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Kim chcą być uczniowie Cieszkowianki w dorosłym życiu ?

Czy już o tym myślą ?
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Nowy rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.
przysłowie

Wszystkiego najlepszego w Nowym 2012 roku.
Dużo zdrowia, miłości i spełnienia największych marzeń
życzy
Redakcja
Nowy rok skłania do nowych postanowień i planów. My wybiegamy bardzo daleko
w przyszłość.
Nasi uczniowie zastanawiają się, jaki będą wykonywać zawód.
Chciałabym zostać weterynarzem. Lubię zwierzęta. Mam
w domu kotkę, którą się opiekuję od 1 klasy podstawówki.
Zwierzęta to moja pasja. Kupuję gazety z ciekawostkami na temat
zwierząt i czytam jak się nimi opiekować. Czasem wyprowadzam
z sąsiadką lub koleżankami z klasy ich psy. Zbieram plakaty ze
zwierzętami. Według mnie weterynarz to bardzo trudny zawód,
ponieważ nie można przewidzieć zachowania i reakcji zwierzęcia
(a w szczególności psa i kota) na obcą osobę i otoczenie. Zdarzają
się sytuacje, w których trzeba zachować zimną krew, np.
w przypadku wezwania, gdzie jakieś zwierzę trzeba uśpić lub
wywieść do schroniska.
Maja Smaglewska, kl. 5d
########################################################################################
W przyszłości chciałbym zostać piłkarzem. Podoba mi się gra w piłkę nożną. Każda zdobyta bramka
przynosi mi wielką satysfakcję. Wolne chwile chętnie spędzam na boisku, kopiąc piłkę z kolegami. Uwielbiam
tworzyć składy, decydować kto ma grać na jakiej pozycji, by mecz był wygrany.
Kolekcjonuję różnego rodzaju gadżety związane z dyscypliną piłki nożnej. Moja połowa pokoju
zapełniona jest plakatami, piłkami, koszulkami, książkami i gazetami o tej dyscyplinie sportowej, a na biurku
mam podkładkę do myszki, na której są wszyscy zawodnicy Lecha Poznań.
Cieszę się, gdy mojemu tacie uda się kupić bilety na mecze, jestem wtedy najszczęśliwszy. Dużo
czytam, dzięki czemu znam naprawdę wielu wspaniałych piłkarzy, ich życiorysy, interesuje mnie jak to się
stało, że zostali takimi sławnymi piłkarzami.
Najbardziej lubię piłkarza włoskiego Francesco Totti. Nie gra on już w reprezentacji od 2007 roku.
W swojej karierze miał szansę otrzymania korony najlepszego strzelca wszech czasów dla Włoch, zatrzymał go
w tym Aleksandro Del Piero. Marzę, by tak jak On grać dobrze i zdobyć koronę, której Tottiemu nie udało się
zdobyć.
Wiem, że aby być sławnym piłkarzem, trzeba dużo pracować i ćwiczyć. Do niedawna myślałem, że
wystarczy dobrze grać w piłkę, ale gdy czytam książki i gazety z karierą piłkarzy, wiem, że muszę również
mieć wykształcenie. Chętnie nie chodziłbym do szkoły tylko całe dnie spędzał na graniu w piłkę.
Maciej Rumiński, klasa 5d
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Projekt edukacyjny: Jak się uczyć?
19 i 20 grudnia 2011r. w Cieszkowiance realizowaliśmy projekt edukacyjny: Jak się uczyć? Przez te
dwa dni wykonywaliśmy w klasach pod opieką wychowawców ciekawe zadania. Głównym tematem, od
którego zaczęliśmy pierwszego dnia, była budowa i funkcjonowanie mózgu. Dowiedzieliśmy się też jakimi
zmysłami uczymy się. Projektowaliśmy nasze stanowisko pracy w domu. Realizowaliśmy też temat pt. „Czas
to pieniądz”, z którego dowiedzieliśmy się, że każdy dzień powinien być przez nas wcześniej zaplanowany
oraz, że czas to niezwykle cenna rzecz. Nie zabrakło
też podczas zajęć przykładów efektywnego uczenia się
i ćwiczyliśmy jak w ten sposób się uczyć.
Pracowaliśmy indywidualnie i w grupach, a efekty
naszej pracy, w postaci pięknych plansz, zdobią
korytarze naszej szkoły.
Aleksandra Michalak, kl.5d

