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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  z życia szkoły 

Dzień Kobiet 

Dzieo Kobiet jest obecnie oficjalnym 
świętem w wielu krajach.  
Mężczyźni wręczają wtedy kobietom 
kwiaty i drobne podarunki.  

 

y razem z naszą panią wyko-
nywaliśmy kwiaty z papieru 
dla naszych mam i babd. Kwiat 

był bardzo pracochłonny i wymagał dużo 
pracy z naszej strony, ale warto włożyd 
odrobinę serca w podarunki dla naszych 
najukochaoszych kobiet w domu.  

Nie mieliśmy pomysłu na niespo-
dziankę dla dziewczynek z klasy. Posta-
nowiliśmy byd mili w poniedziałek dla 
wszystkich naszych koleżanek. Wyręczyli-
śmy dziewczyny w pracach dyżurnego, 
otwieraliśmy im drzwi, zwracaliśmy się 
do nich bardzo grzecznie. Naszej pani 
wręczyliśmy kwiatka wraz z życzeniami 
zdrowia, radości i pomyślności oraz wy-

trwałości w pracy z nami. Pani też przy-
gotowała małe niespodzianki dla nas. 
Zorganizowała nam wiele zabaw, 
a potem poczęstowała słodyczami.  

Jakie miłe to święto, nawet dla nas 
chłopców! Szkoda, że tylko bywa raz w 
roku. Teraz kolej na rewanż. Ciekawi 
jesteśmy, co dla nas przygotują dziew-
czyny… 

Chłopcy z kl. IIa 

 

Dzień Kobiet w klasie IVa 

Chociaż w tym roku Święto Kobiet 
wypadło w niedzielę, to nasi chłopcy nie 
zapomnieli o nas i zaplanowali niespo-
dziankę na poniedziałek.  

Kiedy przyszłyśmy do szkoły do swojej 
klasy, zobaczyłyśmy, że na ławce każdej 
dziewczynki znajduje się upominek w 
postaci pysznego soczku i wafelka. 
Chłopcy zaśpiewali nam gromkie 

„100 lat” i złożyli życzenia. Była to dla nas 
superniespodzianka, która sprawiła nam 
wiele radości. Nawet nasz pan od mate-
matyki złożył wszystkim dziewczynkom 
życzenia.  

Atmosfera w szkole była bardzo miła. 
Wiele dziewcząt dostało piękne kwiaty. 

Daria Magda 
kl. IVa 

M 
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z życia szkoły ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●   

07.03.2009 w naszej szkole odbył się 
X Gminny „Matematyczny Czar Par”. 
Uczestniczyli w nim uczniowie szkół 
podstawowych z Cmolasu, Ostrów 
Tuszowskich, Poręb Dymarskich, 
Trzęsówki i Hadykówki, którzy rywa-
lizowali ze sobą parami w dwóch 
kategoriach: klas III-IV oraz klas V.  
 

 każdej kategorii było po 10 par. 
Każda z nich musiała przejśd 5 sta-
nowisk: sudoku, tangram, rach-

mistrz, krzyżówka z hasłem oraz zadania 
tekstowe. Na rozdanie nagród przybył 
wójt gminy – p. Eugeniusz Galek, który 
wspólnie z p. dyrektorem Jackiem Tyczką 
wręczył nagrody następującym uczniom: 

 

W kategorii klas III-IV: 

I miejsce – Adrian Czachor i Szymon 
Majewski (SP Hadykówka); 
II miejsce – Maciej Szczurek i Łukasz 
Woźniak (SP Cmolas); 
III miejsce – Patryk Rajpold i Tomasz 
Stępieo (SP Trzęsówka). 

 

W kategorii Klas V: 

I miejsce – Krystian Łakomy i Dominik 
Krzemioski (SP Cmolas); 
II miejsce – Faustyna Lubera i Piotr Mo-
krzycki (SP Cmolas); 
III miejsce – Zuzanna Salwik i Konrad 
Szczepanek (SP Hadykówka). 

