściej pada mocno deszcz
i wieje wiatr. Najzimniejsza pora roku to zima. Temperatura spada poniżej zera, tak więc jest mróz.
Zaczyna padać śnieg. Narysowaliśmy Ci to wszystko, każdy rysunek to inna pora roku.
Cieszymy się, że będziemy z Tobą korespondować, napiszemy Ci jeszcze więcej o naszym
kraju i o nas, a na razie narysowaliśmy dla Ciebie obrazki o tym, co nas interesuje.
Pozdrawiamy i czekamy na list, w którym napiszesz coś o sobie.
Uczniowie z kółka dziennikarskiego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu
Z wybranych obrazków, które przesyłamy
do Kamerunu dla Iny

Cztery pory roku – rysunki Pauliny Ciesielskiej z kl. 5b i jej Babci

Patron i szkoła

Czy znamy wszystkie terminy komputerowe czy posługujemy się nimi fachowo i czy piszemy
poprawnie?
Dziennikarze wyszukali z Internetu
i stworzyli słownik na nasz użytek.
Słownik komputerowy
Baner to najczęściej graficzny element umieszczany na
stronach www w celach reklamowych. Stanowi on zwykle
aktywne hiperłącze, po kliknięciu którego użytkownik
zostaje przeniesiony na stronę www reklamodawcy.
Baza danych to zbiór powiązanych i zorganizowanych
informacji z pewnej dziedziny tematycznej, ułożonych w taki
sposób, aby można je było łatwo przeszukać pod określonym
kątem i dokonywać na ich podstawie odpowiednich decyzji.
Przykładem bazy danych może być np. spis adresów
i telefonów.
Blog to określenie osobistego pamiętnika publikowanego przez autorów na stronach Internetu.
Cyberprzestrzeń - pojęcie początkowo używane w powieściach ojca cyberpunku Williama Gibsona na określenie
rzeczywistości wirtualnych, w których znajdowali się jego bohaterowie. Obecne znaczenie uległo zmianie i mianem
tym określa się przede wszystkim wirtualną przestrzeń, na przestrzeni której połączone siecią komputery lub inne media
cyfrowe (np. telefonia komórkowa) komunikują się. Do łączenia komputerów służy najczęściej Internet. Tym samym
jest to właściwie przestrzeń informatyczna, a nie cybernetyczna. Cyberprzestrzeń jest także określana jako nowego typu
przestrzeń społeczna, w której spotykają się internauci.
E-book (także: eBook, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna), e-książka – treść zapisana w formie
elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu
komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych, telefon komórkowy, mp5 czy palmtop).
E–learning to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za
pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez
konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–
learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie obecnym dotyczy znacznie obszerniejszego
zasięgu usług niż e–learning.
Facebook to serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy,
dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook. W lipcu 2010 liczba
użytkowników na całym świecie wynosiła ponad 500 mln, a co miesiąc wgrywany jest ponad 1 mld zdjęć oraz 10 mln
filmów.
Gadu-Gadu (w skrócie GG) – komunikator internetowy, opracowywany przez firmę GG Network.
Pomysłodawcą i twórcą Gadu-Gadu jest informatyk Łukasz Foltyn, którego zainspirował sukces komunikatora ICQ.
Gadu-Gadu ma około 6 milionów unikatowych użytkowników, którzy wysyłają do 300 milionów wiadomości dziennie.
Haker – jako osoba o wysokich umiejętnościach informatycznych; haker – jako osoba szukająca i ewentualnie
wykorzystująca słabości w zabezpieczeniach systemów informatycznych.
Hipertekst, hiperłącze, odsyłacz, odnośnik lub link to określenie fragmentu tekstu jaki występuje często na stronach
www lub w niektórych publikacjach multimedialnych, służących do przeniesienia użytkownika na inną stronę
przeglądanego dokumentu lub na inną stronę www. Hipertekst można zazwyczaj łatwo rozpoznać po
charakterystycznym podkreśleniu i wyróżnieniu odrębnym kolorem.
Internet (skrót od ang. internetwork; inter - między, network - sieć; dosłownie międzysieć) – ogólnoświatowa sieć
komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol).
Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu, które oparte są na funkcjonowaniu telekomunikacji
i związanej z nią infrastrukturze.