Uczniowie klasy 5d podczas pracy w grupach
w czasie projektu edukacyjnego: Jak się uczyć?
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Co działo się w klasie 5d przez dwa ostatnie dni grudnia 2011r. ?
W środę 21 grudnia przez 2 godziny, razem
z klasą 5b oraz wychowawcami klas śpiewaliśmy
kolędy. Pani Agata Rumińska przyniosła gitarę
i razem miło spędziliśmy czas. W międzyczasie
zauważyliśmy, że za oknem zaczął padać śnieg.
Wszyscy
byliśmy
bardzo
uradowani.
Wybiegliśmy na boisko i razem zaczęliśmy
rzucać się śnieżkami. O godzinie 10.00 poszliśmy
na salę gimnastyczną. Tam uczniowie klas
trzecich pokazali nam jasełka. Pokazali w nich
prawdziwą istotę Świąt: wszyscy nasi wrogowie,
w Boże Narodzenie stają się przyjaciółmi.
W czwartek odbyła się Wigilia klasowa.
Słuchaliśmy, czytanego przez panią Alicję,
fragmentu
Ewangelii.
Składaliśmy
sobie
życzenia, śpiewaliśmy kolędy. Każdy z nas, aby
dostać swój prezent, musiał zaśpiewać kolędę, co
było dość zabawne. Ten magiczny czas, który
razem spędziliśmy był niezwykły i na pewno
każdy z nas na długo go zapamięta.
Aleksandra Michalak, kl. 5d
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I śmiech niekiedy może być nauką,
jeśli się z przywar, nie z osób natrząsa.
Ignacy Krasicki
Gwara to publiczność, która wydaje dźwięki.
Wirtuoz to instrument do grania.
Lutnik to osoba grająca na lutni.
Lutnik – dmucha się w niego powietrze.
Lutnik to didżej.
Pudło rezonansowe – dziura w gitarze.
Pauza to znak przystankowy.
Tak piszą uczniowie Cieszkowianki

############################################################################
Moja pasja to stała rubryka naszej gazety.
Warto o swoich pasjach pisać. Oto propozycja konkursu!!!

Żyj kolorowo, żyj z pasją
Pod takim tytułem rozpoczął się konkurs międzyszkolny na napisanie opowiadania, w którego akcję ma
być włączony opis Waszej pasji. Trzeba uświadomić czytelnikom bogactwo życia z pasją, trzeba umiejętnie
wyrazić swoje pozytywne emocje i wypromować pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu. Oczywiście
teksty Wasze powinny być odzwierciedleniem talentu literackiego.
Zapraszamy do pisania. Więcej informacji u polonistów.

############################################################################

Zapraszamy do pisania ekologicznych wierszy
Oto pierwszy z nich, napisany przez Piotra Biernasiuka z kl. 4b
Ziemia to nie kubeł śmieci,
a więc dbajcie o nią dzieci.
Czy lubicie na wakacje jeździć w góry,
czy na śmieci pełne fury?
Segregujmy wszystkie śmieci,
a słoneczko znów zaświeci!

