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Nowy Rok i Stary w ostatnią grudniową noc się spotkali

i długo ze sobą o przyszłości rozmawiali.

Rys. Feliks Tarent, kl. 4c



Nr 5 (43) styczeń  2014r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                    2

Dostojnym,  wolnym  krokiem  przyszedł  Stary  Rok  z  siwą  brodą.  Usiadł  obok  

małego Nowego Roku, który był trochę smutny.

– Co ci się stało chłopcze? Przecież to ty będziesz teraz rządził światem, powinieneś  

się cieszyć.

– Cieszę się, ale nie ukrywam, że mam tremę. To prawdziwy zaszczyt przejąć rządy  

po tobie, ale także wielkie wyzwanie. Za nic w świecie nie chciałbym popsuć tego,  

co ty dokonałeś.

 Stary Rok przypomniał sobie ludzi, wydarzenia na świecie, piękno przyrody, która  

zmieniała się na jego oczach. Wzruszył się i dyskretnie otarł łzę spływającą po policzku.  

– Postępuj tak, jak dyktuje ci serce, a reszta sama przyjdzie – powiedział Stary Rok  

do swego następcy. Pracuj nad tym, aby wszystkim i każdemu z osobna żyło się  

dobrze, w zdrowiu i radości, w bezpiecznym świecie.

– Bardzo  się  martwię  o  zimę w tym roku.  Jest  mało  śniegu.  Trochę  mrozu...  -  

zasmucony powiedział Nowy Rok.

– To może być przez to globalne ocieplenie. Na ziemi jest też dużo chemii i spalin.  

Ta nowoczesność doprowadzi nas do tragedii...

Tu przerwał mu Nowy Rok:

– Przecież jak ludzie zobaczą takie zmiany, to może też się zmienią. Może zaczną  

myśleć co robią i zmienią się na lepsze.

– Niby dlaczego na lepsze? Przecież oni ciągle siedzą w domach przed ekranami  

i coraz mniej korzystają z darów natury – ze smutkiem ciągnął Stary Rok.

– Co teraz zrobić? – posmutniał też młodzieniec.

Wyglądało na to, że Stary Rok ma jednak jakieś pomysły. Zaczął więc mówić: 

– Na początek, kochany, trzeba zadbać o zimę. Dzieci we ferie będą wyjeżdżać na  

narty, więc należałoby nasypać dużo śniegu.

– No i na łyżwy też będą chciały pójść, to mróz solidny się przyda – kontynuował  

weselszy już Nowy Rok.
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– Gdy już czas ferii się zakończy i dzieci wrócą do szkół, piękna pogoda nadejść  

powinna. Zielone łąki przydałoby się obsypać kolorowymi , pięknymi kwiatami,  

a sady wypełnić kwitnącymi drzewami – opisywał Stary Rok.

– Tak, to święta racja. Już nie mogę się doczekać tej wiosny. To musi być piękny  

widok – stwierdził Młody.

– To naprawdę najpiękniejsza pora roku, mój drogi przyjacielu.

– A lato? Czy ono musi być gorące? - zapytał Nowy Rok.

– Oczywiście, to w końcu lato. Słońce pomaga naładować akumulatory na jesienne  

słoty i długie zimowe wieczory. Niech ludzie nacieszą się latem jak najdłużej.

– Właśnie, dzieci muszą wyszaleć się latem w wodzie. Koniecznie musi być ciepło –  

już teraz Nowy Rok rozumiał o co chodzi.

– Tak,  tak – odparł  staruszek – a jesień to powinna być ciepła,  a nie  wietrzna  

i deszczowa. Tylko wtedy drzewa są takie piękne i kolorowe.

Wyraźnie było widać, że Stary Rok pomógł Nowemu. Teraz on już zrobi wszystko,  

żeby  było  lepiej  i  żeby  dorośli  i  dzieci  spędzali  więcej  czasu  ze  sobą  na  świeżym  

powietrzu. 

Nowy  2014  Rok  postanowił  być  rokiem  zdrowym,  uśmiechniętym  i  robić  

wszystko, żeby ludzi zachęcić do pomagania sobie. 2014 Rok chciałby być też rokiem  

bez wojen na świecie, bez tragedii i katastrof.

Witaj 2014 Roku –  niech Ci się to wszystko uda !!!   

Tekst powstał z fragmentów prac uczniów 6b: 

Tomka Pietrzaka, Bartka Nowakowskiego i Piotra Biernasiuka.
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Co nowy rok…
Co nowy rok,

Nowe wrażenia.

Co nowy poranek,

Cudowne wspomnienia.

Lecz tego wieczoru,

Gdy zwierzęta białej gorączki dostają,

Petardy szybko się odpalają.

