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HIT NUMERU! 

Gabriela Magda  

Komu i w czym  
pomaga upór 
i wiara we  
własne możliwości  
– wywiad  
z panią Natalią Białą 

> str. 10 

 
Gala X Festiwalu Teatrów 
w Trzęsówce 
> str. 3 

 
Kochanym Babciom i Dziadkom 
> str. 4-5 

 
Walentynkowe zauroczenia 
minęły szybko… 
> str. 6 

 

Z OKŁADKI: 

Dzień  
Bezpiecznego  
Internetu  
2011 
Bezpieczny Internet   
– czy istnieje? 

> str. 7-8 



z życia szkoły 

Gala X Festiwalu Teatrów 

 

 

 

 
 

W dniu 09.01.2011r.   
w Zespole Szkół w Trzęsówce  
odbyła się Gala X Festiwalu Teatrów. 

 Teatr to miejsce, gdzie marzenia cho-
ciaż na chwilę można przekud w rzeczywi-
stośd. Tymi słowami, które były mottem X 
Festiwalu, rozpoczął uroczystą Galę Dy-
rektor Zespołu Szkół w Trzęsówce i powi-
tał publicznośd. Wśród gości, którzy za-
szczycili swoją obecnością byli: Księża z 
parafii Trzęsówka i Poręby Dymarskie, 
przedstawiciele Starostwa i Rady Powia-
tu, Wójt Gminy Cmolas.  

Po odczytaniu protokołu przez człon-
ka jury nastąpiło wręczanie nagród. Oba 
zespoły reprezentujące naszą szkołę zdo-
były I miejsce. Zarówno „Olbrzym – sa-
molub” jak i „Kozucha – kłamczucha” 
zdobyły uznanie publiczności i gromkie 
brawa. Statuetki i dyplomy odebrał Dy-
rektor Jacek Tyczka. Wyróżnienie w kate-
gorii „Najlepszy Aktor” otrzymało 13 
uczniów, w tym jeden – Grand Prix. Po-
nadto dodatkowo nagrodzono nasze 

przedstawienie za scenografię, kostiumy, 
reżyserię i muzykę. 

Wszyscy zaproszeni goście podczas 
krótkich wystąpieo wyrażali zachwyt 
i uznanie dla gry młodych aktorów. Galę 
uświetniły występy artystyczne. Młodzi 
wykonawcy zachwycali śpiewem, taocem 
i muzyką. Nie zabrakło wspomnieo ze 
wszystkich dziewięciu festiwali.  

Na zakooczenie imprezy, na wieczor-
nym niebie rozbłysły kolorowe fajerwerki, 
po czym Pan Dyrektor ZS w Trzęsówce 
zakooczył Galę, życząc także miłych 
i niepowtarzalnych przeżyd podczas na-
stępnego Festiwalu Teatrów, już w listo-
padzie 2011r. 

Gala mi się podobała ze względu na 
swój uroczysty i wzniosły charakter. Była 
bardzo urozmaicona artystycznie. Roz-
dawanie nagród rodziło ogromne napię-
cie wśród wykonawców.  

Kacper Mazur  
kl. Vb 
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z życia szkoły 

Kochanym Babciom i Dziadkom
Dzieo 14.02.2011r. był wyjątkowy w 
Szkole Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie. Tego niezwy-
kłego dnia gościliśmy najukochaoszych 
ludzi pod słoocem – Babcie i Dziadków.  

To dla Nich wnu-
kowie popisywali się 
swoimi zdolnościami 
krasomówczymi i ta-
necznymi. 

Na wstępie uroczy-
stości Pan Dyrektor 
Szkoły Jacek Tyczka 
powitał licznie zgro-
madzonych gości 
i złożył  im serdeczne 
życzenia.  

Następnie wystąpili uczniowie klasy 1 
i zaprezentowali specjalny program arty-
styczny. 

Piękne wiersze, przeplatane wpadają-
cymi w ucho piosenkami oraz taocami 
sprawiły, że w oku niejednej Babci i nie-
jednego Dziadka pojawiła się łza wzru-
szenia. Na koniec części artystycznej 

dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom wła-
snoręcznie wykonane laurki, złożyły gorą-
ce życzenia i mono uściskały. 

Dumne Babcie i szczęśliwi Dziadkowie 
gromkimi brawami dziękowali wnukom 

za występ i życzenia. 
Po części oficjalnej 

niecodzienni goście 
zostali zaproszeni na 
herbatę i słodki poczę-
stunek. Wspólne spo-
tkanie było okazją do 
rozmów i wspomnieo. 

Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu rodzi-
ców w tę uroczystośd, 
Dziadkowie spędzili w 
szkole naprawdę „słod-
kie chwile”. Szczęśliwe 

i rozpromienione twarze Babd i Dziadków 
pokazały, jak ważne są takie spotkania 
i chwile spędzone wspólnie z wnukami.  

To był wyjątkowy i niezapomniany 
dzieo, pełen uśmiechu, radości i dumy. 

Pierwszoklasiści  
z wychowawczynią 
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z życia szkoły 

 „Dziadkowie to skarb, bo posiadają czas,  
dojrzałą miłość i mądrość życiową.” 

W tym roku szkolnym dzieci z oddziałów 
przedszkolnych przy Szkole Podstawo-
wej w Cmolasie zaprosiły swoje babcie 
i dziadków na spotkanie opłatkowe, 
podczas którego wystawiły „Jasełka”.  

