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Julia podczas występu

Chatka z piernika

Piszemy listy ...
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. 
      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.
      Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko i proszę o wysłuchanie moich próśb.

Twoje dziecko – Bartek
Bartek Nowakowski, kl. 6b

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, chciałabym opowiedzieć 
o swojej muzycznej pasji. Moja przygoda z muzyką
rozpoczęła się już w przedszkolu. Postanowiłam uczyć się
gry na fortepianie. Potem zdałam egzaminy 
do szkoły muzycznej. Już w I klasie wzięłam udział 
w konkursie w Kościanie, gdzie znalazłam się w gronie
laureatów. Brałam udział w ogólnopolskich konkursach
pianistycznych w Szczecinie, Słupcy i Poznaniu. Dotarłam
do finału 7 Konkursu im. Witolda Lutosławskiego dla Dzieci i
Młodzieży w Warszawie. 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. Obecnie jestem w IV klasie szkoły
muzycznej I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu. 
   Jestem zapraszana do Biblioteki Miejskiej w Luboniu, aby
uświetnić odbywające się tam wernisaże. Mogłam zagrać na
wernisażu pana Pawła Nowaczyka. Cieszę również swoją
grą niepełnosprawne dzieci ze szkoły specjalnej nr 103 w
Poznaniu.
     Lubię też słuchać muzyki oraz chodzić na różne
koncerty, ponieważ muzyka wykonywana na żywo lepiej
brzmi i wzbudza większe emocje. Operą i baletem zaraziła
mnie pani Halina Strzesak. 
     Moim największym marzeniem jest koncertować kiedyś
podobnie jak polscy pianiści Rafał Blechacz czy Joanna
Marcinkowska, którzy są moimi idolami.

Julia Piwowarska z kl. 4c

     Fotomontaż ze zdjęciem zwycięskiej, piernikowej
chatki. Jej wykonawczyni – Magdalena Andrzejewska,
uczennica kl. 4a, zajęła pierwsze miejsce w konkursie
piernikowym.  Gratulujemy !!!  
 

Archiwum rodzinne

Fot. A.Walenciak - Galińska
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Kot czyta książkę

Wróbel

A. Borowska

      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.

Praca Agnieszki

Z pamiętnika Wróbla

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

30 lipca
Dzisiaj miałam bardzo pracowity dzień. Zbierałam
źdźbła trawy, piór, kawałków papieru. Pod
dachem szkoły uwiłam nowe gniazdko. Ma kształt
kuli i boczne wejście. Złożę w nim jaja i razem z
moim przyjacielem wróblem będziemy je
wysiadywać. Teraz muszę się trochę posilić.
Zjem kilka owadów oraz nasion chwastów. Potem
odpocznę w nowym gniazdku.

W imieniu wróbla pisał 
Adam Niemiec z kl.4e

Nowa powieść w odcinkach, 
zapraszamy do czytania

Czy to jest jaguar !?
    Jaguar ma ciągle duże obroty. Ciągle produkują
nowe auta. Projektant wpadł na pomysł, żeby
stworzyć auto, jakiego świat nie widział. Ciągle
wymyślał coś nowego 
i znowu myślał. Taki nie, taki nie...  Wreszcie coś
wymyślił. 
   Jaguar ten to ani wyścigówka, ani combi, ani
limuzyna, ani terenówka, ani nie jeszcze coś
innego. To auto będzie nowością na rynku!!!
Pokazał projekt szefowi i … się spodobało. 
   W czasie produkcji pierwszego samochodu
przyszedł miłośnik samochodów i powiedział, że
może być, tylko co to jest? W ten sposób były
kolejki po auto, bo wieści tym jaguarze się
rozniosły. Ale gdy już był gotowy, to było jedno
wielkie rozczarowanie, bo ani to jaguar, ani coś
innego. To była jakby limuzyno-terenówko-
wyscigówka-combi. Więc konstruktor podrapał się
po głowie i pomyślał: 

nie wiem co dalej ???