Nr 5 (22) styczeń 2012r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

8

Kim jest wolontariusz?
Wiele w Cieszkowiance mówimy o wolontariacie. Byliśmy na szkoleniu. Prowadzimy w naszej szkole
akcje charytatywne. Ciekawe czy wiemy kim jest wolontariusz? Może pomocne okaże się wyjaśnienie młodych
ludzi z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki: Alternatywa z Leszna. Warto przeczytać. Czy się zgadzamy?
Wolontariusz to… wyjątkowa potrawa, w skład której wchodzą: szczypta optymizmu, korzeń
cierpliwości, ząbek empatii, 5 ziarenek dobrej woli, wiadro miłości, 2 litry odpowiedzialności, 30 dkg
zaufania, 1 kg mobilizacji do pracy, 2 laski życzliwości i 2 łyżeczki śmiałości.
Instrukcja powstania wolontariusza: wszystkie składniki dokładnie wymieszaj w swoim sercu, ucieraj
przy pomocy życzliwych ci osób do momentu powstania DOBRA.
Czekamy na komentarze i własne przemyślenia. W szkole, przy dyżurce, jest pojemnik, do którego
można wrzucać kartki z odpowiedziami.
Jeszcze w świątecznej atmosferze prezentujemy ilustrację. Miniony 2011 rok był rokiem wolontariatu.
Na pewno nie zapomnimy o wolontariacie w Nowym Roku. Ciekawe czy macie takie wątpliwości jak
wypowiadający się pan? Napiszcie.
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Moja pasja
Wywiad z Sonią Jankowską – uczennicą klasy 6d
Widzieliśmy Sonię podczas Festynu we wrześniu 2011r. na scenie Cieszkowianki. Jej występ
wzbudził zachwyt.

Julia Gadzińska: Co skłoniło Cię do tego, że zaczęłaś tańczyć taniec towarzyski?
Sonia Jankowska: Do tańca towarzyskiego skłoniło mnie to, że lubię prowadzić aktywny tryb życia oraz
podoba mi się jak pary wirują na parkiecie.
Magda Różańska: Od jak dawna tańczysz?
Sonia: Tańczę od półtora roku, lecz na początku nie szło mi za dobrze. Trener dał mi kilka wskazówek i już po
pół roku nieźle mi to wychodziło. Z partnerem tańczę rok.
Julia Światłowska: Jak często trenujesz? Czy treningi nie przeszkadzają Ci w codziennych obowiązkach?
Sonia: Trenuję w poniedziałek dwie godziny, we wtorek trzy godziny i 15 minut oraz w czwartek dwie i pół.
Treningi na ogół nie przeszkadzają mi w codziennych obowiązkach, ponieważ jest to coś co lubię, ale czasem
taniec jest ciężko pogodzić ze szkołą.
Gabrysia Raczkowiak: Czy posiadasz swój ulubiony rodzaj tańca?
Sonia: Tak, moim ulubionym tańcem jest Jive. To jest piękny taniec latynoamerykański.
Julia G: Tańczysz z jednym czy z wieloma partnerami?
Sonia:Tańczę tylko z jednym partnerem.
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Magda: Co powiedziałabyś innym, którzy chcieliby tańczyć, lecz są bardzo nieśmiali?
Sonia: Musze przyznać, że na początku swojej przygody z tańcem byłam nieśmiała. Jednak, gdy
przyzwyczaiłam się do nowego miejsca, stałam się bardzo odważna. Aby zawodowo tańczyć trzeba umieć
pokazać siebie, poprzez swoje ruchy czy też zachowanie. A więc nie można się bać i rezygnować z marzeń.
Julia Ś: Osiągnęłaś już jakieś sukcesy? Jeżeli tak, to jakie?
Sonia: Byłam na kilku turniejach np. Turniej Piernika Toruńskiego, gdzie zajęłam 2 miejsce, Turniej w Kórniku
- 3 miejsce oraz Turniej w Zielonej Górze.
Gabrysia: Czy poza tańcem masz inne hobby?
Sonia: Poza tańcem lubię także śpiewać, ale nie wiążę z tym przyszłości tak jak z tańcem towarzyskim.
Julia G: Czy masz wiele kreacji do tańca?
Sonia: Do mam dwa stroje. Nie wybieram ich. Są zasady co do tańca, wieku i stroju. Jestem w klasie E.
Julia Ś: Czy trudno jest nauczyć się tańca towarzyskiego? Czy sama układasz kroki?
Sonia: Niestety trudno i jest to dość skomplikowane, ale spodobał mi się taniec towarzyski i miałam motywację
do dążenia do celu, aby być coraz lepszą. Nauka zajęła mi pół roku. Niestety jeszcze nie umiem sama układać
kroków, dlatego wybiera je trener, a ja po prostu się ich uczę.
Julia G: Czy taniec towarzyski stał się Twoją pasją?
Sonia: Tak właśnie jest, taniec towarzyski stał się dla mnie pasją.
Magda: Masz swojego idola tanecznego?
Sonia: Tak. Jest nią Blanka Winiarska. Wasi rodzice zapewne znają ją z programu "Taniec z Gwiazdami",
w którym uczestniczyła. Blanka jest dla mnie wzorem do naśladowania, bo nawet w najtrudniejszych
momentach swojego życia udowodniła wszystkim, że jest silną kobietą. W przyszłości chciałabym zajść tak
wysoko jak ona. Podziwiam ją.
Gabrysia: Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

