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HIT NUMERU! 

Natalia Urban 
Justyna Magda 

„W szkole podstawowej nie 
było dużo nauki, lecz wtedy 
tego nie docenialiśmy…” 
– wywiad  
z gimnazjalistkami:  
Magdaleną Hodor  
i Agnieszką Luberą 

> str. 11-12 

 
Święto Szkoły 
„Pomarańczowy uśmiech dziecka” 
> str. 3-4 

 
Święto Szkoły 
Ten dzień był wspaniały 
> str. 5 

 

Z OKŁADKI: 

Dzień Dziecka 
– proponujemy obchodzić 

przynajmniej raz w miesiącu!  
> str. 6-7  

 
Powitanie Wiosny 
> str. 8 

 
„Gaz ziemny bezpiecznym  
i ekologicznym źródłem energii”  
> str. 9 
 



ŚWIĘTO SZKOŁY  
 „Pomarańczowy Uśmiech Dziecka”

 

4 maja 2011 r. był niezwykły dla uczniów 
Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie. W tym dniu 
cała społecznośd szkolna od rana prze-
żywała w sposób szczególny Święto 
Szkoły i Dzieo Zdrowia.  
Przyświecało im hasło: „Pomaraoczowy 
Uśmiech Dziecka”, które według koor-
dynatorów promocji zdrowia działają-
cych w szkole w pełni oddawało nastrój 
panujący w tym dniu wśród dzieciaków. 

W programie znalazło się wiele atrak-
cji dla uczniów. Wśród nich: 
• wspomnienia o patronie szkoły – profe-
sorze Janie Czekanowskim, połączone z 
prezentacją multimedialną przygotowaną 
przez pana Bogdana Barnasia; 
• przedstawienie teatralne „Mucha w 
sądzie” z obsadą aktorską uczniów klasy 4 
„a” przygotowanych przez panią Martę 
Stec; 
• wystawa plakatów na temat „Nasza 
zdrowa szkoła” przygotowana przez 
uczniów z każdej klasy z wychowawcami; 

• finał konkursu szkolnego na autora 
tekstu III zwrotki Pieśni Szkoły. Ogłosze-
nie zwycięzcy – uczeo klasy 5 „b” Kamil 
Wiśniewski, który ułożył najciekawszą i 
najładniejszą treśd zwrotki. Wszystkim 
bardzo się spodobało, a pan Dyrektor 
Szkoły Jacek Tyczka nagrodził go koszem 
pomaraoczy i wręczył mu Dyplom Gratu-
lacyjny Autora III Zwrotki Pieśni Szkoły, 
włączając go jednocześnie do grona osób 
tworzących historię szkoły; 
• wspólne śpiewanie znanej uczniom 
Pieśni Szkoły i nowopowstałej zwrotki o 
zdrowiu; 
• degustacja słodziutkich pomaraoczy 
podarowanych uczniom przez Sponso-
rów; 
• rozgrywki sportowe na wesoło między 
przedstawicielami klas z akcentem na 
kulturalne kibicowanie; 
• karaoke z nagrodami (piłki), wręczony-
mi zwycięzcom przez Dyrektora Szkoły. 

 
Dalszy ciąg na str. 4 >
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ŚWIĘTO SZKOŁY  
 „Pomarańczowy Uśmiech Dziecka”

> Dalszy ciąg ze str. 3 

Wszystko to odbywało się zgodnie z 
programem dnia zaplanowanym przez 
koordynatorów promocji zdrowia w szko-
le – panią Mariolę Wiśniewską, panią 
Stanisławę Świst i pana Marka Wilka pod 
czujnym okiem pani Wicedyrektor Edyty 
Urban. Przeplatały go przerwy w ramach 
aktywności ruchowej, którą wraz ze 
zdrowiem promuje szkoła. Jest ona bo-
wiem od 2001 roku Szkołą Promującą 
Zdrowie z Rejonowym i Wojewódzkim 
Certyfikatem, nadanym przez Kuratora 
Oświaty w Rzeszowie jako dowód po-
twierdzający aktywną działalnośd szkoły 
w myśl głównej idei Światowej Organiza-
cji Zdrowia. Ta działalnośd prozdrowotna 
widoczna jest nie tylko w cmolaskiej szko-
le, ale także i w środowisku, w którym 
żyją uczniowie i ich rodziny, a także 
wśród lokalnych przedsiębiorców. 

W tegorocznych obchodach Dnia 
Zdrowia w Szkole Podstawowej w Cmola-
sie nie zabrakło tych, którzy tę radośd 
podarowali uczniom. Koordynatorzy 
promocji zdrowia wyszli z inicjatywą do 
przedsiębiorców gminy Cmolas o włącze-
nie się do akcji promującej zdrowie „Po-
maraoczowy Uśmiech Dziecka” – zdrowe 
podarunki od sponsorów. 

To pięknie, że właściciele okolicznych 
firm rozumieją tę ważną ideę promocji 
zdrowia i pozytywnie zareagowali na 
propozycję. Zakupili oni piękne i soczyste 
pomaraocze i przywieźli je dzieciom do 
szkoły, sprawiając im wielką radośd, a 
jednocześnie dając świadectwo troski o 
zdrowie młodego pokolenia Polaków. 
Osoby te zasługują na wyróżnienie wśród 
społeczności lokalnej i stanowią wzór do 

naśladowania w dzisiejszych, jakże trud-
nych czasach. Poprzez swój gest dobroci 
znaleźli się w gronie Przyjaciół Szkoły i 
Młodego Pokolenia Naszej Cmolaskiej 
Ojczyzny. 

Oto oni: 
• Panowie Wiesław i Zbigniew Kosiorow-
scy – Firma „MAKRO” Cmolas 
• Pan Stefan Wrzask – Firma „Cmol-Frut” 
Cmolas 
• Pan Wiesław Kosiorowski – Delikatesy 
„Olimp” 
• Pani Agnieszka Drapała – sied sklepów 
w Cmolasie 
• Paostwo Urszula i Kazimierz Kobylscy – 
Stacja Diagnostyczna w Cmolasie 
• Paostwo Barbara i Adam Rzeszutkowie 
– Kawiarnia „U Adama” w Cmolasie 
• Pan Witold Wojdyło – Zakład Mechaniki 
Pojazdowej w Cmolasie 
• Pan Krzysztof Łagoda 

Wszystkim sponsorom składamy go-
rące podziękowania i „pomaraoczowe 
uśmiechy uczniów”, życząc jednocześnie, 
aby ta radośd dana tym najmłodszym 
stawała się dla sponsorów szczęściem, 
które sprzyja zdrowiu i długowieczności 
człowieka. 

To dzięki Sponsorom możliwa była re-
alizacja naszych zamierzeo w sposób 
atrakcyjny i zdrowy dla uczniów. Ten 
dzieo z pewnością na długo pozostanie w 
pamięci, a towarzysząca radośd i „poma-
raoczowy uśmiech dobroci” będzie pro-
mieniował zdrowiem, oby jak najpełniej i 
jak najdłużej. Tego Wam życzą koordyna-
torzy promocji zdrowia ze Szkoły Podsta-
wowej w Cmolasie. 

