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Uczniowie ciekawi świata odpowiadają na pytania !!!

Dlaczego pada śnieg?
Kiedy nastała pora zimowa, również w niebie zrobiło się zimno. Trzeba było wyciągnąć puchowe
poduszki i pościele. Jako, że dawno ich nie używano, to były sztywne. Co zrobić? Aniołowie zastanowili się
i zaczęli je trzepać. Trzepali tak mocno, że resztki pierza zaczęły spadać na ziemię w postaci puchowego śniegu.
Mikołaj Stachowiak, kl.4b
Dlaczego lew jest królem zwierząt?
W dżungli żyło dużo zwierząt. Kiedy pewnego dnia wybuchł pożar, wpadły one w panikę. Biegały
w różne strony. Wtedy lew swoim rykiem powstrzymał je i przeprowadził w kierunku, w którym ogień nie
zamknął im drogi. Zwierzęta zostały ocalone. Od tamtego czasu lew został królem zwierząt, ponieważ soją
postawą i wielką odwagą zasłużył na to.
Julia Kwiatkowska, kl.4b
Dlaczego ryby nie mają głosu?
Kiedy jeszcze Posejdon władał wszystkimi wodami, ryby umiały mówić. Któregoś dnia obok jego pałacu
urodziła się maleńka rybka. Zajrzała ona przez okno i zobaczyła jak Posejdon z nudów dłubał w nosie.
Roześmiała się głośno i powiedziała to swoim rodzicom. Rodzice rybki powiedzieli to przyjaciołom, przyjaciele
rakom, raki żabom i tak dalej rozchodziła się wiadomość. Posejdon usłyszał jak wszyscy mówią o nim i za karę
odebrał rybom głos.
Martyna Michalak, kl.4b
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W październiku 2012r. nasza podopieczna z Kamerunu pisała do nas list. Otrzymaliśmy
go w marcu obecnego roku. Jak się okazało po przetłumaczeniu, brzmi on następująco:
Drodzy koledzy dziennikarze w Polsce, witam!
Co u Was słychać? U mnie, dzięki Bogu, wszystko dobrze.
Piszę ten list, aby podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiliście na rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
Odczuwam smutek, że straciliśmy naszą matkę LIDIĘ, niech jej dusza spoczywa w spokoju. Wakacje minęły mi
dobrze. Uczę się dobrze w szkole. U nas dużo pada, do szkoły chodzę w deszczu.
Dziękuję bardzo jeszcze raz za wszystko, co dla mnie zrobiliście …
INNA GALIX
*****************************************************************************************
Odbył się w naszej szkole w marcu konkurs historyczny:
Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989
Oto jego wyniki:
1. Dominika Maik, kl. 6b, II wojna światowa widziana oczami dziecka
2. Julia Chęcińska, kl. 6a, Jakub Lemiech – historia zwykłego Polaka, uczestnika bitwy pod Lenino
3. Bartosz Maik, kl. 6b, Skromny, a zarazem Wielki Człowiek
4. Dominik Janowski, kl. 6e, Skauting w Polsce
5. Marta Cieślak, kl. 5d, Ze wspomnień moich przodkiń…
Prace ww. uczniów zostały wysłane do etapu wojewódzkiego.
Wyróżnienie: Walter Samuel Hunter, kl. 6e, Rodzinne opowieści o metodach połowu ryb