Dzieci zaprezentowały się w pięknie 
przygotowanych strojach i swobodnie, 
nie okazując tremy, wcieliły się w powie-
rzone role.  

Po występie ks. Wiesław Kwiatkowski 
odczytał fragment Pisma Świętego oraz 
skierował ciepłe i serdeczne słowa do 
wszystkich zgromadzonych. Życzenia 
popłynęły również z ust Wójta Gminy 
Cmolas Pana Eugeniusz Galka i Dyrektora 
Szkoły Pana Jacka Tyczki. W ramach po-
dziękowao za zaproszenie Pan Wójt prze-
kazał słodycze dla wszystkich dzieci, po 

czym staropolskim obycza-
jem uczestnicy uroczystości 
połamali się opłatkiem skła-
dając sobie życzenia. Spo-
tkanie to zostało uwieoczo-
ne wspólnym poczęstun-
kiem, który był okazją do 
rozmów i wspomnieo.  

Na uznanie zasługuje 
dobra współpraca z rodzi-
cami, którzy w tym dniu nie 
szczędzili czasu i siły na 
przygotowanie uroczystego 
posiłku.   

Bożena Gaweł 
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z życia szkoły 

Walentynkowe zauroczenia 

minęły szybko… 

Dnia 14 lutego w naszej szkole odbyło 
się bardzo ciekawe i humorystyczne 
przedstawienie pt. „Walentino z Vb”,  
w wykonaniu uczniów klasy Vb. 

 Była to inscenizacja o Dniu Zakocha-
nych. Głównym bohaterem był Rudolf 
Walentino – odwieczne marzenie wszyst-
kich kobiet. Starał się 
wytłumaczyd chłopcom, 
jak też widzom, że ko-
biety trzeba uwielbiad, 
szanowad, adorowad. 
Rudolf, pokazał jak waż-
ny jest szacunek dla 
dziewcząt. Działania 
aktorów skupiły się na 
uświadomieniu, że Wa-
lentynki to bardzo waż-
ne święto.  

Tego dnia prawie 
każdy miał coś czerwo-
nego na sobie. Dziew-
czyny i chłopaki dosta-
wali „walentynki”. Pra-

wie każdy uczeo dostał tego dnia prezent. 
Wszyscy mieli uśmiechy na twarzy. Ten 
dzieo był niesamowity. Szkoda, że tak 
szybko minął. Już nie mogę doczekad się 
następnych Walentynek. 

Gabriela Fornal 
kl. Vb
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z życia szkoły 

Dzieo Bezpiecznego Internetu 2011

Od połowy ub. m. Stowarzyszenie Roz-
woju Gminy Cmolas prowadziło bezpłat-
ne warsztaty, propagujące bezpieczeo-
stwo w Internecie dla 72 dzieci, 20 nau-
czycieli i 30 rodziców.  

To efekt projektu „Bezpieczeostwo w 
Internecie – warsztaty edukacyjne dla 
dzieci i rodziców”, który współfinanso-
wany był ze środków The Velux Founda-
tions w ramach programu mikrograntów 
„Bezpieczne dzieciostwo” Fundacji Dzieci 
Niczyje. 

Projekt Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Cmolas realizowało wspólnie z Urzę-
dem Gminy i Szkołą Podstawową w Cmo-
lasie.  Warsztaty odbywały się w Szkole 
Podstawowej w Cmolasie. Dzieci, rodzice 
i nauczyciele mogli dowiedzied się jak 
rozważnie dobierad znajomych w sieci, 
chronid swoje dane osobowe, bezpiecznie 
dokonywad  transakcji on-line, bronid się 
przed wirusami, spamem, oszustwem czy 
cyberprzemocą. 

Podsumowaniem projektu były (8 lu-
tego) obchody Dnia Bezpiecznego Inter-
netu, które odbyły się w Szkole Podsta-
wowej w Cmolasie. Uczniowie wraz z 
nauczycielami przygotowali przedstawie-
nie artystyczne, w którym w sposób cie-

kawy i zabawny zaprezentowali problem 
bezpieczeostwa w sieci.  

W uroczystości wzięli udział dyrekto-
rzy szkół,  przedstawiciele  Komendy  
Powiatowej Policji  w Kolbuszowej – 
asp. sztab. Mariusz  Żelazo  i pani Elżbieta 
Blicharz, pani Elżbieta Mikołajczyk – dy-
rektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Kolbuszowej oraz wła-
dze gminy Cmolas na czele z panem wój-
tem Eugeniuszem Galkiem. Ogłoszono 
także  wyniki pierwszej edycji gminnego 
konkursu „Bezpieczeostwo w sieci”. Jury 
oceniło 50 prac. 

Pierwsze miejsce w konkursie pla-
stycznym w kategorii szkół podstawo-
wych zdobył Kacper Lubach, uczeo SP w 
Hadykówce za rozmowę na czacie Czer-
wonego Kapturka z wilkiem i tytuł pracy 
„Uważaj siostro, bracie z kim piszesz na 
czacie”. Kolejne miejsca zajęli: Krzysztof 
Magda i Oliwia Starzec (oboje SP Cmolas).  