Mariola Wiśniewska 
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ŚWIĘTO SZKOŁY  

 

Dnia 4 maja 2011r. w Szko-
le Podstawowej w Cmola-
sie odbyło się Święto Szko-
ły połączone z promocją 
kultury zdrowotnej. Wzięli 
w nim udział uczniowie 
i nauczyciele naszej pla-
cówki. 

Lekcje zaczęły się jak 
zwykle o godz. 8:00. Na 
pierwszej każda klasa w 
swojej sali lekcyjnej dysku-
towała na temat zdrowia. 
Następne udaliśmy się na 
prezentację multimedialną 
o patronie naszej szkoły,  
prof. Janie Czekanowskim, 
przygotowaną przez pana 
Bogdana Barnasia.  

Później poszliśmy na 
korytarz przed scenę szkol-
ną, gdzie klasy IV wystawiły 
przedstawienie pt. „Sąd 
nad muchą". Aktorzy zagra-
li rewelacyjnie. Po spekta-
klu, na czwartej lekcji odby-
ło się rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego „Nasza 
zdrowa szkoła", jak również konkursu na 
zredagowanie tekstu trzeciej zwrotki 
hymnu szkoły. Pod koniec imprezy każdy 
uczeo otrzymał po trzy pomaraocze, 
ufundowane przez naszych sponsorów. 
Taka mała rzecz, a wywołała słodki 
uśmiech na twarzach naszych kolegów i 
koleżanek. 

Najbardziej oczekiwaną była piąta lek-
cja, na której zorganizowano karaoke. 

Każda klasa chciała 
wygrad i dzielnie wal-
czyła o zwycięstwo. 
Największe uznanie 
jury wzbudziła Vb, 
drugie miejsce zdoby-
ła IVa, a trzecie – Va. 
Na koniec tego ekscy-
tującego dnia odbyły 
się rozgrywki w piłce 
nożnej. Wszystko, co 
dobre, szybko się 
kooczy. Wszyscy za-
dowoleni udanym 

dniem w szkole wrócili do domów ro-
dzinnych. 

Ten dzieo był wspaniały, pełen intere-
sujących wydarzeo, które zostaną na 
długo w naszej pamięci. 

Marcelina Mokrzycka  
Laura Janus 

Barbara Stec 
Karolina Zielioska 

kl. Vlb 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Dzień Dziecka    
– proponujemy obchodzić przynajmniej raz w miesiącu! 

 
Dnia 2 czerwca 2011 roku w Szkole  Pod-
stawowej, w Cmolasie   odbyła się uro-
czystośd z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie 
w tym dniu przyszli do szkoły, dobrze się 
bawid, a nie trudzid się nauką.  

O godzinie 8:00  ze-
braliśmy się w klasie i 
czekaliśmy na naszego 
nauczyciela. Zadaniem 
wychowawców było 
wymyślenie interesują-
cej zabawy dla uczniów. 
W klasie VIa pani Edyta 
Urban podzieliła nas na 
czteroosobowe grupy. 
Każda dostała grę plan-
szową. Mieliśmy mnóstwo zabawy.  

Później udaliśmy się na apel. Trwał on 
ponad godzinę, ale był zaplanowany tak, 
że nie mogliśmy się nudzid. Występowali 
na nim laureaci konkursu „Woda uwię-
ziona w różnych stanach skupienia”. Koo-
cząc apel pan Dyrektor złożył nam życze-
nia z okazji naszego święta.  

Kolejną atrakcją zaplanowaną na ten 
dzieo były gry i zabawy sportowe na na-

szym boisku szkolnym. Najciekawsze były 
mecze piłki nożnej i siatkówki, rozgrywa-
ne pomiędzy uczniami równoległych klas. 
Chłopcy z klasy VIa grali w piłkę nożną z 
klasą VIb, natomiast dziewczęta grały w 

siatkówkę. Jak przystało 
na porządnych kibiców, 
każdy dopingował re-
prezentantów swojej 
klasy.  

Po wysiłku związa-
nym z tymi zawodami, 
prawdziwą przyjemno-
ścią okazały się lody 
rozdane nam przez 
naszych wychowawców. 

Ponadto dla wszystkich dzieci w stołówce 
szkolnej rodzice serwowali kiełbaski z 
grilla i zimne napoje. 

Był to bardzo ciekawy i udany dzieo 
dla uczniów. Chyba większośd z nas chęt-
nie obchodziłaby Dzieo Dziecka przy-
najmniej raz w roku. 

Daria Magda  
kl. VIa
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
Dzień Dziecka    

– proponujemy obchodzić przynajmniej raz w miesiącu! 

 
 
 

2 czerwca w naszej szkole odbył się 
Dzieo Dziecka i z tej okazji nie  
musieliśmy przynosid plecaków,  
książek i zeszytów.  

Pierwsze zajęcia były z nau-
czycielami, według tygodnio-
wego podziału godzin. To, czym 
się zajmowali uczniowie zależa-
ło od inwencji opiekuna.  

Na drugiej lekcji poszliśmy 
na korytarz przed scenę, na 
której uczniowie klas IV i V 
przygotowali dla nas przedsta-
wienie „Woda uwięziona”.  

Następnie posłuchaliśmy 
Natalię Urban oraz chłopaków, 
którzy rapowali piosenkę o 
wodzie. Pan Dyrektor ogłosił 
wyniki różnego rodzaju kon-
kursów, między innymi wyniki konkursu 
na „Bezpieczną zabawę na przerwie”. 
Trzecie miejsce zdobyła klasa Vb, II – 
VIb, a I miejsce zajęła klasa IVa, która 
zaprezentowała swój projekt propono-

wanej zabawy i poszliśmy na dwór, gdzie 
odbywała się częśd sportowa naszego 
świętowania.  

Na boiskach szkolnych można było 
oglądad mecze pomiędzy 
równoległymi klasami.  

Nie obyłoby się bez 
lodów, kiełbasek oraz 
soków, które dostaliśmy 
od rodziców. Po wielu 
atrakcjach tego dnia po-
szliśmy  do domu.  

Według mnie, to świę-
to było świetną okazją do 
pokazania swoich umie-
jętności sportowych.  

Myślę, że to był naprawdę udany 
dzieo i dobrze wykorzystany czas. Bardzo 
mi się to wszystko podobało. 

Aleksandra Stachurska 
kl. VIb 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Powitanie Wiosny
21 marca w naszej szkole odbyło się 
uroczyste przywitanie Wiosny.  
Z tej okazji lekcje spędziliśmy zupełnie 
inaczej niż na co dzieo. 

Na początku odbyły się zawo-
dy w piłkę nożną po między klasą 
VIa a VIb. Nasza klasa zwyciężyła 
i w nagrodę otrzymała dzieo wol-
ny od pytania. 

Trzy kolejne lekcje uczniowie 
spędzili w klasach, gdzie mogli 
grad  w gry, rozmawiad, a nawet 
stanąd przy tablicy w roli nauczy-
ciela. Piąta lekcja zapowiadała  
się niesamowicie. Na środkowym 

korytarzu, klasy od III do VI prezentowały 
przedstawienia, a jury w składzie: 
p. Agnieszka Maciąg, p. Ilona Puzio, p. 
Marek Wilk oraz p. Bogdan Barnaś musia-

ło oceniad wysokiej 
klasy występy. 