Laureaci konkursu piszą o swoich zainteresowaniach
i powodach przystąpienia do konkursowych zmagań
Kiedy Pani od historii przekazała nam informację o konkursie pt: „Losy bliskich i dalekich żyjących
w latach 1914-1989”, od razu przypomniałam sobie, jak moja prababcia nieraz coś opowiadała o tym jak
pracowała u Niemki. Postanowiłam bliżej się tym zainteresować i porozmawiać z prababcią, aby dowiedzieć
się jak wyglądało jej życie w czasie II wojny światowej. Prababka opowiedziała mi wszystko tak, jak
zapamiętała, spisałam jej wspomnienia, a potem zagłębiłam się w książki, żeby poszukać tła historycznego do
spisanej opowieści. Okazało się, że pomimo upływu tylu lat od tych wydarzeń, prababcia doskonale pamiętała
to wszystko i chętnie nam opowiedziała. Kiedy usłyszała, że za swoją pracę otrzymałam pierwszą nagrodę, była
bardzo ze mnie dumna, a ja swoje opowiadanie wydrukowałam i dałam prababce na pamiątkę, bo przecież to
Ona jest jej główną bohaterką.
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Dominika Maik, klasa 6b
Ja z kolei – pisze Bartek Maik – miałem trochę problem w napisaniu pracy na konkurs, bo moja siostra
opisała losy prababci, a niestety pozostali pradziadkowie, którzy przeżyli II wojnę światową, już od kilku lat
nie żyją. Jednak dobry pomysł podsunęła mi babcia, która ma pamiątkowe książki o naszym krewnym
arcybiskupie poznańskim Antonim Baraniaku. To właśnie od babci dowiedziałem się, że życie duchownych po
II wojnie światowej nie było łatwe i dlatego postanowiłem napisać o życiu księdza, który był naszą rodziną.
Pozostałe informacje zebrałem z gazet, bo jak się okazuje był to bardzo znany i szanowany człowiek.

Bartosz Maik, klasa 6b
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Jesienią ubiegłego roku usłyszałam od pana Michała Szwackiego o ogólnopolskim konkursie
historycznym pt.: „Losy bliskich i losy dalekich”. Postanowiłam zmierzyć się z tak ciekawym wyzwaniem.
Zawsze lubiłam wyobrażać sobie, że moja rodzina ma słynnych i majętnych przodków. Marzyłam, że
jestem potomkinią rodu Jagiellonów, w moich żyłach płynie królewska krew. W gorszym wypadku, moi
przodkowie byli heroicznymi hetmanami, biorącymi udział w wyprawach razem

z królem

Janem III

Sobieskim. Niestety nie udało mi się dotrzeć do źródeł potwierdzających moje mrzonki. Jednak opowieści
mojego dziadka Tadeusza, o losach jego ojca - Jakuba, pozwoliły mi uwierzyć, że każda zwykła ludzka historia
może stać się historią niezwykłą i skłonić do poszukiwań informacji na temat losów naszych bliskich, którzy
często przypadkowo wpadali w wir wydarzeń wojennych. Tak było w wypadku mojego pradziadka, który
zesłany w lutym 1940 roku na Sybir, wstąpił do I Dywizji Kościuszkowskiej, walczył pod Lenino i brał udział
w walkach o wyzwolenie Warszawy. W rodzinnych archiwach udało mi się odnaleźć liczne dokumenty
i zdjęcia uwiarygodniające niezwykłe losy pradziadka Jakuba i tak powstała moja praca konkursowa.

Julia Chęcińska, kl.6a
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Pisanie pracy na konkurs historyczny było dla mnie dość dużym wyzwaniem. Najprzyjemniejszą
częścią była wizyta w rodzinnych miejscowościach mamy i taty. Podczas spotkań z rodziną zbierałam
wiadomości rozmawiając z babcią, dziadkiem oraz siostrami drugiej, nieżyjącej już babci. Oglądałam rodzinne
albumy i pamiątki. W domu zaczęłam to wszystko spisywać, wtedy okazało się, że niektórych rzeczy nie wiem
i dzwoniłam do babci i dziadka po informacje dodatkowe. Poznałam historię swojej rodziny. Jestem
zadowolona z efektów.
Marta Cieślak, kl. 5d

Brzytwa pradziadka

Żelazko z duszą

Stare żarna
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Doskonałe mleko - to lubię!
Wyniki konkursu:
1. Maja Gogulska kl.4b
2. Bartek Nowakowski, kl. 5b
3. Jakub Gronek, kl. 4b
Wyróżnienie za pomysłowe ujęcie tematu:
Mikołaj Stachowiak, kl. 4b
Kacper Szafran, kl. 4b