Kraker, łamacz (zabezpieczeń, kodów itp.), włamywacz - osoba czerpiąca korzyści z włamań do programów
komputerowych lub działająca na szkodę penetrowanych systemów.
Lamer z ang. lame – kulawy – potoczne i pejoratywne określenie osoby niekompetentnej w określonej dziedzinie lub
mało inteligentnej, niedojrzałej, upośledzonej społecznie. Terminu używa się w różnych kontekstach, jednak zazwyczaj
w związku z elektroniką lub mediami elektronicznymi (IRC, BBS). Lamer to termin wywodzący się prawdopodobnie
ze slangu subkultury hackerów.
Login to ogólne pojęcie dotyczące nazwy użytkownika, który stara się dostać do zasobów pojedynczego komputera lub
całej sieci komputerowej. Jako login podaje się najczęściej własne imię lub nazwisko albo określony kod (np. numer
stanowiska komputerowego), który wraz z hasłem służy jako przepustka dopuszczająca użytkownika do wykonywania
dalszych operacji na systemie.
Moderator to osoba, która opiekuje się kierowaną przez siebie grupą lub listą dyskusyjną nadzorując czy zamieszczane
w nich informacje spełniają określone wymagania. Ma on obowiązek czytać wszystkie napływające na adres forum
wiadomości i usuwać te, które nie spełniają obowiązujących zasad, np. nie dotyczą tematyki danego forum lub
zawierają w treści wulgarne wypowiedzi.
Netykieta to specyficzny regulamin internetowego dobrego zachowania określający zbiór reguł, zachowań i sposobów
komunikowania się. Ceremoniał ten obowiązuje wszystkich bywalców cyberprzestrzeni, a w szczególności
uczestników internetowych dyskusji, członków grup zainteresowań USENET-u, lub amatorów internetowego
plotkowania. Podstawowe zasady netykiety to: pisać krótkie i zwięzłe wiadomości, nieodstępujące od ogólnego tematu
oraz stosować skróty (akronimy) wszędzie tam gdzie jest to możliwe.
Noob – określenie stosowane w slangu użytkowników komputera i internetu oraz graczy komputerowych (szczególnie
gier wieloosobowych). Oznacza osobę reprezentującą sobą cechy negatywne lub zachowującą się w sposób
niewłaściwy w rozumieniu społeczności internautów lub
graczy komputerowych. Określenie noob ma wydźwięk zdecydowanie pejoratywny, w przeciwieństwie do neutralnego
newbie lub newb oznaczających osobę początkującą, nowicjusza.
Offline (lub off-line) to angielski termin dosłownie znaczący odłączony od linii określający sposób oglądania porcji
materiałów pobranych z Internetu bądź innej sieci komputerowej. Może też dotyczyć przygotowywania czegoś, co
później ma zostać za jej pośrednictwem przesłane, bez utrzymywania połączenia z tą siecią. Terminem o przeciwnym
znaczeniu jest termin online.
On-line to określenie trybu pracy programów komputerowych związanych z sieciami, takich jak np. przeglądarki
internetowe czy programy pocztowe, w którym użytkownik jest połączony z siecią komputerową i korzysta ze
znajdujących się w jej obszarze informacji. Połączenie on-line z siecią jest nieodzowne, jeśli chcemy wysłać lub
odebrać pocztę elektroniczną lub ściągnąć na swój dysk nowe strony www.
Platforma internetowa jest kalką, z języka angielskiego, w którym znaczy tyle co wirtualne miejsce w internecie
przeznaczone do spotkań i działań o wyraźnie określonym celu.
Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory) — poliwęglanowy krążek
z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu
nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze standardów
cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD-Audio. Dzięki dużej jak na swoje czasy pojemności,
niezawodności i niskiej cenie, dysk kompaktowy stał się najpopularniejszym medium do zapisywania danych.
Poczta elektroniczna lub inaczej e-mail to stosowana w nowoczesnej sieci komputerowej forma przekazu informacji
między komputerami oddalonymi od siebie nawet o setki kilometrów. Pojedyncza informacja e-mail to nic innego jak
dokument tekstowy.
Post - wiadomość wysłana na grupę lub forum dyskusyjne, napisana w określonym temacie. Może to być pierwsza
wiadomość w nowym wątku, wyznaczająca kierunek dyskusji, bądź też będąca odpowiedzią na inny. Obok posta
widoczna jest zawsze nazwa użytkownika, który ją napisał, zazwyczaj także informacje o nim oraz data i godzina
napisania.
Screen – część monitora na której jest obraz.

