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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
Pierwszego września 2011 roku odbyło 
się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 
O godz. 8:00 spotkaliśmy się w kościele 
na Mszy św. inauguracyjnej. Później 
udaliśmy się do szkoły na uroczyste po-
witanie nowego roku szkolnego. 

Rozmowom i opowiadaniom nie było 
kooca, jednak przerwał je po chwili głos 
szanownego Pana Dyrektora. Mówił 
o organizacji edukacji. Przywitał także 
pięcio- i sześcio-latków.  

– „Dużo pracy i radości!” – powiedział 
do najmłodszych Pan Dyrektor. Dzieci 
bały się nowego życia. Były przestraszone 
i zaniepokojone. Niektóre nawet płakały. 

Następnie rozeszliśmy się do swoich 
klas, gdzie przywitali nas nasi wychowaw-
cy. Każdy z nas dostał swój podział go-
dzin. Wtedy nareszcie udało nam się 
opowiedzied o swoich przeżyciach waka-
cyjnych. Jednak musieliśmy wracad do 
domu, by przygotowad się do nowego 
„etapu życia”. 

Chod będzie brakowad nam wakacji, 
na pewno wykorzystamy ten nowy rok 
szkolny jak najlepiej, by otrzymad świa-
dectwo z paskiem! 

Gabriela Magda 
kl. VIb 

 

 
Śmieją się na cały głos 
Krzyczą, wrzeszczą, dokazują 
I na matmie gumy żują. 
A plastyka straszna rzecz 
Farb wylali chyba sześd. 
Wszystko w nosie mają 
I zepsuli całe drzwi 
A niektórym coś się jeszcze śni… 
Koniec, basta! Mam już tego dośd! 
Dyscyplina musi byd, 
Żeby w szkole można było żyd. 
Wreszcie lekcja się zaczęła 
Chyba psoty się skooczyły! 
I na ziemię sprowadziły 
Nas codzienne obowiązki! 
Każdy myśli i zaczyna 
Zerkad do swej książki. 
 
Agnieszka Chmielowiec 
kl. Vb 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

13 października w Szkole 
Podstawowej im. prof. 
Jana Czekanowskiego w 
Cmolasie odbyła się uro-
czysta akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. 

W tym dniu mamy 
okazję obdarowad na-
szych pedagogów kwia-
tami i złożyd im życzenia, 
dziękując za ciężką pracę i wysiłek włożo-
ny w nauczanie nas. Na tę uroczystośd 
przybyli zaproszeni nauczyciele- emeryci i 
wójt gminy Cmolas.  

Na wstępie przewodniczący szkoły 
podziękował wszystkim nauczycielom za 
przybycie. Wójt złożył pedagogom ser-
deczne podziękowania i wręczył nagrody 
uznania. Po jego wystąpieniu został wy-
stawiony krótki spektakl, w wykonaniu  
starszych koleżanek z klas VI. Wcieliły się 
one w role nauczycieli. Dziewczynki z klas 

III zaśpiewały piosenkę 
i zagrały na różnych 
instrumentach. Dwóch 
chłopców zarecytowa-
ło wiersze. Uczniowie 
klas VI zagrali melodie 
na flecie. Po zakoo-
czeniu przedstawienia 
pan dyrektor wręczył 
nagrody uznania wy-

branym nauczycielom, a wszystkim – 
gratulacje.  

Na koniec imprezy nauczyciele zostali 
poczęstowani słodkościami. Tak skooczył 
się ten dzieo. Był on bardzo udany i weso-
ły.  

Wszystkim pracownikom szkoły dzię-
kuję, że atmosfera jest tu sprzyjająca 
i bezpieczna. Życzę sukcesów w pracy 
zawodowej. 

Emilia Bajor 
kl. Va 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Dzień Edukacji Narodowej 

Mój wymarzony nauczyciel to taki, który 
jest bardzo wyrozumiały i cierpliwy. We-
dług mnie, idealny nauczyciel powinien 
mied dobry kontakt z uczniami. Powinien 
byd zawsze pogodny, radosny i stawiad 
jak najlepsze oceny. 

Fabian Mycek 
*** 

Nauczyciel, to ktoś, kto naucza nas. Nie 
jest to tylko nauka przedmiotów, lecz 
pokazanie nam, jak postępowad i żyd w 
środowisku. Moim ideałem nauczyciela 

jest osoba, która wie, kiedy ukarad, 
a kiedy nagrodzid. Jako uczeo cenię spra-
wiedliwośd, cierpliwośd i tolerancję. Inna 
cecha, która jest ważna, to dawanie dru-
giej szansy, jeżeli popełnię błąd. Ważny 
też jest uśmiech, chod przez chwilę, bo 
wtedy robi się „anielsko” w klasie. 
My jako dzieci nie jesteśmy ideałami, ale 
chcemy wyrosnąd na mądrych i dobrych 
ludzi. Nie osiągniemy tego sami. Liczymy 
na pomoc rodziców i nauczycieli. 

Patryk Posłuszny

 

Szkoła moich marzeo 
Moja szkoła jest wesoła. 

Szkoła moich marzeo 

I ciekawych zdarzeo 

Tu pogłębiam swoją wiedzę,  

Pływam biegam…, grzecznie siedzę. 

Super lekcja jest polskiego, 

To angielski, znów przyroda. 
Dobra nota i nagroda! 

To siatkówka na wuefie 

Książek w plecaku nie przynoszę 

E-booki – bardzo poproszę!  