Rys. Julia Ogonowska, kl.5d
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zwycięskie prace

Dawno temu w pewnym sklepie, mieszkał mały kartonik mleka. Był on zmartwiony, ponieważ ludzie
ani nie kupowali, ani nie pili mleka i przetworów mlecznych.
Małe mleko postanowiło, że samo się tym zajmie. Już chciało zeskoczyć z półki, ale zatrzymała je
koleżanka śmietanka i zapytała dokąd idzie? Kartonik odpowiedział, że idzie zachęcić ludzi do picia mleka.
Anitka – bo tak miała na imię koleżanka małego mleka – zapytała czy może iść z nim. Bolek – mały kartonik –
zgodził się i razem ruszyli w drogę. Wymknęli się przez tylne drzwi sklepu, tak, aby nikt ich nie widział. Poszli
do znajomego sera na magazyn. Ser potrafił otwierać magiczne drzwi do świata produktów mlecznych. Całą
drogę zastanawiali się co zrobić, żeby ludzie, a zwłaszcza dzieci, chciały chętniej pić mleko i jeść produkty
mleczne, tak zdrowe przecież. Postanowili, że zrobią pokaz, na którym przedstawią, jak spożywanie produktów
mlecznych jest potrzebne wszystkim ludziom. Chcieli pokazać, jak dużo dają one zdrowia i siły. Ludzie mają
dzięki nim mocne zęby i kości. Dzieci w czasie najbardziej intensywnego wzrostu powinny spożywać około
dwóch szklanek mleka dziennie. Powiedzieli o swoim pomyśle napotkanym w krainie mlecznym produktom.
Wszystkie zgodziły się pomóc w realizacji planu. Anitka i Bolek zostali w krainie mleka na noc, żeby
dopracować swój plan. Następnego dnia wszystkie produkty mleczne poszły do świata ludzi. Przyłączyło się
mnóstwo mleka i produktów mlecznych takich jak sery czy jogurty. Zrobili wspaniały pokaz. Ludzie na
początku byli bardzo zdziwieni, ponieważ nie spodziewali się że mogą zobaczyć coś tak niesamowitego,
a jednocześnie ciekawego, ale potem zdali sobie sprawę, że powinni pić mleko i jeść produkty mleczne.
A dlaczego? Dlatego, że zawierają one dużo wartościowych składników, a gdy dosypać do mleka kakao, ma
pyszny czekoladowy smak.
Od tej pory wszyscy ludzie kupowali i pili mleko. Jedli dużo jogurtów, do czego namawiali także
dzieciaki. Mleko jest teraz także w szkole. Piją je dzieci, każdego dnia...A mały kartonik mleka jest ze siebie
naprawdę dumny. Najbardziej z tego, że teraz zamiast słodyczy czy chrupek dzieci w szkole wybierają produkt
mleczy, a to jest naprawdę ogromny sukces. Oby tylko trwało to jak najdłużej, bo warto pić doskonałe mleko –
to lubię!
Maja Gogulska, kl.4b
*****************************************************************************************
Tegoroczny wyjazd na wakacje Tomek będzie długo pamiętał. Przekonał się na nich, jak dobre
i odżywcze jest mleko i jego przetwory. Tak bardzo nie lubił nabiału, a tu nagle stał się fanem wszelkich
produktów mlecznych. Kiedy rodzice powiedzieli Tomkowi, że w tym roku wakacje spędzą na wsi, chłopak
załamał się. Co tam będzie robił? Od kilku lat, w czasie urlopu, wyjeżdżali nad morze. Lubił kąpiele w wodzie
i granie w piłkę na plaży. A teraz? Co można robić na wsi? Chyba tylko się nudzić. Tomek był bardzo
zaskoczony, gdy zajechali na miejsce. Wyobrażał sobie wszystko całkiem inaczej. Na miejscu był basen,
postawiony w ogrodzie, duży plac zabaw, a za płotem biegały konie. Była tam też ogromna łąka, na której pasły
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się krowy. Całe mnóstwo krów.
- Ciekawe, na co im tyle krów? - spytał Tomek.
- Oddajemy mleko do pobliskiej mleczarni - odpowiedział mu gospodarz. - Przerabiają je tam na pyszne
jogurty i serki. A ty lubisz serki? - zapytał Tomka.