Ostatnia lekcja była 
jedną z najciekaw-
szych, gdyż zaczęło się 
śpiewanie, czyli karao-
ke! Każda klasa wybra-
ła najbardziej interesu-
jący dla siebie utwór. 
Śpiewających osób nie 
brakowało.  

Ten dzieo na długo 
pozostanie w mej 

pamięci, gdyż spędzi-
łam go radośnie i cie-
kawie. Mam nadzieję, 
że za niedługo znów 
odbędzie się tak uro-
czyste spotkanie i tak 
znakomita zabawa. 

Klaudia Urban 
Kl. VIb 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

14.06.2011r. w naszej szkole odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
zorganizowanego przez Karpacką Spółkę 
Gazownictwa pt. „Gaz ziemny bezpiecz-
nym i ekologicznym źródłem energii”. 

Zostały rozdane nagrody i dyplomy 
dla uczniów, laureatów konkursu i wy-
różnionych. Konkurs spotkał się w naszej 
szkole z dużym zainteresowaniem. 

Świadczy o tym spora liczba uczestników 
(38). Za zajecie I miejsca wręczono apara-
ty fotograficzne, za II – mp4, zaś za II – 
mp3. Duża grupa uczniów otrzymała 
wyróżnienia i nagrody pocieszenia. 
Wśród nich znalazłem się i ja. Zdobyłem II 
miejsce, z czego się ogromnie cieszę. 

Seweryn Kosiorowski 

 

15  kwietnia 2011 r. obejrzeliśmy  mon-
taż słowno-muzyczny „Santo Subito” , 
wyreżyserowany przez panią Adelę Bajor 
i ks. Waldemara Krzeszowskiego. Został 
on wystawiony przez gimnazjalistów.   

W utworach była mowa o życiu, ka-
płaostwie i pontyfikacie Jana Pawła II. 
Ważne wydarzenia z życia papieża: za-
mach na jego życie, początek pontyfikatu 

i jego podróże – ukazane były słowami 
piosenki i wiersza. Widowisko zakooczyła 
„Barka”, ulubiona pieśo Jana Pawła II.  

Przedstawienie było ciekawe. Dlatego 
myślę, że gromkie brawa  były w pełni 
zasłużone. 

 Łukasz Woźniak 
kl. VIa
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
Dnia 18 maja 2011r. odbył się VII Kon-
kurs Języka Angielskiego w Ostrowach 
Tuszowskich. Wzięły w nim udział szkoły 
z gminy Cmolas. Z naszej szkoły uczestni-
czyły trzy uczennice klas szóstych: Bar-
bara Stec, Katarzyna Posłuszna i Marze-
na Kolasa. 

Pojechałyśmy do Ostrów Tuszowskich 
z panią Agnieszką Maciąg. Konkurs roz-
począł się o 11:30. Przywitał nas główny 
organizator konkursu, pan Ryszard Gaweł 
i zaprosił nas do sali, gdzie wszyscy przy-
byli uczniowie mieli pisad test. 

 Kiedy dostaliśmy już sprawdzian, 
wszystkim wydawał się on bardzo trudny, 
szczególnie częśd ze słuchania. Jednak 
uczniowie dobrze sobie poradzili.  

Gdy wszyscy oddali test, gospodarze 
zaprosili gości do stołówki na poczęstu-
nek. My jedliśmy, a nauczyciele języka 
angielskiego sprawdzali nasze prace. Po 
niespełna 30 minutach jury ogłosiło wer-
dykt: I miejsce zajęła Katarzyna Posłusz-
na, drugie – Barbara Stec. W nagrodę 
każdy z nas dostał słownik języka angiel-
skiego. 

Moim zdaniem, warto było wziąd 
udział w tym konkursie, wykazad się swą 
wiedzą i umiejętnościami językowymi. 
Bardzo się cieszę, że zajęłam tam za-
szczytne II miejsce, a nasza szkoła znów 
okazała się najlepsza z języka angielskiego 
w gminie Cmolas. 

 Barbara Stec 
kl. VIb

 

21 marca – w pierwszym dniu kalenda-
rzowej wiosny, odbyło się rozdanie na-
gród w V Gminnym Konkursie Gazetek 
Szkolnych w Porębach Dymarskich.  

Najpierw było krótkie przedstawienie, 
w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły, 
którzy pokazali jak wygląda przyjście 
wiosny i ujawnili kilka ciekawostek na ten 
temat. Wystąpili także ,,Czarno-Czarni’’, a 
Pani Wiosna rozdała kolorowe krokusy.  

Następnie jury konkursu ogłosiło 

werdykt. I miejsce zajęła nasza ga-
zetka szkolna, czyli „Ocean”, II 

miejsce – gazetka SP w Porębach Dymar-
skich – ,,Jabłuszko’’, III miejsce – ,,Szkółka 
i Spółka’’ z Ostrów Tuszowskich. 

Gabriela Fornal 
kl. Vb

 

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 

10  Ocean GAZETKA SP CMOLAS   marzec – czerwiec 2011 
 

http://www.spcmolas.cba.pl/
http://www.eocean.wordpress.com/
http://eocean.wordpress.com/feed/
http://www.youtube.com/user/spcmovie


HIT NUMERU 

 
 
Natalia Urban i Justyna Magda: Jak wspo-
minacie pierwsze dni w gimnazjum, pierw-
sze spotkanie z nowymi nauczycielami? 
– Gdy weszliśmy w progi gimnazjum okazało 

się rewelacyjnie. Pierwsze dni wspominamy 
pozytywnie. Poznaliśmy nowych nauczycieli, 
których wcześniej nie mieliśmy okazji ich 
poznać. 
N. U. i J. M.: Czy nadal przyjaźnicie się z 
waszymi koleżankami i kolegami z byłej 
klasy ze szkoły podstawowej? 
– Z większością kolegów i koleżanek ze szkoły 
podstawowej nadal się przyjaźnimy. Trudno 
byłoby zakończyć naszą znajomość po tylu 
latach spędzonych we wspólnym gronie.  
N. U. i J. M.: A jak czujecie się w nowym 
zespole klasowym? 
– Nasza klasa jest nadzwyczajna, ma niesa-
mowite poczucie humoru. Na lekcjach zawsze 
panuje miła atmosfera. Wszyscy świetnie się 

dogadują. Chłopcy są szarmanccy, a dziew-
czyny są bardzo kulturalne. 
N. U. i J. M.: Co wam zaimponowało w 
nowej szkole? 

