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W czerwcu już myślimy
o wakacjach
Dziesięć przykazań frazeologicznych na wakacje
1. Nie pozwól jeździć sobie po głowie.
2. Bądź szpakami karmiony.
3. Nie stawiaj na niepewnego konia.
4. Ogłoś wszem wobec, że nie jesteś w ciemię bity.
5. Życz ludziom wszystkiego najlepszego.
6. Miej cichych adoratorów.
7. Nie reaguj na achy i ochy.
8. Nie bierz co popadnie.
9. Nie pracuj do późna w noc.
10.Nie wychodź na durnia.

Zapraszamy do skorzystania

Co dzieje się w czerwcu?
Wyszukał Filip Wesołowski z kl. 4d

Dzień dziecka w Cieszkowiance
1 czerwca, jak co roku, w Cieszkowiance obchodzono Dzień Dziecka. Uczniowie klas 4 -6
brali udział w olimpiadzie sportowej i zabawach z językiem niemieckim i angielskim.
Kiedy na boisku rywalizowano w rożnych konkurencjach sportowych, w klasach odbywały
się zabawy w ramach święta języków obcych. W języku niemieckim uczestniczyliśmy w programie
"Deutsch - wagen Tour". Również zabawy językowe trwały w języku angielskim.
Tego dnia w naszej szkole panowała miła i przyjazna atmosfera. Uczniowie byli bardzo
zadowoleni, bo lekcje się nie odbywały i mogli spędzić ten czas z kolegami w inny, ciekawy
sposób. Po wszystkich konkurencjach odbyło się wręczenie dyplomów tym, którzy byli najlepsi
w zmaganiach sportowych.
Finałowym punktem okazał się konkurs "Mini Playback Show", który cieszył się wielkim
zainteresowaniem. Przy piosenkach w języku angielskim i niemieckim występowali na sali
gimnastycznej przebrani uczniowie naszej szkoły.
Wszyscy dobrze się bawili i miło wspominają ten dzień.
Magdalena Różańska, kl.5b

Moje wrażenia
W środę dnia 1 czerwca 2011 roku odbył się w naszej szkole Dzień Dziecka. W tym dniu
był: deutsch wagen tour, olimpiada sportowa, olimpiada języka angielskiego i niemieckiego.
Na początku mieliśmy 3 godziny, w których mogliśmy wybrać w czym chcemy uczestniczyć.
Na deutsch wagen tour ,,uczyliśmy się " poprzez zabawę języka niemieckiego. Olimpiada sportowa
odbyła się na nowym boisku sportowym. Można było spotkać takie konkurencje jak: skok w dal,
biegi na 60 i 600 metrów, rzut piłką lekarską i sztafeta. Olimpiady językowe sprawdzały wiedzę
o krajach i językach tych krajów (angielsko i niemieckojęzyczne). Po zakończeniu olimpiad odbył
się mini playback show. Klasy prezentowały układ wymyślony przez siebie do wybranej angielskiej
piosenki. Gdy wszystko się zakończyło, pani zabrała nas na lody. Bardzo mi się podobało w tym
dniu.
Maja Smaglewska klasa 4d