- Fuj ! Nie cierpię ich! - odpowiedział chłopiec. - Już od małego nie jem nabiału.
- Oj to szkoda. Mleko jest takie zdrowe i pyszne. Może się jednak skusisz na jakiś serek w czasie pobytu u nas powiedział gospodarz.
- Chyba nie - burknął młodzieniec.
Jak się okazało, w okolicy przebywała reprezentacja Polski w siatkówce. Tomek lubił ten sport. A że
chłopcy trenowali niedaleko, często ich obserwował. Pewnego ranka widział, jak jego ulubiony zawodnik
przyszedł do gospodarza po mleko, takie prosto od krowy.
- Wy to pijecie ? - zapytał.
- Oczywiście! - odpowiedział mu siatkarz. - To najlepsze co może być!
Mleko to produkt najwszechstronniejszy pod względem wartości odżywczych. Jest niezbędnym
składnikiem diety człowieka. Mleko to najtańsze i najlepsze źródło dobrze przyswajalnego wapnia, białka,
magnezu, potasu, witamin z grupy B oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D i E. Spożywanie mleka
pokrywa niemal w 100% zapotrzebowanie organizmu w wapń, który jest wykorzystywany do prawidłowego
rozwoju układu kostnego, a także wielu procesów metabolicznych komórek mięśniowych czy nerwowych.
Tomek słuchał z zaciekawieniem. Dowiedział się, że powinien wypijać codziennie przynajmniej 2 szklanki
mleka, a do tego jeść tyle samo kefiru i jogurtu oraz żółty ser.
Chłopiec podziękował za rozmowę, popędził do pokoju i poprosił mamę o jogurt. Ta spojrzała na niego
zdziwiona i powiedziała:
- Przecież ty nie jesz jogurtów.
- Rozmawiałem z Bartkiem, no wiesz, tym siatkarzem i opowiedział mi, jak wiele wartości odżywczych ma
mleko i że to samo zdrowie. Postanowiłem więc spróbować. Może w przyszłości też będę znanym siatkarzem.
Gdy Tomek jadł jogurt, mama obserwowała go. Najpierw powąchał go, spróbował troszkę, aż pochłonął cały.
Bardzo mu zasmakował i poprosił o drugi.
- Jak mogłem tego nie lubić? - powiedział. - Przecież to takie pyszne!
Mama nic nie powiedziała, ale bardzo się ucieszyła. Chłopiec przekonał się do mleka i jego przetworów.
W końcu jest ono źródłem samych witamin i ma mnóstwo wartości odżywczych. A i wakacje na wsi nie były
takie złe, jak sobie wyobrażał. Tomek obiecał gospodarzowi, że w przyszłym roku również przyjedzie. Tak mu
się tam spodobało.
Bartek Nowakowski, kl. 5b
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Historia zgubionego mleka
Prawie wszystkie dzieci nie biorą śniadania do szkoły, zamiast tego jedzą niezdrowe przekąski.
A przecież można tam wypić świeże, odżywcze mleko. Jest ono źródłem wapnia i fosforu niezbędnego do
wzrostu kości. Aby zachęcić dzieci do picia mleka opowiem historię zgubionego mleka.
Pewnego ranka, gdy mleko jechało ciężarówką do szkoły, zdarzył się wypadek i mleko wypadło
z samochodu. Zakręciło mu się w głowie i nie wiedziało gdzie jest. Idąc wzdłuż drogi, dotarło do parku
i zmęczone usiadło pod drzewem. Wtedy pomyślało, że może specjalnie je wyrzucili, bo dzieci chyba go
nie lubią i rzadko piją. Zaczęło płakać. Łkanie usłyszał sok, odwieczny rywal mleka i powiedział, że
chciałby być taki jak ono – zdrowe, a nie przesłodzone. Podniósł je i powiedział, że pomoże mu wrócić do
szkoły. Przez całą drogę podtrzymywał je na duchu i mówił, że jest niezbędnym i wartościowym
składnikiem diety człowieka…
I tak się stało, mleko wróciło do szkoły, a dzieci cieszyły się, że znów mogą wypić coś pożywnego.
Bo przecież właściwe odżywianie dzieci, zwłaszcza odpowiednia ilość białka, witamin i wapnia w diecie,
których cennym źródłem jest mleko i jego przetwory, ma wpływ na rozwój fizyczny i umysłowy
człowieka.
Zachęcam i polecam – wszyscy pijcie mleko !!!
Jakub Gronek, klasa 4b