W zabawach komputery  
Kształtują nam charaktery. 

Robię dodatkowe prace, znoje 

Kartkóweczek się nie boję. 

Tutaj nikt się nie nudzi 

W szkole nie próżnuje, nie marudzi. 

Pracujemy jak mróweczki, 

I dwiczymy swe główeczki. 

Nauczyciele są wspaniali, 

Cierpliwi i wyrozumiali. 

 

Tolerancyjni całkowicie, 

Świecą przykładem na życie. 

Tutaj wyrośniemy „na ludzi” 

Bo szkoła w nas ambicję budzi. 

Seweryn Kosiorowski 

 

Czy to polski, czy plastyka, 

Gramatyka czy informatyka. 

Kiedy zamknę oczy swe, 

Ujrzę piękne mury te… 

Szkoła uczniom jest przyjazna, 

A wiedza – żelazna. 

Brak jest krępujących zdarzeo  

Żadnych bójek, przykrych wrażeo. 

Żegnajcie kartkóweczki, sprawdziany, 

Uśmiech, jest mile widziany. 

Marzeo mija czas, 

Biorę nogi za pas. 

Lekcje czekają nas 

Poprowadzi je pan Ananas. 

Emilia Bajor 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

XI Dzień Papieski 

 

W dniu 17.10.2011r.w naszej 
szkole odbył się apel z okazji 
XI Dnia Papieskiego. Rozpoczął 
go krótkim wprowadzeniem 
ks. Wiesław Kwiatkowski. 
Następnie wystawiono spektakl 
o życiu Karola Wojtyły, 
późniejszego Jana Pawła II.  

Narratorami przedstawienia 
byli: Kacper Szkodzioski i Dawid 
Lubera. Udział w nim brali 
a k t o r zy - u c z n i o w i e  k l .  V I .  
Dowiedzieliśmy się z niego wielu 
ciekawych faktów z życia Karola 

Wojtyły np. to, że lubił kremówki. Na 
ścianie był wyświetlany krótki film. Na 
jego tle na scenie była zaimprowizowana 
„Kawiarnia u Jacka”. Przy stolikach 
siedzieli: pan Zbigniew z Wadowic,  
studentka Karola Wojtyły oraz jego 
koleżanka z teatru. Każdy z nich 
opowiedział swoją historię. Następnie na 
ścianie znów ukazał się film – Ojciec św. w 
otoczeniu  dzieci.  

N a  z a ko o c ze n i e  w s z y s c y  
zaśpiewaliśmy „Barkę”, ulubioną pieśo 
Jana Pawła II oraz pomodliliśmy się w 
Jego intencji. Pan wicedyrektor, Marek 
Wilk pogratulował występu szkolnym 
aktorom. Dzieo Papieski zakooczyliśmy 
zajadając się pysznymi kremówkami. 

Filip Kosiorowski 
kl. IVa
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

XI Dzień Papieski 

Dnia 17.10.2011r. w naszej szkole od-
był się XI Dzieo Papieski. 

Uczniowie klas VI wystawili spektakl o 
życiu Papieża. Najpierw nasi koledzy 
zagrali przyjaciół Karola Wojtyły. Następ-
nie wyświetlono sceny z życia Jana Pawła 
II. Potem szóstoklasiści pięknym słowem 
artystycznym przedstawili życie Karo-

la Wojtyły.  
Później była prezentacja multimedial-

na, ukazująca nowego papieża na Stolicy 
Piotrowej. Po prezentacji wszyscy za-
śpiewaliśmy „Barkę”. Następnie dowie-
dzieliśmy się, że papież lubił jeździd na 
nartach po polskich górach. Później ode-
grano scenę, w której papież wstąpił do 

pewnego gazdy na 
mleko.  

Po przedsta-
wieniu Pan Wice-
dyrektor zaprosił 
nas do „Kawiarni u 
Jacka” na kre-
mówki papieskie. 
Zebrane za nie 
pieniądze przezna-
czono na leczenie 
chorych dzieci. 

 
Dominik Wilk, 

Gustaw Fieluba 
Wojciech Maciąg

 

 

Jan Paweł II był pierwszym w historii 
papieżem Polakiem. Został wybrany na 
Stolicę Piotrową w dniu 16.10.1978 r. 
Pochodził z Wadowic. Nazywał się Ka-
rol Wojtyła. 

Podczas swojej posługi na ziemi do-
konał wiele. Swoimi podróżami oraz mi-
łością do każdego człowieka rozsławił 
imię Polski. 

Bardzo kochał swoją Ojczyznę, szcze-
gólnie polskie góry. Bardzo często odwie-

dzał swój kraj. Był dobry dla każdego, nie 
dzielił ludzi ze względu na kolor skóry czy 
rasę. Wszystkich kochał jednakowo. Pod 
koniec swojego ziemskiego życia bardzo 
cierpiał. 

Był i jest dla nas wzorem do naślado-
wania. Na pewno każdy z nas chciałby 
chod trochę byd podobnym do niego. 
Powinniśmy byd dumni, ze tak wielki 
i dobry człowiek był naszym rodakiem. 

Fabian Mycek 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
Dnia 27 października 
odbył się konkurs recy-
tatorski pod nazwą 
„Literatura i dzieci”. 
Spotkanie to było w 
Domu Kultury w Cmo-
lasie. Motywem prze-
wodnim spotkania 
były trzy magiczne 
słowa: proszę, dziękuję 
i przepraszam. 

