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Niewiele do szczęścia potrzeba: trochę piasku, morza, nieba...
Jan Izydor Sztaudynger

Rys. Marta Bendowska – absolwentka SP2
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Ciąg dalszy opowiadania z poprzedniego numeru

Dzień zaczynał się przyjemnie,
czyli opowiadanie
o pomocy udzielonej potrzebującej osobie
– Sara chodź bo się spóźnimy! – krzyknęła ukradkiem pani Monika skacząc na jednej nodze,
z telefonem przy uchu, drugą ręką zakładając buta.
– Już idę mamo! – odparła jej na to córka dyskretnie uśmiechając się pod nosem. Była
szczęśliwa, naprawdę szczęśliwa. Od czasu kupna domu dla dziadka wszystko się zmieniło, na
lepsze. Rodzice poświęcali dla niej i brata więcej czasu, prowadzili fundację pomagającą
potrzebującym, mniej czasu spędzali w pracy i nareszcie, zaczęli doceniać to, co mieli. Nie byli
już zadufanymi, zadzierającymi nosa, bufonami. Pomagali jak najbardziej mogli i naprawdę
bardzo to lubili.
– Gotowi! – radośnie odparł Filip patrząc na swoją schodzącą po schodach siostrę. – Pięknie
wyglądasz – tu zwrócił się do Sary.
– Dziękuję, ty też – uśmiech nie znikał z twarzy siedemnastolatki.
– Jak minęły ci urodziny skarbie? – do rozmowy dołączył się tata.
– Super! Naprawdę świetnie.
– Cieszymy się kochanie, ale lepiej już chodźmy do auta, bo jesteśmy troszeczkę spóźnieni –
uśmiech ze strony taty.
– Z kim mama rozmawia? To z pracy? – spytał brat dziewczyny.
– Nie, to jakiś pan, chce wpłacić dużą sumę na konto fundacji.
– Cześć wam moi mili – przywitał gości pan Jan „Dziadek”.
– Dzień dobry – odpowiedział pan Kamiński. – Ładnie tu sobie urządziłeś.
– A widzisz! Mówiłem ci, że będzie dobrze, a ty się upierałeś – uśmiechnął się staruszek po
chwili, proponując oprowadzenie po jego całkowicie już urządzonym domu.
– Później dziadku, teraz musimy już jechać na otwarcie centrum fundacji.
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– Ach... zapomniałem, przepraszam. Już się zabieram – pan Jan aż podskoczył i nim się
wszyscy obejrzeli siedział już w samochodzie.
– Mocno jesteśmy spóźnieni? – spytała Sara.
– Jak na razie nie – dało się już po chwili słyszeć odpowiedź siedzącego za kierownicą.
– Witamy wszystkich zebranych, by móc razem z nami uczcić otwarcie pierwszego w mieście
ośrodka naszej organizacji. Miejsca, w którym będziemy dokładać naszych starań, by móc
zrobić jak najwięcej dla osób, które nas potrzebują. Mam nadzieję, że państwo również zechcą
pomagać. Sposobów jest wiele... – zaczęła swoją wypowiedź pani Monika.
Później zabrzmiało kilka mniej ważnych zdań dotyczących spraw organizacyjnych,
brawa i bankiet oficjalnie zaczął się już na dobre.
– Jak oceniacie miejsce? – rozpoczął rozmowę pan Kamiński wyraźnie ciekawy opinii swoich
bliskich.
– Cudowne miejsce. Już teraz można powiedzieć, że odniesie sukces.
– Bardzo nam miło, a teraz wybaczcie, ale musimy oprowadzić ludzi i załatwić jeszcze
wszystkie inne sprawy.
– Jestem z nich dumny – nagle po dobrych kilku godzinach rzucił zadowolony Filip. –
Odwalili kawał dobrej roboty. Aż miło patrzeć, jacy są teraz szczęśliwi, zorganizowani. Widać,
że nareszcie znaleźli „ten złoty środek”. Cieszy mnie to.
– Czuję dokładnie to samo moje dzieciaczki. Znam waszych rodziców co prawda nie długo, bo
niemalże rok, ale wiem, że są to dobrzy ludzie. To jak kiedyś było mogę tylko wiedzieć
z waszych opowieści, jednak przynajmniej teraz są godnym do naśladowania wzorem –
„dziadek” przytulił do siebie dwójkę nastolatków.
Państwo Kamińscy nadal są zabiegani, tyle że mniej i w dobrej sprawie. Cała
rodzina wraz z panem Janem zbliżyła się do siebie, a „nowego w rodzinie” traktują jak
„swojego”. Nadal chętnie pomagają, ośrodek zyskał popularność i pomógł już wielu
ludziom.
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Takiego sukcesu jeszcze w Cieszkowiance nie było
Andrzej Gauza z kl. 6e, który zdobył 1 miejsce w etapie wojewódzkim V edycji Konkursu
Ogólnopolskiego: Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989, pojechał 7 czerwca br.
na etap ogólnopolski do Krakowa. Tam znalazł się w pierwszej dziesiątce zwycięskich osób z całej Polski,
zajmując 4 miejsce.