Rys. Julia Kwintkiewicz, kl. 5b
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Co jeszcze może dziać się z mlekiem?

Wyobraźnia nie zna granic, gdzie stąpnie, tam jej terytorium
Czerwony Kapturek i Mleko
Dawno, dawno temu żyła pewna rodzina. Nie była ona ani bogata, ani biedna, ale lubiła Mc Donalda.
Jedli oni tylko jedzenie tam zamówione. Żyła w tej rodzinie dziewczynka zwana Czerwonym Kapturkiem,
z racji czerwonej czapeczki, którą uszyła jej babcia. Pewnego dnia mama Czerwonego Kapturka powiedziała:
– Czerwony Kapturku, babcia zachorowała i ty możesz zanieść jej fast food’a.
– Dobrze mamusiu. Czy mogę zanieść babci też colę? Podobno to bardzo zdrowe – zapytał Czerwony
Kapturek.
Mama zgodziła się i ostrzegła córkę, żeby uważała na Mleko. Po tych przestrogach Czerwony Kapturek
ruszył w drogę. W lesie spotkał Mleko. Według Czerwonego Kapturka Mleko było zdrowe, jednak ona i jej
rodzina tolerowali tylko fast food’y. Od razu Czerwony Kapturek ominął Mleko, ale pomyślał, że może by
spłatać babci figla i ją nastraszyć. Kazał więc Mleku pójść do niej, a ono wykonało polecenie, ale gdy dotarło
do drzwi domku staruszki postanowiło, że samo spłata figla Czerwonemu Kapturkowi i przebrawszy się za
lekarza wkroczyło do domu babuni.
W domu na środku izby stało łóżko, a w nim stara, chora kobieta. Mleko poczęstowało babcię żółtym
serem, kefirem, maślanką i masą innych przetworów mlecznych. Kiedy Czerwony Kapturek wszedł do chatki,
Mleko ukryło się pod łóżkiem. Jakie było zdziwienie Kapturka, gdy ujrzał, że babcia skacze po łóżku. Nie
wiedział, że to za sprawą produktów z Mleka, które przywróciły jej zdrowie. Pół godziny później babcia
rozpaliła w piecu, ale nie drewnem, tylko przy pomocy jedzenia z Mc Donalda.
To zdarzenie zmieniło jadłospis rodziny Czerwonego Kapturka. Od tego czasu nikt z nich nie chodzi już
do Mc Donalda, lecz wszyscy karmią się zdrowymi przetworami z Mleka. Mleko zaś zaczęło być przyjmowane
z radością w każdym domu.
Mikołaj Stachowiak, kl. 4b