I tak co roku,

Doznajemy nowego, radosnego szoku!

Szczęśliwego Nowego Roku

w imieniu całej redakcji 

życzy

Julia Jankowiak z klasy 4c :)
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Na przełomie Starego i Nowego Roku trzeba zastanowić się 

nad  tym,  co  się  w  naszym  życiu  dzieje.  Uczniowie  klasy  6b 

zwracają się do Pana Boga. W liście dziękują mu i przedstawiają 

swoje prośby.  

Luboń, dn. 18.12.2013r.

Szanowny Panie Boże!

Pozdrawiam Cię serdecznie. Chciałbym Tobie serdecznie podziękować za to, 

co robisz dla mnie i  wszystkich ludzi,  zwierząt  i  roślin.  Dziękuję Tobie za całe 

piękno, które stworzyłeś, za łąki, lasy, pory roku i za to, że każdego dnia mogę 

kroczyć z Tobą przez świat.

Chciałbym, aby ta piękna przygoda związana z życiem trwała jak najdłużej, 

ale jednocześnie boję się, że może ona w każdej chwili się zakończyć.

Ojcze, życie, które podarowałeś mi jest darem i za to bardzo Tobie dziękuję, 

bo dałeś mi to, co najcenniejsze.

Twój kochany syn – Hubert 

Hubert Soboń, kl. 6b
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Luboń, dn. 17. 12. 2013r.

Szanowny Panie Boże!

Chciałbym Ci Panie Boże podziękować za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. 

Dziękuję Ci za dar życia,  za wspaniałych Rodziców, którzy pomagają mi w tej 

ziemskiej pielgrzymce. Czasem bywa ciężko, ale zawsze myślę sobie,  że innym 

może być jeszcze gorzej i nie ma co narzekać.

Dziękuję Ci Panie Boże, że jestem zdrowy, bo przecież zdrowie jest bardzo 

ważne. Ileż ludzi choruje i to ciężko, i nie mogą wstać z łóżka. Oni marzą by być 

zdrowymi, a ja marzę, by grać w piłkę i to marzenie się spełnia.

Dziękuję  Ci  Stworzycielu  za  super  kolegów,  jakich  spotkałem  na  swojej 

drodze. Bardzo lubię spędzać z nimi czas na zabawach i pogawędkach. Jest wtedy 

wesoło. Dziękuję Ci również za mądrych nauczycieli, którzy próbują wlać mi do 

głowy wiele ciekawych rzeczy. Z różnym skutkiem, ale bardzo się staram, by mi 

coś z tych wiadomości pozostało w szarych komórkach.

Wszechmogący Boże, chciałbym Cię prosić o zdrowie dla moich Rodziców 

i pozostałych członków mojej rodziny. Miej ich wszystkich w swojej opiece. Dla 

siebie chciałbym prosić o mądrość, wytrwałość, również o zdrowie i o cierpliwość. 

Z  tym  ostatnim  bywa  u  mnie  różnie.  Daj  Panie  Boże  cierpliwość  również 

nauczycielom, którzy przeprowadzają lekcje w naszej klasie, aby była to dla nich 

przyjemność, a nie kara.

Na końcu jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko i proszę o wysłuchanie 

moich próśb.

Twoje dziecko – Bartek  

Bartek Nowakowski, kl. 6b
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C z y   j ę z y k   a n g i e l s k i   j e s t   w s z ę d z i e ? 

W listopadzie odbył się konkurs dla małych detektywów z klas 1 – 3: 

E n g l i s h   i s   e v e r y w h e r e
Przeprowadziła go pani  Emilia Wallheim. 

Laureaci konkursu to:

1. Julia Karaulus, kl.1a; Agnieszka Borowska, kl.2c;

2. Agata Frąckowiak, kl. 1a;

3. Kornelia Grzesiak, kl. 2b; Dominika Galińska, kl. 2c.

Wyróżnienia otrzymali:

Klara Hofman, kl.2b;  Jakub Górski, kl. 2c; Julia Antkowiak, kl. 3c;  Wiktoria Nowik, kl. 3d.

Poniżej zwycięskie prace, opinie o tym konkursie samych zwycięzców i nie tylko ...

Nazywam się Agnieszka Borowska i jestem 

uczennicą  klasy  2c.  Odkąd  pamiętam,  bardzo 

lubiłam  rysować,  malować  i  tworzyć  prace 

plastyczne  z  różnych  materiałów,  np.  plasteliny, 

modeliny, masy solnej, papieru.

O  konkursie  powiedziała  mi  mama,  która 

przeczytała  informację  o  nim  na  stronie  naszej 

szkoły.  Konkurs  dotyczył  obecności  języka 

angielskiego wokół  nas  i  dlatego wybrałam flagę 

oraz litery UK (United Kingdom), które w języku 

polskim kojarzone są z Wielką Brytanią.

