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Występ nauczycieli

Występ nauczycieli Stoisko klasowe

Na scenie

Co działo się na festynie?
    W naszej szkole 28 września br. odbył się Festyn rodzinny na Pożegnanie lata 
z Cieszkowianką. W tym roku jubileuszowy – dziesiąty. Rozpoczął go zespół Formoza 
i Eskadra, następnie miała miejsce inscenizacja wiersza Juliana Tuwima 
pt. ,,Lokomotywa’’ w wykonaniu nauczycieli. Zagrali oni zawodowo. Należy im wręcz
pogratulować talentu. Po tym fachowym występie, zaczęły się pokazy przygotowane przez
dzieci z klas 1-3 do wierszy Juliana Tuwima, głównego mentora naszego festynu w tym
roku. Później dziewczynki z 4 klas dla wszystkich zatańczyły i przyszedł czas na uczniów
klas od 4 do 6, aby wykonali swój pokaz mody i zaprezentowali wiersze poety. Sama też w
nim brałam udział, występując w wierszu ,,Słówka i sufka’’. Po naszym pokazie modowym
odbył się pokaz tańca przygotowany przez państwa Garwackich. To wszystko działo się na
scenie. W tym czasie na sali gimnastycznej zaczął się mecz siatkówki nauczyciele –
rodzice. Nasi dzielni nauczyciele wygrali w wielkim stylu.
    Na stoiskach również nie brakowało atrakcji, sama też z nich korzystałam. Na naszym
stoisku czyli stoisku 4c mieliśmy również dużo zamętu?.. Nie... Asortymentu! Piękne
stoiska, zdziwiły też naszych kolegów z SP3. Spotkałam parę osób z tej szkoły, więc byłam
lekko zdziwiona. Nie ma co ukrywać, że wszyscy się świetnie bawili. Na końcu naszego,
podniecającego festynu było wręczenie pucharów dla drużyn grających w koszykówkę.
Chłopcy z 6b zajęli pierwsze miejsce. Natomiast z 6e dziewczyny odniosły druzgocące
zwycięstwo.
    Gdy festyn, razem z wręczeniem nagród, miał się skończyć, pożegnał nas wrześniowy
deszczyk.

Julia Jankowiak, kl.4c
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Z dyplomami

W parku linowym Ośrodek dla sportowców w Spale

W fabryce pepsi - Michrów

          Nagroda za zbieranie 
          puszek aluminiowych
   W dniach 23-25 września 2013r. dwóch uczniów naszej szkoły: Maciej
Urbaniak i Bartosz Nowakowski wraz z opiekunem, panią Bogumiłą
Kurzawską, wzięło udział w Zielonej Szkole organizowanej przez Fundację
RECAL. 
   Była to nagroda połączona z edukacją dla najlepszych uczestników XVII
edycji programu "Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe". Łącznie w
wycieczce brało udział 49 osób, w tym przedstawiciele 15 szkół z całej
Polski (z każdej nauczyciel i dwoje uczniów) oraz przedstawiciele fundacji.
Impreza miała miejsce w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich 
w Spale.

  W pierwszym dniu pobytu uczniowie zwiedzili fabrykę firmy PepsiCo 
w Michorowie. Dowiedzieli się tam mnóstwo ciekawych rzeczy na temat
produkcji napojów oraz puszek i butelek, do których są rozlewane.
  Po południu odbyła się prezentacja wyników osiągniętych przez
uczestników Zielonej Szkoły w programie edukacyjnym Fundacji RECAL w
roku szkolnym 2012/2013. Każda ze szkół miała swoje 5 minut. Po kolacji
organizatorzy przygotowali szereg gier i zabaw edukacyjnych, podczas
których można się było lepiej poznać.