Kosmiczne mleko
W dalekim zaułku galaktyki, mieściła się planeta TOXIKO, którą zamieszkiwały kosmogluty. Pewnego
dnia glutczycy (naukowcy) odkryli ciecz, która mogłaby im zapewnić kości. Wykryli, że ta ciecz zwie się
MLEKO. Stworzyli plan, aby napaść na planetę Ziemię. Chcieli porwać wszystkie mleczne krowy. Zaczęły się
prace nad maszynami do pozyskiwania mleka i innych przetworów mlecznych. Tydzień później ich plan wszedł
w życie. Każdy wojownik uzbroił się po usta. Ale na marne, bo bez kości te zbroje nie miały się na czym
trzymać. Więc zamiast tego wzięli broń i wsiedli na statek. Podróż trwała dwa miesiące. Kiedy wylądowali na
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Ziemi, włączyli pole niewidzialności i statek zniknął. Ledwie wyszedł jeden kosmita, zobaczył go pobliski
farmer i zaczął niezwykle krzyczeć, uciekając do domu. W domu chwycił telefon i zadzwonił do wojska.
Tymczasem, na farmie kosmici hipnotyzowali krowy zabierając je na statek. Zajęło im to parę godzin, bo tych
krów było 1282. Nie wiedzieli, że ktoś ich śledzi i dostarcza informacje dla wojska. Kiedy zostały dwie krowy,
kosmici zobaczyli, że wojsko jedzie z czołgami, załadowanymi słoikami. Chwilę trwała walka i każdy
kosmoglut był już zamknięty w słoju. Zezłoszczony król kosmitów krzyczał: Czy my nie mamy prawa do
kości? Wtedy generał zaproponował: Możemy zawrzeć układ, my wam będziemy dostarczać mleko, a wy
dostarczycie waszą technologię oraz będziecie chronić naszą planetę. Umowa została zawarta, planeta Ziemia
jest od tego momentu bezpieczna, a kosmogluty piją ziemskie mleko i maja duże, mocne i zdrowe kości.
Kacper Szafran, kl.4b

Rys. Maria Matusiak, kl. 4c
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Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim w Cieszkowiance
W kwietniu w Cieszkowiance odbywały się spotkania autorskie z Łukaszem Wierzbickim. Ten
niezwykły człowiek zebrał i opracował reportaże Kazimierza Nowaka z podróży do Afryki. Napisał on wstęp
do wydanej przez siebie książki pt. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Ten sam temat przedstawił w formie
opowiadań w książce dla dzieci pt. Afryka Kazika.
Od tego momentu Łukasz Wierzbicki zaczął pisać regularnie dla dzieci oraz spotykał się z nimi. Promując
swoje książki opowiadał np. o losach niedźwiedzia Wojtka z Armii Andersa (Dziadek i niedźwiadek. Historia
prawdziwa). Autor wielu publikacji dla dorosłych i dzieci został wielokrotnie nagrodzony i wyróżniony
literackimi nagrodami.
Spotykając się z uczniami naszej
szkoły, pan Łukasz Wierzbicki opowiadał
o swojej najnowszej książce pt. Wyprawa
niesłychana Benedykta i Jana. Historia
prawdziwa. Osnuł ją na relacjach ojców
franciszkanów Jana di Piano Carpini’ego
oraz Benedykta Polaka, którzy wybrali
się w podróż do Imperium Mongolskiego
w

XIII

uczniowie

wieku.

Podczas

oglądali

też

spotkania
slajdy

i uczestniczyli w scenkach.
Martyna Michalak, kl. 4b
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Rys. Amelia Szczepaniak, kl. 4b
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Socrates-Comenius – Turcja – Gaziantep