 W konkursie grafiki  komputerowej 
szkół podstawowych zwyciężyła Gabriela 
Magda (SP Cmolas). Następne miejsca 
zdobyli: Jolanta Olesiak (SP Trzęsówka), 
Paweł Wilk i Bartłomiej Partyka (obaj SP 
Cmolas).                   Dalszy ciąg na str. 8 > 
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z życia szkoły 

Dzieo Bezpiecznego Internetu 2011
> Dalszy ciąg ze str. 7 
Wśród gimnazjalistów najlepszym okazał 
się Arkadiusz Jadach, drugi był Dawid  
Filuba (obaj z gimnazjum w Cmolasie). 

Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni 
otrzymali nagrody. Do 20 marca 2011r. 
wystawę prac konkursowych  można 
oglądad w Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Cmolasie. 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas 
Szkoła Podstawowa w Cmolasie

 

Bezpieczny internet – czy istnieje? 

8 lutego odbyło się uroczyste spotkanie 
na temat „Bezpieczeostwo w sieci”. 
Uczestniczyła w nim cała szkoła, laureaci 
konkursu oraz zaproszeni goście.  

Uczniowie pod opieką p. E. Urban 
przygotowali pouczające przedstawienie. 
Ukazało ono zagrożenia czyhające na 
młodego internautę. Podczas imprezy 

została odtworzona prezen-
tacja multimedialna, która 
przedstawiła nam kłopoty 
chłopca uzależnionego od 
Internetu. 

To spotkanie uświado-
miło nam, że komputer jest 
dla ludzi, którzy potrafią 
mądrze z niego korzystad. 
Jest narzędziem ułatwiają-
cym pracę i naukę. Jednak 
dla uczniów nieświadomych 
zagrożeo jest narzędziem 
zniewolenia umysłu, siecią z 
której trudno się wydostad. 

Gabriela Magda 
Paweł Wilk 

kl. Vb 
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z życia szkoły 

Bądź widoczny na drodze!

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Cmolasie otrzy-
mali kamizelki odblaskowe. 
Dzięki nim będą widoczni 
na drogach.  

Kamizelki odblaskowe 
wręczył  Krzysztof Mokrzyc-
ki, kierownik Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, a policjanci opo-
wiadali dzieciom jak byd 
bezpiecznym na drodze 
i podczas zimowego wypo-
czynku.  

Na spotkaniu wszystkie dzieci drugich 
klas Szkoły Podstawowej w Cmolasie 
otrzymały kamizelki odblaskowe ufundo-
wane przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz emblematy 
odblaskowe. Rozmawiano o tym, jak 
bezpiecznie poruszad się po drogach, idąc 
i wracając ze szkoły, zwłaszcza w zimie. 
Przewodnim celem tych działao jest za-

pewnienie bezpieczeo-
stwa najmłodszym po-
przez nauczanie ich 
zasad,  których będą 
przestrzegad każdego 
dnia.  

Tematem głównym 
spotkania było: ostroż-
nośd, rozwaga i właści-
we zachowanie na dro-
dze, bezpieczeostwo 
podczas zabaw zimo-
wych na  ślizgawce, 
sankach, w domu czy na 

dworze. Takie informacje przypomnieli 
dzieciom klas drugich w Cmolasie poli-
cjanci z KPP w Kolbuszowej.  

Spotkanie cieszyło się ogromnym za-
interesowaniem ze strony najmłodszych, 
jak też i samych nauczycieli. 

Źródło: KPP w Kolbuszowej 
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hit numeru  

Komu i w czym pomaga upór 
i wiara we własne możliwości  

– wywiad z panią Natalią Białą 

 
– Czy mogłaby się pani  
przedstawid? 
– Nazywam się Natalia Biała i pracuję w 
Szkole Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie jako nauczyciel-
ka historii. Moje zainteresowania wybie-
gają poza treści historyczne i sprowadzają 
się do podróżowania po  Polsce i świecie. 

– Jaką pani była uczennicą  
w szkole? 

– W szkole bardzo dobrze radziłam sobie 
na lekcjach j. polskiego i historii. Mam 
dobrą pamięd, więc zapamiętanie treści 
przeczytanych lektur czy wydarzeo histo-
rycznych nie stanowiło dla mnie proble-
mu. Trudności sprawiała mi matematyka, 
dlatego musiałam włożyd wiele pracy, by 
przezwyciężyd napotkane kłopoty. 

– Co jest pani pasją życiową? 

– Moją pasją są podróże. Lubię odkrywad 
nowe, nieznane mi miejsca (i wcale nie 
muszą to byd dalekie wyprawy w niezna-
ne). Podczas studiów w Krakowie, odkry-
łam magię tego miasta do tego stopnia, 
że zapragnęłam poszerzyd swoją wiedzę 
na temat byłej stolicy Polski. Obecnie 
jestem przewodnikiem turystycznym 
Krakowa.  
Zapraszam wszystkich do tego miasta, bo 
Kraków to nie tylko Wawel, kościół Ma-
riacki czy Sukiennice. 

– Jak lubi pani spędzad  
wolny czas? 

– Swój wolny czas spędzam aktywnie. 
Wprawdzie nie jestem superwysporto-
wana, ale lubię rower, a w zimie szuso-
wad na nartach po śniegu. Miewam chwi-
le lenistwa, kiedy potrafię całkowicie 
wyłączyd się z rzeczywistości, zaszyd w 
pokoju i przeczytad książkę. Faktycznie 
jednak, gdy mam więcej czasu i mój bu-
dżet mi na to pozwala, oddaję się pasji 
zwiedzania. 

– Jaka jest pani opinia o kulturze 
uczniów naszej szkoły? 

