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Kończy się kolejny rok szkolny.
Czego się nauczyliśmy?
Jak wykorzystamy tę naukę w swoim życiu?
Może na te pytania odpowiedzą nam autorki poniższych prac.
Dziennikarstwo - moja pasja –
pisze Redaktor Naczelna Inter – odgłosów z Cieszkowianki
Magdalena Różańska z kl. 6b,
która swe obowiązki sprawuje do 29 czerwca 2012r.
W dzieciństwie interesowałam się muzyką, lecz także
rysunkiem, fotografią czy

wędkarstwem.

Jednak kiedy

skończyłam 11 lat, czyli w czwartej klasie, coś się zmieniło.
Wypisałam się z chóru, przestałam rysować, wszyscy myśleli,
że nie mam już pasji, jednak bardzo się mylili.
A wszystko zaczęło się pod koniec wakacji, przed
rozpoczęciem czwartej klasy. W Internecie przeczytałam, że
w naszej szkole odbędzie się konkurs na opowiadanie pt.
„Moje tegoroczne wakacje”. Babcia namówiła mnie, żebym
spróbowała

w

nim

swoich

sił.

Napisałam

cudowne

opowiadanie, które wysłałam na konkurs. Okazało się, że
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wygrałam. Mało tego, jury uznało, że mam ogromny talent literacki. Gdy o konkursie
dowiedziała się moja polonistka, zaproponowała mi posadę w szkolnej gazetce. W czwartej
klasie pisałam sporadycznie, co dwa, trzy tygodnie. Tak minął rok i znalazłam się w klasie
piątej. Wtedy pisanie bardzo przypadło mi do gustu, przychodziło mi z ogromną łatwością. Gdy
skończyłam 12 lat, nadal współtworzyłam gazetkę naszej szkoły, a moja polonistka
zaproponowała mi posadę redaktora naczelnego. Bardzo zaskoczona, ale szczęśliwa przyjęłam
propozycję, choć wiedziałam z jaką odpowiedzialnością to się wiąże.
Nasza gazetka „Inter odgłosy z Cieszkowianki” odnosiła wiele sukcesów. Wygrywała
konkursy na platformie Junior Media i drukowano ją kilkakrotnie w nagrodę dla szkoły
w drukarni Głosu Wielkopolskiego, z czego osobiście też jestem bardzo dumna, gdyż wierzę
w to co robię. Tak w naszej gazetce spędziłam już trzy lata. Niestety moja przygoda
z dziennikarstwem skończy się, gdy pójdę do gimnazjum. Jednak mam nadzieję, że uda mi się
kontynuować moją pasję do pisania, z którą wiążę swoją przyszłość.
Gdy rodzina pyta mnie, czy wiem co chcę robić w życiu, to bez chwili zastanowienia
odpowiadam, że chciałabym pracować w telewizji jako dziennikarka lub po prostu pracować
w ciekawej gazecie, poświęconej życiu każdego człowieka. Moim największym marzeniem jest
także napisanie książki.
Teraz, gdy myślę o swoich początkach, z uśmiechem na ustach i łzami w oczach
dziękuję losowi, że jakimś cudem usłyszałam wewnętrzny głos, który kazał mi zgłosić się do
konkursu. Dzisiaj wiem, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Ludzie przychodzą i odchodzą,
jednak pasja to jest to, czym należy się kierować w życiu. Pasja przezwycięży wszystko. Nie
wolno rezygnować ze swych marzeń.
Magdalena Różańska, kl.6b
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Cudowny sen
Ostatnio zyskałam bardzo dużo nowych pasji, ale większością interesuję się jednak od
dzieciństwa. Jedną z nich chciałabym wykorzystać w przyszłości. Moimi pasjami są:
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rysowanie, projektowanie wnętrz oraz zwierzęta. Bardzo lubię rysować osoby, które wyrażają
rozmaite emocje np. radość, smutek lub zakłopotanie. Pasja ta jest mi znana od dziecka. Gdy
byłam młodsza, bardzo lubiłam, wręcz kochałam to robić i jak mówią znajomi, nieźle mi to
wychodziło. W przedszkolu wszystkie dzieci mnie chwaliły i prosiły, abym coś im narysowała.
Zgadzałam się mimo tego, że byłam okropnie nieśmiała.
Moją największą pasją było, jest i mam nadzieję, że będzie projektowanie wnętrz.
Bardzo często w moim pokoju dokonuję dużych zmian, np. w ustawianiu mebli. Bardzo lubię
przemeblowania i zmienianie wystroju. Oprócz tego od zawsze chciałam pomagać ludziom.
Moim marzeniem było móc występować w programie „Dom nie do poznania”. Pomaga się tam
potrzebującym budować i urządzać nowy dom oraz zapewnić im lepsze życie. Jestem osobą
dobroduszną i na każdym kroku staram się pomagać tym, którzy mają gorzej ode mnie.
Zawsze, gdy oglądam programy o biednych, o tym w jakich warunkach mieszkają i jaki styl
życia prowadzą, chce mi się płakać i mam ochotę wejść do telewizora i pomóc.
Bardzo się cieszę, że posiadam takie pasje i w przyszłości na pewno będę chciała je jak
najlepiej wykorzystać. Często myślę jak będzie wyglądała ta moja przyszłość. A pewnego razu
wszystko mi się wyśniło. We śnie znalazłam się w strasznym domu. Czułam okropny lęk
i bardzo się bałam. Weszłam do środka. Było pusto, nikogo nie zastałam. Wszystko zaniedbane,
pełno pajęczyn, a meble stały, jakby ktoś poustawiał je wszystkie niedbale w pięć sekund.
Rozejrzałam się, gdy nagle ktoś wszedł do domu. Była to kobieta, która wyglądała na wściekłą
i rozdrażnioną. Tak bardzo się bałam! Zacisnęłam jednak zęby i podeszłam do tajemniczej
osoby. Na początku krzyczała na mnie, a po chwili jakby coś na nią zstąpiło. Nagle stała się
miła! Zrobiła mi herbatę i długo rozmawiałyśmy. Okazało się, że jej złość była przyczyną
rozwodu z mężem. Bardzo jej współczułam, a że lubię pomagać postanowiłam ją wspomóc.
Swoją pracę zaczęłam od pozbycia się pajęczyn, potem pomalowałam ściany, jedną na
różowo, drugą na turkusowo. Na podłogach położyłam ciemnobrązowe panele. Potem umyłam
meble i zabrałam się do mojej największej pasji, czyli projektowania wnętrz. Najpierw