– W nowej szkole przede wszystkim im-
ponują nam lepsze relacje z rówieśnikami. 
Mamy więcej przyjaciół. Poziom nauki jest 
umiarkowanie wysoki. 
N. U. i J. M.: Jak zmieniły się wymaga-
nia i styl pracy nowej szkole –  czy są 
nowe przedmioty, czy jest więcej nauki, 
czy nauczyciele są bardziej wymagają-
cy? 
– W gimnazjum jest więcej nauki i zadań, 
są także nowe przedmioty, m.in.: fizyka, 
geografia, biologia, chemia.  
Nauczyciele są bardziej wymagający, ale 

z biegiem czasu każdy się do tego przyzwy-
czai. Jest więcej sprawdzianów, kartkówek i 
odpytywań ustnych.  
N. U. i J. M.: Jakie były wasze ulubione 
lekcje w szkole podstawowej, a jakie są 
teraz? 
– Naszymi ulubionymi zajęciami w szkole 
podstawowej była m.in. przyroda i informatyka, 
choć nie miałyśmy samych piątek i szóstek. 
Teraz interesuje nas geografia i biologia. 
N. U. i J. M.: Czy aktywnie uczestniczycie w 
redagowaniu gazetki szkolnej, tym razem 
„Ikara”? 
– Nie, ale zdobędziemy się na to w przyszłym 
roku. Uważamy, że przez to można kształcić 
swoją wyobraźnię i doskonalić umiejętności 

językowe.                 Dalszy ciąg na str. 12 > 

PG Cmolas – pasowanie na gimnazjalistę 
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HIT NUMERU 

Wywiad z gimnazjalistkami: Magdaleną Hodor i Agnieszką Luberą 
> Dalszy ciąg ze str. 11 

 
N. U. i J. M.: Jakich rad udzieliłybyście 
szóstoklasistom, stającym w progach 
gimnazjum? 
– Przede wszystkim niech nie nastawiają się 
na mniej kartkówek, sprawdzianów, czy odpy-
tywań ustnych. 
N. U. i J. M.: Jak wspominacie pobyt w 
szkole podstawowej (klasę, nauczycieli, 
naukę)? 
– W szkole podstawowej mieliśmy interesują-
cą, sympatyczną klasę, każdy miał inny cha-

rakter. Nauczycieli wspominamy pozytywnie. 
Nie było dużo nauki, lecz wtedy tego nie do-
cenialiśmy. 
N. U. i J. M.: Jak brzmiałby slogan rekla-
mowy zachęcający szóstoklasistów do 
przyjścia do waszej szkoły?  
– „Przyjdź do naszej szkoły! Tu będziesz 
wesoły, Tu naprawdę super jest – na pewno 
będzie the best!”  

Wywiad przeprowadziły:  
Natalia Urban i Justyna Magda

 

ECHO WYCIECZEK 

 

 

Pani Lucyna i pani Janina – wychowaw-
czynie kl. IIIa i IIIb zabrały nas do Skan-
senu w Kolbuszowej.  

Moje wrażenia z wycieczki są pozy-
tywne. Zwiedziliśmy stare chałupy, w 
których były ciekawe eksponaty. W jed-

nej mogło żyd ponad 12 osób. Widziałam 
stare obrazy, które były krzywo zawie-
szone, tak specjalnie, bo tam chowano 
pieniądze. Wierzono, że nikt się nie do-
myśli i nikomu nie kradziono pieniędzy, 
bo strzegli ich święci. 

Była też taka śmieszna muchołapka. 
Gospodyni wkładała do muchołapki słod-
ką masę z miodu. Muchy kusiły się słod-
kim zapachem i wpadały do muchołapki. 
Ale potem już nie wyszły. Gospodyni 
wyrzucała masę z muchami. 

Iza kl. IIIb 

 

*** 
W piątek 27.05.2011r. byliśmy na wy-

cieczce w Skansenie w Kolbuszowej. 
Zwiedzaliśmy stare chałupy.  

Zobaczyliśmy, jak ludzie żyli w daw-
nych czasach. Dowiedzieliśmy się, że 
gospodarz – ojciec rodziny miał pierw-

szeostwo do jedzenia, a dzieciom zosta-
wały resztki.  

Pani przewodnik pokazała nam, jak 
dawniej łapano muchy do szklanego na-
czynia. Wchodziliśmy również do starego 
młyna. 

Zuzia kl. IIIb 
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18 maja 2011r. byliśmy na wycieczce 

w Sandomierzu. Zwiedziliśmy Wąwóz św. 
Jadwigi. Byliśmy nawet w zbrojowni: ja 
byłam Haliną Krempianką.  

Byliśmy też na wieży B ramy Opatow-
skiej. Zwiedziliśmy  Kościół św. Jakuba i 
Dom Długosza. Płynęliśmy  statkiem „Ma-

ria”  i  pan kapitan przybił nam pieczątki 
na rękach.  

Widzieliśmy  pomnik Jana Pawła II.  
Byliśmy na rynku. Kupiłam mamie pa-
miątki: krzyż i bransoletkę. Świetnie się 
bawiłam i zwiedziłam ciekawe zabytki 
naszego regionu.  

Klaudia Wrażeo IIIb 

*** 
18 maja byliśmy na wycieczce w San-

domierzu. Wędrowaliśmy  pięknym Wą-
wozem  Św. Jadwigi. Byliśmy także na 
wieży Bramy Opatowskiej, z której rozpo-
ścierał się prze śliczny widok na cały San-
domierz.  

W zbrojowni pan przewodnik opo-
wiadał o różnych historiach. Moja kole-
żanka była Haliną Krempianką. Bardzo mi 
się podobało, bo mogliśmy się przebrad w 
stroje historycznych postaci.  

Trasa podziemna ma 12km, na niej 
znajduje się tabliczka ostrzegawcza 
„Uwaga duchy”. Gdy szliśmy podziemny-
mi korytarzami, mój kolega nas przestra-
szył (udawał du-
cha).  

W kościele 
świętego Jakuba 
były śliczne obrazy. 
Gdy płynęliśmy 
statkiem „Maria”, 
najpierw siedzieli-
śmy na dole, a 
potem na górze. 
Bardzo mi się po-
dobało w Sando-
mierzu.   

Agata Serafin 
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ECHO WYCIECZEK 

Wycieczka do Warszawy 

W dniach 9-11 maja odbyła się wyciecz-
ka do Warszawy, w której brali udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Cmo-
lasie i Hadykówce, pod opieką nauczy-
cieli: pani Marii Bryk, pani Aliny Stec, 
pani Ewy Tyczki i pana Marka Wilka. 

Rankiem w po-
niedziałek o godz. 
6:00  wyruszyliśmy 
z parkingu szkolne-
go. Podczas podró-
ży w autobusie 
panowała miła 
atmosfera. Po pię-
ciu godzinach jazdy 
dotarliśmy na miej-
sce.  

Pierwszą atrak-
cją wycieczki był 
pałac w Wilanowie. 
Odbyła się tam lekcja muzealna, która 
wszystkim bardzo się podobała. Później 
pojechaliśmy do ogrodów znajdujących 
się  na dachu Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Tam spacerowaliśmy 
wśród zieleni. Potem przejeżdżaliśmy 
obok Stadionu Narodowego, który jest 
jeszcze w budowie.  

Następnie udaliśmy się na spacer po 
starym Cmentarzu na Powązkach, gdzie 
widzieliśmy grób patrona naszej szkoły, 
prof. Jana Czekanowskiego. Przejeżdżając 
ulicą Bohaterów Getta udaliśmy się na 
obiad do restauracji „Magnat”. Potem 
zakwaterowaliśmy się w hostelu „Puffa”.  