– W szkole uczniowie zachowują się bar-
dzo różnie. Wiele dzieci pomaga sobie 
nawzajem i kulturalnie spędza swój wolny 
czas na przerwie. Nie brakuje niestety 
takich uczniów, którzy dokuczają i zacze-
piają swoich młodszych kolegów. 

– Co pani zdaniem bardziej mo-
tywuje ucznia do pracy – uwaga 
pozytywna, czy negatywna? 

– Trudno mi jednocześnie odpowiedzied 
na to pytanie. Dla niektórych uwaga po-
zytywna będzie motywacją do dalszej 
pracy, dla innych zaś sposobem, okazją 
do odpoczynku i „nicnierobienia”. Uwagi 
negatywne powinny byd sygnałem, że 
dzieje się coś niedobrego i pora wziąd się 
do roboty i popracowad nad sobą. 

Dalszy ciąg na str. 11 > 
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hit numeru 
Komu i w czym pomaga upór i wiara we własne możliwości  
– wywiad z panią Natalią Białą > Dalszy ciąg ze str. 10 
 

– Co pani zdaniem znaczy  
nauczyciel „z klasą”? 
– Nauczyciel z klasą to ten, który uczy 
i wychowuje. Szkoła to nie tylko miejsce, 
gdzie zdobywamy wiedzę  z poszczegól-
nych przedmiotów, ale także uczymy się 
współpracy z drugim człowiekiem. Nau-
czyciel „z klasą” jest dla mnie swego ro-
dzaju przewodnikiem. Dostrzegając kon-
kretne zdolności ucznia pogłębia je 
i rozwija, wskazując drogę do ich realiza-
cji. Niczego nie narzuca, lecz tylko deli-
katnie sugeruje, wskazuje drogę 
do wiedzy. 

– Czy w szkole jest miejsce  
dla mody? 
– O tym, że moda i zwyczaje się zmieniają 
nie muszę nikogo przekonywad! Jednak 
bywają miejsca, w których stosowny ubiór 
jest wskazany (szkoły, urzędy). Istnieją 
pewne kanony, których nie należy prze-
kraczad. Uważam, że można ubrad się 
modnie i ciekawie, nie odsłaniając nicze-
go, a przynajmniej niewiele. Linia dobrego 
smaku jest trudna do określenia, bowiem 

dla niektórych ubrania w kolorach jaskra-
wych będą nieodpowiednie, innych zaś 
będzie raził dekolt. Ubieramy się tak, by 
nasze stroje były czyste, schludne, niewy-
zywające, a przede wszystkim nieobraża-
jące uczud innych. 

– Czy praca w szkole to  
ciężka harówka czy przyjemnośd? 

– Uważam, że każda praca wykonywana 
przez człowieka będzie dla niego przy-
jemnością, jeżeli będzie on dobrze się w 
niej czuł i realizował. Dla nauczyciela 
osiągnięcia i sukcesy uczniów są bardzo 
ważne. Nawet drobne, stopniowe postę-
py słabszych uczniów motywują do pracy. 
Wiadomo, że są chwile trudne, sytuacje 
wymagające dokładnej analizy, ale upór 
i wiara we własne możliwości pomaga w 
ich przezwyciężaniu. 
– Dziękuję za wywiad. Życzę pani wielu 
sukcesów w pracy zawodowej i życiu 
osobistym. 

Gabriela Magda  
kl. Vb

 

 
Tenis stołowy chłopców i dziewcząt – 
zawody gminne w Cmolasie – chłopcy 
w składzie: Mokrzycki Paweł, Szko-

dzioski Kacper, Kosiorowski Paweł – II 
miejsce; dziewczęta w składzie: Urban 
Klaudia, Wodczyc Edyta, Stec Magda-
lena – II miejsce.  

 

ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE 

Strona szkoły > www.spcmolas.cba.pl 
Strona gazetki „Ocean” > www.eocean.wordpress.com RSS 

Kanał YouTube > www.youtube.com/user/spcmovie 
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wycieczki 

1 lutego 2011r. ucznio-
wie klas czwartych 
i klasy VIb Szkoły Pod-
stawowej w Cmolasie 
pod opieką nauczycieli: 
p. M. Bryk, p. H. Guścio-
ra, p. N. Biały byli na 
lodowisku w Dębicy 
i zdobywali pierwsze 
szlify w szusowaniu 
na lodzie.  

Niektórzy koledzy 
mieli nie lada problem z 
samym założeniem ły-
żew, bo… nie znali roz-
miaru swojego buta. Na 
szczęście, nasi opieku-
nowie pomagali nam w tej trudnej sztuce. 
Trzymanie się na łyżwach było poważnym 
wyzwaniem dla początkujących łyżwiarzy. 
Byli też mistrzowie rolek, dla których 
jazda na łyżwach okazała się łatwizną. 
Jednak, chociaż wielu z nas zaliczyło 
pierwszy i kolejny upadek, nasz apetyt na 
łyżwiarskie zmagania wciąż rósł. Czas 
szybko leciał, nawet nie zauważyliśmy, 
kiedy trzeba było schodzid z lodowiska.  

Drugim punktem w programie wy-
cieczki było zwiedzanie Zamku w Przecła-
wiu, który obecnie przeżywa swój rene-

sans. Kiedyś należał do rodziny Rejów, 
Ligęzów, a obecnie jest własnością po-
tomków Tyszkiewiczów, którzy przepro-
wadzają w nim kolejną renowację, by 
nadal mógł służyd rodzinie i społeczeo-
stwu. 