Wywiad przeprowadziły:
Gabrysia Raczkowiak, Magdz Różańska, Julia Światłowska i Julia Gadzińska z klasy 6b.
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Uczeń naszej szkoły – Jakub Szaroleta z kl. 5b uzyskał wyróżnienie
w konkursie plastycznym pt. Cztery pory roku w WPN.
Kuba opowiada jak to się stało, że uczestniczył w takim konkursie:
W czasie półkolonii zwiedzaliśmy muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego i dowiedziałem się wtedy
o konkursie plastycznym. Narysowałem wobec tego ilustrację. Lubię rysować i rysuję już od wielu lat. Rysuję
martwą naturę i wykonuję szkice ołówkiem. Trzy lata chodziłem do Biblioteki Miejskiej na zajęcia
plastyczne.

Na zdjęciu Kuba z uzyskanym dyplomem
Gratulujemy wyróżnienia
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Wyzwolenie naszego miasta
W styczniu 1945r. dwie dywizje piechoty radzieckiej przeszły przez zamarzniętą Wartę
w okolicach Czapur na teren Lubonia. Rozpoczął się atak na Luboń. Zlikwidowano posterunki
niemieckie i wojska radzieckie wyruszyły w kierunku Dębca. Choć walki o Żabikowo, Luboń
i Lasek trwały krótko, to silny opór Niemców przyniósł duże straty po obu stronach. Ucierpiała
także ludność cywilna. W ciągu trzech dni Luboń, Lasek i Żabikowo były wolne. Dzień
wyzwolenia przypada na 26 stycznia 1945r. Choć nie było tu już walk, to wojna trwała nadal.
W Luboniu urządzono szpitale polowe i prowizoryczne cmentarze wojenne. Ten teren był
zapleczem dla oddziałów szturmujących Poznań, bo walki trwały jeszcze 32 dni, aż do
momentu, kiedy padła 23 lutego poznańska cytadela.
Wiadomości zostały zebrane z lubońskich gazet, w których na przestrzeni lat pisano o tych wydarzeniach.

W styczniu 1945 r. Niemcy opuszczali Żabikowo, a pojawili się Rosjanie. Trwały
jednak kilkudniowe walki, ponieważ wojska niemieckie stawiały zacięty opór. W czasie
strzelaniny został uszkodzony od pocisków również budynek szkolny.
Takie wiadomości znaleźliśmy w kronice naszej szkoły.

W moim mieście Luboniu
Luboń to miasto nieduże,
po deszczu są wielkie kałuże.
Czasem świeci tu słońce
i dzieci są tu gorące.
Niekiedy są też burze.
W Luboniu żyje się dobrze.
Każdy mnie w w tym poprze.
Najlepiej mieszkać tu z nami
miłymi Lubonianami.
Nikt nie używa tu słowa: łotrze.
Limeryk napisała Magdalena Różańska, kl.6b
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Ku przestrodze ...