Dalszy ciąg na str. 5 

Z 

Ocean 



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  z życia szkoły 

Matematyczny Czar Par – ciąg dalszy ze str. 4 

Laureaci I miejsca dostali książki, za II 
miejsce był globus, natomiast za zajęcie 

III-go miejsca – zestaw do ping-ponga. 
Oprócz tych nagród zwycięzcy oczywiście 
dostali dyplomy. Pozostali uczestnicy 
konkursu zostali nagrodzeni kostką Rubi-
ka lub lupą i zakreślaczem tekstu. 

Laureaci gminnego konkursu będą 
reprezentowad gminę Cmolas w IX Po-
wiatowym Konkursie „Matematyczny 
Czar Par”. Wrażenia z tego konkursu 
pozostaną długo w naszej pamięci. 

Karolina Noga 
Anna Magda 

kl. Vc 

Z ostatniej chwili: 

W sobotę 28 marca, nasza szkoła gościła 
po raz kolejny uczestników IX Powiato-
wego Matematycznego Czaru Par.  

W wielkim finale, młodzi matematycy 
rozwiązując łamigłówki i zadania, walczyli 
o tytuły laureata i nagrody rzeczowe, 
które wręczyli: p. wójt E. Galek, 
p.  E. Urban - dyrektor szkoły oraz 
p. M. Bryk - przewodniczący komisji kon-
kursowej. 

Wyniki przedstawiają się następująco: 

Kategoria klas IV: I miejsce: Gabriela 
Fryc, Katarzyna Kożuchowska (SP nr 2 
Kolbuszowa), II miejsce: Patryk Starzec, 
Jan Cepielik (SP nr 1 Kolbuszowa), III 
miejsce: Patryk Rajpold, Tomasz Stępieo 
(SP Trzęsówka). 

Kategoria klas V: I miejsce: Konrad Ża-
rów, Krystian Szypuła (SP Huta Komo-

rowska), II miejsce: Krystian Łakomy, 
Dominik Krzemioski (SP Cmolas), III 
miejsce: Izabela Majdaoska, Monika Dul 

(SP Wilcza Wola). ●  

  http://skocz.pl/pmcp 

Ocean 
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Ostatnie przygotowania przed występem w Trzęsówce/Ocean 

6|Ocean styczeo – marzec 2009 

 

z życia szkoły ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●   

18.01.2009 odbyła się uroczysta Gala 
VIII Festiwalu Teatrów w Trzęsówce, 
podczas której rozdano nagrody w 
trzech kategoriach: najlepsze przed-
stawienie, reżyseria i aktor.  

 

mpreza rozpoczęła się o godz. 16:30. 
Na początku prowadząca serdecznie 
przywitała gości. Następnie wręczono 

dziewięciu uczniom nagrody i wyróżnie-
nia w kategorii „Aktor”. Tym razem ze 
Szkoły Podstawowej w Cmolasie nie 
wyłoniono supertalentu. Później wystąpił 
zespół taneczny ze szkoły w Trzęsówce ze 
swoim programem artystycznym.  

Następnie wręczono trzy puchary za 
reżyserię. Nasza szkoła otrzymała wyróż-
nienie. Nagrodę odebrała pani Halina 
Magda. Potem zagrała kapela i nastąpiło 
losowanie terminów występów szkół – 

już na IX Festiwal Teatrów w Trzęsówce. 
Później wystąpił zespół taneczny.  

Potem przyszedł moment, na który 
wszyscy czekali – ogłoszenie zajętych 
miejsc. Następnie były Jasełka Bożonaro-
dzeniowe i wreszcie nastąpiło rozdanie 
nagród dla klas IV-VI. Spektakl pt. „Nie 
pal” wystawiony przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Cmolasie zajął III miej-
sce. Puchar odebrał pan dyrektor Jacek 
Tyczka.  

Na koocu było rozdanie nagród kla-
som gimnazjalnym. Grand Prix dostał 
zespół z Publicznego Gimnazjum w Cmo-
lasie.  

Dostaliśmy dwie nagrody. Mamy na-
dzieję, że na IX Festiwalu Teatrów w 
Trzęsówce dostaniemy ich jeszcze więcej. 

