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Witamy w Nowym Roku

2011
i życzymy wszelkiej pomyślności

W ostatnich dniach grudnia otrzymaliśmy drogą e- mailową życzenia z Kamerunu. Oto ich treść:

Przesyłam bardzo gorące życzenia dla Nauczycieli i Uczniów. Wiele łask
Bożych i błogosławieństwa Boga, który z miłości dla nas stał się Człowiekiem
i zamieszkał wśród nas. Niech Was wspomaga, błogosławi i prowadzi w dziełach
które On sam Wam powierzył. Życzę samych sukcesów w pracy w Nowym 2011
Roku.
Życzenia wspieram moją codzienną modlitwą.
siostra Lidia Szulc - Kamerun

Przypominamy w Nowym Roku stare wiadomości

W minionym roku kalendarzowym uczestniczyliśmy w warsztatach
dziennikarskich (na zdjęciu uczestnicy tych warsztatów) i wykorzystując zdobyte tam
umiejętności postanowiliśmy drukować na podstawie naszych wiadomości z gazetki
Inter – odgłosy z Cieszkowianki gazetkę Odgłosy z Cieszkowianki. Aby to było
możliwe będziemy pracować na platformie Junior Media. Zapraszamy do czytania
obu wersji.
Pierwszy numer pojawi się w styczniu 2011r.

Cieszkowianka przystąpiła do programu Szkoła z klasą 2.0
Szkoła z klasą 2.0 ma celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych
technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się.

Jak to zrobić?
Toczą się debaty i tworzymy kodeks.
Debata szkolna
Dnia 17.12.2010r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu odbyła się debata szkolna
dotycząca zasad wykorzystywania w pracy szkoły technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Nasza szkoła przystąpiła bowiem do projektu Szkoła z klasą 2.0. Przedstawiciele klas, w których
wcześniej odbywały się debaty klasowe, zebrali się na małej sali gimnastycznej i prezentowali

swoje pomysły dotyczące nowoczesnych technologii. Debatę prowadziły panie Kałwińska
i Nowakowska. W debacie uczestniczyła też pani dyrektor Teresa Zygmanowska.
Dyskusja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie bardzo mocno
zaangażowali się w sprawy dotyczące projektu. Swoje propozycje przedstawiali za pomocą
prezentacji komputerowych oraz na plakatach. Najciekawsze pomysły wybrane przez uczniów
zostaną umieszczone w Kodeksie Szkolnym i wejdą w życie podczas realizacji projektu w naszej
szkole.
Myślę, że podobnych spotkań powinno być więcej, gdyż dzięki nim uczniowie mają
możliwość wyrażania swoich pomysłów dotyczących nowoczesnych technologii.
Magdalena Różańska,
kl. 5b
Na zdjęciu
dziennikarze
prezentują dorobek
swojej debaty.