Andrzej opowiada o swojej pracy i sukcesie
Uważam, że pisanie pracy na konkurs Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach1914 –
1989 było najtrudniejszym zadaniem konkursowym, jakiego się podjąłem. Chociaż z całą pewnością mogę
powiedzieć, że konkurs był bardzo ciekawy. Napisałem pracę historyczną o losach swego pradziadka Ludwika
Gauzy, który urodził się w 1894, a więc jeszcze w czasie zaborów, a zmarł w roku 1956 w Polsce
komunistycznej. Wybrałem jego burzliwy życiorys, ponieważ jestem przekonany, że zwykli ludzie też tworzą
historię – piękną i ciekawą. W etapie wojewódzkim w Poznaniu za pracę pisemną przyznano mi 1 miejsce,
więc na etap ogólnopolski pojechałem w czerwcu do Krakowa. Tam zaprezentowałem pracę ustnie,
opowiedziałem o sposobach zbierania informacji oraz odpowiadałem na pytania komisji dotyczące pracy
i wydarzeń historycznych z nią związanych. Na zakończenie konkursu udaliśmy się do Uniwersytetu
Jagiellońskiego, gdzie odebrałem nagrody w postaci książek historycznych za 4 miejsce w Polsce, które mi
przyznano za wypowiedz ustną na temat mojej pracy. Wśród tych książek były m. in. bardzo ciekawe
ilustrowane Dzieje Polski.
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W Krakowie spędziłem dwa dni. Oprócz zmagań konkursowych udało mi się zwiedzić miasto.
Najbardziej spodobał mi się Wawel, a także aula uniwersytecka na Uniwersytecie Jagielońskim, w której
odbyło się rozdanie nagród.