wszystko rozrysowałam, potem rozplanowałam i gotowe. Pokoje wyglądały cudownie!
Zrobiłam sobie przerwę. Zobaczyłam na oknie malutkiego kotka. Otworzyłam lodówkę
i rzuciłam mu kawałek kiełbasy. Był wniebowzięty! Ja tak bardzo lubię pomagać zwierzętom!
Po przerwie postanowiłam poszukać toalety. Podczas poszukiwań znalazłam drzwi,
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których nigdy wcześniej nie widziałam. Otworzyłam je. W środku znajdował się warsztat
malarski. Ruszyłam wyobraźnią i swoimi zdolnościami plastycznymi, bo przecież malarstwo to
jedno z moich zainteresowań. Wykonałam piękne obrazy warte miliony. Powiesiłam je na
honorowym miejscu w sypialni nowo poznanej kobiety. W sumie nie wiem dlaczego, ale byłam
jej wdzięczna. Dzięki niej mogłam rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Powędrowałam do
ogrodu. Tam również było brudno i niechlujnie. Nie wiedziałam, że ta kobieta ma psa! Był
piękny, ale jego sierść była aż czarna i lepka od brudu. Warunków mieszkalnych też nie miał
dobrych. Jego buda kleiła się od czegoś, koc był cały mokry, a z podłogi wystawały ostre
gwoździe. Najpierw zajęłam się czworonogiem. Umyłam go, wyczesałam i jakby ożył na
nowo. Widać, że aż chciało mu się żyć. Potem do ogromniej miski nalałam wody. Dokładnie
wyszorowałam budę, powbijałam gwoździe i rozłożyłam nowy koc. Potem skosiłam trawnik
i posadziłam kwiaty.
Skończyłam pracę bardzo zmęczona, ale zadowolona. Kiedy poczułam to zadowolenie,
to się obudziłam. Było już rano i musiałam szybko wstawać. Wspominając swój niesamowity
sen, zaczęłam piękny dzień.
Gabriela Raczkowiak, kl.6b
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Wolontariat – moja pasja
Około rok temu, jakoś w piątej klasie, moja Pani od języka polskiego wybrała mnie
i mojego kolegę, abyśmy pojechali na szkolenie liderów wolontariatu. Tak to się zaczęło.
Odkryłam moją pasję, w sumie jedną z wielu…,ale czy tylko jedną?!
Był piękny, sobotni ranek. Ja i mój kolega zjawiliśmy się w szkole, by od razu udać się
do Hospicjum Palium w Poznaniu, gdzie poznałam wielu wspaniałych ludzi, którzy pomagają
w fundacji takiej jak m. in. „Mam Marzenie”. Ja zaprzyjaźniłam się z najstarszymi osobami,
czyli Dorotą i Mateuszem, moimi idolami, z których biorę przykład. Są to ludzie z ogromną
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pasją i czyniący wiele dobra. „Zaraziłam” się od nich pozytywną energią i siłą, by stać się
wolontariuszem. Sprawili oni, że stało się to moim celem, marzeniem, które można spełniać na
każdym kroku. Na pierwszym spotkaniu poznałam dużo podstawowych pojęć, dotyczących
tego jak powinien zachować się wolontariusz w danej sytuacji i jaka jest jego rola. Odkryłam
wtedy moje drugie zainteresowanie i prawdopodobnie talent - pisanie. Wszystko dzięki temu,
że pani poprosiła mnie o napisanie sprawozdania z tego szkolenia. Spodobało mi się to, jak
piszę i cieszę się że są osoby, które lubią czytać to, co piszę.
W następnym tygodniu szkolenia robiliśmy projekty pierwszych akcji, co pomogło mi
w pokochaniu tych zajęć. Niestety były one ostatnie, ale mieliśmy jeszcze okazję do spotkania
się na rozdaniu dyplomów za ukończenie kursu. Odbył się wtedy również koncert, było
naprawdę wspaniale. Dziś wykorzystuję oba zainteresowania, by np. pomagać w malowaniu
motyli dla hospicjum. Będę ułatwiała obcokrajowcom, którzy przyjadą do naszej szkoły
w ramach projektu SOKRATES tworzenie tych motyli, ponieważ wszystko to pomogło mi
spełnić jeszcze jedno marzenie, czyli wykorzystanie w praktyce języka angielskiego. Piszę
również sprawozdania z wyjazdów do fundacji, informując przez to ludzi o tym, że wcale nie
trzeba wiele, aby komuś pomóc. Sprawia to, że czuję, że robię coś dobrego.
Bardzo lubię to co robię i cieszę się, że wszystkie te wydarzenia, które powiązały się ze
sobą, pomogły mi również w odkryciu siebie, spełnieniu marzeń, swojej pasji oraz wielu rzeczy
sprawiających mi satysfakcję i ogromną radość. To opowiadanie o moich różnych szczęśliwie
zakończonych, przypadkowych zdarzeniach ma też w sobie ukryte przesłanie, które brzmi tak:
„Wszystko możesz, jeśli tylko chcesz.” oraz jeszcze jedno, myślę, że dość trafne: „Wszystko
jest możliwe”.
Julia Światłowska, kl.6b
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W maju i w czerwcu obchodzimy bardzo ważne dla nas święta:
Dzień Matki i Dzień Ojca.
Z tej okazji piszemy do swoich Rodziców listy.
Kochani Rodzice!
Wiem, że jestem Waszym ukochanym synem i robicie dla mnie wszystko. Zawsze
jesteście dla mnie wyrozumiali i pocieszacie mnie w trudnych dla mnie chwilach. Często
bywam niegrzeczny, ale Wy zawsze cierpliwie mi tłumaczycie jak powinienem się zachować.
Dziękuję Wam za cudowne chwile, jakie spędzamy razem na wakacjach, za świetne zabawy
w domu. Dziękuję za codzienną troskę i pomoc w nauce. Cieszę się, że zawsze jesteście przy
mnie. Dziękuję Wam za to wszystko i na pewno kiedyś ja też Wam pomogę i zawsze będę przy
Was.
Moi Rodzice - Kocham Was!
Piotr (Piotr Biernasiuk, kl. 4b)
Kochani Rodzice!
Chcę Wam podziękować za to, że żyję. Dziękuję Wam za jedzenie i picie, które mi
dajecie. Dziękuję za dach nad głową i stworzenie mojej siostry, najlepszej przyjaciółki. Mamo,
dziękuję Ci za kupowanie mi ubrań, ich pranie i prasowanie. Tato dziękuję Ci, że nauczyłeś
mnie grać w piłkę nożną i za pomoc w nauce języka obcego. Dziękuję za miłość i opiekę.
P.S. Kocham Was.