Kodeks Szkolny
1. Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu
świata w szkole i w domu.
2. Zanim skopiujemy informacje czytamy ją, sprawdzamy źródło, porównujemy
informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.
3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.
4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.
5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK,
zachowując zasady Netykiety.
6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi
niebezpieczne treści.
7. Pełnimy dyżury w bibliotece szkolnej, tak, by ułatwić dostęp do komputerów
wszystkim chętnym.
8. Korzystamy z sieci szkolnej.
9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy
cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Obracając się w kręgu nowoczesnych technologii dziennikarze z kl. 4d postanowili
wybrać się do Gimnazjum nr 1, aby zobaczyć jak tam się nowocześnie pracuje.
Najlepiej zapytać o to Panią dyrektor
Wywiad z Panią Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Luboniu – Panią
Anitą Plumińską – Mieloch
Dziennikarze: Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Chcielibyśmy
przeprowadzić z Panią wywiad. Od ilu lat jest Pani dyrektorem
Gimnazjum nr 1?
Pani Dyrektor: Dyrektorem jestem już czwarty rok.
Dziennikarze: Gimnazjum jest bardzo nowoczesne. Czy Pani
zdaniem wprowadzenie komputerów do szkoły jest dobrym
pomysłem?
Pani Dyrektor: Jak najbardziej – nie ma w tej chwili dziedziny,
w której nie wykorzystywano by komputerów. Jeśli szkoła ma przygotowywać do życia, to zarówno
nauczyciele jak i uczniowie powinni korzystać na co dzień z komputerów.
Dziennikarze: Czy sądzi Pani, że uczniowie są zadowoleni, że mogą pracować na komputerach?
Czy lepiej przez to pracują?
Pani Dyrektor: To zależy co rozumie się przez „pracować na komputerach”. Jeśli pytasz czy
uczniowie są zadowoleni z tego, że kontaktują się z nauczycielami dzięki poczcie elektronicznej,
mogą wykorzystywać Szkolną Platformę Edukacyjną do sprawdzenia co było na lekcji, czy
korzystać z internetu w bibliotece, to uważam , że są z tego zadowoleni. Myślę, że i dziennik
elektroniczny cieszy się uznaniem, choć dla niektórych uczniów natychmiastowa informacja jaką
dostają ich rodzice o ocenach nie jest dobrym rozwiązaniem.
Dziennikarze: Pani też korzysta często z komputera? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach?
Pani Dyrektor: Bardzo często korzystam z komputera - ściągam pocztę, wpisuję oceny,
uzupełniam wiadomości na stronie internetowej szkoły, przygotowuję lekcje, umieszczam
informacje dla nauczycieli w elektronicznej księdze zarządzeń, koresponduję z uczniami
i rodzicami oraz sprawdzam oceny uczniów.
Dziennikarze: Jakie jeszcze osiągnięcia najnowszej techniki znajdują się w gimnazjum?
Pani Dyrektor: Posiadamy szkolną platformę e-lerningową, kino domowe, system elektronicznego
wejścia do szkoły, korzystamy z tablicy interaktywnej czy rzutników multimedialnych, które są
w większości klas, a także wprowadzamy księgozbiór do elektronicznego systemu wypożyczania
w bibliotece.
Dziennikarze: W gimnazjum działa projekt Szkoła z klasą 2.0. Czy uczniowie są w to
zaangażowani? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Pani Dyrektor: Oczywiście. Uczniowie bardzo chętnie się zaangażowali w ten ogólnopolski
projekt. Przeprowadzili debaty klasowe i debatę szkolną. Powstał kodeks szkolny, który został
opublikowany na naszej stronie internetowej. Nauczycielka z naszej szkoły, pani Dorota
Krawczyk zdobyła wyróżnienie za sprawozdanie z debaty.
Dziennikarze: Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu.
Na zdjęciach – dziennikarze z Panią Dyrektor i w pracowni komputerowej

Z przymrużeniem oka zmierzamy ku nowoczesności ...
Szybka komunikacja

Nowoczesny sposób uczenia się ...

I śmiech niekiedy może być nauką,
jeśli się z przywar nie z osób natrząsa.
Ignacy Krasicki
Tak piszą uczniowie Cieszkowianki

Odezwały się poszczególne instrumenty, na końcu dente razem ze swoimi
właścicielami.
Fryderyk Chopin urodził się w Białym Domu.
Chór może być męski lub rzęski.
Rodzaje orkiestr są trzy: męska, żeńska i nijaka.
Trio to zespół z trzema zawodnikami.

Poważnie o nauczycielach?

Choć Dzień Nauczyciela już za nami
my ciągle o swoich nauczycielach pamiętamy,
wierszyki o nich piszemy i myślimy,
a przez to swoje umiejętności poetyckie doskonalimy.

Nauczyciele z dwójki rzadko stawiają oceny gorsze niż trójki,
chodzą zawsze uśmiechnięci - nigdy nie nadęci.

Maja Smaglewska, kl.4d
Pan Robert Tomkowiak na wf-ie się zna,
chociaż to praca bardzo trudna.
Gole strzela, biega oraz skacze,
lecz, w przeciwieństwie do uczniów, nigdy nie płacze.

Filip Wesołowski, kl. 4d
Pani Alicja Walenciak - Galińska zawsze uśmiechnięta,
uśmiech niesie Tobie
i zawsze prawdę Ci powie.
Pani Beata Adamska to nasza wesoła matematyczka.
Bardzo ją lubimy
i świetnie się z nią bawimy.
Pani Małgorzata Smoczyk to opiekunka naszej klasy.
Uczy nas jak postępować,
aby innych nie denerwować.