„Deutsch-Wagen-Tour” w Cieszkowiance
Dowiedziawszy się o ogólnopolskim
programie promującym naukę języka niemieckiego
organizowanym przez Goethe Instytut Polen
postanowiłam zaprosić jeden z 5 jeżdżących po
Polsce
oznakowanych
samochodów
wraz
z lektorami do naszej szkoły. Świetną okazją do tego
był Dzień Dziecka. Projekt „Deutsch-Wagen-Tour” przyczynia się do wzrostu popularności języka
niemieckiego w Polsce. Został nagrodzony certyfikatem „EUROPEAN LANGUAGE LABEL" –
europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.
Lektorzy dysponujący wieloma różnymi materiałami, sprzętem audiowizualnym oraz licznymi
atrakcyjnymi nagrodami przeprowadzili u nas przez 2 godziny bardzo ciekawe zajęcia językowe
powiązane z zabawą, śpiewem, ruchem i zajęciami plastycznymi. Uczestniczyło w nich około
58 dzieci podzielonych na 2 grupy.
Lektorzy korzystali z różnego rodzaju pomocy naukowych, podręczników, płyt z muzyką,
puzzle oraz rozdawali prezenty. Na początku zajęć lektorka informowała dzieci o korzyściach
wynikających ze znajomości języka niemieckiego. Następnie przeprowadziła w sposób
niesamowicie przyjemny i zabawny zajęcia z języka niemieckiego. Była tu m.in. zabawa z chustą,
dzięki której uczniowie przypomnieli sobie i poznali nowe słówka a jednocześnie biegali po sali.
Inną ciekawą formą zajęć była praca w grupach na czas, kiedy to uczniowie układali jak najwięcej
słów z rozsypanych liter lub ułożenie mapy Niemiec z magnesowych części – krajów związkowych.
Wszystkie konkurencje były nagradzane drobnymi prezentami- długopisami, siatkami, t- shirtami,
naklejkami.
Rozbawione dzieci ustawiały się na końcu zajęć do wspólnego zdjęcia i z uniesionym kciukiem
wspólnie krzyczały: „ Jasne, że klar”.
Po uśmiechniętych minach uczniów i późniejszych rozmowach z nimi łatwo można było
poznać, że ta forma zajęć bardzo im się spodobała.
Alina Malinowska

Warto wiedzieć kto opiekuje się dziećmi!
UNICEF powstał ponad 60 lat temu i jest największa organizacją na świecie, której
działalność dedykowana jest dzieciom. Każdego roku ratujemy 7 mln dzieci. W Polsce działa
Polski Komitet Narodowy UNICEF.

O czym marzą dzieci we współczesnym świecie?
Temat o marzeniach dzieci nie wydaje się łatwy np. dla dorosłego. Tu nie
chodzi o małe dzieci, które zadowoli smoczek. Mam na myśli młodzież.
Marzenia. Każdy ma swoje i chce żeby się spełniły. Opowiem o marzeniach
uczniów z mojej klasy. Dziewczyny chciałyby być najpiękniejsze, popularne
i chciałyby imponować. Nie wiem co one w tym widzą, ale tak jest. Inne chcą być
mądre, zdawać testy i nie mieć zmartwień. Chłopcy aż tak się od nich nie różnią. Też
chcą być mądrzy, przystojni i robić co dusza zapragnie. Ale w czym rzecz. Dlaczego
takie marzenia (w stylu mądrości) się nie spełniają? To ich wina. Dlaczego? Moim
marzeniem w 5 klasie było zdobycie wyróżnienia na koniec roku. Dlaczego się
spełniło? Bo do tego dążyłem. Długie godziny spędzone nad książkami i słuchanie na
lekcjach. A inni nic nie robią (nie mówię o wszystkich) tylko chcą i chcą. Moim
zdaniem, gdyby pomagali marzeniom, to by się spełniły.
Drugim błędem jest postać marzeń. Każdy ma inne marzenia. Ale takim
jednym, wspólnym marzeniem jest koniec szkoły i w końcu spokój. To marzenie się
na ogół spełnia, ale co z tego, jeśli ten, co chciał być piękny, nie uczył się i nie może
znaleźć pracy? A ten, co był brzydki, się uczył ma świetną posadę i ustawione życie.
Dlatego dzisiejsza młodzież powinna się zastanowić, które marzenia są lepsze:
te pożyteczne czy te niby dobre i fajne.
Adam Araszkiewicz kl. 6b

Co z nich wyrośnie?
W tym numerze piszemy o Marcie Bendowskej
z kl. 4d i prezentujemy jej rysunki.
Dziennikarze: Kiedy zaczęłaś malować?
Marta: Zaczęłam malować w trzeciej klasie.
Dziennikarze: Czy malowanie sprawia Ci
przyjemność?
Marta: Tak, to ogromna przyjemność. Lubię
malować farbami i szkicować ołówkiem zwierzęta.
Dziennikarze: Skąd bierzesz pomysły na swoje
dzieła?
Marta: Pomysły biorę z gazetek, które mama mi
kupuje. W nich czytam na przykład jak
naszkicować coś, jakie użyć ołówki lub farby.
Dziennikarze: Czy ktoś Cię wspiera i zachęca?
Marta: Tak! Cała moja klasa i rodzina.