Wasz syn – Adaś
(Adam Hirsch, kl.4b)
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Kochani Rodzice!
Z całego serca cichłabym Wam podziękować za to, że zawsze jesteście przy mnie.
Z każdym problemem mogę do Was przyjść. Zawsze mogę na Was liczyć. Kochani Rodzice,
dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość, za to, że staracie się, abym stał się dobrym
człowiekiem. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, czas zabawy i radości. Zawsze czuję się
przez Was kochany i ja też Was bardzo kocham.
Kuba
(Jakub Wasiela, kl. 4b)
Kochani Rodzice!
Na wstępie mojego listu chciałbym Wam powiedzieć, że Was bardzo kocham. Mamo
i Tato – dziękuję za wszystkie chwile spędzone razem. Dziękuję za to, że jestem, za to, że mnie
gonicie do lekcji i za to, że o mnie się martwicie. Wiem, iż robicie to dla mojego dobra, abym
wyrósł na porządnego i odpowiedzialnego człowieka. Dziękuję Wam za to, że wiem co to
miłość. Dziękuję za spędzone chwile w rodzinnym gronie i wspólną zabawę. Za to wszystko
Wam obojgu dziękuję z całego serca.
Całuję Was – Mikołaj.
(Mikołaj Majdecki, kl.4b)
P.S. Całuję Cię Mamo, całuję Cię Tato.

Moja Mama
Moja Mama na nosie okulary ma
i cieszy się każdego dnia.
Piegi na twarzy i błękitne oczka dwa,
farbowane włosy i talię osy.
Nogi do nieba,
a mądra jak trzeba.
Schludna i poprawna
oraz całkiem zabawna.
Zawsze liczyć na nią mogę,
gdy pomocy trzeba mi.
Zaufanie do niej mam,
bo ją dobrze znam.
Ma szczery uśmiech niczym miód,
to po prostu mama cud.
Marta Bendowska, kl.5d
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Rys. Julia Gadzińska, kl.6b

Mój Tata
Mój tata, mój kochany,
jest zawsze roześmiany.
Buduje, buduje i przy tym jodłuje
Często słucham opowieści jego
i przekazuję je kolegom.
Jest zawsze pracowity
i mało chorowity.
Marta Bendowska, kl.5d
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wydrukowane w drukarni Głosu Wielkopolskiego
i pieniądze przeznaczamy na szlachetny cel.
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Zapraszamy do kupienia i przeczytania ostatniego w tym roku
szkolnym, zwycięskiego numeru naszej gazetki,
wydrukowanej w drukarni Głosu Wielkopolskiego
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Zwiedzamy bazę lotnictwa w Krzesinach
W maju dzieci z zerówek, ze Szkoły Podstawowej nr 2 miały niebywałą okazję zwiedzenia 31
Bazy Lotnictwa Taktycznego – lotniska wojskowego w Krzesinach i zobaczenia z bliska samolotów
F-16. Polska dysponuje 48 samolotami F-16. 32 maszyny stacjonują na poznańskim lotnisku
w Krzesinach, wchodząc w skład 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.
Początkowo pogoda próbowała popsuć nam nasze plany, jednak nie daliśmy za wygraną. Udało
nam się obejrzeć z bliska starty i loty F-16, na co dzieci bardzo niecierpliwie czekały. Staliśmy przy
samym pasie startowym co wzbudzało dodatkowe emocje. Podczas wizyty w Bazie, zwiedziliśmy
hangary z wystawą samolotów, które zakończyły już swoją „służbę”. Było to nieocenione przeżycie,
móc stanąć tak blisko przy samych myśliwcach. Oficer sekcji wysokościowo - ratowniczej przedstawił
zwiedzającym wyposażenie zasobnika fotela samolotu F-16, jak również zademonstrował spadochrony
hamujące. Obejrzeliśmy także wojskową bazę straży pożarnej, łącznie z demonstracją ześlizgu, który
pozwala strażakom podczas alarmu na szybkie - bo w kilka sekund, dostanie się do garaży. Kilku
strażaków zjechało po słupach ześlizgu, co bardzo podobało się dzieciom.
Oczywiście cała impreza była kolejną okazją dla naszych dzieci, aby mieć wyjątkowe zdjęcia
w wyjątkowych miejscach. Wyprawę uważamy za bardzo udaną.

Kinga Zdunik
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Wycieczek nadszedł czas ...
9 maja br. uczniowie klas 6 naszej szkoły wybrali się na wycieczkę szkolną, nad
morze Bałtyckie. Odwiedzili m. in. Władysławowo, fokarium w Gdańsku, Trójmiasto,
piękne kościoły, a także cudowne polskie morze. Wycieczka trwała jednak bardzo krótko,
bo zaledwie 3 dni, na szczęście pogoda dopisała i wszyscy się świetnie bawili.
Oto kilka refleksji z tego właśnie wyjazdu:
Moim

zdaniem

ciekawa.

wycieczka

była

Podróż trwała ponad 10

godzin. Podobały mi się pokoje, gdyż
było w nich pełne wyposażenie i dużo
miejsca. Wycieczka podobała mi się też
z tego powodu, iż większość czasu
spędziliśmy

na

świeżym

powietrzu.

Najbardziej zaskoczyło mnie to, że
byliśmy na Westerplatte, gdzie było
wiele budynków z czasów walki o tę
wyspę. Chciałbym, aby w tym roku
odbyła się jeszcze jedna taka wycieczka.
Jakub Dąbkowski, kl. 6b