Skype umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację rozmówcy (video) pomiędzy
użytkownikami programu, a także płatnych rozmów z posiadaczami telefonów stacjonarnych lub komórkowych za
pomocą technologii VoIP.
Sms to określenie krótkich wiadomości tekstowych o przeciętnej długości do 160 znaków, kodowanych metodą DCS,
które można wysłać z komputera lub telefonu komórkowego (w tym drugim przypadku usługa ta jest zazwyczaj płatna)
do innych abonentów. Ostatnio korzystając z tej usługi można wysłać również proste obrazki, dźwięki, wizytówki czy
notatki z kalendarza, o ile tylko telefon odbiorcy umożliwia ich odbiór.
Spam – rzecz niechciana, niepotrzebna, reklama w internecie, niepotrzebne wiadomości.
Strona internetowa — dokument hipertekstowy pobierany z pliku zapisanego na dysku lokalnym serwera
internetowego i udostępniany w sieci przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika pobierany i otwierany za
pomocą przeglądarki internetowej. Dla uatrakcyjnienia wyglądu, strony WWW często wykorzystują obiekty
multimedialne bądź inne, tworzone za pomocą dodatkowych technologii.
Usenet (ang. USEr NETwork – sieć użytkowników) to ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można
korzystać przez Internet. Składa się on z tysięcy grup tematycznych, ułożonych w strukturę hierarchiczną. Wiadomości
przypominające pocztę elektroniczną użytkownicy wysyłają do serwerów Usenetu, a serwery tworzące sieć P2P
automatycznie wymieniają je między sobą. Czasem wiadomości są nazywane postami, z angielskiego to post –
wywiesić informację, skąd a post – wiadomość umieszczona w Usenet.
Wyszukiwarka Google - wyszukiwarka internetowa, stworzona przez amerykańską firmę Google Inc. Jej celem jest
skatalogowanie wszystkich możliwych informacji i udostępnienie ich za pomocą Internetu. Nazwa wyszukiwarki jest
grą słów i pochodzi od matematycznego terminu googol, oznaczającego 10100. Nazwa miała też odzwierciedlać
zamierzenia firmy do objęcia indeksacją jak największej liczby stron ze światowych zasobów Internetu.
VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technologia cyfrowa umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą
łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią
internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe"
i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.
YouTube – stworzony w lutym 2005 serwis internetowy, gdzie użytkownicy mogą umieszczać i oglądać filmy wideo.
Używa technologii FLV do wyświetlania szerokiego wyboru filmów zamieszczonych przez użytkowników (tzw. usergenerated content), takich jak zwiastuny filmowe lub telewizyjne, teledyski, jak i dzieła amatorskie: wideoblogi
i krótkie własne filmy. Większość materiałów została załadowana na YouTube przez prywatne osoby, ale wiele firm,
różne instytucje i organizacje oferują część swoich materiałów przez YouTube jako część programu partnerskiego.
Znaczniki META w języku HTML
Meta tag to zbiór znaczników w części nagłówkowej dokumentu używanych do opisu ich zawartości, stosowany przy
tworzeniu stron internetowych w formacie HTML. Za ich pomocą można zdeklarować e-mail autora strony, imię
i nazwisko autora strony, datę powstania strony itp. Można również zdeklarować kodowanie strony ( np. ISO-8859-2 ).