Koszmarny sen
Był szary, ponury dzień. Nic mi tego dnia nie udawało się. W szkole dostałem
jedynkę, mama się wściekła, kiedy moja siostra naskarżyła jej o tym, więc
i siostrze się oberwało. W dodatku pokłóciłem się z kolegami z bloku. Rzuciłem
wszystko i poszedłem na boisko, które tata zrobił nam latem, żebyśmy mieli gdzie
kopać piłkę. Niestety nikt nie chciał być ze mną w drużynie. Wróciłem więc do
domu i zasnąłem.
Śniło mi się, że znalazłem się na jakieś wyspie. Wyglądała zupełnie jak nasza
okolica, z jednym wyjątkiem. Wstałem, aby pójść do szkoły, ale tym razem mama
nie wstała, aby zrobić mi kanapki. Właściwie to cały dom był pusty. Wyszedłem więc
sam do szkoły. Po drodze nie spotkałem nikogo. Kiedy znalazłem się w szkole,
okazało się, że też była pusta. Z początku fajnie to nawet wyglądało, ale potem
zaczęło mi czegoś brakować. Chyba tego hałasu, głupot, które robiliśmy na
przerwach, nawet brakowało mi lekcji. Bardzo mnie to zdziwiło, bo przecież nie
lubiłem szkoły, zwłaszcza kiedy dostawałem jedynki. Wróciłem więc do domu. Był
nadal pusty. Niby fajnie, ale jednak nie do końca. Czekałem, aż ktoś przyjdzie,
jednak nikt się nie pojawiał. Zaczęło mi brakować wszystkiego, nawet siostry
skarżypyty. Czułem się naprawdę źle. Zabrałem więc piłkę i poszedłem na boisko
sądząc, że tam to na pewno kogoś spotkam. Kiedy jednak tam się udałem,
zobaczyłem, że boisko też zniknęło i wtedy wreszcie zrozumiałem. Byłem zupełnie
sam. Pomyślałem, że to za karę zostałem zesłany na jakąś wyspę, która trochę
przypomina mój dom, a jednak nikt tam nie chce ze mną mieszkać! Czułem się
okropnie.
I wtedy się przebudziłem. Było mi bardzo ciężko i postanowiłem, że muszę
wszystko naprawić. Przeprosiłem mamę, pogodziłem się z siostrą Niną. Zabrałem
piłkę i pobiegłem do kolegów. Tym razem przyjęli mnie do drużyny. Pomyślałem, że
to był najgorszy ze snów, ale jednak taki, który dał mi wiele do myślenia.

Alan Drożdż, kl. 5d
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Trzymaj formę
W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt: Trzymaj formę pod hasłem Bieg po zdrowie.
Promujemy aktywność fizyczną. Kształtujemy postawy prawidłowego odżywiania się. Nasze zajęcia mają
rozwijać zainteresowania uczniów codzienną aktywnością fizyczną. Przeprowadziliśmy już wiele rozmów na
ten temat. Kolejny wywiad w obecnym numerze gazetki.
Zapraszamy także rodziców do współpracy. Może z racji wykonywania swoich zawodów mogą
Państwo wypowiedzieć się na ten temat.