Przed wycieczką osobiście nie spałam
całą

noc,

gdyż

byłam

tak

podekscytowana wyjazdem. Pierwszy
dzień nad morzem udał się świetnie. Spodobały mi się pokoje w których mieliśmy zamieszkać.
Prawie przez cały wyjazd panowała miła atmosfera. Dwa dni później wycieczka dobiegła
końca. Było na niej tak fantastycznie, że chciałabym tam zostać jeszcze przynajmniej przez
tydzień. Z bólem żegnałam Morze Bałtyckie.
Magdalena Różańska, kl. 6b
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[…] Będąc już w Gdańsku, poszliśmy na Stare Miasto oraz wstąpiliśmy do katedry. Kiedy
dojechaliśmy na miejsce, zaczęliśmy zajmować pokoje. Drugiego dnia pojechaliśmy na Hel
do fokarium. Później poszliśmy nad morze, gdzie miło spędziliśmy czas. Trzeciego dnia
szczęśliwie wróciliśmy do domu.
Norbert Mikuła, kl. 6b
Na wycieczce było dużo ciekawych wrażeń typu zwiedzanie Gdańska i Sopotu. […]
Podobał mi się występ Kaszubskiej Kapeli, a zwłaszcza wciąganie tabaki. To było przy
ognisku. Podróż powrotna była zła, bo była burza, ciemne niebo i noc.
Eryk Górecki, kl.6b
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Zielona Szkoła w Funce
Dnia 12.06.2012r. wszyscy uczniowie klas piątych z Cieszkowianki zebrali się przed szkołą, aby
wyjechać do Funki w Borach Tucholskich w ramach programu „Zielona Szkoła”. Cel podróż osiągnęliśmy po
5 godzinach. Po wyjściu z autokarów, klasy zostały rozlokowane w domkach. Każda miała swój. Po
rozpakowaniu, zjedliśmy obiad i już pierwszego dnia poszliśmy na zajęcia. Moja klasa, czyli 5d miała zajęcia z
meteorologii oraz ornitologii. Na koniec wszyscy oglądali mecz Polska - Rosja.
Drugiego dnia poszliśmy do ogrodu ekologicznego. Pani opowiadała nam o różnych rodzajach kwiatów
i pokazała zegar kwiatowy. Mogliśmy próbować różnych ziół m. in. melisy i mięty. Po zajęciach w ogrodzie,
Pani Małgorzata Smoczyk, nasza wychowawczyni podzieliła klasę na dwie grupy. Jedna z nich poszła na
pływanie żaglówką po jeziorze Charzykowskim, a druga na strzelanie z łuku. Zajęcia okazały się bardzo
przyjemne. Na żaglówce sami musieliśmy wiosłować oraz sterować. Kiedy grupy ponownie się połączyły,
wszyscy wybraliśmy się na ceramikę, czyli robienie garnków z gliny. Tego dnia nasze ostanie zajęcia
dotyczyły pszczelarstwa.
Trzeci dzień zaczęliśmy od ponownego podzielenia się na dwie takie same grupy. Niestety, pogoda nie
dopisywała. Pomimo tego, że byliśmy w lesie i tak, „przemokliśmy do suchej nitki”. Przez beznadziejną
pogodę wycieczka rowerowa została odwołana. Zamiast niej mieliśmy prezentacje o jeziorach. Po jej
zakończeniu wszyscy rozeszli się do swoich domków, aby się wysuszyć. Na koniec dnia odbyły się zajęcia z
kirigami, czyli coś podobnego do orgiami, tylko z klejeniem i wycinaniem.
Tego typu zajęcia, choć w innej kolejności mieli wszyscy uczniowie klas piątych.
Czwartego, niestety ostatniego dnia, po śniadaniu musieliśmy zacząć się pakować i przygotować do
powrotu do domu. Przed wyjazdem, uczestniczyliśmy w zajęciach makramy, czyli sztuce robienia biżuterii ze
sznurków. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w McDonaldzie na krótką przerwę. Do Lubonia wróciliśmy
ok. godziny 15.00.
Agata Doszla – Folek, kl.5d
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Osiągnięcia uczniów Cieszkowianki
BASIA I SPORT
Uczę się w klasie 3b. Moim głównym hobby jest sport. Nie mogę wytrzymać bez
biegania, skakania, wspinania się po drzewach. Bardzo lubię siedzieć na starej wierzbie,
która rośnie niedaleko naszej szkoły. Przez cztery lata trenowałam takewondo
w klubie ,,Czerwony Smok”. Zdobyłam 5 złotych, 1 srebrny i 1 brązowy medal na 3
zawodach. Od tego półrocza sprawdzam się w nowej dyscyplinie, jaką jest tenis stołowy.
Zapisałam się do Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego (LKTS) i trenuję dwa razy
w tygodniu po 2 godziny. Poznałam nowych kolegów i spotkałam się z koleżankami
z którymi chodziłam do przedszkola. Wzięłam udział w VII Biegu Lubońskim z okazji
Dnia Dziecka 27 maja na Wzgórzu Papieskim. Do biegu przygotowywałam się na
otwartych treningach w soboty.
Basia Budzyńska, kl. 3b
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KASIA I TANIEC
Mam na imię Kasia i mam 10 lat. Chodzę do klasy 3b Szkoły
Podstawowej nr 2 w Luboniu. Należę do klubu tanecznego, który nazywa
się DREAM POZNAŃ. Trenuję trzy razy w tygodniu, w środę, piątek
i sobotę. Tańczę z moim partnerem Bartoszem Górnym i jesteśmy
w kategorii 10-11 E. Od roku mamy książeczki startowe. Na turnieju
tańczymy
w kombinacji, która obejmuje następujące tańce:
Walca
Angielskiego, Walca Wiedeńskiego, Quickstepa, Cha-Chę, Sambę i Jiva.
Turnieje odbywają się w soboty i niedziele w różnych miastach, co wiąże
się z podróżami. Moim ulubionym tańcem towarzyskim jest cha cha,
ponieważ podoba mi się różnorodność figur tanecznych w tym tańcu.
W klasie tanecznej, w której obecnie jesteśmy, podczas turnieju jest bardzo
trudno coś wygrać z uwagi na bardzo dużą konkurencję.
Kasia Konarska 3b
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Ekologiczna
wycieczka
rowerowa
Pewnego razu pojechałam
z całą moją rodziną na wycieczkę
rowerową. Nasz cel podróży nie
był określony. Przed wyruszeniem
były problemy z pakowaniem.
— Łukasz! Gdzie schowałeś bidony? – krzyczała mama do taty.
— Ja?! Ja ich nie chowałem! To ty używałaś ich na gimnastyce.
I tak wyglądał nasz poranek.
Po znalezieniu bidonów i innych niezbędnych rzeczy, wyruszyliśmy.
Na początek zmierzaliśmy w kierunku jeziorek. Niestety moja siostra straciła
panowanie nad rowerem i przewróciła się.
— Buu! Buuuu! – płakała.
— Szybko Łukasz! Daj tą apteczkę – zawołała mama.
Wyjęła wodę utlenioną i plaster. Zakleiła ranę i pojechaliśmy dalej. Jechaliśmy
chyba jakąś godzinę i w końcu dojechaliśmy do jeziorek. Ale…ku naszemu zdziwieniu
było tam pełno śmieci. Puszki, butelki, a nawet stare telewizory.
— Ktoś tu dawno nie sprzątał! – stwierdził tata.
— Przydałoby się posprzątać – powiedziałam i wyjęłam czarny worek. Reszta
gromadki też wyjęła worki i zaczęliśmy sprzątać.
Po 3 godzinach polana była już czysta. Niestety zrobił się wieczór i musieliśmy
wracać do domu. To była bardzo przyjemna wycieczka.
Zuzanna Budzyńska, kl.6b
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Ekologiczne graffiti w Cieszkowiance
O tym, że chroniąc środowisko, dbamy o przyszłość naszą i kolejnych pokoleń,
wiedzą chyba wszyscy. Nie każdy jednak bierze sobie tę prawdę do serca, o czym świadczą
zalegające w przydrożnych rowach albo lasach tony śmieci. Istotne jest, aby już
najmłodszym mieszkańcom naszego miasta uświadomić konieczność ochrony środowiska.
Takie właśnie było przesłanie akcji "Ekologiczne graffiti w Cieszkowiance".
Podczas zajęć uczniowie zdobywali wiele informacji o ekologii. Oprócz wiedzy
teoretycznej mieli możliwość wykazania się własną twórczością, polegającą na ozdobieniu
ścian szkoły rysunkami na temat segregacji odpadów.
Warsztaty graffiti stały się doskonałym sposobem na wciąganie młodych ludzi
w działania na rzecz ochrony środowiska, a grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
w Luboniu pod opieką nauczycieli: Katarzyny Minge i Michała Szwackiego, chętnie
podjęła się tego zadania.
Tworzenie graffiti było czasochłonne i wymagało nie lada cierpliwości. Dzieci
pracowały z dużym zaangażowaniem. Dzięki staraniom i talentom uczniów, mury naszej
szkoły stały się piękne i kolorowe.
W akcję, którą rozpoczęliśmy, włączyli się także goście z Rumunii, Turcji, Austrii,
Hiszpanii, Czech i Niemiec, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Sokrates
Comenius.
Uczestnictwo w tego rodzaju zadaniach aktywizuje młodych ludzi. Stają się
świadomymi obywatelami, którzy w przyszłości odpowiedzialnie będą kształtować
otaczającą ich rzeczywistość.
Katarzyna Minge
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SOCRATESOWA WYCIECZKA ROWEROWA
W Cieszkowiance trwa projekt SOCRATES COMENIUS TERRANOSTRA@OUR EARTH
polegający na działaniach służących ochronie środowiska. Młodzież z 6 różnych krajów: Czech,
Niemiec, Austrii, Rumunii, Turcji i Hiszpanii współpracuje z nami. Podczas ich ostatniej wizyty
w naszej szkole, przedstawiciele każdego kraju mieli za zadanie opisać zagrożone gatunki zwierząt
i roślin w ich państwie, a następnie informacje te umieścić na ulotkach wykonanych z ekologicznego
papieru.
Chcieliśmy opowiedzieć o naszym projekcie również uczniom z innych szkół lubońskich.
Postanowiliśmy więc zorganizować wycieczkę rowerową, której celem było odwiedzenie szkół
w Luboniu oraz podzielenie się naszą wiedzą na temat ekologii.
Taka wyprawa odbyła się 31 maja br. Tego samego dnia wycieczka rowerowa organizowana
była w 6 wspomnianych już krajach. Osoby z projektu z klas piątych wraz z paniami Małgorzatą
Smoczyk i Joanną Kordzińską pojechały do trzech szkól lubońskich. Tam wchodziliśmy do
poszczególnych klas, opowiadaliśmy o naszym projekcie i rozdawaliśmy ulotki na temat ochrony
środowiska.
Pamiętam to uczucie, kiedy mówiłam przed całą, nieznaną mi klasą. Kilkadziesiąt osób patrzyło
na mnie z zaciekawieniem. Na dobry koniec pojechaliśmy na lody. To było dla nas coś zupełnie
nowego i ciekawego. Podczas wycieczki zrozumieliśmy, że uczestniczenie w takich projektach to fajna
zabawa, a jednocześnie dobry cel.
Aleksandra Michalak, kl.5d
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Rysowanie jest moją pasją. W sztuce najbardziej podoba mi się to, że mogę przez nią wyrazić
siebie. Największą przyjemność sprawia mi rysowanie krajobrazów. Gdy je tworzę, wyobrażam sobie, że
znajduję się w narysowanym miejscu. To uczucie daje mi ogromną radość.
Mam nadzieję, że miłość do sztuki nigdy w moim sercu się nie skończy.
Julia Gadzińska, kl.6b (na zdjęciach rysunki Julii)