Było bardzo dużo 
uczniów. Były prezen-
towane inscenizacje, 
piosenki i wiersze. Jako pierwsze wystąpi-
ły dzieci z klas I- III. Następnie nieco star-
sze dzieci z klas IV-VI. Najlepsze recyto-
wanie nagrodzone było dyplomami 
i gromkimi brawami. W jury były 3 osoby. 
Na stole obok mieścił się poczęstunek. 
Można było napid się ciepłej herbaty 
i zjeśd drożdżówkę. Na konkurs przyje-
chały dzieci z innych miejscowości,  wraz 
z opiekunami. Wszyscy uczestnicy kon-

kursu otrzymali skromne nagrody: dziew-
czynki bransoletki, zaś chłopaki latarki. 
Spotkanie prowadziła pani dyrektor z 
domu kultury. 

Myślę, że było bardzo miło i przyjem-
nie. Bardzo cieszę się, że wzięłam udział 
w tym konkursie. 

Gabriela Micek 
kl. VIa

W dniu 27.10 11r. w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie odbył się 
gminny konkurs pt. „Trzy magiczne sło-
wa: proszę, dziękuję, przepraszam”, pro-
mujący kulturalne zachowanie na 
co dzieo.  

Każdy z uczestników zaprezentował 
jeden z utworów wybranego autora w 
formie recytacji, piosenki lub inscenizacji. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
i upominki, zaś laureaci konkursu zakwali-
fikowali się do dalszego etapu konkursu, 

który odbędzie się 08.11.2011 r. w Soko-
łowie Młp. 

Oto lista nagrodzonych: 
Kl. I-III – Recytacja: Kinga Serafin kl. 

IIIb – II m., Krzysztof Magda kl. IIIb – 
II m., Piosenka: Natalia Jadach kl. IIIb - 
Im., Kl. IV-VI – Recytacja: Brygida Bujak 
VIb – II m., Seweryn Kosiorowski Va – 
III m., Piosenka: Natalia Urban Va – III m.  

 
Seweryn Kosiorowski 

Kl. Va 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Żywa lekcja historii
11 października do naszej 
szkoły przyjechali miłośnicy 
historii, którzy przedstawili 
losy polskiego żołnierza na 
przestrzeni wieków. 

Wybierali na scenę ochot-
ników, żeby pokazad dzieciom 
jak wyglądały mundury żoł-
nierskie w dawnych czasach. 
Najpierw wybrali swojego 
asystenta, a następnie wyłonili 
spośród uczniów kandydata na Napoleo-
na. Powiedzieli, że wielu Polaków służyło 
w armii Napoleona. Ubrali go w histo-
ryczny strój napoleooski. Dali mu karabin, 
położyli kapustę na krześle, kazali mu 
grad żołnierza. Jego próby poszły na mar-
ne. Przykręcili mu do karabinu bagnet. 
Nabił kapustę na ostrze i od tej chwili to 
było jego trofeum. Później wybrano prze-
ciwnika. Założono mu mundur i broo, 
następnie miał strzelad do jabłka. Później 

z kolei wybrano powstaoca śląskiego 
i jego żonę. 

To przedstawienie było żywą lekcją 
historii, uświadomiło nam jak wyglądały 
mundury żołnierskie i jak dawniej ubierali 
się ludzie. Ten spektakl wszystkim się 
podobał. 

Dominik Wilk  
Wojciech Maciąg  

Kacper Babiarz  
kl. Vb

Żywa lekcja historii odbyła się 11 paź-
dziernika 2011 roku o godzinie 9:00, na 
scenie szkolnej. 

Po drugiej lekcji odbyło się spotkanie 
z żołnierzami, którzy pokazywali nam, jak 
żyło się w czasach wojny. Uczestniczyła w 
nim cała szkoła podstawowa wraz z wy-
chowawcami oraz z nauczycielami. 
Na początku bohaterzy przedstawienia 
wybrali dziewczynę, która zagrała przy-
wódcę Polski. Następnie nasz kolega 
Sebastian poszedł na scenę i udawał 
rumaka przywódcy kraju. Potem żołnierze 
założyli mu ogromną czapkę oraz mundur 
żołnierski. Następnie wręczyli mu kara-
bin. Sebastian strzelał do głowy kapusty 

położonej na krześle. Nasi koledzy wybra-
li spośród całej gromady dzieci, dwóch 
chłopców. Jeden został niemieckim żoł-
nierzem, zaś drugi polskim patriotą. Na-
stępnie Natalia została żoną patrioty. Po 
krótkim przemówieniu żołnierza program 
zakooczył się. Trwał on godzinę. Po wyj-
ściu z korytarza cała szkoła podstawowa 
wyruszyła na przerwę. 

Jestem bardzo zadowolona z tego, że 
uczestniczyłam w żywej lekcji historii, 
ponieważ była żartobliwa. Dowiedziałam 
się paru ciekawostek na temat życia żoł-
nierzy i historii Polski. 