Zbierając  materiały  do  swojej  pracy, 

obserwowałam  ulice,  reklamy,  neony  podczas 

spacerów  czy  jeździe  po  Luboniu  i  Poznaniu. 

Zwracałam  także  uwagę  na  napisy  w  gazetkach 

reklamowych  i  na  opakowaniach  różnych 

produktów. Nie spodziewałam się, ile angielskich słów można znaleźć wokół nas.

Zajęcie I miejsca było dla mnie miłym zaskoczeniem, ponieważ nie spodziewałam się tego, ale sprawiło 

mi to ogromną radość.
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Praca Agnieszki Borowskiej z kl.2c
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Praca Agaty Frąckowiak z  kl. 1a

Praca Julii Karaulus z kl.1a
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Pracę  plastyczną  na  konkurs  English  Is  

Everywhere (zdjęcia) wyszukałam głównie w internecie. 

Odnalazłam również  w domu loga  z  pudełek  różnych 

sklepów  i  naklejki,  które  kojarzą  się  z  językiem 

angielskim.  Z  tych  źródeł  skorzystałam,  a  gdy  już 

wszystko zrobiłam, mama pomogła mi porozmieszczać 

fotografie w różnych miejscach na plakacie. W jednym 

miejscu były kosmetyki, w innym artykuły spożywcze. 

Obecnie  angielski  można  znaleźć  rzeczywiście 

wszędzie:  na  opakowaniach  różnych  produktów,  w 

restauracjach, a czasem nawet sami używamy zwrotów, 

które pochodzą z języka angielskiego.

Kornelia Grzesiak kl. 2b

Praca Kornelii Grzesiak z kl. 2b
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Praca Dominiki Galińskiej z kl. 2c

ZA   WYPOWIEDZI
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O anglicyzmach słów kilka
Proces globalizacji  (czyli  „kurczenia się świata” na skutek coraz lepszej  komunikacji 

i przepływu informacji między ludźmi różnych kultur i narodowości) sprawia, że coraz więcej 

słów  zapożyczonych  z  języka  angielskiego  pojawia  się  w  naszym  codziennym  życiu. 

Anglicyzmy (wyrazy  zapożyczone  z  języka  angielskiego)  są  najbardziej  rozpowszechnione 

w slangu  młodzieżowym.  Nie  zawsze  jesteśmy  ich  w stanie  uniknąć,  mimo  obowiązującej 

ustawy o ochronie języka polskiego. Kupujemy popcorn i hot-doga, surfujemy po Internecie, 

wysyłamy  maila  czy  wchodzimy  na  Facebooka,  nie  zastanawiając  się  nad  szukaniem 

adekwatnych sformułowań w języku polskim. Czasem byłoby to trudne, czy wręcz niemożliwe, 

ponieważ nie wszystkie  wyrazy zaczerpnięte z języka angielskiego posiadają swoje polskie 

odpowiedniki.  Dynamicznie  rozwijający  się  przemysł  komputerowy  dostarcza  nowych 

zwrotów,  które  przenikają  do  naszego  języka,  a  informatycy  nie  mają  najmniejszych 

problemów  z  ich  odszyfrowaniem.  Bardziej  niepokojące  może  być  zubażanie  rodzimego 

języka,  spowodowane  zachłyśnięciem  się  modą  na  znajomość  języków  obcych  czy 

bezkrytycznym naśladowaniem amerykańskich nastolatków - bohaterów popularnych filmów. 

Dlatego słyszymy: „luknij na to” (ang. look- spojrzeć), „idę do frenda” (ang. friend- przyjaciel), 

„to prawdziwy krejzol” (ang. crazy- zwariowany, także w pozytywnym sensie), „patrz, jakiego 

gifta jej kupiłem” (ang. gift- podarunek, prezent), no i najlepiej dostać coś „za free” (ang. free- 

darmo).  Chłopaki  wiedzą,  że  dobrze  być  dżentelmenem,  a  w  meczu  futbolowym  muszą 

panować zasady fair play. Dziewczyny chcą być trendy, są fankami ulubionych piosenkarzy, 

a w weekend idą na cheesburgera do Mc Donalda. Oczywiście „globalna wioska”, w której 

żyjemy, pozwala dostrzec na co dzień, jak bardzo temat konkursu ‘English is everywhere’ jest 

prawdziwy. Real, Burger King, Milky Way, Prince Polo, Chicken Nuggets, Cinema City, City 

