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Gazetka Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 

 

Proszę pani! Pani pies goni jakiegoś faceta na rowerze! 

– Niemożliwe! Mój pies nie umie jeździć na rowerze… 

Spotyka pająk pająka 

- Cześć, co robisz? 

 - Gram w motylki 

- Skąd masz? 

- A, ściągnąłem sobie z sieci… 
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Sport w naszej szkole 

Trzy tygodnie temu w lubaczowskiej szkole  odbyły się zawody, w których brali 

udział reprezentanci naszej szkoły. Opiekunami naszymi byli pani Dorota Bakalarczyk Żyła i pan Krzysztof Tryniecki. 

Na tych zawodach odbyły się cztery konkurencje: bieg krótki (60m), bieg długi (1000m), rzut piłką palantową oraz 

skok w dal. Jednemu z  uczniów z naszej szkoły udało się przejść do dalszego etapu (do Rzeszowa) i zdobyć brązowy 

medal w biegu krótkim. Reszcie oczywiście też dobrze szło, ale nie udało się zdobyć więcej medali. 

                                                                Cześć!!!!! 

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020. Cieszymy się, że znowu będziecie z nami, nasi Czytelnicy.  Pragnie-

my, aby opowiadała o naszych wspólnych sprawach i problemach.  Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla 

siebie. Mamy zarówno coś dla dziewczyn  (kącik mody), jak i dla chłopców (kącik sportowy). Nie zabraknie humo-

ru i rozrywki.  

Redakcję gazetki stanowią uczennice klasy 8b, ale każdy może zostać dziennikarzem. Cenne będą dla nas wska-

zówki, podpowiedzi, sugestie i rady. Liczymy na współpracę. Każdy może napisać tekst na wybrane przez redak-

cję tematy i przesłać na adres gazetki:                          gazetkaciesz@interia.pl 

 Zapraszamy do lektury. 

Redakcj@ 

Redakcja: 

Opieka nad Redakcją, oprawa graficzna, korekta: 

Anna Kołodziej, Marta Rydzewska 

Składanie: Anna Kołodziej 

Piłka Nożna 

Do eliminacji do ME 2020 przystąpi 55 federacji zrzeszonych w UEFA. Żadna z reprezentacji nie będzie miała 

zapewnionego udziału w turnieju i będzie musiała przejść przez ścieżkę eliminacyjną, która od tych mistrzostw 

zostanie znacznie bardziej rozbudowana. Wszystko spowodowane jest wprowadzeniem nowych rozgrywek – Ligi 

Narodów UEFA, które będą miały wpływ na losy eliminacji do Mistrzostw Europy 2020 

POLSKA 

Reprezentacja Polski walczy o awans 

do przyszłorocznych finałów mi-

strzostw Europy w piłce nożnej męż-

czyzn. Biało-czerwoni świetnie wystar-

towali. Mają za sobą już cztery spo-

tkania w grupie G. Nasi reprezentanci 

pokonali dotychczas czterech przeciw-

ników. Co więcej, nie stracili nawet 

gola w tych konfrontacjach! Później 

jednak ulegli 0:2 Słowenii, ale mimo to 

są na dobrej drodze, by w przyszłym 

roku wystąpić na wyjątkowym turnieju, 

organizowanym w kilku państwach 

Europy. Dotychczas podopieczni Je-

rzego Brzęczka pokonali Austrię 1:0, 

Łotwę 2:0, Macedonię 1:0 i Izrael 4:0, 

a także przegrali 0:2 ze Słowenią i zremisowali 0:0 z Austrią.                                 Kuba Malec 

Siatkówka 

Podopieczni Vitala Heynena (trenera Polski w siatkówce) trzy mecze rozegrali w Rotterdamie, pokonując gład-

ko Estonię, Holandię i Czechy. Następnie przenieśli się do Amsterdamu, gdzie zwyciężyli z Czarnogórą i Ukrai-

ną. W Apeldoorn rywalizowali w fazie pucharowej z Hiszpanią i Niemcami. W tych wszystkich meczach prze-

grali zaledwie seta. Droga Polaków do półfinału nie była łatwa, ale tylko pod względem logistycznym. Zanim Biało

-Czerwoni dotarli do Słowenii, grali tylko w Holandii, ale za to w trzech różnych miastach. Niestety w tym 

meczu ze Słowenią przegrali 3:1 po ciężkiej walce bez pomocy szczęścia. Ostatni mecz odbył się w Paryżu (we 

Francji), który skończył się dla nas zwycięstwem. Ostatecznie nasi podwójni mistrzowie zajęli 3 miejsce w 

całym turnieju. 