Arek Plewa z kl.4c wie co dalej,
a my dowiemy się 

w następnym odcinku.

Jaguar

Co czytają uczniowie Cieszkowianki? 

  Zbadaliśmy opinie uczniów klas czwartych.
Wśród ulubionych najczęściej się powtarzały
następujące książki:
  Clive S. Lewis: Opowieści z Narnii,
  Andrzej Maleszka: Magiczne drzewo,
  René Goscinny: Mikołajek.
Poza tym uczniowie podali 34 tytuły różnych
książek, które czytają.
   Na zdjęciu kot Marcina Wesołowskiego 
z kl.4c, który też szykuje się do czytania
książki.

Archiwum rodzinne

Rys. Adam Niemiec

Archiwum rodzinne

Fot. A. GalińskaRys. Arek Plewa
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Pani Emilia w Laponii Pani Emilia w Laponii

Pasje nauczycieli Cieszkowianki
Rozmawiamy z Panią Emilią Wallheim nauczycielką języka angielskiego w klasach 1 – 3

Dziennikarka: Czy zawsze chciała Pani być nauczycielem?
Pani Emilia: Od zawsze fascynowali mnie ludzie. Ich zachowania, małe radości, czasami też smutki. Bardzo długo moim celem było studiowanie
psychologii oraz etyki.
Dziennikarka: Dlaczego wybrała Pani język angielski?
Pani Emilia: Nauczanie języka angielskiego nie było moim pierwszym wyborem. Zaczynałam od nauczania zintegrowanego w klasach 1-3. Następnie
ukończyłam  pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, żeby móc zostać pedagogiem szkolnym. Ciekawość świata sprawiła jednak, 
że postanowiłam spędzić część studiów na uczelni zagranicznej. Nie byłoby to możliwe bez doskonałej znajomości języków obcych. Przez kilka miesięcy
angielski był naszym podstawowym środkiem komunikacji. Właśnie wtedy język ten stał się moją największą pasją obok podróżowania.
Dziennikarka: Czy zna Pani jakieś inne języki?
Pani Emilia: Oczywiście. Nie wyobrażam sobie mieszkać przez kilka miesięcy w innym państwie i nie uczyć się języka oraz kultury jego mieszkańców.
Nadal z przyjemnością wracam do podstaw języka fińskiego. W liceum uczyłam się niemieckiego, na studiach wybrałam hiszpański. Poprzedni rok szkolny
spędziłam w Chorwacji nauczając angielskiego i polskiego w szkole podstawowej. W tym czasie bardzo bliski stał mi się również język chorwacki. 
Dziennikarka: Czy polska szkoła różni się od szkoły w Finlandii lub Chorwacji?
Pani Emilia: Każde z tych trzech państw reprezentuje nieco odmienny system edukacyjny. W Finlandii szkoła podstawowa trwa 6 lat. Jeden nauczyciel
prowadzi swoją klasę od rozpoczęcia do zakończenia edukacji na tym etapie. Jedynie języki obce prowadzone są przez specjalistów. Wszystkie klasy są
bardzo dobrze wyposażone, a podręczniki, zeszyty i materiały plastyczne rozdaje zupełnie za darmo szkoła. Wchodząc do budynku fińskie dzieci zawsze
ściągają buty. W chorwackiej szkole klas jest osiem. Pierwsze cztery lata dzieci spędzają pod opieką wychowawcy, a następnie nauczane są odrębnych
przedmiotów. Nie ma tam jednak tak wielu egzaminów jak w Polsce. Zarówno 
w Finlandii jak i w Chorwacji spotkać można o wiele więcej mężczyzn wykonujących zawód nauczyciela niż u nas.
Dziennikarka: Czy podróżując tęskni Pani za domem?
Pani Emilia: Oczywiście. Zarówno za Poznaniem jak i za swoją rodzinną miejscowością. Zawsze wracam do tych miejsc z sentymentem.
Dziennikarka: Czym zajmuje się Pani w wolnym czasie?
Pani Emilia: Poza pracą staram się być aktywną wolontariuszką. Działam na rzecz Pracowni Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR. Jako
Stowarzyszenie realizujemy wiele ciekawych projektów i inicjatyw odkrywających bogactwo kulturowe bliskiej i dalszej rzeczywistości oraz ukazujące świat
zawodów. Do moich najciekawszych doświadczeń związanych z wolontariatem należy udział w Euro 2012. Podczas tej wielkiej imprezy towarzyszyłam
dzieciom zaangażowanym w rozpoczęcie ceremonii oraz podawanie piłek.
Dziennikarka: Dziękujemy za wywiad.