Anna Magda 
kl. Vc 

I 

  http://skocz.pl/gftt 

http://skocz.pl/gftt
http://skocz.pl/gftt


Reprezentacja naszej szkoły na scenie w Przemyślu/Ocean 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  z życia szkoły 

20.03.2009 zorganizowano wyjazd 
do Przemyśla na konferencję na-
ukową „Od źródeł do ujścia – rzeki 
nas łączą”. W wycieczce uczestniczyli 
uczniowie klas IV-VI. Naszymi opie-
kunami były: pani Edyta Urban i pani 
Halina Magda. 

dy dojechaliśmy na miejsce, we-
szliśmy do środka budynku, gdzie 
rozwieszone były piękne, 

we plakaty, nagrodzone w kategorii pla-
stycznej. Impreza rozpoczęła się od wy-
kładu „Dolina Sanu” – prof. Krzysztofa 
Kukuły z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
który wyjaśnił nam jak ważne są rzeki i 
ich czystośd. Było to zrobione w formie 
prezentacji.  

W czasie dziesięciominutowej prze-
rwy organizatorzy zaprosili wszystkich 
uczestników i ich opiekunów do podzie-
mi, gdzie odbyło się spotkanie autorskie z 

pisarzem dla dzieci, p. Zbigniewem 
Szczepaoskim, rozdawane były batoniki, 
czapki i plansze ścienne, dotyczące wody 
oraz zwierząt w niej mieszkających.  

Następnie były prezentowane wiersze 
i ciekawe inscenizacje, które przygotowa-
li uczestnicy konkursu. Uczniowie wyka-
zali się także swoim talentem muzycznym 
w przygotowanych przez nich piosen-
kach. Po wszystkich prezentacjach nastą-
piła przerwa na obrady jury. Z wielką 
niecierpliwością czekaliśmy na wyniki. W 
koocu po długich naradach komisji po-
znaliśmy werdykt: 

I miejsce zdobyła Aleksandra Szczurek 
(VIa), II miejsce zajęła Barbara Posłuszna 
(Vb) a III miejsce zostało przyznane Annie 
Magdzie (Vc). 

Laureatki były zadowolone i bardzo 
szczęśliwe, ponieważ dostały wspaniałe  

Dalszy ciąg na str. 8 

G 
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Nagrodzone wiersze: 
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z życia szkoły ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●   

Światowy Dzieo Wody – ciąg dalszy ze str. 7 

nagrody, a ich wysiłek znalazł uznanie.  

W kategorii: recytacja wybranego 
utworu literackiego uznanego autora 
wyróżnienia zdobyły: Gabriela Wit (IVb) 
i Katarzyna Chmielowiec (Vc). 

Po konkursie pojechaliśmy na obiad, 
po czym wróciliśmy do domu. 

Było bardzo ciekawie i interesująco, 
ponieważ każdy uczestnik dowiedział się 
czegoś więcej o życiu zwierząt wodnych 
i nie tylko. Myślę, że każdy uczeo zrozu-
miał, jak ważną rolę w naszym życiu pełni 
woda, czysta woda! 

Kinga Wilk 
kl. VIa 

 
 
 

Światowy Dzień Wody 
 
Źródło jest to początek wszystkiego, 
jest jak początek życia naszego. 
Najpierw potokiem rwącym, wesołym, 
jak dziecko w południe wraca ze szkoły. 
Następnie rzeka jak wiatr gna przed siebie, 
kiedy jest lato przypomina Ciebie. 
Potem są wiry, fale, wodospady, 
człowiek ma trudności, już nie daje rady. 
Na koniec zwalnia i się uspokaja, 
łączy się z inną i już nie jest mała. 
Przy ujściu rzeka bardzo wolno płynie, 
człowiek się starzeje, upływa szybko życie. 
Przy ujściu spotkamy się już wszyscy razem, 
z każdego źródełka, potoku i rzeki. 
By znaleźć odpowiedź na nasze pytanie, 
wszyscy do źródła powrócić musimy… 
 

Aleksandra Szczurek 
VIa 

Rzeki łączą ludzi 
 
Taka historia w mej pamięci jest wyryta, 
Opowieść, w której prawda jest ukryta: 
Człowieka sprzed lat, 
Który widział i zwiedził cały świat. 
O ludziach dziwnych, niezwykłych, 
Do obcych nieprzywykłych. 