Przez udział w konkursie nauczyłem się, że historię można poznawać na różne sposoby, nie tylko ze
szkolnego podręcznika. Udział w konkursie stał się dla mnie ciekawym doświadczeniem. A z drugiej strony
trzeba wiedzieć jaka była historia naszych rodzin. Pradziadek z relacji członków mojej rodziny dużo opowiadał
językiem gwarowym oraz stosował współczesne tamtym czasom dzisiejsze archaizmy, które nieźle mnie
ubawiły.
Podsumowując, ciekawy był to konkurs i pouczająca praca, a warto było jechać do Krakowa, również
dla pięknych zabytków tego miasta.
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Recenzja książki pt. Wyścig śmierci
Maggie Stefrater to wspaniała autorka trylogii z Mercy
Falls ( Drżenie, Niepokój, Ukojenie) oraz Wyścigu śmierci. Jej książki
znane są na całym świecie, kochane zarówno przez młodszych jak
i starszych czytelników. Przez wiele lat przymierzała się do
opowieści o koniach wodnych – fantastycznych stworzeniach jakimi
one są. Po trylogii zabrała się do pisania po raz kolejny i po raz
kolejny czekała ją porażka. Dopiero niedawno udało się jej osiągnąć
cel, a do grona jej fanów dołączyły kolejne tysiące.
Książka wydana w Polsce w 2012r. opowiada o prawdziwej
odwadze, miłości i oddaniu. O zabójczych stworzeniach, które
jednak też mają serce. O tajemniczym młodzieńcu, który na ogół
odpychał od siebie ludzi, ale zyskał miłość swojego życia.
O odważnej Kate, która chciała uratować swój dom.
Nie da się ukryć, że treść jest bardzo ciekawa. Młodsi czytelnicy uczą się, że nigdy nie wolno się
poddawać, choć czasem trzeba wiele zaryzykować.
Książka należy zdecydowanie do grona moich ulubionych. Znalazła się tam dzięki wzruszającym
momentom, jak i tych, przy których zaczynam się śmiać. Wartka akcja ze strony na stronę wciąga coraz
bardziej. Tekst jest pouczający, pokazuje największe wartości życiowe.
Książka jest naprawdę warta polecenia. Podziwiać należy talent autorki, która wymyśliła tak genialną
fabułę. Szczerze mówiąc przeraziła mnie na początku liczba stron, ale już po pierwszym rozdziale żałowałam,
że nie ma ich jeszcze więcej.
Magdalena Skorlińska z kl. 6b ( na zdjęciu )
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Kolejne zwycięstwo

W ogólnopolskim konkursie Junior Media pod hasłem: I ty zostań recenzentem
odnieśliśmy w czerwcu kolejny, czwarty w kończącym się roku szkolnym, sukces. Tym
razem wygrała praca Kornelii Grzesiak z kl. 2b, która została wydrukowana w nagrodę
w profesjonalnej gazecie. Była to recenzja książki pt. Chcę być sławna! z serii Magiczny
Kotek. Została ona wydana w 2006 roku w Wielkiej Brytanii w języku angielskim,
a autorką całej serii jest Sue Bentley. Kornelia w nagrodę otrzymała gadżety Junior
Media i książkę. Recenzję można przeczytać w kwietniowym numerze. Gratulujemy !!!
Na zdjęciu Kornelia z nagrodami z Junior Media
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Recenzja książki pt. Mikołajek i inne chłopaki
Książka pt. „Mikołajek i inne chłopaki”
bardzo mi się spodobała. Jest to książka napisana
przez René Goscinnego dość zrozumiałym, prostym
językiem. Autor w szesnastu rozdziałach zawarł
ciekawe, wesołe, a czasem niebezpieczne historie
Mikołajka, głównego bohatera.
Ośmioletni Mikołajek mieszka we Francji.
Często ze swymi przyjaciółmi spotyka się w parku tam się bawią, śmieją i rozmawiają. W jego klasie
jest wielu chłopców: Ananiasz - pupilek pani, Alcest
- pogromca kanapek, Kleofas - najgorszy uczeń oraz
Gotfryd, Rufus, Joachim, Maksencjusz, Euzebiusz
itd. Rosół to szkolny woźny. Nazywają go tak,
ponieważ ciągle powtarza "Popatrz mi w oczy",
a oczka są w rosole.
Najbardziej utkwiło mi w pamięci wydarzenie, w którym Mikołajek został zaproszony na podwieczorek
do Alcesta. Kiedy się zjawił, wszyscy ochoczo i pospiesznie zjedli pyszny podwieczorek. Po posiłku chłopcy
poszli się bawić do pokoju. Pokój
niedawno

co

lśniący

zamienił

się

w

czystością,

pole

bitwy...

Jeśli chcesz dowiedzieć się o innych
zaskakujących
przygodach
kolegów,

i

barwnych

Mikołajka
sięgnij

i

po

jego
książkę

„Mikołajek i inne chłopaki”. Nie
pożałujesz spędzonego czasu z jej
bohaterami.