Center, Salad Story - te nazwy kojarzą chyba wszyscy…  Wychodząc z domu otoczeni jesteśmy 

przez kolejne wyrazy, które zna każde dziecko: toilet, airport, shop, pub, club, snack bar, last 

minute, chocolate, milk, hamburger, chips, sale, Christmas, fitness, jogging, jeansy, legginsy - 

długo można by wymieniać…  Najważniejsze to zachować umiar w używaniu anglicyzmów, 

a jednocześnie nie bać się stosowania tych, które w tłumaczeniu na język polski brzmią po 

prostu śmiesznie.
Sylwia Grzesiak - mama Kornelii z kl. 2b
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Język jak żywy organizm
Każdy język postrzegać można jako żywy organizm. Pod wpływem czasu i kontaktów z różnymi grupami ludzi  

języki ulegają nieustannym zmianom. To co dzisiaj ślina przynosi na język, jutro może być uznane za archaizm (bardzo 

skostniałe  i  stare  słowo lub  wyrażenie).  Nie  wierzycie  na  słowo?  Zapytajcie  swojego  "belfra"  jak  za  jego  czasów 

szkolnych nazywano jedynki. Czy dzisiaj, drodzy uczniowie, nazywacie je tak samo? 

Moda na angielskie zapożyczenia z pewnością ułatwia pracę nauczycielom tego języka. Uczniowie w sposób 

naturalny zapamiętują pewne zwroty i słowa (często nawet nie całkiem świadomie). Jest to niezwykle ciekawe zjawisko. 

Osobiście uwielbiam wszelkie zabawy i eksperymenty językowe. Pamiętajmy jednak, że zastępowanie polskich słów nie  

zawsze jest w dobrym guście. Zanim z rozpędu popełnimy gafę, ugryźmy się w język i zastanówmy kto jest adresatem 

(do  kogo  mówimy,  do  koleżanki  z  klasy,  a  może  do  nauczyciela?)  i  w  jakim tonie  chcemy utrzymać  wypowiedź 

(poważnym, neutralnym, czy może zabawnym?). Problem zobrazować może wypowiedź minister  infrastruktury,  pani 

Elżbiety Bieńkowskiej, która tłumacząc opóźnienia pociągów bez namysłu wypaliła: "Sorry, taki mamy klimat". Może 

sprawa nie stałaby się tak głośna, gdyby pani minister za klimat najzwyczajniej w świecie "przeprosiła"?

Emilia Wallheim

Tak wzbogaca się język polski

Wiadomo  z  historii,  że  w  języku  polskim  na  przestrzeni  lat  ciągle  pojawiały  się  nowe  wyrazy.  Dużo  

korzystaliśmy z łaciny w tym względzie  już  od czasów średniowiecza.  I  choć wiele  wyrazów z tego języka uległo  

spolszczeniu, to funkcjonują też do dnia dzisiejszego oryginalne zwroty łacińskie, np. pro memoria – ku pamięci,  nihil  

novi – nic nowego, tabula rasa – czysta karta. Tych przykładów można by przytaczać dużo. 

Szczególnie  w okresie  średniowiecza  niemieccy rzemieślnicy i  handlarze  wnieśli  do  języka  polskiego wiele 

pojęć. I tak na przykład murarz pochodzi od Maurer, cegła od Ziegel, a waserwaga od Wasserwaage. Niektóre wyrazy  

pozostały niezmienione, np. dach lub handel. Do ratusza (Rathaus) wprowadził się burmistrz (Bürgermeister), a buchalter 

(Buchhalter) po dzień dzisiejszy wykonuje swoje zadania. 

W XVII i XVIII wieku, czyli w okresie baroku do naszego języka zaczęto przyjmować zapożyczenia z języka 

francuskiego. Był on wtedy bardzo modny, zwłaszcza  wśród bogatych warstw wyższych: arystokracji i szlachty. Nie 

tylko wplatano słowa i wyrażenia w zdania, prowadzono nawet całe rozmowy w języku francuskim. Z tamtych czasów 

pochodzą  słowa  związane  z  pielęgnowaniem  wyglądu,  np.  fryzjer,  peruka,  biżuteria,  parasol  –  dziś  oficjalnie 

funkcjonujące w języku polskim.

Nic więc dziwnego, że obecnie pojawiają się wyrazy pochodzące z języka angielskiego, zwłaszcza w dziedzinie  

komputerowej (informatycznej). Powinniśmy je przyjąć w takich sytuacjach, gdy nie ma odpowiednika polskiego. Warto 

byłoby jednak stosować spolszczone, przyjęte do naszego zasobu słów odpowiedniki, czyli powinno się pisać np. nasze  

polskie mejle.

Alicja Walenciak - Galińska
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Jak ciekawe i trudne życie mają ptaki? 

Przeczytajmy, co  napisały w pamiętnikach, a pomogli im uczniowie klas czwartych !!!