Wisła kobietą mądrą królową była, 
W jej cieniu dumna Odra się kryła. 
Odra była zła i spiski lubiła 
Od lat królową być chciała. 
Szepnęła do Jurka Wisły prawej ręki, 
Że chce skazać go na męki. 
Niechcący młoda Osina to słyszała, 
Wraz z Sanem uratować sytuację chciała. 
Wiadomość do Rudnej zanieść chcieli, 
Lecz wiele wsi pominęli. 
Szybko po obozie się rozeszła, 
Odra na wojenną ścieżkę weszła. 
Hałas, szum i poruszenie wszędzie, 
Wszyscy boją się, co to dalej będzie. 
Każdy za kimś opowiedzieć się zobowiązany, 
Czy stanąć za Odrą czy towarzyszyć pani. 
Kłótnia wybuchła między rodakami, 
Co się dalej działo, posłuchajcie sami. 
Dźwina, Lubaczówka bić się chciały, 
Przyrwa i Wisłoka też ochotę miały. 
Łęg ze złością rzucił się na Sana, 
Stała się rzecz niesłychana. 
Zjawił się czarodziej znany, 
Spokojny i opanowany, 
Szybko obmyślił swoje plany. 
Karę za kłótliwość im wymyślił, 
Rzeki na mapie umieścił. 
– Zgoda między wami musi być! 
Na jednej mapie będziecie żyć. 

Dalszy ciąg na str. 9 



Rzeka San/internet 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  z życia szkoły 

 
 

Światowy Dzieo Wody – ciąg dalszy ze str. 8 

 
 

 
Przyjdą kiedyś takie czasy, 
Mosty i wiadukty połączą trasy. 
Do jednego morza wpadać będziecie, 
Czy tego chcecie czy nie chcecie! 
Gdy jego słowo działać ustało, 
Jak powiedział, tak się stało! 
Widział to człowiek żyjący w lesie, 
Do dziś wspomnienie się niesie. 
Nienawiść, kłótliwość rzek 
Dla wszystkich nas jest przestrogą! 
Dzisiaj mosty brzegi łączą odległe, 
Aby nie dzieliły nas rzeki przebiegłe. 
Chociaż rzeki prywatne plany miały, 
Dziś symbolem przyjaźni się stały. 
 

Barbara Posłuszna  
kl. Vb 

 

S.O.S dla rzeki 
 
Nad rzeką są zakątki, 
urocze, magiczne lądki. 
My je bardzo lubimy 
i często prosimy 
Mamusię, Tatusia, 
Babcię, Dziadziusia…, 
by pozwolili nam 
z radością pójść tam! 
Abyśmy się pobawili 
i trochę zmęczyli. 
Niekiedy mamy ochotę 
na większą psotę. 
Panie się opalają, 
chłopcy chichotają, 

bo je podglądają. 
Po szkolnych kłopotach 
taplamy się w błotach. 
Nad rzeką siedzimy, 
spokojnie ryby łowimy, 
pomarzyć lubimy, 
żeby i nam na błotach 
trafiła się rybka złota. 
Motylki fruwają, 
ptaszki śpiewają 
do refleksji zapraszają. 
Gdy słucham tej mowy, 
przychodzi mi do głowy 
w sprawie głos nowy. 
Płynie w świat daleki 
i wzywa: – S.O.S dla rzeki! 
– Kiedyś wyrzucili tu śmieci. 
Z dorosłych śmiały się dzieci. 
Przyjaciółka była brudna, 
cuchnąca i paskudna. 
Pewien łobuz powiedział: 
– Biedna jesteś nasza rzeko! 
Zaraz zrobię coś dobrego… 
Przekonał dorosłych i dzieci, 
by posprzątali śmieci. 
Choć urwis, wspaniały wielce, 
okazał swe bijące serce. 
Od tej pory rzeka jest czysta, 
a woda w niej przeźroczysta. 
Znów pójdziemy tam z rodziną 
i wszystkie stresy miną. 
 