Dziennikarze: Co myślisz o swojej
przyszłości, czy łączysz ją z malowaniem?
Marta: Tak, chciałabym w przyszłości zająć
się malowaniem.
Dziennikarze: Czy zgodzisz się wykonywać
ilustracje do naszej gazetki szkolnej?
Marta: Oczywiście, zgodzę się.

Obok i na następnej
znajdują się prace Marty.

stronie

To już czwarte zwycięstwo –
tysiąc gazetek sprzedawaliśmy w szkole i w banku !!!

Współpraca z bankiem zatacza coraz szersze kręgi
Wizyta pracowników banku w Cieszkowiance
9 czerwca 2011r. do Cieszkowianki przybyli
przedstawiciele banku PKO BP SA 1 Oddziału w Luboniu, aby
spotkać się z uczniami klas szóstych. Mówili nam o koncie dla
młodzieży, jakie mogą nam założyć rodzice. Z tego, co się
dowiedzieliśmy, jest wiele korzyści z posiadania konta
bankowego. Kiedy będziemy gdzieś daleko, np. na wycieczce,
zawsze możemy poprosić rodziców, aby przelewem
internetowym zasilili nasze konto. Wtedy nie musimy na
okrągło nosić pieniędzy przy sobie, lecz małą kartę.
Dysponowanie kontem bankowym umożliwia nam również
płacenie w sklepach. Warto oszczędzać pieniądze, ponieważ na
koncie będą one same na siebie zarabiać. Ponadto nie będziemy
ich tak wydawać, jak pieniędzy, które mamy przy sobie.
Wiadomo, że każdy ma własne sposoby oszczędzania, ale może
czas zakończyć przechowywać pieniądze w skarpetce!
Spotkanie z przedstawicielem banku upłynęło szybko.
Goście byli bardzo mili, a za nasze odpowiedzi nagradzali nas
drobnymi nagrodami. Szkoda tylko, że zagościli u nas tak
krótko.
Kinga Grzebyta, kl. 6b

Dziennikarze Szkoły Podstawowej nr 2 odnieśli ogromny sukces – ich cztery kolejne
gazetki wygrały i cztery razy znaleźli się wśród 50 wyróżnionych szkół w Polsce. W nagrodę
otrzymywali zwycięskie numery, wydrukowane gratis w drukarni Głosu Wielkopolskiego. Chcąc
sprzedać tysiąc sztuk tych egzemplarzy, robili to nie tylko w szkole, ale za pozwoleniem Pana
Dyrektora Leszka Łuczaka, na terenie banku PKO BP SA 1 Oddziału w Luboniu, przy ulicy
Sikorskiego 3.
Serdecznie dziękujemy za życzliwość ze strony Pana Dyrektora i ze strony Jego
Pracowników. Dziękujemy również Mieszkańcom Lubonia za złotówki które płacili nam,
chętnie kupując naszą gazetkę. Dziękujemy Szanownym Rodzicom uczniów Cieszkowianki,
którzy przychodząc na zebrania do szkoły, także nabywali nasze gazetki.
Postanowiliśmy uzyskane pieniądze przeznaczyć na szlachetny cel. Po spotkaniu z panem
Maciejem Kluziakiem, którego zaprosiliśmy do szkoły, aby opowiedział nam o Hospicjum Palium,
zdecydowaliśmy, że właśnie na potrzeby tego Hospicjum prześlemy wszystkie uzyskane ze
sprzedaży gazetek pieniądze. Tak też uczyniliśmy.
Alicja Walenciak - Galińska