Archiwum rodzinne Archiwum rodzinne
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   Książkę pt. Spotkanie nad morzem napisała
Jadwiga Korczakowska urodzona w 1906 r.
Studiowała ona 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  oraz 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,
szybko przemawia do naszych serc.
   Po przeczytaniu tej książki zmieniła się moja
postawa i poglądy, co zaliczam na wielki plus dla
tej książki. Uwidoczniła problemy osób
niepełnosprawnych. 
   Z czystym sumieniem i sercem zachęcam do
przeczytania tej wspaniałej powieści.

Martyna Koćmierowska, kl. 6b

Wspólna Droga

Odgłosy z Cieszkowianki
Adres redakcji: Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Augusta hr. Cieszkowskiego,
ul. Żabikowska 40, Luboń
Zapraszamy do czytania naszej gazetki 
na stronie internetowej SP2

Zuzia z nagrodami

Ina

Okładka

P r z y ł a p a n i   n a   c z y t a n i u
Recenzja książki napisana przez 
Martynę Koćmierowską z klasy 6b

    W konkursie Junior Media na najciekawszą
recenzję wygrała Zuzia Waligórska z kl. 4e
    Napisała ona recenzję książki pt. Na ratunek
Rufiemu  Holly Webb.

Otrzymaliśmy list od Iny z Kamerunu

Garoua-Boulaï
Do moich drogich partnerów Dziennikarzy.
Witam, drodzy Dziennikarze.
U nas, Bogu dzięki, wszystko dobrze. Piszę ten
list, aby Wam podziękować za to, co
ofiarowaliście na rozpoczęcie roku szkolnego
2013/2014. Życzę radości w Nowym Roku. U nas
tutaj temperatura zmienia się od czasu do czasu.
Po powrocie ze szkoły pomagamy rodzicom w
drobnych pracach domowych, sprzedajemy
produkty przygotowane przez naszą babcię. Wraz
z całą moją rodziną dziękuję Wam za wszystko,
co dla nas zrobiliście. Niech Was Pan Bóg
błogosławi i niech kieruje Waszymi poczynaniami.

Do widzenia

Mikołaj Stachowiak

  Pasja  Mikołaja
    Nazywam się Mikołaj Stachowiak, chodzę do
kl. 5b. Moje hobby to modelarstwo. Zajmuję się
tym od 5 lat. Na początku bawiłem się
budowaniem samolotów, które miały szkielet
zrobiony z lekkiego drewna (balsy) i bibuły. Teraz
zajmuję się budowaniem makiet i malowaniem
żołnierzy. Moją pierwszą makietą była bitwa pod
Maratonem. Obecnie pracuję nad makietą
Powstania Warszawskiego. Makiety buduję sam,
przy użyciu  materiałów takich jak klej, piasek,
kamienie, a żołnierzy czy broń kupuję, sklejam
oraz maluję. Moje hobby rozwija we mnie talent
artystyczno – techniczny. Świetnie się przy tym
bawię. 

Mikołaj przy makiecie

    W ramach działalności charytatywnej na
rzecz Wspólnej Drogi, rozdając gazetki
zarówno w szkole, jak i na terenie miasta,
zebrano w 2013 roku 1412 zł.

Logo

Fot. A.Galińska

Fot. s. Tadeusza

Spotkanie nad morzem

Fot. Michał SzwackiFot. Michał Szwacki
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