Anna Magda 
Kl. Vc 

styczeo – marzec 2009  Ocean|9 



o k r u c h y  p o e z j i  

10|Ocean styczeo – marzec 2009 

wywiad OCEAN-u ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●   

Mini wywiad z panią Lucyną Stępień 

Agnieszka Róg, Magdalena Hodor: Jak długo pracuje pani w naszej szkole? 
Lucyna Stępieo: 21 lat. 
 

A. R., M. H.: Gzie pani pracowała wcześniej? 
L. S.: Wcześniej pracowałam w Urzędzie Gminy w Cmolasie. 
 

A. R., M. H.: Co ceni sobie pani w swojej pracy, a za czym nie przepada? 
L. S.: Cenię sobie uczciwośd, a nie lubię kłamstwa. 
 

A. R., M. H.: Jak wyglądają Święta Wielkanocne w pani domu? 
L. S.: Bardzo spokojnie, odwiedza mnie rodzina. 
 

A. R., M. H.: Przeżywała pani Święta Wielkiej Nocy za granicą? 
L. S.: Nie! 
 

A. R., M. H.: Jakie potrawy pojawiają się zwykle na pani świątecznym stole? 
L. S.: Sałatki, ciasta, babka, no i oczywiście pisanki… 
 

A. R., M. H.: Czy zechce pani skorzystad z lamów naszej gazetki i złożyd ko-
muś życzenia? 
L. S.: Życzę dzieciom, żeby się dobrze uczyły i miały same szóstki. 

 
Rozmawiały: Agnieszka Róg, Magdalena Hodor 

 
 
 
 
 

Współczesna ballada  
o chłopcu polskim 
Wstałem z łóżka 
A tu siostra srebrzysta… 
Ach! Coś nieprawdopodobnego 
Ani niemożliwego. 
Potem zjadłem śniadanie 
Żurek biały. 
Ach! Wyobraźcie sobie… 
biały. 
Pojechałem do szkoły 
samochodem zwanym „Maluchem”. 
Żałujcie, żeście nie widzieli 
tego czarno-białego samochodu, 

wyposażonego w światło! 
Pierwsza lekcja, 
nauczycielka nie do przebicia. 
Uczy jak najęta, 
Ach! Ta szkoła, dziwna i męcząca. 
 
Wreszcie dom i telewizor, 
a tu sędzia… 
Co ona wyprawia? 
To nie do przebicia. 
Noc, co za noc. 
Widzę brata mego. 
Chodzi w pieluszkach, 
aż się świeci z niego. 

Dominik Brudz 



Jeden dzień  

z życia mojej szkoły 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●  jak to napisad? – kartka z pamiętnika 

Niedziela, 8 marca 
Chłopaki z naszej klasy postanowili nam urządzid Dzieo Kobiet. Kiedy przyszłam do 

szkoły, byli jacyś tacy dziwni, jakby coś ukrywali. Nie przyszło mi nawet na myśl, że coś 
dla nas szykują.  

Pierwsze pięd lekcji przemijały w spokojnej, miłej atmosferze. Kiedy po lekcji pły-
wania weszłam do klasy, na tablicy napisany był piękny kolorowy napis „Wszystkiego 
najlepszego”. Byłam bardzo zdziwiona. Krzesełka ustawione były w rzędzie, a za nimi 
na ławce stały piękne pomaraoczowe tulipany. 

Potem odbył się konkurs. Chłopcy zadawali dziewczynom po trzy pytania. W na-
grodę za trafną odpowiedź każda dziewczyna dostała po jednym tulipanie. Na osłodę, 
chłopaki kupili nam również cukierki. Każda dostała po dwa. Były naprawdę bardzo 
dobre. Na twarzy każdej z nas panował piękny szeroki uśmiech. 

Dzieo dobiegł kooca. Spędziłam go miło i wesoło. Cieszę się, że chłopaki nie zapo-
mnieli o naszym święcie i że obdarowali nas drobnymi prezentami, które sprawiły nam 
tyle radości. Myślę, że nie zapomną o nas i na drugi rok. 