Gabriela Micek  
kl. VIa 
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WYCIECZKI 

 

Wyjechaliśmy autobusem o godz. 
8:00 z parkingu szkolnego. Gdy dojechali-
śmy na miejsce, ujrzeliśmy cztery wielkie 
zbiorniki, ogromne rury i grube łaocuchy, 
zakooczone hakami, które mogły udźwi-
gnąd około 5 ton. Poszliśmy dalej. 
W następnym pomieszczeniu zobaczyli-
śmy wszystkie kamery otaczające budy-
nek. Później poszliśmy do hali filtrów. 
Było to ogromne pomieszczenie z wielo-
ma rurami i gigantycznym zbiornikiem. 
Następnie poszliśmy do basenów, gdzie 

zbierały się zanieczyszczenia 
ze wszystkich zbiorników i 
filtrów z całego budynku. 
Przeszliśmy obok chlorowni i 
wstąpiliśmy do laboratorium, 
gdzie pani  Bogusława 
Wawrzonek pokazała nam, 
jak miesza się brudną wodę i 
czystą wodę. Widzieliśmy 
również na zdjęciu groźną 
bakterię coli. Na koocu zwie-
dzania podeszliśmy pod 

„dziwaczne” błoto z żelaza i innych skład-
ników. 

Następnie rozpaliliśmy ognisko. Gdy 
już zjedliśmy gorące kiełbaski, zaczęliśmy 
się bawid. Graliśmy w piłkę nożną, w 
koszykówkę i spacerowaliśmy po lesie. 

Niestety musieliśmy wracad. Gdy 
szczęśliwie wysiadłam z autobusu, pomy-
ślałam:  – Chciałabym, żeby takie wy-
cieczki były organizowane częściej. 

Dominika Plis 
kl. IVa

 
W dniu dwudziestego września nasza 

kl. IVa i kl. IVb pojechały na wycieczkę do 
Ujęcia Wody w Cmolasie. Za przewodnika 
mieliśmy pana, który pracuje w tym 
zakładzie. Mnie najbardziej spodobało się 
miejsce, w którym  mieści się 
laboratorium. Tam pani Bogusława 
pokazała nam dwie szklane probówki, a w 
nich wodę czystą i brudną. 

Następnie dolewała do nich różne 
substancje. Woda brudna zabarwiła się na 
kolor rdzy, zaś czysta pozostała bez zmian. 
Następnie dowiedzieliśmy się jak wygląda 

bardzo groźna dla człowieka bakteria coli. 
Po wyjściu na zewnątrz poszliśmy do 
zbiorników, w których znajdowały się 
odpady pozostałe po filtrowaniu wody. 
Zwiedzanie  Ujęcia  Wody w Cmolasie 
zakooczyliśmy  grupowym zdjęciem.  

Resztę wolnego czasu spędziliśmy 
grając w piłkę nożną, skacząc na 
skakankach oraz zajadając pyszne 
kiełbaski. Wycieczka była bardzo udana. 

Filip  Kosiorowski 
Kl. IVa
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WYCIECZKI 

„Najfajniejsza wycieczka” 

W czwartek byliśmy na wycieczce w 
Skansenie w Kolbuszowej. Oglądaliśmy 
stare domy, kościół i młyn. Pani prze-
wodnik opowiedziała o dawnych zwycza-
jach. Pokazała dom szewca, kowala 
i tkacza. Mówiła o ich pracy. Widzieliśmy 
też drewniane zabawki dla dzieci. Z garn-
carką lepiliśmy garnki. To była wspaniała 
wycieczka. 

Brygida Bomba  
kl. IIIa 

22  września pojechaliśmy  na  
wycieczkę do  Skansenu w Kolbu-
szowej. Zwiedzaliśmy starodawne 
chałupy i  młyn. Mieliśmy  lekcję z 
garncarką  i mogliśmy  lepid samo-
dzielnie garnki. Najbardziej podobało  
mi  się najstarsze  auto  jakie  było  w  
skansenie. Pani  przewodnik  nazwa-
ła  je „Mercedesem”.  Pogoda  nam  
dopisała. Było miło  i  przyjemnie. 

Regina  Gul   
kl. IIIa 

22 września nasza klasa pojechała na 
wycieczkę do skansenu. Zwiedziliśmy 
różne stare budynki. Oglądając chałupy 
dziwiłem się jak ludzie dawniej żyli. Mnie 
najbardziej podobał się stary młyn i to, że 
mogliśmy robid gliniane garnki. Ja ulepi-
łem dzbanuszek i teraz czekam, aż będę 
mógł go wypalid.  

Po zwiedzeniu skansenu poszliśmy do 
sklepu z pamiątkami. Po wycieczce byli-
śmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. 

Wojciech Chrząstek  
kl. IIIa 

 

W dniu 22 września 2011 roku odbyła 
się wycieczka do Skansenu w Kolbuszo-
wej. Najciekawszą atrakcją imprezy było 
spotkanie z garncarzem, oraz lepienie z 
gliny. Oprócz tego można było zwiedzad 
stare domy, słuchając przewodnika. 
W domach tych znajdowały się przedmio-
ty, których już się nie używa. Naszą uwa-
gę przyciągały wiatraki, przydrożne ka-
pliczki, a także ule dla pszczół. 

Bartosz Pastuła 
kl. IIIb 

W dniu 22 września o godzinie 8:00 
pojechaliśmy do Skansenu w Kolbuszo-
wej. 

Zwiedzaliśmy tam osadę z przewodni-
kiem. Widzieliśmy stare chałupy pokryte 
strzechą i holenderski młyn. Potem mieli-
śmy zajęcia warsztatowe z garncarzem. 
Sami ulepiliśmy naczynia gliniane. Było 
wspaniale! 