Jakub Malec kl. 6  

mailto:gazetkaciesz@interia.pl


  

 

 
                                                  

KĄCIK MODY 

               
Świat mody oszalał na punkcie total looków.        

Komplety ubrań, garnitury i ten sam kolor od stóp do 

głów można było zobaczyć na każdym rogu Nowego 

Jorku podczas ostatniego Tygodnia Mody.  

Stali bywalcy amerykańskich pokazów wybierali więc 

garnitury w kratę w stylu lat 80, ponadczasowe 

monochromatyczne zestawy w czerni lub bieli oraz 

przeciwnie – w odważne wzory i kolory. Najwięcej 

było tam brązowych, beżowych i białych stylizacji, 

ale można też było dostrzec wyraziste czerwienie 

i róże.  

 

 

 

 

 

 

Mocnym trendem jest również miksowanie w jed-

nym looku odcieni z tej samej palety kolorów,  

tutaj znowu triumfują barwy beżowe i brązowe. 

Michalina Makuch kl.8b 
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WYBORY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

26 września 2019 roku w naszej szkole odbyły się wybory Przewodni-

czącego Szkoły. Kandydatów było trzech: Alicja Rajter z klasy 7b, 

Łukasz Kudyba z klasy 8a i Malwina Dobrowolska z klasy 8b. 

Podczas apelu mieli oni okazję zaprezentować własny program i pomy-

sły na swoją pracę w roku 2019/2020. Chętni mogli zadawać kandy-

datom pytania. Po prezentacji odbyły się wybory – każdy uczeń, nau-

czyciel i pracownik szkoły dostał kartę do głosowania. Oddano 202 

głosy, w tym 4 nieważne. Ogromną większością głosów na Przewodni-

czącą Szkoły została wybrana Malwina Dobrowolska. Zastępcą zosta-

ła Alicja Rajter. Gratulujemy Malwinie wygranej i życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły! 

Reporterki gazetki Amelia Szymanowska oraz Wiktoria Nieścior  postanowiły przeprowadzić 

wywiad z Malwiną Dobrowolską – nową przewodniczącą naszej szkoły. 

Wiktoria: Kiedy wpadłaś na pomysł, żeby zostać przewodniczącą? 

Malwina: Gdy się dowiedziałam, że jest lista chętnych, to od razu się zgłosiłam. 

Amelka: Dlaczego chciałaś nią zostać? 

Malwina: W sumie konkretnego powodu nie było. Po prostu 

stwierdziłam, że się zgłoszę i tyle. 

Wiktoria: Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas wyborów? 

Malwina: Na początku byłam troszkę zestresowana, ale potem 

totalny luz.  

Amelka: Czy uważasz, że to był dobry pomysł, żeby się zgłosić. 

Malwina: Uważam, że za krótko jestem przewodniczącą, żeby stwierdzić, czy był to dobry po-

mysł, czy nie. Pożyjemy, zobaczymy. 

Wiktoria: I ostatnim pytaniem będzie - co chciałabyś zmienić w naszej szkole? 

Malwina: Hmm… chciałabym żeby w naszej szkole było więcej szalonych dni typu Dzień Piżamy 

oraz kiermasze, ale nie polegające na samych ciastach tylko coś ciekawego, nowego. Przez mo-

ment myślałam też nad tym, aby nasza szkoła była bardziej ekologiczna, jakimiś małymi krokami. 

Może jakieś wspólne sprzątanie Cieszanowa? Albo różne akcje charytatywne? Na pewno posta-

ram się coś zorganizować. 



  

 

 
Kino na Temat Junior” to spo-

tkania edukacyjne z filmem.     

25 października 2019 r.           

w projekcie kina ,,Helios”        

w Rzeszowie wzięli udział ucz-

niowie klasy IV, którzy wraz z wychowawcą panem Walde-

marem Szymoniakiem oraz panią Edyta Jakubiec obejrzeli 

film „Był sobie pies”. O swoich wrażeniach opowiedziała 

nam Natalia Wawrów.  

Najpierw obejrzeliśmy film, którego głównym bohaterem 

był pies  Bailey. Piesek, który miał cztery życia, przez 

wszystkie z nich starał się  pomóc swojej ukochanej pani 

odnaleźć prawdziwą miłość, zrealizować marzenia i przede 

wszystkim pogodzić skłóconą rodzinę. I na koniec udało mu 

się to, ale za każdym razem kiedy umierał było nam bardzo 

smutno. Uważam, że film był bardzo wzruszający. 