   Drugi dzień odbywał się pod hasłem: Na szlaku rzeki Pilicy. Po przyjeździe
do Tomaszowa Mazowieckiego zwiedzano Groty Nadgórzyckie, Skansen
Rzeki Pilicy i tzw. niebieskie źródła oraz bunkier mieszczący się w
Konewce.
   Po obiedzie na uczestników czekała kolejna niespodzianka - pasjonująca
wizyta w Parku Linowym. Dostarczyła ona wielu niesamowitych wrażeń,
niejeden uczestnik zmierzył się tam ze swoim lękiem wysokości.
   Wieczorem ponownie było mnóstwo zabawy, ale też odbyło się ciekawe
spotkanie z olimpijczykiem Adrianem Zielińskim, mistrzem w podnoszeniu
ciężarów.
    Ostatni dzień pobytu to uroczyste podsumowanie Zielonej Szkoły,
podczas którego każdy otrzymał potwierdzenie uczestnictwa. 
   
   Udział w takim przedsięwzięciu to ogromne wyróżnienie, a także
zachęta do dalszego zbierania puszek.

Bartosz Nowakowski, kl. 6b
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W jednej ze szkół w Kosowie

Polscy żołnierze wsród dzieci z Kosowa

Zbieramy przybory szkolne
   W październiku i w listopadzie zbieramy w Cieszkowiance przybory
szkolne dla dzieci z Kosowa. Akcję tę ogłosiła Fundacja Pomocy
Humanitarnej „Redemptoris Missio” na prośbę polskich żołnierzy pełniących
tam misję stabilizacyjną. Od nich dowiadujemy się, że ludzie mieszkający w
Kosowie żyją czasami w skrajnym ubóstwie, dzieci chodzą boso, nie mają
ubrań, w szkołach nie ma praktycznie niczego. Jedynymi pomocami
naukowymi są tam plakaty rysowane przez uczniów.
   
   Kosowo jest młodym, powstałym w 2008r., państwem w południowej
Europie, borykającym się z wieloma problemami. 

   Pomóżmy tym najmłodszym jego mieszkańcom wykształcić się.
  
 Przyniesione przybory szkolne można zostawiać w dyżurce, oddawać
wychowawcy lub Alicji Walenciak – Galińskiej, odpowiedzialnej za akcję
w szkole.

Otrzymaliśmy list od naszej podopiecznej - 
Iny Beloko Galix z Kamerunu

Garoua-Boulaï, 25-07-13
Witam Was, drodzy Bracia Dziennikarze.

    Mam zaszczyt pisać do Was ten list z zapytaniem co u Was słychać.
Jeśli chodzi o mnie i moją rodzinę, Bogu dzięki, wszystko dobrze. Piszę ten
list, aby Wam podziękować za wszystko, co zrobiliście w związku 
z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014. Ukończyłam poprzedni rok
szkolny i zdałam do następnej klasy CM2 (kl.6) ze średnią ocen 8,00.
    Odeszła Siostra Lidia, ale siostra Tadeusza poprowadziła naszą klasę do
końca roku i bez problemu zakończyłam ten rok. Piszę więc ten list, aby
Wam podziękować, drodzy Bracia dziennikarze z Polski. Niech Bóg Was
błogosławi za Waszą pomoc dla mnie, bo moja Mama nie ma środków
finansowych, aby nas utrzymywać.
    Tutaj w Garoua-Boulaï temperatury są niższe i sporo pada.
  Pozdrawiam wszystkich z początkiem nowego roku szkolnego 2013/2014.

Do widzenia

Duża puszka

Ina z Siostrą Lidią i nauczycielem

Pieniądze na
kształcenie Iny
pochodzą ze
sprzedaży puszek
aluminiowych
zbieranych w Luboniu. 

   Za sprzedane 
we wrześniu puszki,
zbierane od wiosny, 
otrzymaliśmy 
1345,20zł 
i przeznaczyliśmy 
je na opłacenie
kolejnego roku
kształcenia Iny 
w ramach Adopcji na
odległość oraz na
akcję Puszka dla
maluszka. 