Wiemy więcej o Hospicjum Palium
w Poznaniu
Spotkanie z panem Maciejem
Kluziakiem pracującym w Hospicjum Palium
odbyło się w Cieszkowiance 7 czerwca
2011r. Uczniowie klasy 4d obejrzeli krótki
film o wolontariacie i rozmawiali z naszym
gościem.
Po spotkaniu na lekcji języka
polskiego
kontynuowaliśmy
temat
i uczniowie na kartkach wypisali swoje
wrażenia. Oto kilka przykładów:
Moim zdaniem pomaganie ludziom jest
bardzo potrzebne. Każdy z nas zasługuje na
pomoc i najważniejsze jest, aby nikt nie czuł się samotny w potrzebie i chorobie. To była dla mnie
ważna lekcja, nigdy jej nie zapomnę.
Uważam, że pomaganie ludziom w Hospicjum jest konieczne, a takie spotkania potrzebne, żeby
się wszyscy o tym dowiedzieli. Warto pomagać!
Według mnie warto pomagać ludziom w Hospicjum, ponieważ nawet człowiek bardzo chory chce
być z innym człowiekiem w swoich ostatnich dniach. Podziwiam ludzi, którzy swoje życie w ten
sposób poświęcają innym.
To bardzo szlachetne zajęcie pomagać innym
w Hospicjum. Uważam, że to jest czasem bardzo
ciężka praca, ale zawsze z tego, że się komuś pomoże
płynie też radość.
Pan opowiadający o Hospicjum mówił mądre
i ciekawe rzeczy, teraz wiem, jak można zostać
wolontariuszem. Chcę pomagać ludziom, a szczególnie
chciałabym pomagać dzieciom.
W naszej szkole też powstawały
motyle dla Hospicjum

Ze sprzedaży 1000 egzemplarzy zwycięskich gazetek szkolnych wszystkie pieniądze
przeznaczyliśmy na Hospicjum Palium

Wizyta w zakładzie recyklingowym Eco serwis
Pamiętamy o zbieraniu puszek aluminiowych i chcemy wiedzieć więcej. Na zdjęciach
uczniowie z klasy 5b z Panią Małgorzatą Krawczonek, która objaśnia co dzieje się
z puszkami.

Ciekawie jest w naszej szkole !!!
O kółku muzycznym pisze Ola Stanulewicz z klasy 3
W środę o godz. 11.45 w bibliotece SP2 odbywają się zajęcia kółka muzycznego. Prowadzi
je pani Urszula Ferdynus, która śpiewa i gra na gitarze klasycznej. Na zajęcia chodzą uczniowie
z różnych klas i śpiewamy między innymi Na wyspach bergamutach, Księżyc i wiele innych
piosenek. Mam nadzieję, że zachęcę innych do śpiewania. Zapewniam, że jest miła atmosfera.

Wycieczki szkolne czas kontynuować
Dnia 24.05.2011r. odbyła się wycieczka kl.6b autokarem do kina Cinema City. Był to
wyjazd nie na film, tylko na pointbol laserowy. Po dotarciu na miejsce, wychowawczyni podzieliła
klasę na dwie grupy dziesięcioosobowe. Te grupy podzielono jeszcze na dwa zespoły. Zespół
zielonych i czerwonych. Każdy uczeń otrzymał sprzęt do zabawy - ciemne kamizelki, które miały
widoczne odbiorniki i w nie należało celować. Były też przymocowane lasery. Miejscem zabawy
stały się długie korytarze, w formie labiryntu z lustrami i różnymi przedmiotami. Pojedynek trwał
piętnaście minut. Potem przyszła pora na drugą grupę, a pierwsza poszła odpocząć, bo była to gra
dość męcząca.
Po ekstra zabawie klasa udała się na lody do McDonalda. Wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo
zadowoleni. Wycieczka okazała się super!
Dominika Pałka, kl. 6b

Na stadionie w Poznaniu
Dnia 7 czerwca 2011r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką p. Gierszewskiej
pojechali na stadion miejski do Poznania, błędnie nazywany stadionem Lecha. Specjalnie na tę
okazję mieliśmy wypożyczony autobus, którym bezpiecznie dojechaliśmy na miejsce. Wszyscy
byliśmy bardzo zadowoleni i jednocześnie ciekawi tego, co zobaczymy.
Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od sklepiku klubu Lecha, gdzie mogliśmy kupić sobie
różne ciekawe pamiątki. Następnie udaliśmy się na teren samego stadionu. Tam zapoznaliśmy się
z historią powstania tego miejsca. Dzięki uprzejmości pracowników obiektu, mieliśmy możliwość
wejścia do tych miejsc, których zwykli kibice nie mogą oglądać. Byliśmy m.in. w pokoju dla
VIP’ów, w specjalnych lożach oraz w szatni piłkarzy Lecha. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem.
Ze smutkiem opuściliśmy stadion i wróciliśmy do domu. Wycieczka wszystkim się
podobała i na zawsze pozostanie nam w pamięci. Wyjazd okazał się bardzo udany.
Magdalena Różańska, kl.5b