Z

całego

zapraszam młodych
czytelników
sięgnięcia

do
do

serca

i starszych
lektury

kolejnych

oraz
części

i przygód Mikołajka.
Tekst i rysunek – Feliks Tarent, kl. 4c
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Sami wymyślamy przygody Mikołajka

Wakacyjna przygoda
Rodzice Mikołajka postanowili wybrać się na wakacje. Zaczęła się dyskusja na temat
miejsca wypoczynku. Tatuś chciał pojechać nad morze, a mama wolała w góry i chciała zabrać
Babunię. Tatuś nie chciał się na to zgodzić, ponieważ uważał, że babcia stale marudzi i zrzędzi.
W końcu uzgodnili, że pojadą wszyscy w góry. Wyruszyli wcześnie rano. Po drodze mama
rozmawiała o tym na jakie szczyty będą się wspinać. Ta rozmowa tak zdenerwowała tatę, że
przez nieuwagę wjechał w głęboką dziurę. Przód samochodu cały był zanurzony w błocie.
Mama pomyślała, że babcia dostała zawału, a tata krzyknął:
– Hura – nie żyje !!!
– Nie mój drogi, ja żyję – odpowiedziała babcia.
Po dłuższym czasie udało się wyjechać na drogę. Gdy dojechali na miejsce, rozpakowali
się i poszli w góry. Mama maszerowała z Mikołajkiem i babcią na przodzie, a tata z wielkim
i ciężkim plecakiem szedł daleko za nimi. Gdy dotarli na stromy i śliski szczyt, tata
przypadkiem poślizgnął się na skórce od banana i zjechał w dół. Strasznie się poobijał.
Po powrocie do domu mama na przeprosiny wykupiła wszystkim bilety na wczasy nad
oceanem we Francji bez babci Buni. Tacie na wakacjach bardzo się podobało. Leżał na plaży
i liczył swoje rany.
Julia Piechocka, kl.4c

Nr 11 (49) czerwiec 2014r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

15

Kanapkowa apokalipsa
Dziś po szkole zaprosił nas Rufus. Powiedział, że dostał chomika. Zainteresowaliśmy się tym
bardzo, bo nikt z nas nie ma zwierzątka. Euzebiusz zapytał jak ma ten chomik na imię?
– Rygobert – odpowiedział właściciel.
– Ha! Ha! Rufus i Rygobert!
Rufus krzyknął:
– Chcesz w zęby !!!
W ten sposób czekaliśmy długo, aż przestaną się bić. Kiedy przyszliśmy do domu Rufusa,
przyszła jego mama i rzekła:
– Rufus chce wam pokazać Rygoberta – to jest jego chomik. Mam nadzieję, że będziecie
grzeczni, a jak nie, to was wyproszę.
Kiedy weszliśmy do salonu, chomik zaczął wokół nas biegać. Gdy Alcest z kanapką przykucnął,
żeby go pogłaskać, to on zaczął ją wcinać.
– Hej! Kanapka zniknęła – krzyknął Alcest.
– O! O! Kanapkowa apokalipsa. Ha! Ha! - zaczął się droczyć Gotfryd.
Wtedy wkroczyła mama Rufusa i powiedziała:
– Przestańcie się kłócić, o co znowu chodzi?
– Bo kanapka mi zniknęła – powiedział Alcest – a Gotfryd się śmiał z tego.
Mama wybuchnęła śmiechem, gdy zobaczyła Rygoberta wcinającego resztkę kanapki.
– A o co chodzi z Gotfrydem – zapytała.
– Bo on powiedział o kanapkowej apokalipsie i zaczął się śmiać.
– Hmm! A co powie na ten temat Gotfryd?
– Ja tylko powiedziałem, co o tym sądzę.
– Nie rozumiem, ale macie stąd wyjść – wykrzyknęła mama.
– Szkoda, chciałem dłużej bawić się z Rygobertem, ale cóż …
Arek Plewa, kl.4c
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Wycieczka do Grecji
W sobotę, 22 maja br. udałam się do Grecji, na
wyspę

Kos.