Edyta Kosiorowska 
 

 

Poniedziałek, 9 marca 
W naszej szkole odbył się Dzieo Kobiet. Wszystkie dziewczyny: te małe i te duże 

czekały na tę chwilę bardzo długo. Chłopcy zrobili zbiórkę pieniędzy na prezenty dla 
koleżanek. 

Chłopaki z naszej klasy, czyli VI „b” na godzinie wychowawczej urządzili nam kon-
kurs. Każda dziewczyna odpowiadała na trzy pytania, po których dostawała pięknego 
tulipana. Odpowiedzi oceniało jury, przyznające od jednego do sześciu punktów.  

Po zakooczeniu konkursu każda dziewczyna dostała dwa czekoladowe cukierki. 
W zabawie nie wyłoniono zwycięzcy. Na pewno byłoby to bardzo trudne, bo wszystkie 
dziewczyny świetnie się spisały. Porządku na sali pilnowała ochrona, którą stanowiło 
dwóch uczniów z naszej klasy. Na koocu koledzy wręczyli pani piękną, czerwoną różę. 

Impreza przebiegła bardzo ciekawie. Byłyśmy szczęśliwe, że chłopcy wreszcie mieli 
jakiś normalny pomysł i w ostatnim roku w podstawówce, pokazali, że o 
nas pamiętają. 

Lidia Cieśla  
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Dbaj o zdrowie 
 

Zdrowie jest największym darem 
życia. Dlatego należy o nie dbad 
i szanowad je. Jest to skarb, któ-
rego nie można kupid za żadne 
pieniądze świata.  

 
Życie w dzisiejszych czasach dostarcza 

nam wiele przyjemności. Szczególnie 
ludzie młodzi są narażeni na różne nie-
bezpieczeostwa, które często wiążą się z 
utratą zdrowia.  

Bardzo groźnym nałogiem są narko-
tyki. Młodzież chcąc spróbowad „czegoś 
nowego”, a tym samym zaimponowad 
innym używa różnych środków odurzają-
cych.  Często nie zdaje sobie sprawy, że 
branie narkotyków doprowadza do 
śmierci. Jest to bardzo smutne, że przez 
własną głupotę młodzi ludzie kooczą 
życie.  

Należy również zwrócid uwagę na po-
stawę dorosłych, którzy powinni dawad 
młodym dobry przykład. Niestety, nie 
unikają oni palenia papierosów, picia 
alkoholu.  

Alkohol to dzisiejsza zguba narodu. 
Sięgają po niego nawet małoletnie dzieci. 
To właśnie alkohol jest przyczyną wielu 
wypadków. Ludzie, którzy spożywają ten 
trunek, są nieobliczalni w swoim działa-
niu. Nie kontrolują swojego zachowania, 
a co najgorsze siadają za kierownicę 
samochodu. Podczas takiej jazdy nie-
trzeźwi kierowcy często pozbawiają nie-

winnych ludzi życia. Skutkiem kolizji jest 
kalectwo i utrata zdrowia.   

Nie tylko narkotyki i alkohol szkodzą 
zdrowiu. Ludzie narażają swoje zdrowie 
na szwank poprzez jedzenie niezdrowych 
rzeczy. Produktów, które zawierają środ-
ki konserwujące tzw. konserwanty.  

Również słodycze są niezdrowe, 
a spożywanie ich w nadmiernych ilo-
ściach powoduje psucie się zębów. 
Szczególnie u dzieci, które często objada-
ją się słodkościami. Nie zażywają ruchu 
na świeżym powietrzu, dlatego bardzo 
często przybierają na wadze. W ten spo-
sób rozwijają się w organizmie różne 
choroby, często nieuleczalne.  

Zdrowie można także stracid poprzez 
zły tryb życia. Często ludzie starają się o 
tym zapomnied. Ciągły stres, nadmierne 
picie kawy, a także pogoo za pieniędzmi 
i majątkiem uniemożliwiają im zdrowe 
życie. A wiadomo, taki stan rzeczy raczej 
do niczego dobrego nie prowadzi.  