Wycieczka do Warszawy
Dnia 17.06 uczniowie klas 5b i 4c wyjechali na
wycieczkę do Warszawy. Opiekunami były panie Musielak –
Heyer i Gierszewska, jechali również rodzice kilku uczniów.
Tego dnia spotkaliśmy się przed budynkiem szkoły
o godzinie 3:50. Wszyscy stawili się punktualnie na miejsce
zbiórki i choć byliśmy niewyspani to jednak szczęśliwi
i podekscytowani naszą wycieczką. Podróż autokarem była
bardzo długa i męcząca. Do stolicy dotarliśmy około godziny 12.
Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od zwiedzania pomnika Syrenki,
Pałacu prezydenckiego oraz Grobu Nieznanego Żołnierza. Po
wielu atrakcjach udaliśmy się do docelowego miejsca naszej
wycieczki, a mianowicie do Muzeum Nauk Kopernik. Tam
spędziliśmy ok. 3 godzin. Było tam bardzo dużo ciekawych
rzeczy i nie mogliśmy oderwać od nich wzroku. Wszystko nas
interesowało, mogliśmy też wszystkiego dotykać i patrzeć jak co
działa. Było wspaniale, nauka poprzez zabawę wszystkim się podobała. Ze smutkiem
opuszczaliśmy budynek muzeum, aby udać się do autokaru. W drodze powrotnej wstąpiliśmy
jeszcze do McDonald's, aby się najeść. Po godzinie 23 byliśmy w Luboniu.
Uważam, że wycieczka była udana i interesująca. Myślę, że powinno być więcej takich
naukowych wycieczek, które na zawsze zapamiętamy.
Magdalena Różańska, kl. 5b

Rajd pieszy
28.05.2011 odbył się w Cieszkowiance Rajd Pieszy. Polegał on
na tym, że na początku jechaliśmy pociągiem z Lubonia do
Puszczykowa, a potem wracaliśmy piechotą.
Przeszliśmy 12 km. Na początku szliśmy przez las, a następnie
wzdłuż drogi. Gdy byliśmy w lesie, zauważaliśmy różne tabliczki
informacyjne. Przy każdej z nich się zatrzymywaliśmy i wybrana
osoba czytała co na niej napisane.
W połowie drogi zatrzymaliśmy się, ponieważ zauważyliśmy, że na
terenach popowodziowych było pełno żab, które ciągle kumkały. Chcąc
jakąś dostrzec, weszliśmy w
pokrzywy, lecz niestety nie
zaważyłem
żab.
Dostrzegłem
jednak
łabędzia
siedzącego
na
gnieździe. Nie wystraszył
się, bo nas nie zauważył.
Chciałem zrobić zdjęcie,
pechowo
miałem
kiepski
aparat, więc zdjęcie się nie
udało. Ale za to robiliśmy
zdjęcia uczestnikom rajdu.

Filip Wesołowski
kl. 4d

Moje idealne miejsce
Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć stanowi podstawowy
problem dla dorastającego młodego człowieka, dlatego scenariusz zajęć pod
tytułem Jaki jestem? spotkał się z zainteresowaniem uczniów klasy IVd.
Podczas zajęć powstały atrakcyjne i efektowne prace typu collage, na których
dzieci umieściły swoje fotografie oraz zdjęcia przedmiotów, miejsc, potraw oraz
osób, które lubią, wycięte z kolorowych magazynów. Pomysł spodobał się na tyle,
że uczniowie postanowili zmodyfikować pierwotną ideę zajęć i korzystając z tej
samej techniki pracy stworzyć swoje idealne miejsce, krainę lub wyspę, na
której panują określone zasady – oczywiście wyznaczone przez nich samych.
Małgorzata Smoczyk