Około

godziny

9.45

byliśmy

już

w samolocie, a o godzinie 12.35 na miejscu. Widoki
były obłędne, tak samo jak atmosfera. Nasz hotel, krótko
mówiąc, tonął w kwiatach. Dostałyśmy apartament
naprzeciwko basenu i baru, co było bardzo komfortowe.
Na całej wyspie Kos są wypożyczalnie rowerów,
a ludzie po prostu… mili i uprzejmi! Witają się, oferują
swoją pomoc, życzą miłego dnia, a co najważniejsze –
uśmiechają się do wszystkich, których spotkają.
W Grecji nie traktuje się kotów tak samo, jak
w naszej kulturze. Są traktowane jak np. ptaki w naszym
kraju, ludzie dokarmiają je, głaszczą, ale nie pozwalają
mieszkać w domu. Co innego ptaki – muszą być
w każdym sklepie i to nie mogą być skowronki, ale
muszą być papugi, koliberki i tym podobne.
Odwiedziłam pierwszy szpital na
świecie, na wyspie Kos, szpital Hipokratesa.
Ku mojemu zdziwieniu – szpital był
,,połączony’’ z lasem. Na rozwalonych
murach biegały jaszczurki, ptaki śpiewały –
jednym

słowem

odwiedziłam

–

bajecznie!

,,gorące

Potem
źródła’’.

W najcieplejszym miejscu +480C. Po kąpieli
pojechaliśmy do hotelu i zjedliśmy obiad,
a po nim pojechaliśmy do miejscowości Zia.
Zobaczyliśmy pawie i dzikie flamingi.
Następnie udaliśmy się do Paradise Beach.
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Byłam również na wyspie Nissiros, czyli tam, gdzie są 3 wulkany! To były wulkany siarkowe! Weszłam
do jednego z nich i – szczerze mówiąc – nie pachniało za ładnie. Wszędzie było żółto.
Niestety wszystko się kończy i moja przygoda również się skończyła.

Zdjęcia i tekst Julia Jankowiak, kl. 4c
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Nowa powieść pisana w odcinkach

Ciemna strona jasności
Rozdział 1 – Nie wszystko złoto, co się świeci
Chciałabym opowiedzieć wam o mojej przyjaciółce – Blackberry. Jak dla mnie jest
najodważniejszą dziewczyną na całym świecie, a wszystko zaczęło się tak.
Siedziałam w kuchni z moją młodszą siostrą. Opowiadała mi bowiem, że znalazła
kawałek złota i będziemy bogaci. Wiedziałam, że to co ona przyniosła to nie złoto, tylko
bursztyn, który sprzedawany jest w naszej wiosce po marne 10 złoty, ale nie chciałam jej psuć
radości. Moja siostra prawie nigdy się nie uśmiechała. Nasz ojciec zostawił nas i uciekł z kraju,
a mama zmarła zastrzelona przez Niemców. Opiekowała się nami moja siostra razem z jej
chłopakiem. Byłyśmy razem we trzy – najstarsza Janna (czytaj Dżana), ja Rose i najmłodsza
z nas Isabella, ale wracając do sedna sprawy Isabella pobiegła do Janny i powiedziała ,,Widzisz
co tu mam? Złoto!! Sprzedamy je i będziemy bogate!!’’. Janna z lekkim rozczarowaniem
odparła ,,Isabello, gwiazdeczko. To nie jest złoto, to bursztyn, ale proszę Cię nie płacz. Mimo,
że nie jest taki cenny, jest o wiele starszy i ładniejszy. Widzisz tego komara? Wiesz może on
jest w tym bursztynie od milionów lat!’’, i popatrzyła na nią.
Zapadał zmrok. Przykryłam Isabellę kołdrą i powiedziałam ,,Wiedziałaś, że gwiazdy
mogą nas zabrać na inne planety, a wiesz na jakie? Nie? Czy słyszałaś o planecie Paradija?
Naprawdę nie słyszałaś? To jest najpiękniejsza planeta na całym świecie! Są tam rzeki, morza,
jeziora, lasy, pola, miasta i wsie! No dobrze, teraz idź spać, proszę.’’
Po tym wszystkim Isabella zamknęła oczy i marzyła, a przynajmniej tak wyglądała, jak
dla mnie.