W dniach od 8 do 12 kwietnia 2013r. delegacja uczniów z Cieszkowianki przebywała w Turcji,
w miejscowości Gaziantep – 1,5 milionowej metropolii leżącej w pobliżu granicy syryjskiej. Przez kilka
wieków panowało tu Cesarstwo Bizantyjskie, później Imperium Osmańskie, które skutecznie wprowadziło
islam. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Chęcińska, Dominika Szymanda, Maja Smaglewska, Ola Skoracka,
Mateusz Frąckowiak i Kuba Szaroleta pod opieką nauczycieli Bogumiły Kurzawskiej, Marty Lewandowskiej,
Joanny Kordzińskiej i Anny Czarneckiej – Kimli. Pracowali oni w ramach programu Terranostra@ourearth.
Odwiedzili też m.in.: ZOO, Muzeum Mozaik Zeugma przedstawiające niezwykłe mozaiki naścienne
i podłogowe z czasów rzymskich i greckich oraz Muzeum Zabawek i bazar, na którym można kupić dosłownie
wszystko i podziwiać starożytne mury twierdzy na wzgórzu. Uczestniczyliśmy również w finałowym
przedstawieniu „Noah's spaceship”. Czworo naszych przedstawicieli z Cieszkowianki pokazywało prezentację
o pogodzie, którą wcześniej przygotowano w Polsce. Ze sprawdzonych źródeł dowiedzieliśmy się, że
wszystkim uczniom i nauczycielom bardzo się podobało.
Maja Smaglewska, kl. 6b
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Lubońskie dyktando – Złote pióra
25 kwietnia w dyktandzie lubońskim uczestniczyli także uczniowie Cieszkowianki:
I zespół: Jakub Szczepański, Maja Smaglewska, Nikola Jankowska.
II zespół: Samuel Walter Hunter, Jagoda Buchting, Jakub Walczak.

Drugie miejsce w kategorii: Junior – szkoła podstawowa zajął zespół nr 1. Gratulujemy !!!
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O takiej szkole marzą uczniowie 3e !!!
Moja

wymarzona

szkoła

znajduje

się

przy

ul.

Czekoladowej. Ten ogromny budynek ma prawie 500 m
długości, 200 m szerokości i 100 m wysokości. Ma piękne
duże okna i znajdujący się z tyłu wielki taras. Jest tak
wysoki, że ma aż 14 pięter! Znajduje się w nim: 13 klas, sale
gier, basen, siłownia, nowoczesne kino, starodawny teatr,
ciekawa biblioteka i inne tajemnicze miejsca. Na dworze
jest: przytulny park, 50 koni, ogromna stajnia i najnowsze
boisko. W parku są jeszcze huśtawki. Ja narysowałam
akademię moich marzeń. Mogą do niej chodzić wszystkie dzieci. Chciałabym kiedyś taką
szkołę zobaczyć.

Aleksandra Jakubowska, kl.3e
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Chciałbym, żeby szkoła moich marzeń była
ogromna. Powinna mieć 3 piętra i duże klasy.
W salach byłyby krzesła, ławki i fotele masujące.
Żeby szkoła były ciekawa i przytulna, to mieściłaby
się w niej sala gier i zabawki. W mojej wymarzonej
szkole byłby również basen, siłownia, teatr, kino
i biblioteka. Ponieważ szkoła marzeń musi być
nowoczesna, to będą w niej najnowsze komputery.
Dzieci będą uczyć się na fotelach masujących, a do
pisania używają tabletów. W wymarzonej szkole
wymarzone

lekcje

są

przyjazne

i

zabawne.

Nauczyciele będą zachowywać się jak pan Kleks. Szkołę otaczać będzie przestronny park
z ogrodem i duże boisko. Chciałbym siedzieć już w masującym fotelu z tabletem w ręku.

Łukasz Pancer, kl.3e

Nr 9 (36) kwiecień 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

25

Chciałabym aby moja wymarzona szkoła
była zbudowana z kolorowych cegieł. Budynek ten
byłby

czteropiętrowy

i

miałby

wiele

klas.

Znajdowałby się w nim wielki taras, na którym
można jeździć konno. Klasa, w której bym się
uczyła, składałaby się z dwadzieściorga dzieci.
Sale byłyby duże i kolorowe. Każda sala miałaby
inny

wystrój

z

komputerami,

zwierzętami,

roślinnością, grami... W szkole tej byłby basen oraz
kino. Dzieci cały czas byłyby uśmiechnięte.
Nauczyciele bardzo mili, tak jak teraz. Mam
nadzieję, że w przyszłości do mojej szkoły będzie
chciało uczęszczać wielu uczniów.