Krzysztof Magda 
kl. IIIb 
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA 

Wakacje dla nas przeszłością już są 
Podczas wakacji 

wybrałem się z rodzi-
cami i rodzeostwem 
do aquaparku „Tatra-
landii” znajdującego 
się na Słowacji. Gdy 
znaleźliśmy się na 
miejscu, ujrzeliśmy 
wielki tłum ludzi 
stojących w kolejkach do kas. Po wyku-
pieniu biletów  przeszliśmy przez bramki 
i dotarliśmy do szatni. Jest tam około 
10000 szafek. Przebraliśmy się i weszli-
śmy na teren „Tatralandii”. Atrakcje par-
ku zajmują powierzchnię 14 hektarów. 
Pierwszą zjeżdżalnią, na której byłem, to 
„Blue Rapid”. Następnie korzystaliśmy z 

bradmi z różnych 
innych zjeżdżalni 
między innymi „Tor-
nada”.  

Ciekawym wyda-
rzeniem, w którym 
uczestniczyliśmy, był 
mecz na dmucha-
nym boisku z wodą 

na dnie. Graliśmy z Czechami. Wynik był 
5:1, oczywiście dla nas! Trzy gole strzeli-
łem ja, zaś 2 mój brat Filip. Z „Tatralandii” 
wyjechaliśmy około 21:00. Byliśmy zmę-
czeni, ale bardzo szczęśliwi. 

Seweryn Kosiorowski  
kl. Va

 
Na początku wakacji byłam u  babci, 

potem wróciłam do domu i pożegnałam 
brata, który jechał do Francji. Przyjechali 
dwaj moi bracia z Paryża. Byłam na ślubie 
jednego z nich i fajnie bawiłam się z moją 
kuzynką. Wytaoczyłyśmy się, a potem na 
oczepinach złapałam welon i taoczyłam z 
Panem Młodym. Było przezabawnie. 
Później była zabawa z torbą. W torbie 
były przebrania i na kim się zatrzymała 
ten się przebierał. Mój brat, znaczy Pan 
Młody wylosował perukę z warkoczyka-

mi. Mieliśmy ubaw. Mój  wujek wyloso-
wał też perukę! Fajnie wyglądał.  

Jeszcze wcześniej byłam na ślubie mo-
jej cioci. Też było fajnie. Z kuzynami 
i kolegami robiliśmy bomby z jarzębiny 
i mojemu kuzynowi albo koledze spadła 
bomba na dach i balkon. Później pojecha-
łam do domu. Następnie na odpuście  
babcia kupiła nam piłeczki. Od kuzynki 
i od chrzestnego dostałam prezent. Wa-
kacje spędziłam miło, zabawnie i wesoło. 

Klaudia Wrażeo 
kl. IVb 

 
Tegoroczne wakacje były dla mnie 

wakacjami wymarzonymi, ponieważ spę-
dziłam je poza granicami naszego kraju. 
Francja – to kraj moich marzeo, a uko-
chany Paryż i jego centrum podobał mi 
się najbardziej. Zwiedziłam stolicę Francji 
dniem i nocą. Najbardziej podobała mi się 

wieża Eiffla nocą. Migotały tysiące świa-
tełek w kształcie maleokich gwiazdeczek. 
Zakupione pamiątki i zdjęcia długo będą 
mi przypominad wspaniałe wakacje. 

Agata Serafin 
Kl. lVb 
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA 

Wakacyjna przygoda 
Był piękny słoneczny dzieo. Złociste 

i oślepiające światło przebijało przez okna 
naszego domu. Gdy obudziłam się wraz z 
siostrami, dowiedziałyśmy się, że jedzie-
my do Krynicy Górskiej. Nasza radośd 
sięgała zenitu. Moja siostra Oliwia po-
wiedziała: 

– Natalia, chodź. Pójdziemy się spa-
kowad! 

– Doskonale! – odrzekłam. 
Gdy byłyśmy przygotowane, w mig 

siadłyśmy do samochodu i ruszyliśmy w 
kierunku Krynicy. 

Jechaliśmy około trzech godzin, aż w 
koocu zawitaliśmy w tym cudownym 
miejscu. Po chwili odpoczynku ruszyliśmy 
na rajskie zjeżdżalnie, które znajdowały 
się na Górze Parkowej. Lotem błyskawicy 
znalazłam się na dole. 

Niestety, nasza uciecha nie trwała 
długo, musieliśmy wracad. Ale to nie był 
koniec krynickich atrakcji. Następnego 

dnia wyruszyliśmy na tor saneczkowy. 
Później poszliśmy do Parku Linowego, 
który znajdował się w głębi lasu. Trochę 
się bałam, ale pracownicy linoparku do-
dali mi otuchy. Miałam kask i zapinane 
karabioczyki, którymi miałam się zabez-
pieczad. Najpierw miałam zdad krótki 
test, który miał mnie przygotowad do 
różnych ciekawych przygód. Przechodząc 
po linie, trzęsłam się jak śledź w galare-
cie, ale później wszystko zaczęło się robid 
coraz łatwiejsze. Musiałam  skakad od 
drzewa do drzewa i zjeżdżad na trapezie. 

Gdy doszłam do celu, czułam się jak 
bohaterka, która ukooczyła swoją misję. 

Chwile spędzone w Krynicy pozostaną 
na długo w mojej pamięci. Pokonałam 
swój strach i przekonałam się, że nie 
należy tracid wiary w swoje możliwości. 