Takimi właśnie zagadnieniami zajmowali się członkowie kółka
dziennikarskiego w ramach projektu Szkoła z klasą 2.0. Projekt ten ma na celu
wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Zgodnie z zachęta ze strony
organizatorów
pracowaliśmy
metodą
projektu
edukacyjnego
z wykorzystywaniem TIK. Korespondowaliśmy mejlowo i efekty naszej pracy
zostały umieszczone w naszej gazetce internetowej Jnter – odgłosy
z Cieszkowianki i na platformie Junior Media.
Przy okazji, jak na prawdziwych dziennikarzy, poprawnie władających
językiem ojczystym przystało, nie zapomnieliśmy wspomnieć o poprawności
językowej i ortograficznej potrzebnej w posługiwaniu się pojęciami związanymi
z najnowszą technologią.
Alicja Walenciak – Galińska
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Nie wykręcaj się – zbieraj nakrętki
Takie hasło towarzyszy dziennikarzom Cieszkowianki
w propagowaniu akcji i zbieraniu nakrętek.

Już zaczęliśmy zbierać nakrętki. Za przykład niech nam posłużą najmłodsze dzieci.
Na zdjęciach dzieci z 0 a

Wiosna już w pełni...

Obie prace wykonała Julia Gadzińska z kl.5b

Wiosenne wycieczki w Cieszkowiance czas zacząć
Dnia 19 kwietnia 2011r. uczniowie klasy 5d wybrali się na wycieczkę rowerową do
Puszczykowa. Zebraliśmy się pod strażą miejską o godz. 8.30 i po przyjeździe wszystkich uczniów
wyruszyliśmy w drogę. Jechaliśmy gęsiego, niezbyt szybko i leśnymi drogami. Nie
potrzebowaliśmy dużo czasu, aby się rozpędzić i robiliśmy przerwy co około pół godziny. W końcu
dotarliśmy nad śliczne jezioro, nad którym rozłożyliśmy koce. Udało nam się także zobaczyć trzy
zaskrońce oraz bardzo duże ślimaki. Po półgodzinnym odpoczynku ponownie wyruszyliśmy
w drogę, do lodziarni w Puszczykowie. Tym razem jednak nie była ona już taka prosta. Jechaliśmy
przez WPN i droga z górki była bardzo ciężka i stroma. Nikomu jednak nic się nie stało. Lekkie
otarcia nie pogorszyły nam humorów i pojechaliśmy dalej. W lodziarni każdy kupił sobie to, na co
miał ochotę, a do domu wróciliśmy ze świetnymi humorami. Część uczniów skończyła wycieczkę
koło swoich domów, gdyż były one po drodze do szkoły. Nasz kolega przy swoim domu
poczęstował nas wodą, za co serdecznie podziękowaliśmy i ruszyliśmy pod szkołę.
Kamila Malinowska, kl.5d
We wtorek 10 maja 2011r., odbyła się kolejna wycieczka rowerowa do Puszczykowa dla
uczniów z klasy 5c i 5d Szkoły Podstawowej nr 2 pod nadzorem p. Malinowskiej i p. Jezierskiej.
Trasa nie była łatwa. Piaszczyste i wysypane kamieniami dróżki Puszczykowa, Lubonia, Łęczycy i
Wir utrudniały nam drogę. Zrobiliśmy postój nad jeziorem, gdzie zjedliśmy drugie śniadanie i
rozprostowaliśmy nogi. Po odpoczynku ruszyliśmy dalej. Przejeżdżaliśmy obok muzeum Arkadego
Fiedlera przez teren Wielkopolskiego Parku Narodowego. Następnie zatrzymaliśmy się w
kawiarence w Puszczykówku, by zjeść lody i udaliśmy się w drogę powrotną. Pomimo zmęczenia,
po przejechaniu 21 kilometrów w słonecznej pogodzie, na naszych twarzach widoczny był uśmiech.
Adrianna Owczarek, kl. 5c