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że 
szkodzą sami sobie. Są zapracowani, co 
powoduje, że nie mają czasu na zdrowe 
odżywianie. Wszystkie czynności wyko-
nują w biegu. Serce nie wytrzymuje tego 
napięcia. A o nie w szczególności trzeba 
dbad. Również takich ludzi dotykają cho-
roby układu nerwowego.  

Niektórzy nawet nie radzą sobie z 
wszystkimi obowiązkami i sami odbierają 
sobie życie.  

 
Dalszy ciąg na str. 13 
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Dbaj o zdrowie – ciąg dalszy ze str. 12  

A jest to najgorsza rzecz, jaka może 
się przytrafid! Szczególnie ludzie młodzi 
przechodzą załamania nerwowe, wszel-
kie niepowodzenia, brak pracy.  

Często również przyczyną utraty 
zdrowia jest bardzo zły nawyk nadmier-
nego jedzenia, a szczególnie brak higieny. 
Małe dzieci narażone są na to niebezpie-
czeostwo. A w dzisiejszych czasach tak 
dużo mówi się o zakażeniu wirusami. 
Są bardzo groźne. Ponieważ dochodzi do 
zakażenia układu pokarmowego. Zdarza-
ją się również powikłania, które mogą 
doprowadzid organizm do śmierci. Dlate-
go zawsze trzeba dokładnie myd ręce 
i dbad o czystośd.  

Ważne jest również, aby podczas po-
bytu w szpitalu przestrzegad zasad higie-
ny. Często słyszy się o różnego rodzaju 
zakażeniach poprzez użycie brudnych 

strzykawek albo przez zaniedbanie pra-
cowników. Dotyczy to głównie lekarzy, 
którzy powinni leczyd ludzi i im pomagad, 
ponieważ to jest ich praca i obywatelski 
obowiązek. Poprzez stosowanie nieod-
powiednich leków i błędy lekarskie wielu 
ludzi traci zdrowie a nawet życie.  

Zdrowie można sobie zniszczyd po-
przez niewłaściwe ubieranie się.  Wystar-
czy odrobina nieuwagi i już można naba-
wid się przeziębienia.  

Dbanie o zdrowie jest bardzo ważne, 
gdyż jest wielu ludzi, dla których warto 
żyd. Wobec tego dbajmy o nie, bo jest 
bardzo ważne! 
 

Sylwia Urbaoska 
kl. VIb 

 

 

 
 
 

Odwiedź nas w internecie: 

www.eocean.wordpress.com 

r e k l a m a  
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muzyczne propozycje 
 

Ścieżka dźwiękowa  

„Hannah Montana - The Movie” 
wyd. EMI Music Poland, 2009.03.30 

 
Ścieżka dźwiękowa do filmu fabular-

nego „Hannah Montana The Movie”. Na 
płycie znalazło się 12 nowych piosenek 
Miley Cyrus, Hannah Montana, Billy Ray 
Cyrusa i Taylor Swift oraz dwa nowe utwo-
ry grupy Rascal Flatts. 

Od 2006 roku płyty „Hannah Monta-
na” sprzedały się w ponad 8 milionach 
egzemplarzy, przy czym ostatnie wydaw-
nictwo „Hannah Montana / Meet Miley 
Cyrus” uzyskało właśnie w Polsce status 
platynowej płyty. 

 Źródło: Onet.pl 

Posłuchaj w sieci: 
http://www.lastfm.pl/music/Various+Artists/Hannah+Montana+The+Movie 

Trailer filmu: http://www.youtube.com/watch?v=fkbK2CFibew  
O filmie: http://www.filmweb.pl/f474465/Hannah+Montana,2009 

 

 

 
 

 

 

 

 

M iejsce  na   

k upon rabatow y  

http://www.lastfm.pl/music/Various+Artists/Hannah+Montana+The+Movie
http://www.youtube.com/watch?v=fkbK2CFibew
http://www.filmweb.pl/f474465/Hannah+Montana,2009


 

miniKOMIKS                        Rys. Albert Wodczyc 
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