Redemptoris Missio

Redemptoris Missio A. Galińska

Redemptoris Missio
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Szpagat Julii

Kornelia czyta książkę

Dziennikarze SP2 w redakcji WL

Pasje uczniów Cieszkowianki
   Mam na imię Julia, moją pasją jest taniec, a dokładnie gimnastyka
artystyczna. Od dziecka chodziłam na taniec. Gdy byłam bardzo mała,
chodziłam do szkoły baletowej, ponieważ spodobało mi się, zaczęłam
chodzić na taniec nowoczesny. Teraz zaczęłam uczyć się gimnastyki
artystycznej. 
   Tak bardzo lubię taniec, że już chyba nie przestanę nigdy tańczyć.

Julia Napierała, kl. 4c

   Zapraszamy uczniów naszej szkoły do przysyłania do redakcji gazetki
wiadomości o swoich zainteresowaniach i ciekawych zajęć. 

Przyłapani na czytaniu
    Moja ulubiona książka nosi tytuł „Afryka
Kazika”, a napisał ją Łukasz Wierzbicki. Jest to
książka przygodowa. „Afryka Kazika” to moja
własna książka z autografem Łukasza
Wierzbickiego. Kupiła ją dla mnie moja mama
podczas spotkania z autorem.
    Książka zawiera mapkę z trasą podróży
Kazimierza Nowaka. Był to sławny podróżnik,
który w 1931 roku wyruszył na trwającą 5 lat
wyprawę przez Afrykę.
    Zafascynowana tą książką, przeczytałam
również dwie inne pisane przez Łukasza
Wierzbickiego: „Dziadek i niedźwiadek” oraz
„Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”.
Wszystkie trzy książki są super, polecam!

Kornelia Grzesiak, kl.2b

Wizyta w redakcji Wieści Lubońskich
Pani Hanna Siatka udzieliła nam kilku cennych wskazówek. Oto treść jej
wypowiedzi:
Pierwszy numer Wieści Lubońskich wyszedł po upadku komunizmu. Po 24
latach jesteśmy popularni. Tworzy nasze pismo nieograniczona ilość osób.
Przychodzą do redakcji ludzie z sygnałami, zgłaszają sprawy, które my
później opisujemy. Mamy wielu współpracowników. Cały czas trwa ich
zbieranie. Chcemy, żeby ludzie dowiedzieli się o wszystkim, co się dzieje z
wielu dziedzin. Czasem jakiś temat zdominuje dane wydanie i jest na
pierwszej stronie. 
   Szkoły przesyłają materiały w różnych ilościach. Każdej szkole możemy
poświęcić jedną stronę. Często nie umieszczamy zdjęć i skracamy teksty.
Najbrzydsze materiały to takie, gdzie na całej stronie są teksty i żadnego
zdjęcia.  Musicie pamiętać, że od was powinny przychodzić informacje,
dłuższe teksty możecie umieszczać w waszej szkolnej gazecie, a tu
skrócone. Prawidłowa informacja powinna odpowiadać na pięć pytań: Co?
Kto? Kiedy? Z kim? Dlaczego? Trzeba pisać krótkie i ważne rzeczy
z takiego punktu widzenia, żeby cały Luboń chciał to przeczytać. Tekst
prasowy ma zupełnie inną formę niż wypracowanie do szkoły.
    Serdecznie dziękujemy za spotkanie i ciekawe podpowiedzi. 

Odgłosy z Cieszkowianki 
Adres redakcji: Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Augusta hr. Cieszkowskiego,
ul. Żabikowska 40, Luboń

Redaktor naczelny: Marianna Kubicka, kl.
5b
Zastępca redaktora: 
Sandra Świerkowska, kl. 5b
Korekta i skład komputerowy: 
Alicja Walenciak – Galińska

Zapraszamy również do czytania 
Inter - odgłosów z Cieszkowianki 

na stronie internetowej naszej szkoły.

Archiwum rodzinne

Archiwum rodzinne

A.Galińska
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