W drugim dniu poszliśmy na zwiedza-
nie Starego i Nowego Miasta. Tam zoba-
czyliśmy pomnik Syrenki. Zwiedzaliśmy 
zamek Królewski, Archikatedrę św. Jana 

oraz Plac Krasioskich. Każde z tych miejsc 
było piękne. Potem udaliśmy się do Mu-
zeum Katedry Polowej, gdzie spędziliśmy 
2 godziny. O godz. 16:50 poszliśmy na 
Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie czekali-
śmy na zmianę warty. Następnie odbyła 

się „Gra Miejska”. 
Polegała ona na 
szybkim dotarciu do 

wyznaczonego 
punktu oraz rozwią-
zaniu zadao.  

Trzeciego dnia 
zwiedzaliśmy wiele 
miejsc. Najpierw 
udaliśmy się do 
Pałacu na Wodzie w 
Łazienkach, gdzie 
spacerowaliśmy po 
parku. Po zwiedze-

niu Łazienek pojechaliśmy do Pałacu 
Kultury i Nauki, gdzie wjechaliśmy na XXX 
piętro podziwiad panoramę Warszawy. 
Potem udaliśmy się do Sejmu RP, gdzie 
komisja prowadziła ważną rozmowę na 
temat powstania w Polsce elektrowni 
atomowej. Następnie poszliśmy do skle-
pu kupid prowiant na drogę powrotną. 

Po południu wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Cmolasu. O godz. 22:00 
dotarliśmy na miejsce. Wszyscy byli zmę-
czeni, ale każdy wrócił do domu z uśmie-
chem na twarzy. Wycieczkę do Warszawy 
będziemy pamiętad. Długo! 

Barbara Stec 
Laura Janus 

Marcelina Mokrzycka 
Gabriela Chrząstek 

kl. VIb
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Wycieczka klas V w Pieniny 

 
31 maja klasy: Va i Vb pojechały na wy-
cieczkę w Pieniny. Opiekunkami na tym 
wyjeździe były: p. Natalia Biała, p. Halina 
Guściora, p. Agnieszka Maciąg, p. Stani-
sława Świst. 

Z parkingu przy szkole wyjechaliśmy 
wcześnie, bo o godz. 5:30. Po długiej 
podróży dojechaliśmy do Niedzicy. Jest 
tam piękny zamek, z którym związana jest 
legenda o Białej Damie. Po oglądnięciu 
zamczyska udaliśmy się na spływ Dunaj-
cem, który trwał 2,5 godziny.  

Następnie spotkaliśmy się z panią 
przewodnik, która pokazała nam Szczaw-
nicę. Razem z nią wjechaliśmy na Paleni-
cę, gdzie mogliśmy podziwiad piękny 
widok na otaczają-
ce góry i później 
zjechad na dół 
rynną. Świetnie się 
przy tym bawiliśmy. 
Kiedy znów byliśmy 
na dole zjedliśmy 
obiad, który 
wszystkim bardzo 
smakował. Po nim 

mieliśmy czas, żeby odpocząd i kupid 
pamiątki. Przy okazji dostaliśmy pyszne 
lody ufundowane przez p. Agnieszkę.  

Potem wyruszyliśmy zwiedzid Wąwóz 
Homole, który zachwycił nas swoim pięk-
nem. Widzieliśmy również łąki, na któ-
rych pasły się owce. Spróbowaliśmy ow-
czego sera i wróciliśmy do autokaru. 
Pożegnaliśmy panią przewodnik i wyru-
szyliśmy w drogę powrotną.  

Uważam, że ta wycieczka dała nam 
sporo cudownych wrażeo. Myślę, że 
urzeczeni pięknem gór jeszcze kiedyś tam 
wrócimy. 

Gabriela Fornal 
kl. Vb 

 

*** 
W dniu 31.05.2011r. pojechaliśmy w 

Pieniny.  Na początku tej wspaniałej wy-
cieczki zwiedziliśmy Zamek w Niedzicy, a 
następnie popłynęliśmy tratwami wzdłuż 
Dunajca. Flisacy opowiadali nam o górach 
– o Baśce, Kaśce i Maryśce, czyli o Trzech 
Koronach. Widzieliśmy Trzy Korony i w 
oddali – Tatry. W Szczawnicy wjechaliśmy 
kolejką linową na Palenicę. Później zje-

chaliśmy rynną na dół, aby zjeśd obiad. Po 
posiłku pojechaliśmy zwiedzid Wąwóz 
Homole. Zobaczyliśmy Popradzki Park 
Narodowy. Podziwialiśmy piękny krajo-
braz. Bardzo podobała mi się ta wyciecz-
ka. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam 
pojadę. 

Karolina Kosiorowska  
kl. Va 
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 Wycieczka do Niedzicy i Rabki

  
18 maja uczniowie klas czwartych i ich 
opiekunowie: B. Barnaś, H. Guściora, 
E. Jóźwik pojechali na wycieczkę do 
Niedzicy i Rabki.  

Wyjechaliśmy o 6:00. Podczas podró-
ży zobaczyliśmy jeszcze pokryte śniegiem 
Tatry. Na miejscu byliśmy ok. 11:00. Wi-
dzieliśmy Zaporę Wodną w Niedzicy. Parę 
minut później odbyliśmy rejs statkiem po 
Jeziorze Czorsztyoskim. Zwiedziliśmy 
także zamek Dunaj, który mieścił się na 
niewielkim wzgórzu. Po zwiedzeniu zam-
ku dostaliśmy 15 minut na za-
kup pamiątek.  

Później pojechaliśmy na Słowację 
zwiedzid Czerwony Klasztor. W klasztorze 
dowiedzieliśmy się m.in. jak wyglądało 
życie Kamedułów.  

Następnie pojechaliśmy do „Rabko-
landu”. Dostaliśmy po pięd żetonów, 
dzięki którym mogliśmy zaliczyd poszcze-
gólne karuzele i inne atrakcje. Ok. 18:30 
zakooczyliśmy naszą zabawę i wyjechali-
śmy do domu.  

Na parkingu pod szkołą byliśmy o 
22:10. Moim zdaniem, takie wycieczki 
powinny byd organizowane częściej. 

Bartłomiej Zięba  
kl. IVb 

*** 

W środę, 18 maja pojechaliśmy na 
wycieczkę do Niedzicy i Rabki Zdrój. 

W Niedzicy widzieliśmy zaporę wodną 
i ruiny zamku „Dunajec”. W zamku zoba-
czyliśmy wiele eksponatów muzealnych 
i pamiątek, a w szczególności kaplicę 
i lochy, którymi uciekł Janosik. W zamku 
była też bardzo głęboka studnia, która 
mierzyła 60,5m głębokości. Nad studnią 

było zamurowane okno, z które-
go była wyrzucona Brunhilda. 
Później byliśmy na rejsie stat-
kiem „Halny”. Pływaliśmy po 
Jeziorze Czorsztyoskim przez 40 
minut. Po rejsie poszliśmy na 
obiad do restauracji „Hajduk”. Po 
obiedzie pani dała nam 15 minut 
na kupienie pamiątek. Następnie 
udaliśmy się na Słowację, zwie-
dzid Czerwony Klasztor. W klasz-
torze zobaczyliśmy skryptorium. 
Następnie wróciliśmy do Polski i 

pojechaliśmy do „Rabkolandu”. W „Rab-
kolandzie” wszystkim się podobało – 
mówili, że było super i że chcą tę wy-
cieczkę powtórzyd. Z „Rabkolandu” wyje-
chaliśmy ok. godz. 18, a do Cmolasu doje-
chaliśmy o 22:03. Droga upłynęła nam 
bardzo miło i wesoło. Bardzo podobała 
się wszystkim ta wycieczka. 