Po obejrzeniu zamkowych komnat za-
dowoleni i uśmiechnięci wróciliśmy do 
domu. 

Barbara Stec 
Laura Janus 

kl. VIb

 

„Łukasz Chmielowiec na lodowisku” 
1 lutego 2011 roku pojechałem z 

dziedmi ze szkoły podstawowej na lodo-
wisko do Dębicy. Tam jeździłem na łyż-
wach. Bardzo się bałem jeździd. Później 
powoli nabrałem odwagi. Jeździłem jak 
żółw. Najszybciej jeździli koledzy: Mateusz 
Gul, Kamil Mokrzycki i Maciek Szczepa-

nek. Potem pojechaliśmy do zamku 
i zwiedziliśmy go. 

Wycieczka była bardzo fajna i miło ją 
wspominam. 

Łukasz Chmielowiec 
kl. IVa 
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 wycieczki  

Dnia 22 lutego klasy: Va, Vb (i kilka osób z 
VIa) pojechały na lodowisko razem z opie-
kunami: p. Markiem Wilkiem, p. Stanisławą 
Świst, p. Agnieszką Maciąg, P. Natalią Białą 
i p. Aliną Cichoń. 

Wyjechaliśmy wcześnie. Podróż na lodo-
wisko trwała długo. 
Dojechaliśmy szczę-
śliwie i nikt nie był 
osowiały. Każdy 
cieszył się z przyjazdu 
do tego niezwykłego 
miejsca. 

Lodowisko było 
duże, ale moją uwagę 
przyciągnął ogromny 
zegar i ogromna ilość 
krzesełek na trybu-
nach. Kiedy już mieli-
śmy łyżwy na nogach i stanęliśmy na lodzie, 
rozpoczęliśmy jazdę. Nie wszyscy umieli 
utrzymać się na lodzie, ale szybko się nauczy-
li. Nie tylko my jeździliśmy, bo naszym opieku-

nom również spodobał się ten typ zabawy. 
Założyli łyżwy i popędzili na lód. Niezbyt im ta 
jazda wychodziła na samym początku, ale po 
nieudanych próbach i upadkach, także cieszyli 
się. Nie tylko my byliśmy na tej ślizgawce. 
Zjawili się tam również gimnazjaliści. Zrobił się 

mały tłok, ale i tak się 
nam podobało. Tak 
spędziliśmy dwie 
godziny. Później 
pojechaliśmy do 
McDonalds’a i zjedli-
śmy posiłek. Następ-
nie wróciliśmy do 
szkoły. 

Uważam, że to był 
wspaniały dzień. 
Spędziłam go miło. 
Mam nadzieję, że 

nauczyciele zabiorą nas jeszcze nie jeden raz 
na lodowisko. 

Gabriela Fornal 
kl. Vb 

 
We wtorek, 22 lutego odbyła się szkolna 
wycieczka na dębickie lodowisko. 
Uczestniczyło 54 uczniów i 5 opiekunów: 
klasa 5a wraz z panią Stanisławą Świst, 
klasa 5b z panią Agnieszką Maciąg i parę 
osób z klasy 6a z panem Markiem Wilkiem. 
Naszymi opiekunami byli również: pani 
Natalia Biała i pani Alina Cichoń. 

Ze szkolnego parkingu wyjechaliśmy o 
godz. 8:00, a podróż trwała około godziny. 
W autokarze rozmawialiśmy, by szybko płynął 
czas, bo każdy z nas nie mógł się doczekać 
jazdy na łyżwach. Gdy przybyliśmy na miejsce, 
ustawiliśmy się w kolejce po łyżwy. Wszyscy 
chcieli dostać jak najlepsze, bo to gwarantowa-
ło przyjemną jazdę. 

Na lodowisku było dużo upadków, a mimo 
to szybko wstawaliśmy i próbowaliśmy dalej. 
Mnie dużo pomogła wcześniejsza jazda na 
rolkach, bo łatwiej było utrzymać równowagę. 
Nauczyciele, także nieźle sobie radzili, chociaż 
zaliczyli kilka upadków. Pojeździliśmy dwie 
godziny, a potem pojechaliśmy do McDo-
nalds’a. Wszyscy byli głodni, więc zamówili 
sobie coś do jedzenia. Po posiłku wróciliśmy 
do szkoły. 

Wycieczka była wesoła i wszystkim się po-
dobała. Każdy z nas spędził miło czas i już 
teraz nie możemy się doczekać następnego 
wyjazdu.  

Kacper Szkodziński 
kl. Va 

  styczeo – luty 2011   GAZETKA SP CMOLAS  Ocean  13 
 

OCEAN 



rozmaitości                                                                                        

Na świecie jest wielu Ikarów, którzy jak 
mitologiczny bohater, żeby spełnid  
swoje marzenia, muszą zrezygnowad  
z wielu rzeczy. 