Uczniowie Cieszkowianki na Zielonej Szkole
Dnia 27 kwietnia 2011r., zgodnie z wyznaczonym wcześniej planem, cztery
klasy czwarte zebrały się o godzinie 6:15 przed Szkołą Podstawową nr 2, aby
wyruszyć na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej, do miejscowości Bardo. Podróż trwała
ponad 4 godziny. Kiedy dotarliśmy na miejsce, do ośrodka wczasowego, czekał już
tam na nas obiad. Zostawiliśmy swoje bagaże i ruszyliśmy na naszą pierwszą
wycieczkę – celem było Kletno i znajdująca się tam, jedna z najgłębszych jaskiń w
Polsce - Jaskinia Niedźwiedzia. Temperatura w jaskini wynosiła tylko 6 stopni. Ze
stropu zwisały stalaktyty. Łączna długość korytarzy jaskini przekracza 2,5 km.
Przewodnik powiedział nam, że jaskinię zamieszkują nietoperze – niestety nam nie
było dane ich zobaczyć. Po powrocie do ośrodka, mieliśmy czas na rozpakowanie się,
a wieczorem zorganizowano nam dyskotekę.
Następnego dnia pojechaliśmy do Ziemi Kłodzkiej. Naszym celem było
zdobycie szczytu Szczelińca Wielkiego, który liczy 919 m n.p.m. Szczyt został
zdobyty, ale mocno nadwyrężył nasze siły. Widok z góry był naprawdę piękny,
podobnie jak pogoda, która nam cały czas dopisywała. Szczeliniec Wielki to
najwyższy szczyt w Górach Stołowych znajdujący się na terenie Parku Narodowego.
Kolejnym etapem naszej wyprawy tego dnia była Kaplica Czaszek w Czermnej,
położona około 1 km od Kudowy. Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa około
3 tys. czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen oraz epidemii chorób zakaźnych. W
drodze powrotnej do ośrodka, podjechaliśmy do Polanicy Zdrój, miasteczka
uzdrowiskowego. Tam, w jednym z ośrodków, pozwolono nam zaczerpnąć wody z
pięciu różnych źródeł, oczywiście źródeł leczniczych.
Trzeciego dnia zaplanowano dla nas zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej. To
system obronny. Można w nim zwiedzić również podziemne labirynty, które mają
około 1 km długości. Kolejnym etapem naszej podróży, tego dnia były Góra Bardzka
- Kalwaria. To wzniesienie liczące 582 m n.p.m. w Górach Bardzkich. Na szczycie
znajduje się kapliczka, zbudowana w miejscu, gdzie miała objawić się Matka Boska
Płacząca. Obok widzieliśmy skałkę z odbitym śladem Jej stopy.
Czwartego dnia, z samego rana, musieliśmy niestety się pakować, bo nastał
czas powrotu do domu. Zaraz po śniadaniu, zapakowaliśmy bagaże do autokarów i
ruszyliśmy w drogę powrotną. Ostatnim przystankiem do zwiedzania na naszej trasie
była kopalnia złota w Złotym Stoku. Zanim weszliśmy do kopalni, przed jej
wejściem czekał na nas Kazio - laleczka zrobiona z gąbki. Kazio umilał nam czas.
Nasza grupa zaczęła zwiedzanie kopalni od wystawy minerałów, gdzie główną
atrakcją były odchody dinozaura. Następnie sami mogliśmy płukać złoto. I w końcu
ruszyliśmy w głąb kopalni. Najpierw płynęliśmy łódką, później zaczęliśmy iść pieszo
- chodnikiem śmierci - przewodnik powiedział nam, że dokonywano tam egzekucji
na górnikach, którzy kradli złoto. Powiedział nam również, że ludzie wychodzą
stamtąd nogami do przodu. Oczywiście to był żart – okazało się bowiem, że na końcu
tego chodnika jest zjeżdżalnia. Z kopalni wyjechaliśmy kolejką.
Do Lubonia dotarliśmy tego samego dnia wieczorem.
Agata Doszla - Folek, kl.4d