Nr 10 (27) czerwiec 2012r.

Inter – odgłosy z Cieszkowianki

27

Uczniowie Cieszkowianki uczestniczą w Konkursie Ekologicznym
Od lat dużą popularnością w Cieszkowiance cieszy się Miejski Konkurs Ekologiczny
organizowany przez Gimnazjum nr 1, w etapie szkolnym, który odbył się 23 marca 2012r.
wzięło udział 49 uczniów z klas 5 i 6. Troje uczniów zdobyło największą liczbę punktów
i zakwalifikowało się do finału konkursu. Są to: Adrianna Owczarek z 6c, Antonina Busse z 6a
i Kamila Malinowska z 6d.
W drugim etapie ich zadaniem było wykonanie pracy np.w formie albumu, prezentacji,
filmu na temat “Ochrona środowiska w codziennym życiu każdego człowieka". W Finale
Konkursu Ekologicznego Adrianna Owczarek i Kamila Malinowska ex aequo zajęły
trzecie miejsce.
Dla klas 1 – 3 część
ekologiczna
polega
na
wykonaniu
plakatu,
przedstawiającego
własną
interpretację tematu „Moje
marzenie o czystej Ziemi”.
Poniżej przedstawione prace
zakwalifikowały się do etapu
międzyszkolnego.

Wiktor Idziak, kl.2e

Filip Rosicki, kl.1e
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Plastyczna część konkursu dla wszystkich uczniów z klas 1 – 6 to wykonanie prac
realizujących temat „Warte ocalenia” w dowolnej technice plastycznej – płaskiej.
Największą
pomysłowością,
walorami
plastycznymi,
pomysłowością kompozycji i techniki
oznaczały się prace: Wiktorii Czaban
z kl.1e; Aleksandry Kelmy z kl. 1e;
Martyny Michalak z kl. 3b; Joanny
Kijak z kl. 3c; Zofii Wrzaskowskiej z
kl.3c; Julii Gadzińskiej z kl.6b ( prace
na str. 23 ) ; Julii Olszewskiej z kl.6c;
Anny Kasztelan z kl.6c; Aleksandry
Gortat z kl.5a.
Na przykładzie prac widać, że
ekologia
jest
bliska
uczniom
Cieszkowianki.
praca Wiktorii Czaban z kl. 1e

praca Aleksandry Kelmy z kl. 1e

praca Martyny Michalak z kl. 3b
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praca Aleksandry Gortat z kl.5a