C. D. N.
Julia Jankowiak, kl.4c
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Refleksje czwartoklasistki
Kiedy byłam bardzo mała, pudełeczko miałam swe.
Tyle rzeczy w nim schowałam, że policzyć nie da się.
Były tam moje skrzypce, lalki moje małe i moje słodkie miejsce.
Teraz jestem trochę starsza, a w pudełku nic już nie ma,
nie ma lalek, nie ma moich słodkich misiów.
Gdzie to wszystko się podziało przez te kilka lat ???
Marta Skorlińska, kl.4c
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Dbamy o nasz świat i nasze zdrowie
Prace uczniów Cieszkowianki

Rys. Natalia Zwierzyńska, kl.6b
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Żyjemy w harmonii z naturą
Nasze życie nie polega tylko na tym, aby nam żyło się dobrze.
Wszyscy ludzie powinni dbać o to, co nas otacza. Tak się powinno,
ale czy naprawdę żyjemy w harmonii z naturą ??? Mam w związku
z tym do przekazania pewną sprawę …
Przez internet poznałam pewną koleżankę. Miała ona na imię
Ania. Po kilku rozmowach na czacie umówiłyśmy się.
Spotkałyśmy się i postanowiłyśmy przejść się na spacer na
niedaleką górkę.
Szłyśmy i rozmawiałyśmy. Zazwyczaj kiedy idzie się
chodnikiem, nie zwraca się uwagi, czy gdzieś obok leży papierek,
czy też nie. Spacerując, Ania gwałtownie się zatrzymała i weszła
na trawę. Zapytałam o co jej chodzi, a ona odparła: Nie widzisz ile
tu śmieci !? Ania pozbierała wszystko i wrzuciła do kosza.
Stwierdziła też: Chcesz żyć pięknie, to musisz dbać o środowisko!
Słowa Ani dały mi dużo do myślenia i teraz nie patrzę już na
swoje otoczenie obojętnie.
Martyna Koćmierowska, kl.6b
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Rys. Zosia Wrzaskowska, kl 5c

Rys. Zuzia Szymkowiak, kl. 5c
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Co pomaga w życiu?
Na to pytanie odpowiedziała nam i szóstoklasistom kończącym naszą szkołę
w swoim wierszu
Julia Jankowiak z kl.4c.

Biznesmen
Dzisiejszego dnia usłyszeliście historię pewnego biznesmena.
Żądza pieniędzy sprowadziła go do nędzy.
Sam był, w mrok otulony,
od komputera i telefonu uzależniony.
Lecz wreszcie uciekł z pokoju pełnego mroku.
Moc przyjaźni oderwała go od tego amoku,
i wprowadziła w stan radosnego szoku!
Przyjaciół swoich odzyskał na nowo,
odtąd jego życie toczyło się kolorowo.
Bo przyjaźń ma taki dar,
który niektórzy uważają za czar.
Spełnia marzenia i radość daje,
pociesza, uśmiechy rozdaje.
Więc Wy szóstoklasiści,
tak, to do Was się zwracam,
pamiętajcie, że w życiu ważna jest praca
ale – nie tylko praca !!!
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Na zdjęciu Julia podczas przedstawienia dla szóstoklasistów
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Wygraliśmy !!!
Ostatni, w kończącym się roku szkolnym, numer naszej gazetki
pisanej na platformie Junior Media w 250 egzemplarzach dotarł do naszej szkoły.
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Sprzedajemy zwycięskie gazetki
Nowi dziennikarze z klasy 3c kontynuują swoją działalność !!!

