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DBI 2012 

 

29.02.2012 odbyło się spotkanie po-
święcone „Bezpieczeństwu w sieci” 
zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Cmolas i naszą szkołę. 
Przybyli zaproszeni goście: dyrektorzy 
okolicznych szkół, Wójt Gminy Cmolas 
p. Eugeniusz Galek, przedstawiciele 
Rady Rodziców: p. Barbara Rzeszutek 
i p. Wiesław Kosiorowski. 

Dowiedzieliśmy się jak rozważnie do-
bierać znajomych w sieci, chronić swoje 
dane osobowe, bronić się przed wirusa-
mi, spamem, oszustwem czy przemocą. 
Uczniowie wraz z p. Edytą Urban przygo-
towali program artystyczny, w którym w 
ciekawy i zabawny sposób zaprezentowa-
li problem bezpieczeństwa w sieci. 

Ta akademia bardzo mi się podobała, 
ponieważ wiele mnie nauczyła. Zrozu-
miałam, że komputer nie zastąpi mi przy-

jaciół. Należy korzystać z niego z umia-
rem i rozsądkiem. 

Natalia Urban 
Emilia Bajor 

kl. Va 
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DBI 2012 

Dnia 29.02.2012 w naszej szkole odbył 
się Dzień Bezpiecznego Internetu zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Cmolas i Szkołę Podstawową 
im. prof. Jana Czekanowskiego 
w Cmolasie. 

Spotkanie zaczęło się od powitania 
przez Pana Dyrektora władz naszej gminy. 
Następnie odbyło się przedstawienie o 
Kasi, która całymi dniami grała na kompu-
terze. Podczas snu dziewczynka śniła o 
wszystkich niebezpieczeństwach, 
czyhających w internecie. Gdy 
się obudziła, postanowiła więcej 
czasu spędzać z przyjaciółmi, a 
nie z komputerem.  

Po tej inscenizacji przewod-
nicząca jury, p. M. Bryk przeczy-
tała protokół komisji konkurso-

wej. Pan Wójt pogratulował zwycięzcom 
konkursu plastycznego pt. „Bezpieczeń-
stwo w sieci”. Zaczęło się od rozdania 
nagród uczestnikom z klas I-III, później 
klasom IV-VI, a następnie zwycięzcom 
konkursu grafiki komputerowej.  

To spotkanie było bardzo pouczające. 
Dowiedzieliśmy się o tym jak należy po-
stępować w internecie. 

Dominik Wilk 
kl. Va

 

Wyniki II Gminnego Konkursu „Bezpieczeństwo w Sieci”: 
konkurs plastyczny: klasy I-III (szkoły pod-
stawowe – 19 uczestników): I m. – Barbara 
Guźda (SP Jagodnik), II m. – Kinga Serafin 
(SP Cmolas), III m. – Eryk Piłat (SP Ostrowy 
Tuszowskie), Andżelika Mokrzycka (SP Ha-
dykówka), wyróżnienie – Patrycja Karkut (SP 
Hadykówka), Wiktoria Pakłos (SP Hadyków-
ka), Gabriela Kiwak (SP Jagodnik), Krzysztof 
Magda (SP Cmolas), Klaudia Jaskot (SP 
Hadykówka), Patrycja Zielińska (SP Cmolas); 
klasy IV-VI (szkoły podstawowe – 22 uczestni-
ków): I m. – Natalia Urban (SP Cmolas), II m. 
– Karolina Serafin (SP Hadykówka), III m. – 
Agata Serafin (SP Cmolas), Amanda Ziółkow-
ska (SP Hadykówka), wyróżnienie – Brygida 
Szczepanek (SP Hadykówka), Maria Grasza 
(SP Cmolas), Karolina Czachor (SP Cmolas), 

Marcelina Ruman (SP Ostrowy Tuszowskie), 
Patryk Posłuszny (SP Cmolas);  

 

konkurs grafiki komputerowej: klasy IV-VI 
(szkoły podstawowe – 11 uczestników): I 
m. – Kamil Micał (SP Cmolas), II m. – Niko-
dem Wilk (SP Cmolas), III m. – Patrycja 
Starzec (SP Cmolas), Magdalena Piekar-
czyk (SP Hadykówka), wyróżnienie: Michał 
Piekarczyk (SP Hadykówka), Jakub Gacek 
(SP Ostrowy Tuszowskie), Łukasz Mokrzycki 
(SP Cmolas), Klaudia Zielińska (SP Cmolas); 
gimnazja (2 uczestników): wyróżnienie – 
Dominik Krzemiński (PG Cmolas).  