Na zdjęciu uczniowie klasy 4d na Szczelińcu, w Twierdzy Kłodzkiej
i przy płukaniu złota w Złotym Stoku.

Dziennikarze Cieszkowianki przystąpili do konkursu ekologicznego Zielony dom

Mody wśród najmłodszych ciąg dalszy...

Rysunki wykonali:
Hania Florek, kl.1f;
Kinga Szmytka, kl. 1e
Weronika Korcz, kl. 1e
Weronika Mańczak. kl.1e
Jakub Wojtkowiak, kl.1f
Oliwia Kaczmarczak, kl.1f

Przygoda z JUTROPERĄ
W obecnym roku szkolnym w Cieszkowiance trwał program edukacyjny JUTROPERA
Wprowadzano uczniów klas piątych w świat opery. Zanim pojechaliśmy do Teatru Wielkiego, aby
obejrzeć balet LA SYLPHIDE, w szkole mieliśmy zajęcia w ramach których poznawaliśmy zawody
teatralne i konstrukcję budynku teatralnego. Prezentowaliśmy pozycje baletowe, nazywaliśmy
kolejne motywy muzyczne w sztuce, szczegółowo omówiliśmy libretto baletu LA SYLPHIDE i
tworzyliśmy własną pantomimę do niego.
Wreszcie pojechaliśmy do Teatru Wielkiego na sztukę LA SYLPHIDE. Na początku
wszyscy w ciszy słuchaliśmy pięknej muzyki. Dyrygentką była pani Agnieszka Nagórka, a
głównymi bohaterami Effie, Gurn, Nancy, James, matka Jamesa i oczywiście Sylfida. Był to balet
klasyczny i romantyczny. Rzeczywistość zlewała się z magicznym światem Sylfid, do którego
przeniósł nas wielki duński choreograf. Aktorzy baletowi pięknie odgrywali swoje role i z
wdziękiem tańczyli.
Z Teatru Wielkiego wróciliśmy zadowoleni i przepełnieni wrażeniami.
Julia Gadzińska, kl.5b

Na zdjęciu wystawa umieszczona na gazetce szkolnej

Sukcesy sportowe
Dnia 9 kwietnia 2011r. w Żerkowie odbył się Finał
Województwa Wielkopolskiego w indywidualnych biegach
przełajowych. Szkołę Podstawową nr 2, miasto Luboń i powiat
reprezentował uczeń klasy 5a - FILIP REFLANDOWSKI. W
każdej kategorii wiekowej na starcie pojawiało się ponad 100
biegaczy. Trasa była bardzo wymagająca i pogoda nie pomagała
zawodnikom, wiał silny wiatr. Filip bardzo przeżywał start na
tak wysokim poziomie, jakim są Mistrzostwa Województwa. Po
emocjonującym finiszu, gdzie Filip się potknął, ostatecznie
uplasował się na bardzo wysokim 22 miejscu. W przyszłym
roku szkolnym ma szanse na poprawienie swojej bardzo dobrej
lokaty. Życzymy tego z całego serca. Powodzenia.
Na zdjęciu Filip Reflandowski.