Nietrudno jest zacząd marzyd, jest to 
bowiem rzeczą ludzką. Nie ma człowieka 
na Ziemi, który nigdy nie sięgnął  do świa-
ta wyobraźni. Ludzie mają różne marze-
nia. Mniej lub bardziej realne. Muszą 
czasem włożyd w to wiele sił, aby móc je 

spełnid. Jednym z przykładów współcze-
snego „Ikara” jest uczeo na szóstkę tzw. 
„kujon’’. Jest to osoba ambitna, uparta, za 
wszelką cenę chcąca dopiąd swego. Zdo-
bycie dobrej oceny jest dla niej tak ważne, 
że odcina się od świata. Nie ma przyjaciół, 
rezygnuje ze swoich przyjemności. Zda-
rzają się również osoby, które uczą się 
bardzo dobrze i umieją podzielid czas na 
naukę z czasem spędzonym w gronie 

przyjaciół. Każdy człowiek ma prawo do 
marzeo. Żeby się one spełniły, potrzeba 
często wiele dodatkowego wysiłku i pra-
cy. Ikar chciał spełnid swoje marzenia za 
wszelką cenę. Jego upór i chęd wzbicia się 
w powietrze sprowadziły go na manowce. 
Nie słuchając ostrzeżeo ojca, zginął w 
odmętach oceanu. Ludzie marząc często 
zapominają o innych, o ich uczuciach, 
opinii. Ikarzy, którzy osiągnęli już swoje 

cele, najczęściej 
zapłacili za nie 
ogromną cenę; prze-
śladowania i utraty 
przyjaciół. Ale dostali 
również dużo więk-
szą nagrodę za wy-
trzymałośd. Jest to 
satysfakcja, że udało 
się osiągnąd coś, o 
czym całe życie ma-
rzyli. Nikt nie jest 
idealny. Za wszystko 
trzeba nam płacid. 
Również Ikar dostał 
nagrodę za swój 
upór. Mógł poszy-
bowad w górę jak 

ptak i spełnid swoje wielkie marzenie. 
Każdy ma prawo do marzeo. Bez nich 

świat byłby szary i smutny. To właśnie 
dzięki wyobraźni wszystko, co wydaje się 
nudne, proste, staje się rzeczą ważną 
i piękną. Więc nie bójmy się marzyd i 
realizowad swoich marzeo , bo one torują 
nam drogę do przyszłych sukcesów.  

Marcelina Mokrzycka  
kl. VIb
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jak to napisad? – opis 

Jednym z magicznych miejsc Cmolasu 
jest staw. Można się nad nim poopalad, 
pobawid i miło spędzid czas. 

Znajduje się on obok Domu Pomocy 
Społecznej. Zbiornik jest płytki. Woda jest 

czysta i słodka. Pływają w nim 
ryby i żaby, których rechot sły-
chad wieczorami. Nad brzegami 
rosną zielone chaszcze, śliczne, 
kolorowe kwiaty oraz potężne 
stare dęby. W ich gałęziach cu-
downie dwierkają ptaki. Po pra-
wej stronie dostrzec można 
szumiące trzciny. Natomiast z 
lewej znajduje się zejście do 
stawu. 

Myślę, że udając się tam, 
możemy zapomnied o wszystkich 
troskach i niepowodzeniach. Jest 
tu przepięknie i czarująco. Nie 

sposób oprzed się tej magii.  
Lubię  przebywad w tym niesamowi-

tym miejscu. 
Laura Janus  

kl. VIb 

Cmolas to malownicza miejscowośd, 
położona na południowym wschodzie 
Polski. Znajduje się w nim wiele miejsc, 
które przykuwają uwagę.  

Szczególnym miejscem jest ogród mo-
jej babci. Jest obsadzony wkoło różnymi 
krzewami iglastymi. W centrum jest al-
tanka ze stolikiem, krzesełkami i grillem. 
Tuż obok jest jasnobrązowa huśtawka, na 
której można zrelaksowad się lub poczy-
tad ciekawą książkę. Na północ od altanki 
znajduje się skalniak, na którym rosną 
przeróżne kwiaty ozdobne. Obok skalnia-

ka stoją dwa małe krasnale ogrodowe, 
trzymające w rękach lampeczki, święcące 
każdego wieczoru. Trawa w tym ogrodzie 
jest jak zielony, pachnący dywan, na któ-
rym można wygodnie trochę poleżed 
i porozmyślad.  

Bardzo lubię przebywad w tym ogro-
dzie, ponieważ panuje w nim miła atmos-
fera i można w nim ciekawie spędzid każ-
dą wolną chwilę. 

Daria Magda 
kl. VIa 

 
The World of English – Check yourself  

Odpowiedzi do testu: 1b, 2c, 3b, 4b, 5c, 6a, 7b, 8a, 9c, 10a, 11c, 12b, 13a, 14b, 15a. 
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promocja zdrowia                                                                    

Gwałtowne zmiany temperatur, wiatry 
i opady deszczu i śniegu sprawiają, że 
łatwo o infekcję. Jednak nie jesteśmy 
zupełnie bezradni w walce z wirusami 
i zarazkami, bo do wyboru mamy wiele 
sprawdzonych sposobów wzmocnienia 
naszego systemu immunologicznego. 

Nasz organizm jest naturalnie wyposa-
żony w mechanizmy, które mają za zada-
nie zwalczad infekcje wirusowe. Układ 
odpornościowy chroni nas przed wszelki-
mi czynnikami chorobotwórczymi, w tym 
również wirusami. Sporadyczne infekcje 
regulują nasz system immunologiczny 
i wzmacniają odpornośd. Może się jednak 
zdarzyd, ze obciążenie naszego układu 
odpornościowego będzie zbyt duże i sys-
tem obronny nie będzie w stanie wygrad z 
wirusami. Dlatego należy o niego szcze-
gólnie dbad i zapobiegad przeciążeniom. 