Gratulujemy! 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Kochanym Babciom i Dziadkom 
W piątkowe przedpołudnie 
27 stycznia 2012 r. odbyło się  
spotkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.  

Pan Dyrektor złożył serdeczne 
życzenia, pełne optymizmu i cie-
płych słów i przywitał zebranych 
gości. Uczniowie klas: Ia i Ib pod 
kierunkiem wychowawczyń przygo-
towali montaż „Mała Dziecina 
wśród bajkowych postaci” oraz 
„Śpieszymy kolędować”.  

Były też piosenki, kolędy i tańce. 
Występ bardzo podobał się gościom. Czas 
upłynął na miłych rozmowach przy her-

batce i ciastku. Wykonane przez dzieci 
upominki ucieszyły serca babć i dziadków. 

Uczniowie kl. Ia i Ib 

 

 
O BABCI 
 
Lubię, kiedy moja babcia 
okulary wkłada 
i różne historie opowiada. 
 
Jak to dawniej uciekała 
przed „wilkami”, 
gdy chodziły z koleżankami 
za grzybami. 
 
Teraz babcia trochę tęskni 
za czasami, gdy była młoda. 
Nie może biegać, tańczyć… 
tego jej najbardziej szkoda! 
 

Kamil Mokrzycki 
kl. Va 

 
 

 

NAJDROŻSZA MOJA BABUNIU! 
Chociaż od dawna Cię nie ma  

To wiem, że wciąż jesteś  przy mnie. 

Choć wiem, że dawno nie żyjesz, 

Widzę Cię wciąż i wszędzie. 

Bo Ty najdroższa babuniu  

Uczyłaś mnie składać ręce, 

Bo Ty najdroższa babuniu  

Uczyłaś zabawy dziecięcej. 

I chociaż jesteś daleko, 

Ja wiem, że jesteś blisko. 

I choć nic już dziś nie robisz 

Ja wiem, że zrobiłaś wszystko. 

I z niebios, z wysokich obłoków 

Spoglądasz na mnie z bliska. 

I chociaż Cię już tu nie ma 

Ja wiem, że jesteś 

Bo jesteś i byłaś dla mnie wszystkim. 

Agnieszka Maziarz 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

W dniu 11.01.2012 r. w mojej Szkole 
Podstawowej w Cmolasie na drugiej 
lekcji odbyły się jasełka pt. „Przybieżeli 
Anieli”.  

W imprezie uczestniczyli wszyscy nau-
czyciele i uczniowie. W I scenie dowiadu-
jemy się o historii pewnej rodziny, która 
się kłóciła, nienawidziła, dzieci się biły. 
Działo się to wszystko na dwa dni przed 
Wigilią.  

Uczeń V klasy Seweryn Kosiorowski 
zagrał na skrzypcach kolędę. W ten spo-
sób wprowadził nas w atmosferę świąt.  

W II scenie przenosimy się do nieba. 
Tu aniołowie zdają sprawozdanie Archa-
niołowi Gabrielowi z wykonania swojego 
zadania, jakim było dopilnowanie ludzi by 
dobrze przygotowali się na narodzenie 
Pana Jezusa. Jeden z aniołów przyznaje 
się, że nie wypełnił zadania i w jego domu 
panuje zła atmosfera. Archanioł nie jest 
zadowolony, każe mu wrócić na ziemię 

i dopilnować, by w tej rodzinie zapano-
wała miłość i pokój.  

Gdy aniołowie przybywają do tej ro-
dziny, wszyscy jej członkowie się przepra-

szają i wybaczają 
sobie wszystko, co 
było złe. Postanawiają 
przygotować się do 
świat Bożego Naro-
dzenia.  

Dzieci sprzątają 
swoje brudne pokoje, 
mama przygotowuje 
wigilię, a tata rozkła-
da stół. Wszystkich 
ogarnia świąteczny 
nastrój.  

Przedstawienie kończy się świąteczną 
piosenką. 