Uczniowie z kl. IVa

16  Ocean GAZETKA SP CMOLAS   marzec – czerwiec 2011 
 

BB/OCEAN 



ROZMAITOŚDI 

 
W moim przypadku nauka przynosi 

najlepsze efekty wówczas, gdy uważam 
i staram się zapamiętywad informacje 
i wiedzę przekazywaną przez nauczycieli 
na lekcjach w szkole. Potem wystarczy, 
gdy w domu usiądę w ciszy i spokoju z 
książką i zeszytem i jeszcze raz dokładnie 
utrwalę sobie przerabiany materiał. Waż-
ne jest także, by zawsze byd obowiązko-
wym, uczyd się systematycznie i starannie 
przygotowywad się do klasówek i kartkó-
wek. Nigdy też nie można zapomnied o 
odrabianiu zadao domowych. 

Seweryn Kosiorowski  
kl. IVa 

Mój sposób na efektywną naukę: 
– systematyczne odrabianie zadao do-
mowych; 
– słuchanie poleceo nauczyciela;  
– uczenie się z lekcji na lekcję; 
– uczęszczanie na dodatkowe zajęcia 
przedmiotowe; 
– uczenie się na klasówki; 

– branie udziału w konkursach; 
– czytanie lektur. 

Daria Magda  
kl. VIa 

 
Nasz sposób uczenia się: 
A) Odrabianie dodatkowych zadao; 
B) Odrabianie lekcji; 
C) Udział w konkursach; 
D) Udział w dodatkowych zajęciach; 
E) Słuchanie poleceo nauczyciela; 
F) Systematyczne uczenie się lekcji; 
G) Udział w apelach i przedstawieniach; 
H)Czytanie lektur; 
I) Przynoszenie dodatkowych materiałów 
na dany przedmiot. 
W ten sposób możesz zdobywad dobre 
oceny i cieszyd się nauką. 

Alicja Magda 
Gabriela Maziarz 

Katarzyna Posłuszna 
kl. VIa

 

Ciasto na rozumek 

 

Składniki: 
10 ton encyklopedii o świecie 
1litr atramentu Jana Brzechwy 
20 piegów Pana Kleksa 
6 główek zapałek 
3 skorupki jaj dinozaura 
1litr wody z Oceanu Spokojnego 
sos drewniany 
ciemny piach 
 
 

Wykonanie: 
Encyklopedię zetrzed na tarce, główki 
zapałek zmielid wraz z skorupkami jaj 
dinozaura, wszystko włożyd do miski 
i wymieszad. Dodad atrament, piegi Pana 
Kleksa, wodę, ciemny piach, wszystko 
zmiksowad.  
Później wylad do brytfanki, włożyd do 
piekarnika na 45 stopni w skali Beauforta, 
wyłożyd po tygodniu, polad sosem drew-
nianym i poczekad aż wystygnie. 

Natalia Urban kl. IVa
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Bardzo lubię matematykę, j. polski, infor-

matykę, w-f i technikę. Grałam dużo w teatrzy-
ku szkolnym. Uczestniczyłam w zawodach 
sportowych w Hadykówce, gdzie zajęliśmy 
pierwsze miejsce. Właśnie pojutrze jedziemy 
na następne zawody.  

Lubię dużo czytać. Najfajniejszą lekturą 
którą dotychczas przeczytałam była książka 
pt. „Pinokio”. Wydaje się, że jest dla małych 
dzieci. Ale jak się wczytać, to okazuje się być 
fajną książką, zawierającą wiele życiowych 
wskazówek, morałów – nawet dla dorosłych.  

Lubię oglądać filmy o zwierzętach i pta-
kach. Jestem szczęśliwa, że chodzę do takiej 
szkoły i mam takich fajnych nauczycieli, kole-
żanki i kolegów.  

Sylwia Krzemińska 
kl. IVa 

 
Najbardziej ze wszystkich przedmiotów lu-

bię język angielski, język polski, matematykę 
oraz w-f. Moim skutecznym sposobem na 
osiąganie szkolnych sukcesów jest dodatko-
wa, wytężona praca w szkole oraz w domu. 
Początkowo nie chciałam chodzić na dodat-
kowe zajęcia, ale potem uświadomiłam sobie, 
że chcę lepiej się uczyć i dlatego postanowi-
łam chodzić na zajęcia. Dzięki temu mam 
lepsze oceny w szkole. 

Klaudia Piechota 
 
My favourite school subject is P.E. I have 

got four lessons a week, but one lesson is 
swimming. Our P.E teachers are Mrs. 
Stanisława Świst and Mr. Jacek Tyczka. At 
P.E. we play different games, for example: 
football, volleyball, hand ball and hockey 
games. We do exercises: running, jumping, 
throwing a ball too. At the beginning of each 
lesson we always do warm–up. The best 

students at P.E. are in a school team. I like 
more subjects, but I like to be sporty and 
healthy and this is why P.E. my favourite 
subject. 

                                                                                                          
Kacper Szkodziński 

kl. Va 
 
My favourite school subject is English. 

I like this lesson, because you can learn a lot 
and get used to new vocabulary, which in adult 
life may be useful. The classes are interesting. 
Learning this language will help us to com-
municate abroad. After  one hour, we know 
very much. This language will help us to find 
work.                                                                                                                

Paweł Kosiorowski                                                                                                                                                
kl. Va 

 

Dlaczego warto uczyć się  
języka angielskiego? 

 
Angielski nie jest językiem, którym mówi 

się tylko w Wielkiej Brytanii. Jego znajomość 
jest bardzo przydatna w podróżach do innych 
krajów. Poprzez wyjazdy poznajemy nowych 
ludzi, ich kulturę i tradycje.  

Jeśli chcemy dostać się na wyższe studia, 
bez języka angielskiego będzie to trudne do 
zrealizowania. Można zrozumieć teksty zagra-
nicznych piosenek.  

Język angielski stał się narzędziem poro-
zumiewania się między narodami. Jest na-
szym „oknem na świat”, więc warto się go 
uczyć. 

Katarzyna Posłuszna  
kl. VIa
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ROZMAITOŚDI 

 
Moja mama nazywa się Dorota Cza-

chor. Z zawodu jest krawcową. Moja 
mama ma 36 lat. Moja mama zajmuje się 
domem i chodzi do pracy. Kolor włosów 
mamy jest brązowo-czerwony. Jest nie-
zbyt wysoka bo ma tylko 1m i 64cm 
wzrostu. 

Martyna Czachor kl. IIb 
 
Moja mama nazywa się Sabina Wój-

cik. Ma 34 lata. Zajmuje się moimi młod-
szymi bradmi. Jest niska, ma biało-
brązowe włosy, niebieskie oczy i modnie 
się ubiera. Jest bardzo energiczna. 

 Lubi dużo czytad i szyd. Moją mamę 
najbardziej cenię za miłośd, którą okazuje 
mi każdego dnia. 