Z pamiętnika Jemiołuszki
13 stycznia
      Mieszkam w lesie  mieszanym w Polsce.  Lubię  przebywać  blisko  ludzi,  najczęściej 
w parkach,  ogrodach i  na przedmieściach miast.  Zjadam mięsiste  i  pożywne owoce dzikiej 
róży,  jałowca,  cisu,  jarzębiny,  jemioły  i  głogu.  Jestem  bardzo  żarłoczna,  a  czasem 
z przejedzenia  ociężała.  Leśnicy  mnie  lubią,  gdyż  rozsiewam  i  rozprzestrzeniam  nasiona 
krzewów i drzew.

22 czerwca 
      Teraz mieszkam w lesie mieszanym na dalekiej Syberii. Buduję gniazdo z małych gałązek,  
źdźbeł trawy i porostów. Wyścielę je trawą, puchem roślinnym,  kawałkami sierści,  mchem 
i mięciutkimi  piórkami.  Ze zniesionych przeze  mnie niebieskawych jaj  pokrytych czarnymi 
plamkami niedługo wylęgną się moje dzieci – młode śliczne jemiołuszki. Poluję na komary 
i muchówki, które chwytam w locie.

W imieniu jemiołuszki pisał Kacper Antosik z kl.4a

Z pamiętnika Wróbelka
22 grudnia
      Dzisiaj  jest  bardzo zimno.  Przez  noc spadło  dużo śniegu.  Od rana wybrałem się  po 
pożywienie, ale trudno było je znaleźć. Na szczęście znalazłem dziś pewne miejsce, gdzie będę 
mógł  bezpiecznie  przetrwać  zimę.  To  piękna  weranda,  która  z  boku  ma  sporą  szczelinę. 
Od jutra zaczynam się tam urządzać. Cieszę się, bo nareszcie będzie mi ciepło i przytulnie.

29 czerwca
      Dziś odpoczywam. Na dworze panuje taki upał, że żadnym piórkiem nie da się ruszyć. Na  
szczęście, tu gdzie mieszkam, właściciele domu rozłożyli wielki niebieski basen i napełnili go 
wodą  po  brzegi.  Będę  sobie  moczyć  piórka,  żeby  się  ochłodzić.  Zachowam  przy  tym 
ostrożność, my wróble nie potrafimy pływać. Teraz posiedzę trochę w cieniu, póki słońce nie 
zacznie się chować za horyzontem.

W imieniu Wróbelka pisała Julia Kalinowska z kl.4a

Z pamiętnika Sikorki 
10 stycznia
      Jest środek zimy. To najtrudniejszy okres dla mnie, gdyż bardzo trudno znaleźć pożywienie. 
Jestem bardzo szczęśliwa, gdy nie ma śniegu, bo mogę znaleźć jakiegoś zabłąkanego pająka, 
jajeczka owadów przyklejone na gałązkach,  owady ukryte  w drobnych szczelinach,  czasem 
orzeszki  lub słoninkę  w karmniku.  Bardzo lubię  te  smakołyki,  bo dają  dużo energii.  Mam 
nadzieję, ze zima szybko przeminie.
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15 sierpnia
      Jest  środek lata.  To cudowna pora  roku.  Nie  muszę  się  wtedy  przejmować brakiem 
pożywienia.  Jestem szczęśliwa i  radosna.  Lubię jeść chrząszcze,  tłuściutkie  larwy owadów, 
pająki, nasiona słonecznika i słodkie owoce. Mało kto wie, że jestem łasuchem, bo potrafię 
zjeść 24 owady w czasie jednej minuty, a w ciągu dnia zjadam ich tyle, ile sama ważę, czyli 20 
gram. Bardzo lubię moją dziuplę , która znajduje się w lesie liściastym.

W imieniu sikorki pisał Felek Tarent  z  kl.4c

Z pamiętnika Bociana
24 grudnia
      Dzień był bardzo gorący, jak to w Afryce bywa. Na naszym zimowisku zrobiło się tłoczno. 
Jest  nas w stadzie  bardzo wielu,  ale  utrzymujemy przyjazne relacje.  Czuję się  tutaj  jak na 
wczasach – spaceruję, śpię i jem. A jedzenia nie brakuje. Złapałem dziś mnóstwo pysznych 
szarańczy. Jeszcze kilka miesięcy i wracamy na północ. Czeka nas długi, bardzo męczący lot 
zanim każdy wróci do swojego gniazda.

20 lipca
      Po wczorajszych żniwach, dziś bez żadnego problemu, złowiłem na polu mysz. Wczoraj 
było trudniej, bo chowały się wśród wysokich łanów zbóż. Później chodziłem po łące, szukając 
pasikoników. Brodziłem też w pobliskim płytkim, błotnistym stawie i złowiłem tam rybę. Żaby 
jakoś mi nie smakują. Pod wieczór wróciłem do swojego gniazda uwitego na dachu stodoły. 