Te jasełka bardzo mi się podobały. 
Przypomniały jak możemy się zachować 
przed Bożym Narodzeniem i całym roku. 
Każdy z aktorów świetnie zagrał swoją 
rolę i zasługuje na brawa. 

Maciej Bujak 
kl. VIa 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” 
26.03.2012 w Urzędzie Gminy w Cmola-
sie odbyły się gminne eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.  

Celem OTWP jest populary-
zowanie wśród młodzieży 
i dzieci znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad po-
stępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności po-
sługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym i techniką 
pożarniczą, poznawanie trady-
cji, historii i organizacji ochrony 
przeciwpożarowej. 

Wyniki w poszczególnych katego-
riach są następujące: 

I grupa – uczniowie szkół podstawo-
wych: I miejsce – Katarzyna Gancarz (SP 
Cmolas) – awans do el. powiatowych, 
II miejsce – Radosław Maciąg (SP Cmo-

las), III miejsce – Kacper Szkodziński (SP 
Cmolas); II grupa – uczniowie szkół gim-
nazjalnych: I miejsce – Patryk Urban (PG 
Cmolas), II miejsce – Krystian Łakomy (PG 

Cmolas), III miejsce – Mateusz Dańko (ZS 
Trzęsówka). 

W turnieju wzięło udział 12 uczestni-
ków. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

B. Barnaś 

 

WYCIECZKI 

Dnia 24.01.2012 r. uczniowie naszej 
szkoły byli na lodowisku w Dębicy.  
Wycieczka była zorganizowana przez 
p. Halinę Guściorę i p. Ewę Jóźwik. 

 
Klasy V i VI zebrały się na parkingu 

o godz. 8:00. Klasy V i VI pojechały osob-
nymi autokarami. W czasie drogi wiele 
dyskutowaliśmy o tym, jakie figury łyż-
wiarskie każdy z nas będzie chciał opa-
nować. Po dotarciu do celu każdy z 
uczniów nie mógł się doczekać, aż założy 
łyżwy i wejdzie na taflę lodu. Nie każde-

mu udało się za pierwszym razem dopa-
sować łyżwy do swojego rozmiaru buta. 
Po wejściu na lód czułam się trochę nie-
pewnie, ale pomogli mi moi koledzy 
i koleżanki i dzięki nim później jeździłam 
jak zawodowa łyżwiarka figurowa. Jednak 
miałam dużo upadków, ale to nic.  

W tym wielkim szaleństwie kogoś 
nam brakowało. Nie było szóstoklasistów. 
Pani podała nam informację, że mieli 
wypadek, ale nikomu nic się nie stało – na 
całe szczęście.   

8 

KS/KP PSP KOLBUSZOWA 
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WYCIECZKI 

7Po powrocie na taflę 

już tak nie wariowaliśmy na 
łyżwach, ponieważ martwi-
liśmy się o naszych star-
szych kolegów. Nasz czas 
na lodowisku skończył się.  

Potem pojechaliśmy do 
McDonald’sa. Każdy kupo-
wał to, co chciał. Jak się 
najedliśmy, wróciliśmy do 
autokaru – i w drogę. 

W autokarze odpoczywali-
śmy po bardzo męczącej 
wycieczce. 

Ten wyjazd był bardzo 
ekscytujący i z chęcią bym 
powtórzyła go jeszcze raz. 
Przynajmniej dlatego, że 
chciałabym rozwijać moje 
umiejętności łyżwiarskie. 

Emilia Bajor 
kl. Va

 

WALENTYNKI 

Walentynkowe sposoby 
 okazywania uczuć i nie tylko… 

 
We współczesnych szkołach uczniowie 
zwracają na siebie uwagę innych osób, 
próbując z nimi ciepło porozmawiać, 
opowiedzieć  im o sobie lub dać np. 
cukierka. Najlepszym czasem na okazy-
wanie uczuć i zainteresowaniu 
są Walentynki.  

Wtedy w szkołach są sprzedawane 
kartki walentynkowe, balony w kształcie 
serca i walentynkowe słodycze. Wysta-
wiane jest także pudełko, do którego 

uczniowie wrzucają kartki walentynkowe 
z życzeniami dla swoich wybranków. 
14 lutego do klas są rozdawane walen-
tynki.  

Ale to nie jest jedyny sposób zwraca-
nia na siebie uwagi innej osoby. Niektórzy 
dają swoim sympatiom walentynkowe 
słodycze i inne niespodzianki. I to nie 
tylko w szkole.  