Hania Humorek jest bardzo niegrzeczną i zarazem zabawną dziewczynką. Jej
zwariowane pomysły sprawią, że u każdego, kto czytał tę książkę pojawi się uśmiech
na twarzy.
Na lekcji o środowisku Hania z przerażeniem dowiaduje się o niszczeniu lasów
równikowych i zagrożonych gatunkach zwierząt. Jej rodzina ma okropne zwyczaje.
Nie zbiera surowców wtórnych i nie przejmuje się ekologią. Hania nie zasypia
gruszek w popiele, tylko bierze się do dzieła. Jednak jej trudy na nic. Rodzice nadal
wyrzucają śmieci nie tam, gdzie trzeba. Dopiero po otrzymaniu nagrody "Żyrafy"
rodzice zrozumieli jak ważna
w życiu człowieka jest
ekologia!
Książka pt. "Hania Humorek
ratuje świat" bardzo mi się
podobała. Przy jej czytaniu
przez cały czas na mojej
twarzy gościł uśmiech. Jej
czytanie nie tylko sprawiło
mi dużo radości, ale także
dużo się się nauczyłam.
Myślę,
że
jest
to
zdecydowanie jedna z moich
ulubionych książek. Polecam
ją wszystkim !
Gabrysia Raczkowiak,
kl. 5b

Ostatni rysunek przedstawiał panią Małgorzatę Smoczyk. Prawidłową odpowiedź
podały: Marta Murawska z kl. 6b i Ola Rubisz z kl. 6a.

Wszyscy uczestnicy naszego całorocznego konkursu otrzymali dyplomy

Na zdjęciach najbardziej zasłużeni dziennikarze z klasy 6b: Kinga Grzebyta, Marta
Murawska ( w przebraniu ) i Adam Araszkiewicz.
O czym marzą uczniowie klas szóstych i co będą wspominać???
Myślę, że tę szkołę zapamiętam na wieki albo i dłużej. Już teraz jakieś marzenia
o przyszłości rodzą się w mojej głowie. Marzę o byciu dziennikarką. Może uda mi
się to zrealizować, bo mam podstawy, gdyż w szkole podstawowej męczyła,
a zarazem pomagała mi pewna pani. Była polonistką...
Kinga Grzebyta, kl.6b

Cieszę się, że kończę szkołę podstawową. Dowiedziałem się wiele nowych
i wartościowych rzeczy, ale szósta klasa to już wykończenie. W przyszłości
chciałbym być dziennikarzem, dlatego baczną uwagę zwracałem na język polski.
Adam Araszkiewicz, kl. 6b

Mój pobyt w szkole średnio mi się podobał, ale wspominam miło wiele zdarzeń, np.
bardzo mokrego śmigusa dyngusa w ostatnim roku. W mojej głowie są już plany na
przyszłość – chciałabym uczyć historii.
Marta Murawska, kl. 6b
Czy Marcie naprawdę nie podobało się w szkole, skoro chce do niej wrócić jako nauczycielka? Czy
marzenia uczniów się spełnią? Będziemy dopytywać naszych absolwentów czy wykorzystali ten
potencjał z jakim wyszli z Cieszkowianki. Obiecali do nas wysyłać mejle.
A W-G

Najbardziej pracowici i wytrwali dziennikarze otrzymali na koniec roku szkolnego
dyplomy. Są to:
Marta Murawska, Kinga Grzebyta i Adam Araszkiewicz z 6b;
Zuzanna Budzyńska, Dorota Małecka, Gabrysia Raczkowiak, Magda Różańska,
Marta Walkowiak, Kornelia Kolibska i Julia Światłowska z 5b;
Agata Doszla – Folek, Ola Michalak, Maja Smaglewska, Filip Wesołowski, Bartek
Baraniak i Dominika Leszczyńska z kl. 4d
oraz Damian Dankowski z kl. 5c i Julia Jędrzejewska z kl. 3c.

Wyruszamy na wakacje ...

… z zasadami
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