Po filmie wzięliśmy udział w warsztatach, pani która je prowadziła opowiadała nam o różnych 

rasach psów, oraz o tym jak pomagają ludziom. Najbardziej zainteresowały nas psy ratowni-

cze, które  potrafią odnajdywać osoby zaginione w trakcie zejścia lawiny górskiej, w wodzie 

lub zostały zasypane gruzami budynków w wyniku trzęsienia ziemi. 

Pani zadawała nam dużo pytań, dzięki tej rozmowie dowiedzieliśmy się czego nie można ro-

bić, na co powinniśmy zwracać uwagę i co przeszkadza psom opiekunom w ich pracy.  Najbar-

dziej aktywny był Wiktor, ale wszyscy dobrze się bawiliśmy. Uważam, że warto wyjeżdżać 

na takie wycieczki, bo to nie 

tylko dobra zabawa i okazja do 

rozmów z kolegami, ale też fajny 

sposób na naukę. 

Czwartoklasiści w projekcie ,,Kino na Temat Junior” 
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Każdego roku w naszej szkole pojawiają się nowi uczniowie, ciekawi jesteśmy 

jak postrzegają naszą szkołę. Może coś warto zmienić w naszym zachowaniu 

w stosunku do innych osób, czy cos w naszej szkole im się szczególnie podo-

ba? Postanowiłyśmy porozmawiać o tym z dwoma uczennicami. 

Najpierw porozmawiałyśmy z Małgosią Urban z klasy 8b. 

- Jak się czujesz w naszej szkole? 

- Na początku było mi trudno się odnaleźć, ale teraz jest już w porządku. 

Myślę, że szybko udało mi się zaaklimatyzować się w tej szkole. 

- Czy twoje  oczekiwania co do szkoły się sprawdziły ? 

- Mówiąc szczerze, nie miałam żadnych oczekiwań.   

- Podoba ci się w swojej klasie?        

- Bardzo ją lubię, jest strasznie zabawna, koledzy są mili i potrafią się przy-

jaźnie   

   zachować wobec nowej osoby. 

- Czy masz już ulubionego nauczyciela? 

- Moim ulubionym nauczycielem jest pan Tryniecki, uwielbiam jego poczucie 

humoru 

- Jak ci idzie z nauką? 

- Nie jestem może jakoś szczególnie utalentowana, ale jestem zadowolona z  

   tego jak się uczę. 

- Czy chętnie przychodzisz do naszej placówki? 

- Tak ale męczy mnie nauka 

- Czy chciałabyś coś zmienić w murach naszej szkoły? 
- Dobrze byłoby żeby kolejki w sklepiku były krótsze, natomiast przerwy   

   dłuższe. 

- Czy nasza szkoła podoba ci się wizualnie? 

- Bardzo mi się podoba, jest duża i zadbana. Ogród, wokół szkoły naprawdę   

   robi wrażenie. 

 

Kolejna uczennica z którą rozmawiałyśmy to Natalka Wawrów z klasy 4: 

-Jak się czujesz w naszej szkole? 
- Od samego początku czułam się tu bardzo dobrze 

-Czy twoje oczekiwania co do szkoły się sprawdziły? 

- Tak 

- Podoba ci się twoja klasa? 

- Tak, jest bardzo zabawna i fajna. Większość z nich to chłopcy, więc my   

   dziewczyny jesteśmy w mniejszości. 

- Czy masz już ulubionego nauczyciela? 
- Tak, jest to pan Szymoniak ponieważ jest moim wychowawcą                           

   i jest zabawny. 

- Jak idzie ci  nauka? 

- Jak na razie bardzo dobrze. 

- Czy było trudno odnaleźć się w szkole? 

- Nie szkoła wydawała się duża, ale da się w niej bardzo szybko odnaleźć. 

-Czy chętnie przychodzisz do naszej placówki? 

- Bardzo chętnie, bo na razie nie ma dużo nauki i bywa zabawnie                 

   i śmiesznie. 

- Czy chciałabyś coś zmienić w murach naszej szkoły? 

- Nie, wszystko mi się w niej podoba. 

- Jak podoba ci się nasza szkoła pod względem wizualnym? 

- Tak, jest bardzo ładna. 

             Kinga Małka, Kinga Taras,  Alicja  Rajter 

Nowi uczniowie w naszej szkole 

http://cieszanow.net/?attachment_id=8554
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Mamo, ja chcę psa… 

 

Oj, jak dobrze to znacie. Często jednak  spoty-

kacie się z ogromnym sprzeciwem  rodziców        

i wieloma argumentami przeciwko posiadaniu fu-

trzaka. 

To może podpowiemy Wam, jakich korzyści dostarcza swoim 

właścicielom taki czworonożny przyjaciel. 