W imieniu bociana pisała Julia Kobiela z kl.4a
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Z pamiętnika Wróbla
23 grudnia
      Mam na imię Gwizdek. Nigdy jeszcze nie przeżyłem Gwiazdki. Myślę, że wtedy będzie 
ciepło, bo dziś strasznie zimno, co przeszkadza mi w lataniu. Termometr na pobliskim domu 
pokazywał -21˚C.  Mama rozdawała zaproszenia na uroczystą kolację wigilijną. Nagle z chmur 
zaczęły  spadać  białe,  leciutkie  gwiazdki.  Tato  miał  mi  powiedzieć  co  to  jest,  ale  chyba 
zapomniał, bo znowu gdzieś poleciał. Lubię zimę.

23 lipca
      Dziś jest bardzo ciepło. Gdy tato latał nad naszym gniazdem, spadł lekki ciepły deszczyk. 
Potem na niebie pojawiły się śmieszne pierzaste chmury, które układały się w różne zabawne 
wzory. Nie zgadniecie, jaką chmurę zobaczyłem? W kształcie wróbla. Wieczorem była straszna 
burza.  Na niebie błyskało się i  grzmiało jak z armaty. Bałem się,  więc schowałem się pod 
skrzydłami taty, ale nocy i tak nie przespałem. Nie lubię lata!

W imieniu wróbla pisał Arek Plewa z kl.4c

Z pamiętnika Bociana
28 grudnia
      Wszyscy moi koledzy niestety już dawno odlecieli na wakacje do Afryki. Ja miałem pecha,  
bo złamałem skrzydło i teraz mieszkam w niewielkim schronisku dla bocianów. Poznałem tu 
wielu kolegów z podobnymi przypadkami. Na szczęście dostajemy pyszne myszy polne albo 
ryby.  Za rok odlecę na wakacje  tak jak moi  koledzy.  Zazdroszczę im,  bo oni  mają bardzo 
ciepło, a my zimno.
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3 lipca
      Nareszcie wyzdrowiałem. Skrzydło już mnie nie boli 
i mogę swobodnie latać . Zjadłem upolowane przeze mnie 
na śniadanie  trzy nornice i  jedną żabę,  bo nic  więcej  nie 
wpadło mi do dzioba. Pewnie dlatego tak się stało, że moi 
sąsiedzi,  którzy mieszkają na wyższym od mojego słupie, 
też lubią gryzonie. Codziennie machają do nas dzieci idące 
do szkoły. Jestem z tego dumny. Dziś pójdę spać,  a jutro 
polecę na pole. Może uda mi się upolować takie smaczne 
myszy, jakie dostawałem w schronisku?

W imieniu bociana pisał Wiktor Idziak z kl.4e

Z pamiętnika Wróbla

28 stycznia
      Jestem  szarobrązową  samiczką 
wróbla zwyczajnego. Bardzo zimno jest 
dzisiaj.  W nocy  napadało  dużo  śniegu. 
W moim  gniazdku  jest  wygodnie,  ale 
musiałam  wyfrunąć  w  poszukiwaniu 
jedzenia. Moje małe, różowe nóżki sporo 
się  naskakały,  ale  wszędzie  był  tylko 
zimny  śnieg.  Gdy  usłyszałam  gwar  na 
boisku  szkolnym,  pofrunęłam  tam. 
Dzieci  na  przerwie  lepiły  bałwana. 
Zauważyli mnie dwaj chłopcy, podbiegli 
i rzucili mi okruszki chleba, szynki i sera. 
Zadowolona  najadłam się  i  pofrunęłam 
do gniazda. Jutro też tam polecę.

30 lipca
      Dzisiaj  miałam bardzo pracowity 
dzień.  Od  wczesnych  godzin  rannych 
zbierałam źdźbła trawy, piór,  kawałków 
papieru.  Pod  dachem  szkoły  uwiłam 
nowe gniazdko. Ma kształt kuli i boczne 
wejście.  Zakryte  od  góry  będzie  mnie 
chronić przed słońcem. Złożę w nim jaja 
i  razem z  moim przyjacielem wróblem 
będziemy je wysiadywać.
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Teraz  muszę  się  trochę  posilić.  Zjem  kilka  owadów  i  nasion  chwastów.  Potem odpocznę 
w nowym gniazdku.