Na zdjęciach: Julia Patrzak, Staś Kowalski, Tomek Niemiec z kl. 3c
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Na zdjęciu: Julia Antkowiak, Martyna Dondajewska,
Julia Patrzek, Laura Cieluch z kl.3c

Na zdjęciu Paulina Ciećko z kuzynką i Zuzanna Kubiak z kl. 4c
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Na zdjęciu Martyna Jaskuła, Julia Jankowiak i Julia Piwowarska z kl. 4c

Na zdjęciu Patrycja Ruta i Michał Baranowski z kl.4c
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Pieniądze za gazetki sprzedane podczas zebrań z rodzicami oraz w Luboniance przeznaczyliśmy
oczywiście na potrzeby osób niepełnosprawnych ze Wspólnej Drogi z Lubonia.
Przypominamy, że do grudnia 2013r. wpłaciliśmy na konto Stowarzyszenia 306 zł.

Do końca czerwca 1296 zł.

Razem, dzięki uprzejmości Państwa, którzy uczestniczą w naszej akcji, na konto Stowarzyszenia
wpłynęło 1602 zł. Dziękujemy !!!
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Moje pomysły
Witajcie! Nazywam się Julia Jankowiak i zostałam nominowana na redaktor naczelną
gazetki Inter – odgłosy z Cieszkowianki, za co serdecznie dziękuję. Moje pomysły, być może,
zachęcą was do czytania naszej gazetki szkolnej oraz pisania do niej. Oto propozycje tematów:
• Co się działo w minionych latach, czyli jak nauczyć się historii poprzez ciekawostki
(klasy 4 – 6)?
• Wąwóz pełen pająków, czyli wasze opowiadania :)
• Mam problem, czyli wyrażacie swoje problemy, a osoby znające się na zagadnieniu
( pedagodzy, nauczyciele lub inni uczniowie, którzy o tym wiedzą) postarają się wam na
nie odpowiedzieć ( pytania zadajemy anonimowo).
• Mam talent, ty masz talent… Tyle talentów! Czyli piszemy o naszych wygranych,
konkursach, wyjazdach związanych z naszymi talentami.
• Z naszego zeszytu, czyli zabawne cytaty z naszych zeszytów. Zachęcam do współpracy
nauczycieli. 
• Jak zabłysnąć na.. np. przyrodzie, matematyce, plastyce...
• Tyle przeczytaliśmy i o tym napisaliśmy, czyli recenzje książek.
• Chłopaki vs dziewczyny, czyli czym się różnią, co lubią.
• O tym gadamy i dobre oceny zdobywamy, czyli nauczyciele o swoich przedmiotach oraz
uczniowie o swoich ulubionych przedmiotach.
• Reszta ta sama, co jest w obecnej gazetce.
• Czekamy także na pomysły czytelników.
Mam nadzieję, że moje pomysły się wam spodobały i będziecie pisać oraz zaglądać do
naszej gazetki, do czego serdecznie zachęcam. Mam nadzieję na współpracę.
Julia z klasy IVc /Vc
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Życzymy pięknych, udanych i zdrowych wakacji
Redakcja

Morze Bałtyckie w Jarosławcu jest piękne oraz słone :)
Fot.Zuzanna Kubiak, kl.4c
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Koniec
Jak wszystko ma swój początek,
Tak wszystko ma swój kres.
Tak samo ma szkoła –
Chociaż chwila pożegnania nie jest wesoła…
Ale mamy na to pocieszenie!
Jakie? – zapytacie.
Wakacje od nowa!
Lody, wycieczki…
Bajecznie pięknie kołyszące się nad morzem,
Łódeczki…
Ale lato też się kończy
I zabawa cała,
Miejmy jednak nadzieję
By ta zabawa
nas w szkole zastała !!!
Julia Jankowiak, kl. 4c
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