Dominik Wilk  
kl. V b

 
Wiele osób, jeśli kogoś kocha i chce 

być przez tę osobę zauważonym, to sto-
suje różne sztuczki podrywania. Dawniej 
dziewczyny nosiły długie warkocze. Jeżeli 
któraś podobała się, to ją ciągnięto za nie. 
Kiedyś nie było dyskotek, ale były potań-
cówki. Chłopak przychodził do domu 
dziewczyny i prosił rodziców, aby jej po-
zwolili pójść z nim na zabawę. Latem na 

odpuście kupowano serce z piernika albo 
ciastka-całuski.  

Była też taka gra, która nazywała się 
„flirt”. Wymieniano się karteczkami, na 
których były różne napisy np. „lubię Cię”, 
„jesteś ładna”, „spotkamy się”. Obecnie 
najczęściej pisze się do siebie sms-y lub 
chodzi się na dyskoteki. 

9
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 WALENTYNKI 

Walentynkowe sposoby 
 okazywania uczuć i nie tylko… 



8 Nie robimy tego, co dawniej, żeby 
zwrócić na siebie uwagę. Najczęściej na 
walentynki wysyłamy wybranej osobie 
kartki z napisami „kocham cię” itp. 

Szkoda, że w dzisiejszych czasach nie 
stosuje się takich „sztuczek” podrywania 
jak dawniej. 

Agnieszka Chmielowiec 
kl. Vb 

 
We współczesnej szkole podstawowej 

porywanie jest wszystkim znane. Niektó-
rzy popisują się i dogadują na lekcji, inni 
próbują  przeszkadzać wybranej osobie.  

Aby chłopiec pomyślnie mógł rozma-
wiać z dziewczyną, powinien rozmawiać o 
niej, lecz z umiarem. Może wtedy ciąg 
dalszy nastąpi samoistnie.  

Jednak dziewczyny próbują się poka-
zać z jak najlepszej strony. Lubią też fil-
trować. Najlepszą okazją do „zaczepiania” 
są dyskoteki i Walentynki. Wszyscy 
chłopcy i dziewczyny czekają na nie nie-
cierpliwie. 

Mateusz Serafin

 

 
„Jedyną miarą miłości jest miłość bez 
miary.” 
– Franciszek  Salezy 
 
„Miłość zmienia oblicze świata, 
a świat zorganizowany przez miłość 
zmienia nas samych.” 

 – Anna Kamieńska
 
Miłość jest jak cień człowieka. 
Kiedy ją gonisz, ona ucieka. 
– Adam Asnyk 

 „Miłość zaczyna się wtedy, 
kiedy szczęście drugiej osoby staje się 
ważniejsze niż twoje.” 

 – H. Jackson  Brown
 
Kocha się za nic. 
Nie istnieje żaden powód do miłości. 
– Paulo Coelho 
 

 
Weronika Posłuszna 

Kamila Melech

 

Sukcesy w sporcie szkolnym 
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach drużynowych (Brzozów) – XII m. – SP 
Cmolas, Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej: w Szachach Ind. Chłopców – I m. – Kacper 
Wilk, II m. – Paweł Wilk, w Szachach Drużynowych – I m. – SP Cmolas, w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych Kat. Dziewcząt – IV m. – SP Cmolas, w Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych – Kat. Dziewcząt Kl. 3-4 – II m. – Karolina Czachor, w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
Kat. Chłopców – I m. – SP Cmolas, w Tenisie Stołowym Chłopców – III  m. – SP Cmolas. 
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FILM 

 

 

Dnia 15.03.2012 r. klasy szóste pojechały 
wraz z opiekunami na wycieczkę do kina 
„Helios” w Rzeszowie na film pt. „Podróż 
na Tajemniczą Wyspę”. 

Po dotarciu na miejsce poszliśmy do 
McDonald’sa. Byliśmy tu nie jeden raz, 
więc każdy wiedział, gdzie co się znajduje. 
Niebawem, po 
zakupie ulubio-
nych smakołyków 
zaczęliśmy się 
ustawiać przy 
wyjściu. Po krót-
kim spacerze we-
szliśmy do kina. 

Mijały kolejne 
minuty, a my nie 
wchodziliśmy na salę kinową.  