Dzieci zapadają na infekcje wirusowe 
znacznie częściej niż dorośli. Kontakt z 
wirusami pobudza ich układ immunolo-
giczny do produkcji specjalnych substancji 
obronnych, czyli przeciwciał. Jednak wraz 
z upływem lat nasz system obronny osła-
bia się. Należy pamiętad, że wzrost po-
datności na infekcje jest pierwszym sy-
gnałem organizmu, iż zakłócony został 
jego naturalny system równowagi. 

Obecnie najskuteczniejszą metodą 
walki z chorobami wirusowymi jest profi-
laktyka, pobudzanie własnych sił odpor-
nościowych organizmu bądź też dodawa-
nie mu sztucznie sił. Leczenie infekcji 
wirusowej jest trudne i w większości me-
tod polega na leczeniu objawów (katar, 

kaszel, bóle głowy, nudności, gorączka). 
Medycyna naturalna pomaga zarówno 
pobudzid własny układ odpornościowy do 
pracy, jak i zwalczyd wirusy odpowiedzial-
ne za wystąpienie infekcji. 

Zdrowie i dieta 
W walce o zdrowie o tej porze roku 

najbardziej jest pomocna właściwa dieta. 
Na nic super wzmacniające preparaty 
apteczne i witaminy, jeśli nasze menu 
bardziej przypomina fast food niż zdrową 
i pełnowartościową żywnośd. Właściwa 
dieta jest uboga w cukier, białą mąkę oraz 
chemiczne dodatki. Dominują w niej wa-
rzywa i owoce (o tej porze roku w kuchni 
nie powinno brakowad kiszonek) i soki 
warzywno-owocowe najlepiej robione 
własnoręcznie, zapewniające dużą dawkę 
m.in. witaminy C. 

Witamina C jest niezbędna w ustroju 
jako czynnik kontrolujący wiele procesów 
biosyntetycznych. Pełni też rolę natural-
nego antyoksydantu neutralizującego 
niebezpieczne dla organizmu wolne rod-
niki. Witamina C jest ważna dla naszej 
odporności, bo wpływa na wytwarzanie 
ciał odpornościowych (immunoglobulin). 
Najlepszym, naturalnym źródłem witami-
ny C są owoce dzikiej róży, czarnej po-
rzeczki, kiwi, cytrusów, aronii, truskawek, 
także brokuły, pomidory, papryka, natka 
pietruszki oraz rzeżucha.  

 
Dalszy ciąg na str. 17 >
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promocja zdrowia                                                                    
> Dalszy ciąg ze str. 16    Układ odpornościowy chroni nas przed chorobami  
W jesiennym i zimowym menu nie po-
winno brakowad kasz, ciemnej mąki 
i płatków owsianych, a także ryb, pestek 
dyni i słonecznika, suszonych śliwek 
i moreli. Bardzo ważnym posiłkiem po-
winno byd śniadanie, nie bez przyczyny 
mówi się „śniadanie zjedz królewskie, 
obiad książęcy, a kolację żebraczą”. Jest w 
tym powiedzeniu wiele racji, bo ten 
pierwszy posiłek daje co rano siły nasze-
mu organizmowi do działania. W zimne 
dni najlepszym wyborem są ciepłe roz-
grzewające dania jak płatki owsiane z 
owocami, albo sokiem owocowym, cyna-
monem, jogurtem i orzechami. Dobrym 
pomysłem jest zjedzenie kaszy jaglanej na 
słodko albo ciepłej zupy. 

Jednak to nie śniadanie, a właśnie 
obiad dostarcza organizmowi najważniej-
szych składników odżywczych, jakimi są 
węglowodany, witaminy, tłuszcze i białka. 
Postawmy na kasze, ryby i warzywa. Mię-
sa nie trzeba jeśd codziennie, wystarczy 
kilka razy w tygodniu – najzdrowsze są 
mięsa chude (drób), kupowane w skle-
pach ekologicznych. 

Metody babuni 
Aby wzmacniad organizm warto się-

gnąd po naturalne metody. Z pomocy 
medycyny naturalnej warto korzystad 
przez całą zimę. Czosnek, cebula, woda z 
cytryną i miodem oraz dodatkiem imbiru 
i mięty to sprawdzone i bezpieczne spo-
soby na podniesienie odporności. Czosnek 
zawiera ponad 200 różnych substancji 
biologicznie czynnych (witamin, składni-
ków mineralnych, aminokwasów, enzy-
mów), jednak główną zaletą jest jego silne 
bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobój-
cze i przeciwpasożytnicze działanie. Dzia-
łanie to wynika z zawartości związków 
siarki, które aktywują białe krwinki, zwal-
czające infekcje. 

Cebula, również ma w swoim składzie 
związki siarki, a dodatkowo poza działa-
niem bakteriobójczym, charakteryzuje się 
właściwościami przeciwzapalnymi i odka-
żającymi. 

Członkowie SK PCK  
z opiekunem M. Wiśniewską
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The Band Perry 

The Band Perry 
Republic Nashville 2010 
 
The Band Perry to amerykaoski zespół country w które-
go skład wchodzą: Kimberly Perry (wokal, gitara ryt-
miczna, pianino) i jej dwaj bracia: Reid Perry (bas, chór-
ki) i Neil Perry (mandolina, perkusja, akordeon, chórki). 
 