Paweł Wójcik kl. IIb 
 
Moja mama nazywa się Agnieszka. 

Jest nauczycielem. Ma 37lat. Jest śred-
niego wzrostu. Ma czarne włosy z brązo-
wymi i żółtymi pasemkami. Moja mama 
ubiera się elegancko. Porusza się ener-
gicznie. Umie świetnie gotowad. Moja 
mama jest: dobra, kochana i cierpliwa. 
Uwielbia czytad książki. Bardzo kocham 
swoją mamę. 

Krzysztof Magda kl. IIb 
 
Moja mama ma na imię Bożena. 

Opiekuje się moim młodszym bratem. 
Jest wysoka, ma czarne kręcone włosy 
i piwne oczy. Ubiera się na sportowo. 
Mama zajmuje się gotowaniem. Rozwią-

zuje problemy rozmawiając ze mną. Moja 
mama jest dla mnie prawdziwym skar-
bem. 

Kinga Serafin kl. IIb 
 

Moja mama ma na imię Jolanta. 
Jest księgową. Ma 35 lat. Moja mama lubi 
ubierad się na czarno. Jej wzrost to 
170cm. Ma piękne, czarne włosy i piękny 
kolor oczu – brązowy. Moja mama szybko 
i dokładnie wykonuje codzienne  czynno-
ści. Jest bardzo zdolna i szybko wychodzi 
z tarapatów. 

Hubert Wilk kl. IIb 
 

Moja mama ma na imię Józefa. Mama 
jest gospodynią domową. Ma  45 lat.  
Zajmuje się domem. Mama ma 1,50 m 
wzrostu, kolor włosów ciemny blond 
i brązowy kolor oczu. Wykonuje codzien-
ne prace w domu oraz wozi nas do szkoły. 

Żaneta Wrooska kl. IIb 
 
Moja mama ma na imię Katarzyna. 

Jest ekspedientką w Cmolasie i ma 35 lat. 
Ma krótkie brązowe włosy i zielone oczy, 
170 cm wzrostu. Ubiera się na kolorowo. 
Zachowuje się bardzo dobrze i kultural-
nie. Mówi szybko i wolno – zależy jaki ma 
humor. Codziennie robi mi śniadanie, 
robi pranie, myje naczynia. Rozwiązuje 
problemy z pracą. Czuję do niej miłośd, a 
lubię ją za to, że mnie kocha. 

Łukasz Stec kl. IIB
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OKRUCHY POEZJI 

Nigdy nie jestem sama, 
zawsze jest przy mnie mama. 
Kocham ją bardzo i szczerze. 
Ona mnie kocha — mocno w to wierzę. 
Ciepło, które bije od jej serca, 
daje mi poczucie bezpieczeostwa. 
Uśmiech mamy to księżyc na niebie, 
gdy smacznie śpię, tuli mnie do siebie. 
Słowa z jej ust, to muzyka dla uszu, 
jak szum liści w gęstym buszu. 
Gdy płaczę, głaszcze mnie i całuje, 
czuję się wtedy dobrze i podskakuję. 
Smutek mój mija, radośd tryska, 
moja mama robi z ciasta tygryska. 
Smacznie gotuje, piecze, haftuje 
Za to wszystko jej podziękuję. 
Jesteśmy  jak koleżanki, przyjaciółki, 
rozmawiamy ze sobą jak w ulu pszczółki. 
Kocham mamę,  jest moim pępkiem świata. 
Ona będzie przy mnie wtedy, 
Gdy będę miała nawet sto trzy lata. 
 

Emilia Bajor 
kl. IVa 

Gdyby marzenia rosły w ogrodach 
A mamy były kwiatami 
Ty mamo byłabyś kwiatem 
Z ogrodu moich marzeo 
 

Gabriela Partyka 
kl. IVb 

 
Mamo, mamo, cóż Ci dam? 
Tylko jedno serce mam 
Jedno serce, lecz w podzięce 
Za Twą dobrod, za Twe ręce, 
Za Twą miłośd nieprzebraną, 
Za Twą buzię ukochaną 
To serduszko małe moje 
Już na zawsze będzie Twoje. 
 

Iza P. 
 
 

 

KĄCIK KULINARNY 

Pizza na grubym… NALEŚNIKU! 

 Składniki: 
1 litr mleka,1 kg mąki, 4 jajka, czerwona 
papryka, zielona papryka, 15 dag szynki 
drobiowej, 30 dag żółtego sera, zielone 
oliwki, 15 dag kiełbasy (nieobowiązkowe) 
3 pomidory, ogórek kiszony, natka pie-
truszki, 2-3 ząbki czosnku, ketchup 

 Przyrządzenie: 
Mleko i jaja miksujemy z mąką (ciasto ma 
byd gęstsze niż tradycyjne naleśniki). 

Paprykę myjemy i kroimy w paseczki. 
Szynkę i kiełbasę (jeśli jest) kroimy w 
kostkę. Pomidory parzymy i też kroimy. 
Ser i ogórek trzemy na tarce o dużych 
oczkach. Składniki mieszamy, dodajemy 
drobno posiekaną natkę pietruszki, oliwki 
i czosnek. Wrzucamy wszystko do ciasta 
naleśnikowego, mieszamy, wylewamy na 
patelnię i smażymy na złoty kolor z obu 
stron. Można już wyłożyd naszą „pizzę” 
na talerz i polad ketchupem do smaku. 

Smacznego! 
Justyna Zagroba
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POŻEGNANIE KLAS SZÓSTYCH 

Pożegnanie 
Ostatni rok w tej klasie minął 
każdy swe skrzydła rozwinął. 
 Z żalem żegnamy podstawówkę 
i wyruszamy w życiową wędrówkę. 
 
Miłe wspomnienia po sobie zostawmy, 
wszystkich serdecznie pożegnajmy. 
Niech każdy nauczyciel nas zapamię-
ta. 
Czy to aniołka, czy to diabełka! 
 
Zawsze miło było w tej szkole, 
Zabrzmi ostatni dla nas dzwonek. 
Do gimnazjum iść nadszedł czas. 
By poznać szerzej nauki świat. 

 
Ostatnie tygodnie, ostatnie zabawy. 
Z żalem żegnamy boisk murawy. 
Ostatnia piłka już w grze. 
Nasz świat od teraz rozdziela się. 
 

Maciej Szczurek 
Arkadiusz Miśkowicz 

kl. VIa 

 
Pożegnanie 
Czas rozstania się zbliża 
Pamiętamy, jak byliśmy mali 
I na korytarzach rozrabiali. 
Dobrze będziemy wspominać 
Nauczycieli, chociaż czasem 
Nas nie rozumieli! 
Na lekcjach często rozmawialiśmy, 
Ich z równowagi wyprowadzaliśmy. 
Mimo sprawianych przykrości 

Szkoła i klasa będą   
W naszym sercu gościć! 
 