W imieniu wróbla pisał Adam Niemiec z kl.4e

Z pamiętnika Wróbla
22 grudnia
      Od rana burczy mi  w moim pustym brzuszku.  Wylatuję  z  ciepłej  dziupli  do mojego 
codziennego  celu,  czyli  karmnika.  Przelatując  zauważyłem dzieci,  które  przyszły  nakarmić 
moich kolegów. Dołączyłem do nich i  znalazłem najróżniejsze nasiona.  Niestety,  musiałem 
walczyć  o  jedzenie.  Dziobaliśmy  się  zawzięcie.  Wszystko  na  nic  i  tak  nie  dostałem  ani 
ziarenka. Poleciałem do innego karmnika, żeby nikt nie ukradł mi chleba, który codziennie tam 
znajdowałem. Na szczęście, nikogo tam nie było. Pomyślałem – więcej dla mnie. Nareszcie 
najadłem się do syta.

13 lipca
      Już od godz.4 rano jestem na nogach, ponieważ na 6.00 leciałem do magicznej szkoły. Tam 
spotkałem  kolegę  –  gołębia  Mirka.  Zaćwierkałem  radośnie  na  jego  widok.  Siedzę  razem 
z Mirkiem  na  wygodnym  pniu.  Pierwsza  lekcja  to  ptasia  matematyka.  Po  15  min  lekcji 
zagwizdał kos na przerwę. Wtedy stało się coś strasznego. Mirek spadł z pnia i złamał skrzydło. 
Musiałem z nim pójść do sowy pielęgniarki. Nie dość, że Mirek złamał skrzydło, to jeszcze 
minęła nam cała przerwa.

W imieniu wróbla pisał Adam Niemiec z kl.4e
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Nowa powieść w odcinkach – zapraszamy do czytania 

Czy to jest jaguar !?!

Jaguar ma ci gle du e obroty. Ci gle produkuj  nowe auta.ą ż ą ą  
Projektant wpad  na pomys , eby stworzy  auto, jakiego wiatł ł ż ć ś  
nie widzia . Ci gle wymy la  co  nowego i znowu my la . Takił ą ś ł ś ś ł  
nie,  taki  nie  ...  Wreszcie  co  wymy li .  Jaguar  ten  to  aniś ś ł  
wy cigówka,  ani  combi,  ani  limuzyna,  ani  terenówka,  ani  nieś  
jeszcze co  innego. To auto b dzie nowo ci  na rynku!!! Pokazaś ę ś ą ł 
projekt  szefowi  i  …  si  spodoba o.  W  czasie  produkcjię ł  
pierwszego  samochodu  przyszed  mi o nik  samochodówł ł ś  
i powiedzia , e mo e by , tylko co to jest? W ten sposób by ył ż ż ć ł  
kolejki po auto, bo  wie ci tym jaguarze si  roznios y. Ale gdy juś ę ł ż 
by  gotowy, to by o jedno wielkie rozczarowanie, bo ani to jaguar,ł ł  
ani co  innego. To by a jakby limuzyno-terenówko-wyscigówka-ś ł
combi. Wi c konstruktor podrapa  si  po g owie i pomy la : ę ł ę ł ś ł nie  
wiem co dalej??? 

Arek Plewa z kl.4c wie co dalej, 
a my dowiemy si  w nast pnym odcinku za miesi c. ę ę ą
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P a s j e    u c z n i ó w    C i e s z k o w i a n k i
Mam na imię Julia i chciałabym wam opowiedzieć o swojej muzycznej pasji. Moja przygoda z muzyką 

rozpoczęła się już w przedszkolu.  Wtedy właśnie zaczęłam uczęszczać na próby tanecznego zespołu ludowego 

do Ośrodka Kultury w Luboniu. Był to okres moich pierwszych publicznych występów. W przedszkolu pani 

rytmiczka zachęciła mnie do nauki w szkole muzycznej. Postanowiłam uczyć się gry na fortepianie.

        Początkowo chodziłam do szkółki. Tam poznałam nuty i zagrałam na pierwszym publicznym koncercie,  

wykonując z panią nauczycielką utwory na cztery ręce. Pamiętam, że bardzo się wtedy bałam. 

        Potem zdałam egzaminy do szkoły muzycznej, w której uczę się do dziś. Ponieważ znałam już podstawy,  

mogłam się uczyć bardziej zaawansowanych rzeczy i już w I klasie wzięłam udział w konkursie, który odbył 

się w Kościanie.  Wróciłam z niego bardzo szczęśliwa, ponieważ, po raz pierwszy,  znalazłam się w gronie 

laureatów.   Potem  brałam  udział  w  ogólnopolskich  konkursach  pianistycznych  w  Szczecinie,  Słupcy 

i Poznaniu.  Dotarłam  także  do  finału  7  Konkursu  im.  Witolda  Lutosławskiego  dla  Dzieci  i  Młodzieży 

w Warszawie.  W  tym  roku  szkolnym  wraz  z  koleżanką  Julią  reprezentowałyśmy  naszą  szkołę  na 

makroregionalnych przesłuchaniach duetów fortepianowych w Koninie. Od początku nauki pomaga mi tata, 

ponieważ też kiedyś uczył się grać na pianinie. 
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Obecnie jestem w IV klasie szkoły muzycznej I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu. Nauka 

gry na fortepianie wymaga dużo wysiłku i systematycznej pracy. Do szkoły chodzę dwa razy w tygodniu, ale  

kiedy przygotowuję się do konkursu, to jestem w niej znacznie częściej. 