Natalia Urban 
kl.Va 

 
PROMOCJA ZDROWIA 

Dobre rady dla uczniów i rodziców 

Na początek dnia ucznia 

Pierwsze śniadanie dziecka powinno 
byd tak skomponowane, aby zapewnid 
organizmowi potrzebną na cały dzieo 
dawkę energii, witamin i mikroelemen-
tów. Dlatego na stole powinny pojawid 
się przede wszystkim produkty zbożowe 
i mleczne oraz owoce. Rano organizm 
najlepiej przyswaja składniki odżywcze, 
więc w pierwszym posiłku powinny zna-
leźd się wszystkie składniki niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania i budowy 
organizmu. 

Polecane produkty: pełnoziarniste 
pieczywo, płatki zbożowe, mleko, jogurty, 
ser, drobiowa wędlina, banany, owoce 
cytrusowe, jabłka, suszone rodzynki, 
morele, śliwki, orzechy np. nerkowca, 
pestki słonecznika i dyni. 

Dużo zdrowia życzą członkowie PCK  
z opiekunką M. Wiśniewską
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ECHO EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ 

 

W dniach 6-16.09.2011 r. w naszej 
szkole była prowadzona ewaluacja ze-
wnętrzna przez wizytatorów ds. ewalua-
cji, panie: Danutę Moskwa i Małgorzatę 
Zgurską-Nowioską. Badaniem tym obję-
to 105 uczniów (ankiety + wywiad gru-
powy), 50 rodziców (ankiety + wywiad 
grupowy) i  21 nauczycieli. Przeprowa-
dzono też wywiad indywidualny z dyrek-
torem placówki, grupowy z przedstawi-
cielami samorządu lokalnego i partne-
rami szkoły oraz pracownikami niepeda-
gogicznymi.  

Na podstawie danych z ankiet, wy-
wiadów, obserwacji lekcji, placówki, ana-
lizy dokumentacji sporządzono raport, 
który obejmuje podstawowe obszary 
działania szkoły: efekty działalności dy-
daktycznej i wychowawczej. W raporcie 
wszystkie cztery obszary oceniono na 
bardzo wysokim poziomie B – co odpo-
wiada ocenie: bardzo dobry. 

Wnioski z ewaluacji: 
1. W szkole dokonuje się analizy ilo-

ściowej i jakościowej wyników spraw-
dzianu zewnętrznego, a wyniki analizy 
wykorzystuje się do poprawy jakości 
kształcenia.  

2. Nauczyciele okazują wiarę w moż-
liwości dzieci, co motywuje je do nauki 
oraz sprawia, że przejawiają własną ini-
cjatywę, są zaangażowane i aktywne. 

3. Nauczyciele analizują osiągnięcia 
uczniów, uwzględniając ich możliwości 
rozwojowe, co pomaga im w nabywaniu 
wiadomości i umiejętności zgodnych 
z podstawą programową. 

4. Atrakcyjnośd zajęd lekcyjnych i po-
zalekcyjnych powoduje, że uczniowie 
chętnie się w nie angażują, dzięki czemu 
osiągają lepsze wyniki w nauce.   

5. Otwartośd szkoły na propozycje 
uczniów wyzwala ich inicjatywę 
w różnych aspektach życia szkolnego 
i sprawia, że  uczniowie chętnie zgłaszają 
różne pomysły działao na rzecz własnego 
rozwoju i rozwoju szkoły. 

6. Szkoła jest bezpieczna i przyjazna 
dla uczniów, którzy znają i respektują 
obowiązujące w niej normy, 
a sporadycznie występujące niewłaściwe 
zachowania są na bieżąco analizowane 
i eliminowane. 

7. Prowadzona w szkole diagnoza za-
chowao i zagrożeo umożliwia podejmo-
wanie skutecznych działao wychowaw-
czych, mających na celu zmniejszanie 
zagrożeo oraz wzmacnianie pożądanych 
zachowao uczniów. 

Dziękujemy wszystkim responden-
tom za życzliwośd, wypełnienie ankiet 
i aktywne uczestnictwo w wywiadach. 

Rada Pedagogiczna 
Szkoły Podstawowej w Cmolasie
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UWAGA! NOWY KONKURS! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Organizatorem konkursu jest redakcja gazetki szkolnej „OCEAN”. 

2. W konkursie mogą brad udział uczniowie klas I-III (prace pla-
styczne) oraz IV-VI (prace pisemne). 

3. Termin składania prac: do kooca roku kalendarzowego 2011.  

Należy je dostarczyd opiekunom gazetki: p. Halinie Guściora lub 
p. Ilonie Puzio. 

4. Forma pracy pisemnej jest dowolna. Może to byd np. opowiada-
nie lub wiersz. 

5. W skład jury oceniającego prace uczniów wchodzą: p. Halina Gu-
ściora, p. Ilona Puzio, p. Edyta Urban, p. Alina Stec, p. Ewa Jóźwik, 
p. Bogdan Barnaś. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi na apelu z okazji Święta Wiosny w 
ramach „promocji młodych talentów”. 

7. Nagrody konkursowe za prace pisemne:  

I miejsce – 50 zł, II miejsce – 30 zł, III miejsce – 20 zł. 

Nagrody za prace plastyczne – nagrody rzeczowe. 

8. Dostarczone prace plastyczne i pisemne powinny byd podpisane 
imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora. 