Aleksandra Staszałek 
Katarzyna Posłuszna  

kl. VIa 

 
Pożegnanie 
Pożegnania nadszedł czas, 
Miło będziemy wspominać Was! 
Marzenie nasze – do gimnazjum iść, 
Choć naszych  łez nie będziemy kryć. 
Zapamiętamy naszego wychowawcę, 
Grzecznie kazał nam siedzieć w ławce. 
Panią od polskiego, która części  mowy 
Z cierpliwością wbijała nam do głowy. 
Kierunki świata znamy dokładnie, 
Na przyrodzie wkuwaliśmy je regularnie. 
Wszystkim nauczycielom serdecznie dziękujemy, 
Mimo naszego lenistwa – aż tyle umiemy! 

 
Daria Magda 

Gabriela Maziarz 
kl. VIa 

 
Pożegnanie szkoły 
Ostatni dzwonek  zadzwoni za chwilę, 
Skończą się cudownie spędzone tutaj chwile. 
Za moment  świadectwa dostaniemy 
Z uśmiechem rodzicom je zaniesiemy. 
 
Dziękujemy nauczycielom drogim, 
Że naprowadzili nas na wiedzy drogi. 
Przepraszamy za wszystkie nieodrobione zadania, 
Jedynki i nieodpowiednie zachowania. 
 
Podstawówkę z żalem żegnamy, 
Gimnazjum po wakacjach przywitamy. 
Te wszystkie lata spędzone z Wami, 
To najpiękniejsze chwile, jakie pamiętamy. 
 

Magdalena Stec 
Marzena Kolasa 

kl. VIa
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POŻEGNANIE KLAS SZÓSTYCH 

 
Do gimnazjum każdy z nas się rwie,  
Wszyscy wakacjami cieszą się. 
Więc dlaczego ja, a ty nie?! 
Będą wyższe progi… 
Tam Gogom się nie słodzi. 
Cmolaska podstawówka, 
To super szkoła. 
Ją opuścić – trochę szkoda! 
Tak nam dobrze tutaj było, 
Pracowało się miło. 
Od zerówki pracowici, 
Mówiliście, że jesteśmy znakomici. 
Teraz wyrośliśmy porządnie, 
Już każdy sam podciąga spodnie. 
Do widzenia! Żegnaj szkoło! 
Teraz już sami będziemy chodzić nowymi drogami. 
Teraz nauczycieli zmieniamy. 
Was we wdzięcznej pamięci zachowamy. 
 

Edyta Wodczyc 
kl. VIb  

 
Czy to już koniec? 
Minęły dni, lata, sekundy, godziny. 
Nawet się nie obejrzeliśmy, jak wydorośleliśmy! 
Od zerówki zaczęliśmy szkolne harówki. 
Pani nam pomagała, 
Dzielić, mnożyć nauczała! 
Były chwile radosne i smutne, 
Momenty ciekawe i nudne! 
Teraz do gimnazjum nam zadzwonił dzwonek. 
Jutro mamy komers, a potem… 
Kici, kici – Koniec! 

Klaudia Urban  
kl.VIb 

 
Ostatni  dzwonek 
To już jest koniec, wiele już za nami 
Już koniec, zrozumieliśmy sami 
Każdy się śmieje, każdy się cieszy 
Choć na dnie serca gdzieś 
Żal rozłąki czuje też! 
 

Ostatnia piątka, ostatnia dwójka 
Nawet ostatni dzwonek jest 
Wspólnej drogi już nadszedł kres! 
 
Ten koniec nowym początkiem jest 
Trzeba z uśmiechem na twarzy iść, 
By ktoś szczęśliwca w nas dostrzegł 
dziś! 
 

Gabriela Ziętek 
Dawid Róg 

kl. VIa 

 

Żegnaj szkoło! 
Żegnaj, szkoło kochana 
Przez nas uwielbiana. 
Tutaj spędziliśmy wiele radosnych 
chwil 
I przebyliśmy tysiąc mil. 
Wiedzy zdobyliśmy niemało 
Choć trochę jedynek się zbierało. 
Będziemy zawsze pamiętali 
Nasze ławki, 
Naszą klasę. 
Naszych kochanych nauczycieli, 
Co wiary wór mieli. 
Choć często rozrabialiśmy, 
Pokutę dostawaliśmy. 
Teraz znów droga otwarta 
Do gimnazjum bram. 

Barbara Stec 
Laura Janus  

kl. VIb 
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Zawody powiatowe  w czwórboju LA – 
chłopcy: V miejsce, Zawody gminne w 
mini piłce nożnej chłopców: I miejsce – 
SP Cmolas, Zawody powiatowe w mini 
piłce siatkowej – chłopcy: III miejsce i II 
miejsce w klasyfikacji rocznej (powiat), 
Zawody gminne w czwórboju LA w Trzę-
sówce – chłopcy: II miejsce, dziewczęta: I 
miejsce, Zawody gminne w mini piłce 
siatkowej w Cmolasie – chłopcy: II miej-
sce, dziewczęta – I miejsce, Zawody po-
wiatowe w mini piłce siatkowej w Kop 

 

ciach – dziewczęta: IV miejsce, Zawody 
powiatowe w czwórboju LA – dziewczę-
ta: IV miejsce, X Gminny Turniej Szacho-
wy Szkół Podstawowych w Hadykówce – 
I miejsce dla SP Cmolas (drużynowo), III 
miejsce: Kacper Wilk (indywidualnie), IX 
Gminny Festiwal Taoca Gminy Cmolas w 
Ostrowach Tuszowskich – III miejsce: 
zespół „Sunshine” (SP Cmolas),  Powia-
towy Festiwal Piosenki Młodzieżowo – 
Turystycznej „Meduza 2011” w Majdanie 
Królewskim – wyróżnienie: Natalia Urban. 

 

PROMOCJA ZDROWIA 

  
– dla zdrowego serca i mocnych kości 

Świeże, aromatyczne, wiosenne tru-
skawki przez wiele osób uważane są za 
najsmaczniejsze i najzdrowsze owoce. 
Jadamy je chętnie na surowo, robimy 
przetwory i desery. Truskawki są nie 
tylko smaczne, ale i zdrowe! 

Truskawki chronią nas 
przed przeziębieniem, po-
zwalają pokonad wiosenne 
zmęczenie, mają działanie 
bakteriobójcze, pozbawiają 
kłopotów trawiennych, po-
prawiają przemianę materii 
oraz zwalczają stany zapal-
ne.  

20 dag owoców pokrywa dzienne za-
potrzebowanie organizmu na witaminę C, 
ponadto zawierają dużo karotenu, wita-
minę B2, PP, A i E oraz minerały: wzmac-
niający kości wapo i fosfor, żelazo, które 

chroni przed anemią, a także potas i ma-
gnez.  

Zalecane są osobom cierpiącym na 
reumatyzm, schorzenia nerek - gdyż są 
moczopędne, oraz wątroby - ponieważ 

regulują poziom kwasów, 
pracę wątroby i wydzielanie 
żółci.  

Mają również zbawienny 
wpływ na nasze serce – nie 
tylko obniżają poziom chole-
sterolu, regulują ciśnienie, 
ale są także krwiotwórcze.  

Warto pamiętad, że tru-
skawki są niskokaloryczne – 100g to oko-
ło 30kcal – ich miąższ aż w 90% składa się 
z wody, a zawarta w nich bromelina roz-
kłada białka. 

Członkowie SK PCK  
z opiekunem M. Wiśniewską 
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