Weronika Mańczak, kl.3e
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Moja wymarzona szkoła znajduje się w Luboniu.
Mieści się przy ulicy Lipowej. Szkoła ta jest piętrowa
z poddaszami i basenem. Ma wiele zakamarków. Na piętrze
jest moja wymarzona sala lekcyjna. Ściany są kolorowe,
krzesła bardzo wygodne jak w samolocie. Jest w niej dużo
roślin oraz tablica interaktywna. Z głośników płynie cicho
muzyka. Z okna jest widok na ogród, w którym jest
mnóstwo drzew, krzewów i kwiatów. Na poddaszu znajduje
się pokój rekreacyjny z telewizorem 5D, komputerem,
bilardem oraz tenisem stołowym. Jest tam duża kanapa
masująca. W piwnicy jest siłownia i przyrządy gimnastyczne. Na zewnątrz znajduje się boisko
do koszykówki i kort tenisowy. Szkoła z zewnątrz wygląda jak wielki zamek z mnóstwem
tajemnic. Właśnie tak chciałabym, żeby wyglądała moja wymarzona szkoła.

Gabrysia Matuszczak, kl.3e
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Przypominamy !!!
W kwietniu i w maju w SP2 zbieramy opatrunki i okulary, aby przekazać je do krajów misyjnych.
Dzieje się to w ramach akcji organizowanej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
z Poznania. Zapraszamy do przyniesienia bandaży, plastrów, igieł i strzykawek, rękawiczek jednorazowych
oraz okularów do dyżurki, do wychowawcy lub bezpośrednio do Alicji Walenciak – Galińskiej.

Rys. Julia Wolska, kl. 4b

Pojawiła się nowa akcja – zbiórka okularów, które trafią na misje. Mogą być one zarówno używane jak
i nowe. O okulary do Fundacji zwrócili się polscy misjonarze, którzy chcieliby pomóc miejscowej ludności.
Większość ludzi z krajów rozwijających się nigdy nie miała styczności z lekarzem, a o badaniu wzroku nawet
nikt nie słyszał. Pierwsza partia zebranych okularów trafi na misję w Maggotty na Jamajce. Tam koszt zakupu
jednej pary okularów waha się w granicach 50 dolarów, dla miejscowej ludności jest to kwota niebotyczna.
Z wiekiem ludzie widzą coraz słabiej, ale uczą się z tym żyć nie mając pojęcia, że kiedyś mogą
zobaczyć z bliska przedmioty, którymi się posługują. Nie widzieć i nagle zobaczyć to dla miejscowych jak
czary – stąd nazwa Akcji. Okulary dla Jamajczyków dobiorą amerykańscy lekarze okuliści, którzy planują
odwiedzić misję latem tego roku. W Polsce będą one zabezpieczone, spakowane do paczek, paczki zostaną
obszyte płótnem przez wolontariuszy Fundacji i posłane do misje.
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Plakaty uczniów z kl. 4b zachęcają w szkole do zbiórki

Rys. Amelia Szczepaniak, kl.4b

Rys. Oliwia Kliks, kl.4b
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Witam!
Nazywam się Kacper Szafran. Jestem uczniem klasy 4b.
Interesuję się wynalazkami i rysowaniem. Jestem z tego
dumny. Wymyśliłem różne projekty. Zacząłem się tym
interesować od dosyć dawna i się bardzo z tego cieszę.
Połączyłem te dwa zainteresowania i zacząłem rysować
moje własne pomysły na wynalazki. Powstało wiele
prac np. wehikuł czasu czy przyrządy laserowe, a nawet
kinetyczna rękawica. Mam szczerą nadzieję, że
w przyszłości będę także się tym zajmował. Na razie
narysowałem swoje projekty.

Czas – maszyna
Zastosowanie: maszyna ta umożliwia podróż w czasie, a szczypce pobierają rożne próbki.

29

Nr 9 (36) kwiecień 2013r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

30

Laserowa ∞
Zastosowanie: przyzywa różne
laserowe przyrządy pomocnicze.

Kine – wica
Zastosowanie: umożliwia
przenoszenie różnych rzeczy siłą
woli.
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Znowu wygraliśmy 250 sztuk gazetek !!!
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