W ramach projektu przeprowadziliśmy wywiad
z Panem Trenerem Mariuszem Starzonkiem
Maciej Urbaniak: Witam serdecznie Pana Trenera. W szkole do
której uczęszczam czyli w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu
prowadzimy projekt edukacyjny pt. Trzymaj formę. Promujemy
w nim aktywność fizyczną. Nasze hasło to: Bieg po zdrowie.
W związku z tym projektem chciałbym z Panem porozmawiać.
Jak Pan uważa, czy trenowanie różnych dyscyplin sportowych
przez dzieci jest zdrowe? Jakie są z tego korzyści?
Pan Trener: Trenowanie jest najlepszym sposobem na życie,
człowiek jest wtedy zdrowszy, bardziej zorganizowany i zadbany,
czyli tak jak widzimy, są z tego same plusy.
Maciej: W jakim wieku są Pana podopieczni?
Pan Trener: Trenuję grupy młodzieżowe w FC LUBOŃSKIM ROCZNIK 2000/2001, czyli młodzi
zawodnicy mają po jedenaście lat.
Maciej: Z jaką grupą wiekową pracuje się najsprawniej?
Pan Trener: Jeśli chodzi o pracę na treningach, to na pewno łatwiej i sprawniej pracuje się
z chłopakami, którzy są starsi, a to dlatego, iż są bardziej zaawansowani technicznie.
Maciej: Czy według Pana
opinii bardziej interesują się
sportem
dziewczyny
czy
chłopcy?
Pan Trener: Na pewno chłopcy
są bardziej zainteresowani
sportem,
a
szczególnie
futbolem, ale jeśli chodzi o
dziewczyny, to też nie brakuje
talentów i też interesują się
sportem, jednak nie w takiej
skali.
Maciej: Czy jak Pan był w
wieku swoich podopiecznych,
to też już Pan trenował? Jaką
dyscyplinę
sportową
Pan
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wybrał?
Pan Trener: Moja przygoda ze sportem zaczęła się troszeczkęwcześniej, bo już od pierwszej klasy
szkoły podstawowej trenowałem w Lechu Poznań, a później w szkole Mistrzostwa Sportowego też
pod patronem Lecha, czyli tak zwana 13.
Maciej: Ile lat Pan pracuje w swoim zawodzie?
Pan Trener: Futbol uprawiałem zawodowo przez wiele lat, a jeśli chodzi o moją karierę trenerską to
trwa ona od 5 lat.
Maciej: Lubi Pan też oglądać zmagania sportowe siedząc przed telewizorem?
Pan Trener: Bardzo lubię, chociaż wolę czynnie uprawiać sport.
Maciej: Jakich rad na zdrowe zmagania sportowe mógłby Pan udzielić uczniom szkoły podstawowej?
Pan Trener: Przede wszystkim dużo zapału, chęci optymizmu i uporu w celu, jaki sobie stawiamy, bo
trzeba pamiętać, że nie ma rzeczy niemożliwych i niewykonalnych.
Maciej: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Na zdjęciach Pan Trener Mariusz Starzonek
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W Cieszkowiance ruszyła akcja: Opatrunek na ratunek
W styczniu i w lutym w Szkole Podstawowej nr 2 zbieramy opatrunki, aby przekazać je
do krajów misyjnych. Dzieje się to w ramach akcji organizowanej corocznie przez Fundację
Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania. Dowiedzieliśmy się, że w krajach
misyjnych każdy bandaż czy plaster jest na wagę złota, dlatego zachęcamy naszych uczniów
i ich rodziców do podarowania chorym na misjach środków opatrunkowych. Usłyszeliśmy od
misjonarzy: Nie myślcie, że jedna rzecz to tylko kropla w oceanie potrzeb, bo właśnie z kropli
składa się ocean. Dołączymy naszą kroplę dzięki podarowaniu opatrunków.
Alicja Walenciak - Galińska
Zdjęcie z pracy polskiej lekarki w krajach misyjnych pochodzi ze zbiorów Redemptoris Missio
z Poznania
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Ostatnio miałam okazję przeczytać książkę Agnieszki Kacprzyk pt.
Polowanie na niebieskie migdały. Powieść bardzo mi się spodobała. Opowiada
o codziennym życiu młodej dziewczyny - Ireny, która bardzo chciałaby zyskać
sympatię najpopularniejszych dziewczyn w szkole. Realizując swój plan napotyka
na różne przeszkody, które utrudniają jej dojście do celu.
Z książki wynika, że nie możemy tracić nadziei, iż ma świecie istnieje osoba,
która może okazać się bratnią duszą z podobnymi zainteresowaniami i problemami.
Czytając powieść Agnieszki Kacprzyk uczymy się jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach oraz jak ważne jest to, by przezwyciężać drobne niepowodzenia
i znaleźć sobie przyjaciela, który będzie akceptował i szanował nas takimi, jakimi
jesteśmy.
Jest to jedna z moich ulubionych książek i wszystkich zachęcam do jej
przeczytania.
Gabrysia Raczkowiak, kl.6b
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Wygraliśmy 250 sztuk gazetek, wydrukowanych w drukarni Głosu Wielkopolskiego.
Po raz kolejny sprzedawaliśmy je przed zebraniami naszym Rodzicom

Pieniądze ze sprzedaży przeznaczymy dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Wspólna Droga ”. Członkowie tego Stowarzyszenia pięknie nam się odwdzięczyli,
zapraszając w styczniu na Jasełka.
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Kalendarz frazeologiczny Cieszkowianki
Być ubogim jak mysz kościelna –
być bardzo biednym.
Jako pierwsza prawidłowo odpowiedziała
Ola Michalak z kl. 5d

Porozmawiać w cztery oczy –
porozmawiać osobiście, bez udziału
innych osób.
Nikt nie odpowiedział prawidłowo.
Czarna owca to jakiś odmieniec.
Prawidłowo odpowiedziały:
Magda Skorlińska z kl. 4b
i Magda Różańska z kl. 6b
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