Oficjalna strona: 

www.thebandperry.com 

http://www.thebandperry.com/


english zone 

 

1. Choose 3 countries where people speak 
English. 
a) USA, Argentina, Canada 
b) New Zeland, The United Kingdom, Canada 
c) Australia, Mexico, USA 
2. What is the capital of Australia? 
a) Sydney 
b) Melbourne 
c) Canberra 
3. How many states are there in the USA? 
a) 51 
b) 50 
c) 40 
4. Which countries make up the United King-
dom? 
a) The Republic of Ireland, Scotland, England, 
Wales  
b) Wales, England, Northern Ireland, Scotland  
c) Great Britain, Iceland, Wales, Scotland 
5. What is the capital of the United States? 
a) New York 
b) Chicago 
c) Washington D.C. 
6. What are the most famous English national 
sports? 
a) Football and Crickiet 
b) Football and Baseballs 
c) Football and Golf  
7. What is the capital of the United Kingdom? 
a) Dublin 
b) London 
c) Cardiff 
8. Which animals can you 
see in Australia? 
a) Koalas and Kangaroos 
b) Koalas and Pandas 
c) Kangaroos and Pandas 

9. Where is the island of Manhattan? 
a) London 
b) Sydney 
c) New York 
10. What are the native people of Australia 
called? 
a) Aborigines 
b) Australians 
c) Indians 
11. What traditional clothes do men wear in 
Scotland? 
a) The tartan trousers 
b) The tartan jacket 
c) The tartan kilts 
12. Where can you find a bird called the kiwi? 
a) Australia 
b) New Zeland 
c) USA 
13. Where does the President of the USA live? 
a) The White House 
b) The Belweder 
c) The Buckingham Palace 
14. What is the name of the British Queen? 
a) Wictoria I 
b) Elizabeth II 
c) Maria V 
15. What is Hollywood famous for? 
a) Film Industry 
b) Disneyland 
c) The White House

 
Odpowiedzi szukaj w tym 
numerze OCEAN-u 
Oprac.  
Kacper Szkodziński 
kl. Va 
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okruchy poezji 
Ballada o szkolnej 

przyjaźni 

 
Najpierw szłam chodnikiem, 
ludzie mnie beztrosko mijali 
nawet dzień dobry mi nie odpowiadali! 
Potem przeszłam przez pasy 
i dalej nic! 
Jakbym była niewidoczna 
albo… gorzej!  
Niedoceniana, niekochana. 
Mało co łzy nie uroniłam! 
Dobrze, że nie widzieliście mojej  
smutnej twarzy  
niczym z pejzażu… albo, 
z portretu cierniem malowanego. 
O tak, samotna, przygnębiona 
i nigdy niezauważona! 
Miałam tylko w głowie: – Dlaczego? 
 

 
 
Co ja zrobiłam takiego? 
Aż tu nagle ostatnie skrzyżowanie, 
A potem już tylko do szkoły skręcanie. 
Ale co ja zrobię? 
Moje oczy łzawiące chcą dalej płakać! 
Jednocześnie czuję ból i udrękę,  
więc co ja teraz  wezmę pod rękę? 
Ale to już jest nieważne, 
naprawdę! 
Gdy widzę moich przyjaciół  
to czuję odpływanie złych emocji! 
To mi w zupełności wystarczy. 
Wiem, ile przyjaźń kosztuje, 
dlatego będę o nią walczyć! 
 
Klaudia Urban  
kl. VIb 

 
Marzenia 

 
Siedząc, myśląc po cichutku, 
Można zaradzić każdemu ze smutków. 
Znaleźć lekarstwo na każde zło  
I w głębi serca krzyknąć:- „O!” 
Jak każdy wie: – ważna to droga, 
Pojechać do Paryża, Krakowa… 
Wystarczy sięgnąć po marzenia, 
I wtedy cały świat się zmienia. 
 

 
Tu Wawel, zoo, rynek, 
Da wam radości odrobinę. 
Chcesz zwiedzić Warszawę? 
Przeżyjesz tam niezłą zabawę. 
Bo marzeń mieć setki  
To nie takie trudne, 
I wcale nienudne. 
 
Marcelina Mokrzycka  
kl. VIb 

 
Śnieg 

 
W mroźny, zimowy piękny poranek. 
Świat się obudził pod śniegu dywanem.  
Spadają z nieba płatki śniegowe,  
Pokryły dachy, grządki kwiatowe. 
 
Wszystko dokoła białe jak puch,  
Nawet mój piesek wygląda jak duch.  
Co to takiego leci z obłoków?  
Że budzi podziw każdego roku.

 
 
A Pani Zima nam to wyjaśnia:  
– To tylko woda w chmurach zamarza.  
Więc wszyscy co roku na to czekają,  
I cud natury wciąż podziwiają. 
 
Kamil Mokrzycki  
kl. IVa 
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Oprac.: Karolina Zielioska kl. VIb 

 

1. Gdy topnieje śnieg jest jej dużo. 
2. Pierwszy wiosenny kwiat. 
3. Przylatuje na wiosnę. 
4. Pierwsza … wiosny nie czyni. 
5. Topnieje w wiosenne dni. 
6. Kolorowa na niebie. 
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Na lekcji języka polskiego nauczycielka każe  
Jasiowi odmienid przez przypadki rzeczownik kot. 
Jaś odmienia: 
– Mianownik: kot 
– Dopełniacz: kota 
– Celownik: kotu...  i kooczy: 
– Wołacz: kici! kici! 

Oprac. Kamil Mokrzycki 
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