Agata Doszla – Folek, kl.4d
Pani Alicja Walenciak – Galińska
zapewne z języka polskiego same piątki miała,
bo sama mówi, że zawsze błędów unikała.
Pani Elżbieta Gierszewska to mądra głowa,
liczy, dodaje, ułamki kocha,
cyfry rysuje i je spisuje.
Gdy przyroda Cię interesuje,
Pani Urszula Roszak Ci odpowie
co gdzie żyje, co kto je,
ona przecież wszystko wie.
Pani Lidia Kałwińska na komputerach się zna
i e – maile pisze co dnia.
Pani Monika Musielak o historii wszystko wie,
co, gdzie, kiedy stało się.

Magdalena Różańska, kl. 5b

Karykatury nauczycieli

Kogo przedstawia ten rysunek?
Odpowiedz prosimy przysyłać na adres: alicjaw@plusnet.pl

R o z p o c z y n a s i ę n o w y k o n k u r s !!!

Adopcja na odległość
Kolejny już rok zbieramy puszki aluminiowe, aby je spieniężyć i pomóc potrzebującym dzieciom
w Kamerunie. W grudniu dowiedzieliśmy się, że dziewczynka, której kształcenie finansowaliśmy zaginęła
i nie udało się jej do tej pory odnaleźć. Nawet policja zaprzestała już poszukiwań. My jednak nie
zrezygnujemy z finansowej pomocy potrzebującym.
Zaadoptowaliśmy kolejną osobę, dziesięcioletnią dziewczynkę Inę ( na zdjęciu ). Ze sprzedaży
puszek aluminiowych będziemy opłacać jej kształcenie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za zbieranie puszek aluminiowych i prosimy aby czynić tak
nadal.
Alicja Walenciak – Galińska

Ciekawostki ze świata zwierząt
zauważone przez Maję Smaglewską z kl. 4d

To jest kotka która mieszka na Capri
we Włoszech.
Została sfotografowana w 2008 roku.
Jest bardzo podobna do mojej polskiej
kotki Milki.

A to jest właśnie moja kotka Milka.
To zdjęcie zostało zrobione na
wakacjach w 2009 roku.
Ma nietypowy kolor, chociaż kotki
włoska i turecka są do niej podobne.

Ta kotka mieszka w Turcji.
Tak jak poprzednie kotki jest tzw.
dachowcem.
Została sfotografowana na wakacjach
w 2010 roku.

W styczniu nadal w Cieszkowiance świątecznie
Przy wejściu do szkoły

Podczas jasełek
W tym roku jasełka w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się dopiero 14 stycznia.
Przygotowali je uczniowie z klasy 3a i 6a. Nasi aktorzy w bardzo ciekawy sposób opowiadali
o Bożym Narodzeniu. Nie poprzestali na przedstawieniu wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, ale
pokazywali jak Pan Jezus rodzi się dziś
w sercu każdego człowieka.
Było widać, że uczniowie
zaangażowali się w swój występ.
Widownia nagrodziła ich gromkimi
brawami. Na uwagę zasługuje również
fakt, że sala, w której odbyły się
jasełka, była ślicznie udekorowana,
podziw wzbudzały także stroje
młodych aktorów.
Warto było czekać aż do połowy
stycznia, na taki piękny występ.
Magdalena Różańska, kl.5b

Zespół Formoza śpiewał w Cieszkowiance kolędy

Dnia 12 stycznia 2011r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu rodzice, nauczyciele
i uczniowie mieli niecodzienną przyjemność wysłuchania koncertu kolęd w wykonaniu zespołu
muzycznego Formoza. Ten składający się z nastoletnich dziewcząt zespół, powstał w październiku
minionego roku, po zorganizowanych przez Ośrodek Kultury w Luboniu przesłuchaniach. Okazało
się, że znalazły się w nim 4 uczennice obecne i 2 byłe z naszej szkoły. Miło było je usłyszeć
i ujrzeć w towarzystwie innych, należących
do zespołu, dziewcząt.
Zespół
Formoza
pod
przewodnictwem
Dominiki
Barabas
zaprezentował
w
naszej
szkole,
w nowatorskiej wersji, teksty polskich
kolęd. Mimo śpiewu przy dźwiękach
muzyki współczesnej, nie straciły te kolędy
nic z wymowy religijnej i znaczenia tekstu
literackiego. Dowodem na to były głośne
brawa na stojąco po zakończeniu koncertu
i słowa uznania dyrektor Teresy
Zygmanowskiej, która dziękowała za tę
wspaniałą ucztę muzyczną.
Nie dziwi fakt, że zespół ma już
niejeden sukces na swoim koncie.
Gratulujemy
i
życzymy
dalszych
sukcesów.
Alicja Walenciak - Galińska