Wystawa prac i ogłoszenie wyników odbyły się pod koniec maja 2012r. w Gimnazjum
nr 1 w Luboniu. Nagrody otrzymali następujący uczniowie.
Za plakat na temat: „Moje marzenie o czystej Ziemi”:
1. Filip Rosicki
SP 2
Za plakat na temat: „Warte ocalenia” dla szkół podstawowych przyznano następujące miejsca:
2 Julia Gadzińska
SP 2
3 Aleksandra Gortat
SP 2 ex aequo Julia Olszewska SP 2
Spośród klas I-III:
2 Wiktoria Czaban
SP 2
Nagrody specjalne o firmy Kom-Lub otrzymali:
- z klas I-III
Zuzanna Martinek SP 2
- z klas I-III
Joanna Kijak
SP 2
- z klas IV-VI
Ania Kasztelan SP 2
Uczniowie, którzy nie zostali wyróżnieni nagrodami otrzymują nagrody za udział
w konkursie z gratulacjami zaangażowania w ochronę przyrody oraz wrażliwość na piękno
naszej przyrody.
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Czy takie lekcje mogą być nudne ?

Lekcja kleksografii w klasie 4b
Po przeczytaniu Akademii Pana Kleksa
uczniowie klasy 4b sami tworzyli kleksy

rys. Tomek Pietrzak, kl. 4b
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Puszczamy
wodze
fantazji

Nigdy nie przypuszczałem, że właśnie mi przytrafi się taka przygoda. Jak zwykle
wróciłem tego dnia do domu i po szkole odrobiłem lekcje. Potem wyjąłem z plecaka
kleksa, którego zrobiłem na lekcji języka polskiego. Wyglądał jak dwugłowy smok.
Miałem właśnie napisać fantastyczną opowieść o moim kleksie, gdy nagle obok mnie
stanął on jak żywy. Chciał zionąć ogniem, ale szybko otworzyłem mu okno i smok
odleciał, a ja zdążyłem złapać go za koniec ogona. To było niesamowite, szybowałem nad
własnym miastem. Smok swoim ogniem palił śmieci, aż nagle zaczął połykać
zanieczyszczenia z kominów, a zamiast ognia wypluwał piękny, czarny asfalt. Poczułem
w górze zapach świeżego powietrza, a pode mną tłumy kierowców kiwały smokowi
z wdzięczności za nowe, bezpieczne drogi.
Poczułem, że dłużej już się nie utrzymam na końcu ogona i musiałem go puścić. A co
się stało później, to już inna historia.
Tekst napisał i kleksa wykonał Piotr Biernasiuk z kl.4b
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Pewnego dnia, wracając ze szkoły, zauważyłem Pana Kleksa. Zapytałem go, czy
mógłby nauczyć mnie rysować kleksy. Pan Kleks zgodził się i powiedział, że jak wyjdzie
coś ładnego, to mam kleksa pokazać.
Mój kleks przypominał jakieś magiczne drzewo. Kiedy Pan Kleks zobaczył mój
rysunek, zaprosił mnie do parku i pokazał mi pewne drzewo. Okazało się, że wyglądało
ono tak samo, jak moje drzewo z rysunku. Miało długie gałęzie, które prowadziły aż do
nieba. Razem z profesorem poszedłem wysoko do góry. Tam było wspaniale. Wszystko
kolorowe, ludzie szczęśliwi, a zwierzęta mówiły ludzkim głosem. Wszyscy opowiadali mi
o swoich przygodach z Panem Kleksem. Zjadłem dużo wspaniałych potraw. Niestety
nadchodził już wieczór. Musiałem wrócić do domu. Pożegnałem się i zjechałem na sam
dół. Moja przygoda skończyła się.
Tekst napisał i kleksa wykonał Adam Hirsch z kl.4b
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Jakie książki czytamy?

Elvis i Oliwka
Książkę pt. Elvis i Oliwka napisała
Stephanie
Watson. Mieszka ona
i pracuje w St. Paul w stanie Minnesota.
Elvis i Oliwka to jej pierwsza książka dla
młodych czytelników. Okazała się bardzo
ciekawą
pozycją,
opowiadającą
o poświęceniu i tolerancji.
Zaczęły się wakacje, Natalka
jeździła po osiedlu rowerem i poznała
nietypową dziewczynę. Wyglądała jak
chłopak, chodziła dziwnie i miała bujną
wyobraźnię. Mimo innego zachowania
Natalia i Anka stworzyły tajną skrytkę,
w której przebywały. Wymyśliły sobie
nawet sekretne imiona. Natalia miała na
imię Oliwka, ponieważ bardzo lubiła
oliwki. Na Ankę zaś mówiła Elvis, bo
miała chłopięcą urodę.
Pewnego
dnia
dziewczyny
postanowiły pobawić się w detektywów.
Chodziły po osiedlu i obserwowały sąsiadów. Parę dni później Anka miała wyjechać, a co
było dalej warto przeczytać.
Książka bardzo mi się podobała. Przedstawiono w niej, jak ważna w życiu
człowieka jest przyjaźń. Głównym problemem w książce jest tolerancja. Mimo tego, że
bohaterki były z dwóch różnych światów, bardzo się lubiły i w pełni sobie poświęciły.
Polecam tę książkę wszystkim.
Gabrysia Raczkowiak, kl. 6b
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Gabrysia Raczkowiak - nasza redakcyjna koleżanka pisze bardzo
interesujące teksty. Nie tylko w naszej gazetce internetowej można je
przeczytać. Dość często widzimy jej recenzje w Głosie Wielkopolskim.
Ostatnia recenzja pochodzi z gazety z 1 czerwca 2012r.
Gratulujemy lekkiego pióra.

„Książę Mgły” Carlosa Ruiza Zafona
Carlos Ruiz Zafon to
zdecydowanie mój ulubiony
pisarz. Jest bardzo znany,
w ponad 45 krajach jego książki
zyskały
niezwykłe
zainteresowanie
wśród
czytelników, w tym wśród
młodzieży. Bardzo podoba mi
się jak pisarz wyraża to, co chce
przekazać ludziom. To jak
Zafon buduje napięcie, albo jak
przekazuje
emocje
jest
niezwykłe. Chciałabym mieć
takie umiejętności pisania.
Książka
pt.
„Książę
Mgły”opowiada
o
chłopcu
Maxie oraz jego starszej siostrze
Alicji.
Obydwoje
muszą
przeprowadzić
się
razem
z rodziną do małej osady
rybackiej. Akcja dzieje się
w czasie II wojny światowej.
Główni bohaterowie, nie są
zadowoleni z przeprowadzki,
choć
dowiadują
się,
że
mieszkanie
w
małym
miasteczku nie jest takie
straszne. Do tego, całkiem przypadkiem, poznają istnienie magii, co
z pozoru może wydawać się wielką zabawą, ale wcale nią nie jest. Grozi im
wielkie niebezpieczeństwo…
Książka pt. „Książę Mgły” jest dla mnie świetna. Bardzo pomysłowy,
wzruszający i przygodowy tekst sprawia, że czyta się ją łatwo i szybko. Za
każdym razem, jak kończyłam jakiś rozdział, byłam ciekawa co będzie
dalej. Po jej przeczytaniu mogę przyznać, że jest to jedna z najlepszych
powieści jakie znam i mam nadzieję, że moimi argumentami sprawiłam, że
czytelnicy odczują to co ja, kiedy wezmą do ręki ten utwór.
Aleksandra Michalak, kl.5d