Pies  próbuje pocieszyć nas w chwilach smutku, kładąc nam pysk na 

kolanach, liżąc  po ręce i merdając ogonem. Na pewno  poprawi nam 

humor, dając swój cenny brzuszek do głaskania!  

Pamiętajcie, że pies może też pełnić funkcję naszego prywatnego 

ochroniarza, który będzie bronić swego pana  przed różnymi nie-

bezpieczeństwami.  

Nie mniej ważne jest również to, iż dzięki psom cieszymy się lep-

szym zdrowiem. Regularne spacery( niezależnie od pogody i na-

szych chęci) to przecież wspaniała   forma aktywności.  

Nieoceniony jest wpływ  takiego  przyjaciela na naszą osobowość.  

Posiadanie psa sprawia, że jesteśmy łagodniejsi, łatwiej nawiązujemy znajomości, rozwijamy empa-

tię.  Natomiast  opieka nad nim to doskonała lekcja odpowiedzialności i wyrabiania  poczucia obo-

wiązku. Zimny nos psa i jego pazury  nie pozwolą nam zapomnieć o spacerze czy napełnieniu miski :) 

Pamiętajmy jednak, że pies to nie  zabawka! Podobnie jak my może źle się poczuć czy być zmęczony. 

Nie lubi tarmoszenia, szarpania za uszy, skórę i sierść, ciągnięcia za ogon. Taka zabawa może wywo-

łać jego złość. 

Nasz pupil ma prawo do chwili spokoju. Nie powinno mu się przeszkadzać, kiedy śpi. 

Nie należy go też zaczepiać, gdy je. Jego przodkowie musieli walczyć o pożywienie i to zostało         

w jego naturze – boi się, że chcesz mu coś zabrać z miski. 

Ma bardzo dobry słuch, więc nie lubi hałasu. 

Psy to pieszczochy, ale unikajmy brania ich na ręce, bo  za tym nie przepadają. Jeżeli jednak musi-

my  to zrobić, trzymajmy pieska  obiema rękami blisko ciała i nigdy nie  podnośmy  go za przednie 

łapy lub pod pachy, gdyż w ten sposób można mu uszkodzić stawy. 

Najważniejsze na koniec. Pies kocha bezwarunkowo, na zawsze. Będzie waszym przyjacielem          

do końca swojego psiego życia. Nie obrazi się, nie strzeli focha (no, chyba, że schowacie mu ulubioną 

piłeczkę… nie róbcie tego!), będziecie jego całym światem.  

W każdym schronisku czy przytułku czekają ich setki… biedne, porzu-

cone, niekochane, ze złamanym sercem… i mimo to nie tracą nadziei, 

że ten człowiek za siatką zaraz je zabierze do ciepłego domu. Bo każ-

dy pies zasługuje na dobrego człowieka.    

A każdy dobry człowiek zasługuje na psa :) 
 
  Anna Pajączkowska, właścicielka Kory 
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Nasi pupile 

Mój piesek wabi się Bingo. Jest to owczarek podhalański. 

Mam go od roku. Bardzo lubi się bawić i biegać. Jego ulubioną zabawą 

jest aportowanie. Razem ze swoją siostrą wyprowadzam go na spacery, 

ponieważ sama nie dałabym rady (jest za duży). Bardzo lubi kiedy robi 

mu się zdjęcia. Bingo ma swoją budę. Nie lubi przebywać w domu, woli 

być na podwórku. Jest bardzo przyjaznym pieskiem.  

 Natalka Wawrów 

kl. 4 

 

 

 

Orzeszek 

jest chomikiem.  Zajada 

małe suszone marchewki i 

chrupie kukurydzę, zagry-

zając sałatą. Lubi kręcić 

się w swoim kółku i  spać.  

Czyli prawie jak wszyscy z 

nas :) Jest milutki, ale gdy 

biorę go na ręce delikatnie 

gryzie mnie w palce, co 

jest bardzo zabawne.  

Nornert Zadworny kl. 5b 

To moje kotki, mały Mruczuś i duża 

Pusia.  

Pusia lubi spać, a jak nie śpi to łowi 

myszy. Jest w tym naprawdę świetna. Często ją karmię i bawię się cią-

gnąc zabawkę na sznurku. To jej ulubiona zabawa, pewnie myśli, że to 

kolejna myszka do złowienia.                    Bartek Kulczycki kl. 6b 

A to koty Michaliny Patałuch i Natali Rebizant z kl.asy 5a 

To jest mój pies 

Kropek. Lubi jeść 

lody i chodzić na 

spacery. 

 Julka Szałańska 

kl. 4 