Zawody lekkoatletyczne
Dnia 28.04.2011r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły
się Mistrzostwa Lubonia w czwórboju LA. Startowali
uczniowie z czterech szkół lubońskich, w kategorii dziewcząt i
chłopców. Każdy z zespołów liczył po 6 zawodników i miał do
wykonania 4 konkurencje: bieg na dystansie 60 m., 600 m. –
dz., 1000 m. chł., skok w dal i rzut piłeczką palantową. Wyniki
były przeliczane na punkty wg tabel czwórbojowych i
zsumowane. Zespoły z największą ilością punktów zwyciężyły i
awansowały na zawody powiatowe.
Oto wyniki:
Dziewczęta:
1. SP nr 2
2. SP nr 1
3. SP nr 4
4. SP nr 3
Chłopcy:
1. SP nr 1
2. SP nr 3
3. SP nr 2
4. SP nr 4

1233 punkty
1091 punktów
823 punkty
705 punktów
1272 punkty
1058 punktów
1020 punktów
798 punktów

Najlepsze zespoły dziewcząt i chłopców awansowały na zawody powiatowe, które odbyły
się 5 maja 2011r. w Sierakowie. Dziewczęta z Cieszkowianki, w składzie: Agata Bartoszak, Klaudia
Ilasz, Weronika Kalińska, Michalina Matuszczak, Dominika Pałka i Zosia Tomaszewska zdobyły
największą ilość punktów, tym samym zajęły I miejsce i awansowały na zawody rejonowe.
Przewaga nad II zespołem była znaczna, ponad 100 pkt.
Zawody rejonowe w czwórboju LA odbyły się w Kamieńcu koło Grodziska Wielkopolskiego 17
maja 2011r`. Dziewczęta wywalczyły miejsce poza podium
Maria Budzyńska

Książka, którą przeczytałam ma tytuł Kroniki Spiderwinck - przewodnik
terenowy. Została ona wydana w Warszawie w 2004 roku, jej aurorami są Holly
Black i Tony Diterlizzi. Holly Black mieszka w West Long Breach w stanie New
Jersey. Jej strona internetowa brzmi www.BlackHolly.com Tony Diterlizzi to autor
wielu książek. Jego książki znajdowały się nie raz na listach bestsellerów. Rysunki
Tone'go zdobią też wiele książek fantastycznych np. Tolkiena. Tony i jego żona
mieszkają ze swoim mopsem w stanie Massachusetts.
Głównym problemem książki jest to, że człowiek chce za wszelką cenę odkryć
coś nowego na świecie, tak jak nasi bohaterowie. Myślę, że jest on interesujący dla
czytelników, ponieważ coś się tam ciekawego dzieje.
Utwór ma tematykę bardzo rozwiniętą w wyobraźnie i ciekawą. Akcja jest
pomysłowa. Język ma charakter potoczny, choć raz czy dwa zdarzyło się, że autorzy
użyli
wulgaryzmów.
Moje zdanie jest takie, iż warto przeczytać tę książkę. Ma same plusy dla młodego
czytelnika. Jeśli chcecie wiedzieć więcej sami przeczytajcie. Zachęcam gorąco.
Marta Murawska, kl. 6b

Kinga Grzebyta z kl. 6b proponuje na końcówkę roku szkolnego:

Wiedza podobnie jak deszcz, bywa czasami przelotna
Z wiedzą jest jak z igłą, trzeba ją wkuwać aż do skutku.
Uczcie się śmiało,
by jedynek było mało.

Rysunek z poprzedniego numeru przedstawiał panią Karolinę Tomkowiak. Prawidłową odpowiedź
podały: Nikola Jankowska z kl.4e, Marta Murawska z kl. 6b, Magdalena Różańska z kl. 5b,
Dorota Małecka z kl. 5b, Gabrysia Raczkowiak z kl. 5b
Kogo przedstawia ten rysunek?

Odpowiedź prosimy przysyłać na adres: alicjaw@plusnet.pl
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