Oskar i pani Róża
Głównym bohaterem książki Eric – Emmanuel Schmitt pt. ,,Oskar i pani
Róża” jest dziesięcioletni Oskar. Chłopiec choruje na nowotwór złośliwy
i lekarze nie mogą mu już pomóc. Jedyną przyjaciółką chłopca jest pani Róża.
Kobieta stara się otworzyć na przyjaciela. To dzięki niej Oskar pisze listy do
Pana Boga w ostatnich dwunastu dniach swojego życia. Chłopiec słysząc
rozmowę rodziców z lekarzami dowiaduje się, że niedługo umrze. Dodatkowo
jest bardzo rozczarowany, ponieważ rodzice po usłyszeniu tych smutnych
wiadomości, boją się i nie chcą się z nim zobaczyć. Ciocia Róża mówi mu, żeby
przeżywał każdy dzień tak jakby trwał 10 lat. Oskar zakochuje się w niebieskiej
Peggy Blue. Bohater książki nie chce spędzić Świąt Bożego Narodzenia
z rodzicami. Oskar umarł w nocy, gdy skończył 11 lat. Ostatni list napisała
Ciocia Róża. Opisała w nim swój ból po śmierci Oskara i podziękowała, że
mogła poznać tak wspaniałego chłopca, który
zmienił jej życie na lepsze i dał dużo do
zrozumienia.
Według mnie książka pt. ,,Oskar
i pani Róża” jest bardzo ważna. Dzięki niej
dowiedziałam się, że w ciągu dwunastu dni
można poznać smak życia i odkryć jego
najgłębszy sens. Dowiedziałam się również,
że ważniejsze od tego, by wyzdrowieć jest
nauczyć się godzić z chorobą i śmiercią. Ta
książka dużo mnie nauczyła. Czytając ją
płakałam, lecz to nie były łzy smutku, tylko
pokory i zaskoczenia, że znajdując się w tak
trudnej sytuacji można kończyć życie
z radością wiedząc, że lada chwila będzie
trzeba się pożegnać. Od tej pory będę
podziwiać Oskara, który pokazał mi sens
życia, jest on zupełnie inny niż dotychczas
ludzie spostrzegali. Teraz już wiem co jest
naprawdę ważne w życiu. Nigdy nie
zapomnę tak pięknego przesłania.
Ta książka na zawsze pozostanie w moim sercu.
Julia Gadzińska, kl.6b

Zapraszamy do przesyłania
recenzji przeczytanych książek
i ilustracji do nich.

Nadszedł
dzień
spotkania,
czekaliśmy niecierpliwie... Na spotkaniu
z panią Agatą dowiedzieliśmy się, że
bardzo
kocha
ona
zwierzęta
i przygarnęła
już
niejedno
ze
schroniska. Bardzo mnie to poruszyło.
Pani Agata pokazywała nam swoje
książki i czytała urywki. Wszystko było
zabawne i zrymowane.
W końcu
nadszedł czas na jej najnowszą książkę
pt. „Koń na receptę”. Pani Pasiak
opowiedziała nam wzruszającą historię
o
przyjaźni,
radzeniu
sobie
z przeciwnościami losu i o satysfakcji ze
wspólnego działania. W oku mi się łza
zakręciła i od razu pomyślałam, że tę
książkę muszę przeczytać.
Martyna Koćmierowska, kl. 4b
Wybraliśmy się na spotkanie
w Bibliotece Miejskiej. Poznaliśmy tam
bardzo miłą panią, która była autorką
wielu ciekawych książek. Spotkanie
rozpoczęliśmy
czytaniem
bardzo
wesołych wierszy. Potem pani pokazała
nam książki, które napisała. Następnie autorka wybierała uczniów, którzy
mieli czytać jej wiersze. Miałam to szczęście, że czytałam jako pierwsza (na
zdjęciu). W nagrodę dostałam „końską” zakładkę. Pod koniec spotkania
zadawaliśmy pytania, a później podchodziliśmy po dedykacje. Jestem bardzo
zadowolona ze spotkania.
Magdalena Skorlińska, kl. 4b
W Bibliotece Miejskiej słuchaliśmy jak pisarka opowiada o sobie
i o swoich książkach. Przeczytała nam kilka „zwariowanych” wierszy. Na
koniec był czas na zadawanie pytań. Było ich mnóstwo. Niektórzy podeszli po
autografy. Było bardzo fajnie. Mam nadzieję, że kiedyś znów spotkamy się z tą
lub inną pisarką.
Jakub Wasiela, kl. 4b

Kim chce zostać w przyszłości
nasz grafik redakcyjny – Marta Bendowska?
Jest to bardzo ważne pytanie. Często o tym myślałam i uważam, że chcę
zostać weterynarzem, ponieważ bardzo lubię zwierzęta i chcę je leczyć.
Uważam, że jest wiele okrucieństwa na świecie i należy pomóc zwierzętom.
Dlatego też postanowiłam wybrać taki zawód, w którym będę mogła opiekować
się, leczyć i pomagać zwierzętom.
Moją kolejną pasją jest malowanie i szkicowanie. Mam nadzieję, iż w
przyszłości będę mogła połączyć moje obie pasje. Wiedząc jak drogie są studia
weterynaryjne, chciałabym pomóc rodzicom i zarobić na studia malując
obrazy. W ten sposób połączyłabym swoje obie pasje. Mam nadzieję, że mogę
spełnić swoje marzenia.
Tekst i rysunek: Marta Bendowska, kl.5d