Wywiad z Zuzią Budzyńską
naszą redakcyjną koleżanką o jej muzycznych osiągnięciach
Dziennikarz:
Słyszeliśmy
Cię
na
koncercie kolęd zespołu Formoza
w naszej szkole. Jak zaczęła się Twoja
przygoda ze śpiewaniem?
Zuzia: Wszystko zaczęło się od
ogłoszenia w Informatorze Miasta
Luboń. Informowało ono o instruktorce śpiewu - Małgorzacie
Żurek. Zaczęłam do niej uczęszczać do Ośrodka Kultury w
Luboniu w marcu 2010. Do Lubonia zawitała piosenkarka Dominika Barabas. Założyła ona zespół o nazwie Formoza, do
którego należę do dziś. Jak na razie śpiewamy głównie kolędy,
ponieważ przygotowujemy się do festiwalu.
Dziennikarz: Jak długo śpiewasz i co lubisz śpiewać?
Zuzia: Śpiewam już prawie rok i lubię muzykę rozrywkową.
Dziennikarz: Dlaczego fascynuje Cię muzyka?
Zuzia: Fascynuje to niekoniecznie dobre określenie. Powiedzmy, że muzyka mnie interesuje (ale
nie do przesady). Grałam kiedyś na flażolecie, ale po jakimś czasie zniechęciła mnie ta nauka.
Później odkryłam, że mam talent do śpiewania i tak jest do dziś.
Dziennikarz: W jakich konkursach brałaś udział?
Zuzia: Pierwszym konkursem wokalnym (solowym) był szkolny konkurs: Moja Kolęda, w którym
zajęłam 3 miejsce. Drugim był XII Wojewódzki Przegląd Artystyczny „CHARTYNKA 2010”,
w którym otrzymałam wyróżnienie. Kolejny konkurs nosił nazwę „STĘSZEWSKA TRIOLA”.
Pierwszy występ zespołu Formoza, oceniany przez jury, odbył się z Zielonej Górze. Były
to rejonowe eliminacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, które wygrałyśmy.
Finał OPKiP odbył się w Będzinie i tam zajęliśmy 3 miejsce. I jest to nasz największy sukces.
Wystąpiliśmy też na dwóch koncertach z orkiestrą i dwóch bez.
Dziennikarz: Opowiedz coś więcej o zespole w którym śpiewasz. Jaka panuje w nim atmosfera?
Zuzia: Śpiewamy razem dwa razy w tygodniu po dwie godziny lub więcej. Dominika daje nam
niezły wycisk, ale to nas dobrze nastraja. Każda próba jest na początku wesoła, ale po chwili
zabieramy się do ciężkiej pracy. Wszystkie stanowimy zgrany zespół, jeśli jedna z nas jest
nieobecna, to wtedy nic nam nie wychodzi. Bardzo lubię spotykać się z dziewczynami.
Dziennikarz: Czy lubisz występować na scenie?
Zuzia: Bardzo lubię występować na scenie, im większa publiczność, tym lepiej mi się śpiewa.
Dziennikarz: Na co dzień jesteś uczennicą klasy piątej. Jak podoba Ci się w szkole? Jakie lubisz
przedmioty?
Zuzia: Choć się dość dobrze uczę, nie lubię specjalnie chodzić do szkoły. Lubię spotykać się na
przerwach z koleżankami i z nimi rozmawiać. Najbardziej lubię informatykę i język angielski.
Dziennikarz: Czy masz w szkole przyjaciółkę?
Zuzia: Julia z mojej klasy jest moją najlepszą przyjaciółką. Lubimy się odwiedzać i mamy
wspólne zainteresowania.
Dziękuję za udzielenie wywiadu. Wywiad przeprowadziła M. Różańska.
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