        Czasami jestem zapraszana do  Biblioteki Miejskiej  w Luboniu, aby uświetnić odbywające się tam  

wernisaże.  Byłam  bardzo  uradowana,  gdy  mogłam  zagrać  na  wernisażu  pana  Pawła  Nowaczyka.  Cieszę 

również swoją grą niepełnosprawne dzieci ze szkoły specjalnej nr 103 w Poznaniu. 
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Lubię też słuchać muzyki. W domu mam kilka płyt Chopina, Mozarta, Moniuszki, Beethovena i Bacha. 

Oprócz  muzyki  klasycznej  lubię  też  muzykę  rozrywkową.  Czasami  słucham  też  bluesa,  zwłaszcza 

w wykonaniu zespołu Boogie Boys.  Byłam kiedyś na ich koncercie.  Bardzo mi się podobał.  Ogólnie lubię 

chodzić na różne koncerty, ponieważ muzyka wykonywana na żywo lepiej brzmi i wzbudza większe emocje. 

Często chodzę też na przedstawienia do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Operą i baletem zaraziła mnie pani 

Halina Strzesak. Jeśli chodzi o balet, to najbardziej zachwycił mnie „Dziadek do orzechów” , który był moim 

pierwszym przedstawieniem, jakie widziałam w Teatrze Wielkim. Natomiast moją ulubioną operą jest „Cyrulik 

Sewilski”.

         Moim największym marzeniem jest koncertować kiedyś na całym świecie, podobnie jak  sławni, polscy 

pianiści Rafał Blechacz czy Joanna Marcinkowska, którzy są moimi idolami.

Julia Piwowarska z kl. 4c

(na zdjęciach podczas występów i odbierania nagród)
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Książkę  pt.  Spotkanie  nad  morzem 

wydano  w  roku  2012  przez  wydawnictwo 

GREG w Krakowie. Ta piękna powieść została 

napisana  przez  panią  Jadwigę  Korczakowską, 

która urodziła się w 1906 roku w Nowej Słupi. 

Studiowała w szkole dramatycznej oraz uczyła 

się rysunku w szkole im. W. Gersona. Treść tej 

powieści  jest  wzruszająca,  mocno  chwyta  za 

serce  i  daje  do  zrozumienia,  że  ludzie 

niewidomi  mogą  ufać  i  posiadać  przyjaciół. 

Gdy Danusia poznaje Elzę,  zmienia jej  świat. 

Opowieść  o  przyjaźni  dwóch  dziewczynek, 

które kochają się jak siostry pomimo przeszkód 

może  być  interesująca  dla  ludzi  w  każdym 

wieku,  bo  otwiera  inny  pogląd  na 

niepełnosprawnych.

Uważam, że akcja toczy się wolno, ale daje dużo do myślenia, dzięki czemu chce się czytać dalej, dalej  

i dalej.  Język  używany  w  tej  powieści  jest  potoczny,  ale  zarazem  piękny  i  zrozumiały,  gładko  i  szybko 

przemawia do naszych serc.

Po przeczytaniu tej książki zmieniła się moja postawa i poglądy, co zaliczam na wielki plus dla tej 

książki. To jest niesamowite, że ta lektura pokazała wszystko, czarno na białym... Uwidoczniła problemy osób 

niepełnosprawnych. Z czystym sumieniem i sercem zachęcam do przeczytania tej wspaniałej powieści.

Martyna Koćmierowska, kl. 6b

(Poniżej na zdjęciu)
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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 Głosu Wielkopolskiego potrzebuję:  

1. treść recenzji (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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W  styczniu  sprzedawaliśmy  naszą  gazetkę.  Pieniądze  ze  sprzedaży  przekazaliśmy  na  konto 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Wspólna Droga z Lubonia. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli 

od nas kupić gazetkę, aby wspomóc Stowarzyszenie w jego potrzebach. 
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W styczniu rozliczyliśmy się z pieniędzy uzyskanych w 2013r. ze sprzedaży naszych gazetek zarówno 

w szkole,  jak i na terenie miasta.  W roku kalendarzowym 2013 zebrano w ten sposób 1412 zł, co zostało 

udokumentowane na przekazach pocztowych i przekazane na konto Stowarzyszenia.

Alicja Walenciak – Galińska
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