9. Prace pisemne powinny byd przepisane na komputerze i wydru-
kowane na formacie A4.  

Dodatkowym atutem wpływającym na ocenę pracy przez jury bę-
dzie oryginalna forma graficzna (ilustracja lub zdjęcie w tle pracy). 
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ENGLISH ZONE 

 
 

1.The triangle is red. 2. The square 
between two circles is blue. 3.The 
square near the red triangle is or-
ange. 4.The circle between two 
squares is green. 5.The square over 
the orange square is pink. 6. The 
circle near the red triangle is purple. 
7. The square over the purple circle 
is black 8. The circle under the pur-
ple circle is brown. 9. The circle near 
the blue square is white. 

                            

 
behind – za, under – pod,  in – w, square – kwadrat, triangle – trójkąt,  

between – pomiędzy, over – nad, circle – koło, in front of – przed, on – na 

Emilia Bajor 
Natalia Urban 

 

SPORT SZKOLNY 
20.09.2011 odbyły się Mistrzostwa Gmi-
ny Cmolas w LA (indywidualnie). W za-
wodach zorganizowanych przez ZS w 
Trzęsówce reprezentanci naszej szkoły 
osiągnęli znaczący sukces:  

– bieg na 60m (dziewczęta): Natalia 
Drapała VIa – III miejsce, Gabriela Łątka 
VIb – IV m.; skok w dal (dziewczęta): 
Elżbieta Koped VIa – I m., Emilia Bajor  Va 
– IV m.; bieg na 600m (dziewczęta): Karo-
lina StaszałekVb – II m.; 

– bieg na 60m (chłopcy): Rafał Popie-
larz VIb – I m., Tomasz Ryszkiewicz VIb – 

IV m., skok w dal (chłopcy): Kacper Szko-
dzioski VIa – I m., Dawid Lubera VIa – II 
m., Radosław Maciąg VIa – III m., Kamil 
Mokrzycki Va – IV m.; bieg na 1000m 
(chłopcy): Albert RyszkiewiczVIa – I m., 
Kacper Wilk Vb – II m., Kamil Rzepka VIb 
– II m., Maciej Szczepanek Va – IV m.; rzut 
piłeczka palantową (chłopcy): Dawid 
Namczyk VIb – I m., Tomasz Kaczmarski 
VIb – II m., Kacper Terlaga VIb – III m., 
Mateusz Gul Va – IV m. 

Gratulujemy!
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OKRUCHY POEZJI 

Jesieo 
Jesieo, jesieo jest już z nami 
I naszymi kolegami. 
Jesieo przez nas lubiana. 
Przychodzi z samego rana. 
Wszystkie dzieci ją kochają, 
Bo jest fajną panią. 
Kolorowe liście ma, 
Każdemu je da. 
Miło spędzad z nią czas, 
Bo kocha nas. 
 

Emilia Bajor 
Sylwia Krzemioska 
kl. Va 

 

Jutro w świat 
Jeszcze wczoraj byłam mała 
Ufałam każdemu, kogo spotkałam. 
Teraz wiem , że jestem duża 
Robię wszystko i wierzę, że mi się uda. 
Od dzisiaj plecak nosid będę sama 
 
W szkole nie będzie mi pomagad mama. 
 
Świat tam trudny jest i nowy, 
W nim jest bardzo dużo mowy. 
I jeszcze jeden mały krok 
A będę w szóstej klasie przez cały rok. 
Tęsknię za wakacjami i wspaniałymi 
wspomnieniami. 

Gabriela Micek  
kl. VIa 

Marzenia 
Jestem prawie dorosła 
Umiem wiele 
To daje mi wiele satysfakcji 
Radości i smutków przybywa. 
Od teraz będę szła własną drogą. 
 
W świat, którego nie znam  
 
Świat biegnie coraz szybciej 
Więc muszę się pośpieszyd 
I nie czekad 
Aby marzenia spełnid i gwiazd sięgnąd  
Tęsknotę i strach muszę przezwyciężyd. 

Angelika Baoka 
kl. VIb 

 

 

Modny krasnal 
Za górami ,za rzekami  
W szarym domku pod skałami  
Mieszkał szary krasnoludek  
Również szary miał ogródek.  
W szarym domku wszystko szare  
Szary stolik, krzesło stare 
Nawet szafa i komoda  
Wszystko szare – taka moda!  
Teraz szarośd się skooczyła  
Piękna czerwieo ją zmieniła  
Już czerwone wszystko wkoło  
I każdemu jest wesoło.  
Teraz krasnal wesolutki  
Już czerwone ubrał butki  
I czerwony wdział sweterek  
Na czerwony wsiadł rowerek.  
Tak z powodu zwykłej mody  
Bez użycia kropli wody  
Szarośd w czerwieo się zmieniła  
No i wszystkich zachwyciła.  

Kamil Mokrzycki 
kl. Va 
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OKRUCHY POEZJI 

Nasza szkoła  
W naszej szkole  
dużo możesz się nauczyd.  
Jak na plastyce  
odwrócid kleksa w rysunek.  
A matematyka fajna rzecz, 
umiem liczyd mnożyd też.  
Chod nauki jest wiele, 
Są tu koledzy i przyjaciele. 

Krystian Macina 
kl. IVb 

 

Nasza szkoła  
Nasza szkoła fajna jest,  
dużo rzeczy dzieje się.   
Zawsze szum i krzyki są  
i nauki jest ho! ho! 
Pani z nami wytrzymuje, 
chod czasami się denerwuje. 
Ale zawsze jest OK! 
Bo my chcemy uczyd się! 

Kamil Durak  
kl. IVb 

 

Szkoła moich marzeo 
Moja szkoła wymarzona 

Jest wesoła i szalona. 

Nasza klasa jest zielona 

Świetnie wyposażona. 