W Cieszkowiance odbyły się
ortograficzne zmagania szkolne na poziomie klas 4, 5 i 6.
Wyniki dyktanda szkolnego
Klasy 4
1. Franciszek Skarbek, kl. 4d; Hanna Dziwiec, kl. 4c; Aleksandra
Samulewicz kl. 4a;
2. Szymon Siemieniuk, kl. 4e; Andrzej Gauza, kl. 4e; Julia
Kwintkiewicz, kl. 4b;
3. Agnieszka Grabowska, kl. 4b.
Klasy 5
1. Maja Smaglewska, kl. 5d;
2. Brygida Szymańska, kl. 5b; Jagoda Buchting, kl. 5b; Nikola
Jankowska, kl. 5e; Wiktoria Kocięta, 5c;
3. Joanna Kasperczak, kl. 5b; Zuzanna Kaczmarek, kl. 5b.
Klasy 6
1. Katarzyna Tomczak, kl. 6a; Magdalena Różańska, kl. 6b;
2. Andrzej Ziemnicki, kl. 6d;
3. Adriana Owczarek, kl. 6c.
Gratulujemy laureatom

Kolejnym etapem zmagań ortograficznych było Dyktando Lubońskie
Wrażenia Mai Smaglewskiej z kl.5b,
laureatki dyktanda szkolnego na poziomie klas piątych
i uczestniczki Lubońskiego Dyktanda Ortograficznego
10 maja 2012r. znalazłam się wśród uczniów z Cieszkowianki reprezentujących
naszą szkołę w Lubońskim Dyktandzie. Przed wejściem bardzo się stresowałam.
Gdy weszłam na salę, okazało się, że jest to dyktando grupowe. Kiedy napisaliśmy
już tekst długi na jedną kartkę A4, dostaliśmy poczęstunek i oglądaliśmy
występy. Zachwycił mnie występ dwóch zespołów tanecznych, w których
zauważyłam kilka młodszych dziewczyn z naszej szkoły. Po godzinnych występach
ogłoszono wyniki. Choć nie zajęliśmy żadnego miejsca, byliśmy z siebie dumni.
Dyktando było trudne, ale ja mam satysfakcję, że tam byłam i że
pracowałam z dziewczynami, które są bardzo dobre w ortografii.

Na zdjęciach dziewczyny z SP2 przed Dyktandem

Cieszkowiankę w Dyktandzie reprezentowały dziewczyny z klas
piątych:
Maja Smaglewska, Aleksandra Michalak, Brygida
Szymańska, Zuzanna Kaczmarek, Jagoda Buchting, Joanna
Kasperczak, Nikola Jankowiak, Wiktoria Kocięda

Kalendarz frazeologiczny Cieszkowianki
Przez cały rok szkolny uczniowie Cieszkowianki odgadywali
jakie frazeologizmy kryją się na ilustracjach przedstawionych na
korytarzu szkolnym.
Najwięcej prawidłowych odpowiedzi udzieli:
1. Magdalena Różańska z kl. 6b
2. Magdalena Skorlińska z kl. 4b
3. Filip Wesołowski z kl. 5d
Gratulujemy

Ja i mój świat za 20 lat
Co myślą uczniowie Cieszkowianki
w obecnym roku szkołę podstawową?

kończący

W dzisiejszych czasach otaczający nas świat bardzo szybko się
zmienia. Wszechobecna technika, internet powodują, że ludzie przestają
spotykać się i bawić oraz wspólnie wypoczywać. Coraz więcej ludzi spędza
wolny czas przed telewizorem lub monitorem komputera. Ze względu na
szalone tempo zmian zachodzących dookoła, bardzo trudno jest mi
wyobrazić siebie i moich kolegów za 20 lat. Myślę jednak, że w 2032 roku
będę osobą, która zdobędzie ciekawe wykształcenie. Będę miał własny dom
i rodzinę. Mam nadzieję, że wykształcenie pozwoli mi znaleźć ciekawą
i dobrze płatną pracę, która będzie dawała mi dużo satysfakcji. Mój dom
będzie duży i komfortowy. W ogrodzie będzie basen i kolorowe kwiaty. Stać
będzie mnie i moją rodzinę na luksusowe życie.
Mam również nadzieję, że rozwój techniki doprowadzi do tego, że
ludzie będą mniej czasu spędzali w pracy, a więcej poświęcali rodzinie.
Sądzę, że przez te 20 lat ludzie zrozumieją, że przyrodę będzie trzeba
chronić. Nie będzie dymiących kominów fabryk, samochodów spalinowych
i zanieczyszczeń. Ludzie do perfekcji opanują metody uzyskiwania energii
z odnawialnych źródeł.
W przyszłości chciałbym zostać lekarzem. Wyobrażam sobie, że wraz
z kolegami będziemy pracować nad wynalezieniem lekarstwa na nowe

choroby. Pomimo tego, że nastąpi szybki rozwój cywilizacji, ludzie
w dalszym ciągu będą chorować, więc będę miał pełne ręce roboty.
Mam nadzieję, że marzenia moje i moich kolegów spełnią się.
Jakub Dąbkowski, kl. 6b

Kim będę jak dorosnę? Już o tym myślę.
Mam dopiero dwanaście lat, ale już planuję, co będę robić
w przyszłości. Jak
dorosnę, to chciałbym zostać twórcą gier
komputerowych. Myślę o tym, ponieważ interesuje mnie ta tematyka
i można zarobić dużo pieniędzy, programując nowe gry.
Tworzyłbym wtedy gry przygodowe. Dlaczego akurat te? Ponieważ
bardzo lubię ciekawe wydarzenia. Myślę już o tym, np. gram w gry, czytam
książki, żeby mieć większą wyobraźnię, uczę się tworzyć strony internetowe,
uczę się języka angielskiego i niemieckiego. Podróżuję dużo i przeżywam
wiele przygód, które bardzo mi się podobają. Kiedy jestem na wakacjach,
zastanawiam się jak wyglądałoby to miejsce w grze.
Muszę stworzyć ekipę, z którą będę programował gry. W tej pracy nie
potrzebuję przebywać w biurze. Mogę pracować z każdego miejsca na
ziemi. Mogę tworzyć na wakacjach pod palmami, a także w domu. Będę się
łączył z pracownikami przez skype albo możemy się spotykać i razem
działać. Nauczę się języka angielskiego, bo nigdy nie wiem czy jakiś
pracownik nie będzie Anglikiem. Ta praca nie jest łatwa, jednak czytając
książki informatyczne i ucząc się dobrze, poznam jej tajniki.
Chciałbym studiować na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest tam kierunek kształcący
informatyków - programistów gier komputerowych. Żeby to zrobić,
powinienem mieć dobre wyniki w nauce i dlatego muszę się dużo uczyć.
Adam Hącia, kl.6b
Przemyślenia i postanowienia godne pochwały. Miło, że tak zdecydowani
i świadomi potrzeb uczniowie opuszczają mury Cieszkowianki.
Alicja Walenciak - Galińska
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