Gdy lekcja wuefu jest blisko 

Zjeżdżam windą na lodowisko. 

Plastyka to: farby, pędzle 

I plakaty na różne tematy. 

Matematyka jest zwariowana, 

Wszystkie liczby wiszą na ścianach. 

W stołówce obiad mamy nie lada 

Na talerzu ląduje czekolada. 

Sklepik szkolny nam oferuje: 

Banany i marakuje.  

Kocham tę szkołę szaloną, 

Przez nią mam w głowie 

Zielono. 

Gabriela Partyka 
kl. Vb 

 

 
Moja klasa IVb  
Jest najlepsza – to się wie. 

Jest ciekawie, jest wesoło  

Kiedy pani chodzi wkoło. 

Częśd z nas uczyd się coś chce, 

Chod to nie jest prosta rzecz. 

Reszta mówi: „Nie, książki precz!”.            

Gdy pani obecnośd czyta 

Cała klasa myśli,  
Jak tu się od pytania wymigad? 

Lecz nasza pani mądra jest 
Oszukad ją – to niełatwa rzecz  

Moja klasa super zawsze była no i jest. 

Natalia Zięba  

Zuzanna Krupa  
kl. IVb 
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INFORMATYKA 

Nie jesteśmy w stanie cały czas pil-
nowad komputera, treści pojawiają-
cych się w naszych profilach 
w serwisach społecznościowych, 
dostępu do konta w banku.  
Głównym zabezpieczeniem wszyst-
kich naszych danych oraz pieniędzy 
jest właśnie hasło. 

Co oznacza unikalnośd hasła? 
Zwykle korzystamy z bardzo 
wielu różnych serwisów 
internetowych, kont poczto-
wych, a nawet bankowych. 
Używanie wszędzie tego 
samego hasła jest niebez-
pieczne. To tak, jakbyśmy 
mieli jeden klucz do samo-
chodu, domu i biura – jego 
zgubienie oznacza otwarcie 
dostępu do wszystkich informacji o nas.  

Co to jest siła hasła? 
To innymi słowy stopieo jego skomplikowa-
nia. Ocenia się, że silne hasło powinno mied 
co najmniej osiem znaków, zawierad małe 
i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie 
powinno składad się z wyrazów słowniko-
wych, ponieważ są one bardzo łatwe do 
odgadnięcia dla specjalnych programów 
łamiących hasła. 

Jak tworzyd bezpieczne hasła 
łatwe do zapamiętania 
Zastosujmy mnemotechnikę oraz kilka 
praktycznych wskazówek. 
 
1. Przypomnijmy sobie nasz ulubiony tytuł 
książki lub filmu, na przykład "Czarny obe-
lisk". Usuomy z niego samogłoski i dodajmy 

datę publikacji. Otrzymamy dośd silne hasło 
"Czrnblsk1956". I na pewno go nie zapo-
mnimy.  Wymyślmy od ręki kilka takich 
haseł. 
 
2. Jeśli mamy ulubioną sentencję lub cytat, 
zapamiętajmy pierwsze litery z każdego 
słowa. Na przykład myśl Ernesta Hemin-
gwaya "Potrzeba dwóch lat, aby nauczyd się 
mówid, i pięddziesięciu, aby nauczyd się 
milczed" możemy skrócid do formy 

"Pdlansmipansm". Możemy 
je jeszcze utrudnid, wyko-
rzystując znaki specjalne 
(przecinki) i liczby, uzysku-
jąc "P2l,ansmi50,ansm". 
Takiego hasła nie złamie 
żaden superkomputer, 
a my nigdy go nie zapo-
mnimy. 
 
3. Wykorzystajmy klawiatu-

rę. Jesteśmy w stanie wymyślid i zapamiętad 
na niej dowolny wzór, na przykład 
"3cv45b". Jednak po wpisaniu go na ekran 
staje się on szyfrem nie do złamania 
"3edcvfr45tgb". Możemy to jeszcze dodat-
kowo skomplikowad, używając klawisza 
shift przy wpisywaniu niektórych znaków, 
na przykład "3edcVFR$5tgb". 
 
4. Warto korzystad także z powtórzeo. Jeśli 
łatwe do zapamiętania jest dla nas hasło 
pięcioznakowe, możemy je wpisad dwa lub 
trzy razy ciągiem - stanie się automatycznie 
dużo trudniejsze do złamania. W niektórych 
programach może byd problem 
z wpisywaniem polskich liter – korzystajmy 
z nich zatem w ograniczonym zakresie lub 
wcale. 

Źródło: komputerswiat.pl
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1. Chodzą do szkoły? 2. Co promuje nasza szkoła? 3. Co czytamy? 4. Na nich się 
uczymy? 5. Noc i …? 6. Uczymy się tego na basenie? 7. Jest to przedmiot związany 
z liczbami? 8. Uczą się na lekcjach? 9. Częśd mowy, która odpowiada na pytania: Co 
robi? i Co się z nim dzieje? 10. Jest to przedmiot związany z nutami? 11. Przedmiot 
ze zwierzętami? 12. Gdy dzieci są głośno, nauczyciele proszą o …? 13. Ten przed-
miot opowiada o starych czasach? 14. Nauka o Jezusie? 15. Na tym przedmiocie się 
maluje? 16. Uczeo nosi go na plecach?  

Opr.: Agata Rzeszutek kl. VIa, Oliwia Starzec kl. IVa, Patrycja Starzec kl. VIa 
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