W końcu zaczął  się seans. Film był 
wyświetlany w technice 3D, dzięki czemu 
był bardziej atrakcyjny. Opowiadał 
o losach buntowniczego nastolatka 

o imieniu Sean. Wyrusza on na Tajemni-
czą Wyspę w poszukiwaniu swojego 
dziadka. Towarzyszy mu ojczym Hank, 
pilot Gaboto oraz jego piękna córka Kai-
lani. Wszyscy oglądali film z zaciekawie-
niem, a na sali panowała cisza.  

Po zakończonym seansie opuściliśmy 
kino  z uśmiechem na twarzach.  

Po powrocie 
do szkoły wszyscy 
byliśmy zachwy-
ceni. Chyba nie-
konwencjonalność 
tego filmu zachęci-
ła nas do jego 
obejrzenia.  

Moim zdaniem 
ta wycieczka była fenomenalna, Świetnie 
się na niej bawiłam. 

Angelika Bańka 
kl. VIb
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ŚWIĄTECZNE TRADYCJE 

WIELKANOC, 
najważniejsze i najstarsze 
święto chrześcijaństwa, 
obchodzone na pamiątkę 
Zmartwychwstania Chry-
stusa – święta te obcho-
dzi się w pierwszą nie-
dzielę po pierwszej wio-
sennej pełni Księżyca.  
 

Obchody religijne 
Wielkanocy rozpoczyna 
odbywająca się wczesnym 
rankiem procesja i msza. 
W tym dniu spożywa się 
uroczyste śniadanie w 
gronie rodzinnym, po-
przedzone składaniem 
sobie życzeń.  

Wielkanoc wieńczy 
okres Wielkiego Postu 
i poprzedzający ją Wielki 
Tydzień. Jest czasem rado-
ści (symbolizuje ją biały 
kolor szat liturgicznych). 
Z Wielkanocą wiążą się 
liczne religijne i ludowe 
obrzędy (święcenie po-
karmów, pisanki, śmigus-
dyngus).  

Święta Wielkanocne 
mają bogatą tradycję. Są niezwykle 
barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. 
O wielu wielkanocnych obyczajach pa-
miętamy także dzisiaj. Dzięki nim świą-
teczne dni są bardziej radosne. 

W czasie świąt Wielkanocnych wystę-
puje wiele symboli, jednak nie wszyscy 
wiedzą co one oznaczają. 

Baranek – symbolizuje 
ofiarę miłości. 

Jajka i pisanki – symbo-
lizują nowe życie 
i Zmartwychwstanie Pa-
na Jezusa. 

Ciasto – symbolizuje 
umiejętność i doskona-
łość. 

Chleb  - symbolizuje 
dar Boga dla ludzi. 

Paschał - oznacza Je-
zusa Chrystusa. 

Koszyk – symbolizuje 
szczęście. 

Palma Wielkanocna – 
symbol wjazdu Jezusa  do 
Jerozolimy. 

Woda – oznacza Łaskę 
Jezusa Chrystusa. 

 
A teraz kilka słów na te-
mat zwyczajów Wielka-
nocnych. 

 

Wielka Niedziela 

– dzień radości  
W Wielką Niedzielę 

poranny huk petard 
i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących 
w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe 
serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po 
rezurekcji zasiadano do świątecznego 
śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. 
Na stole nie mogło zabraknąć baby wiel-
kanocnej i dziada, czyli mazurka.  

Weronika Posłuszna 

        

styczeń – marzec 2012   GAZETKA SP CMOLAS  Ocean  11 
 

BB/OCEAN 

BB/OCEAN 



ŚWIĄTECZNE TRADYCJE 

„Ludowe Ozdoby Wielkanocne” 
Ze świętami wielkanocnymi wiąże się 

wiele  zwyczajów. Pierwszą tradycją świą-
teczną jest  Niedziela Palmowa, na którą 
przychodzi się z wielkimi palmami. 
W Wielką Sobotę idziemy do kościoła z 
koszyczkiem, w którym znajduje się świę-
conka. Trzecim zwyczajem jest lany po-
niedziałek zwany także „Śmigusem-
Dyngusem”. 

     Aby podtrzymać tradycje wielka-
nocne Starostwo Powiatowe w  Kolbu-
szowej co roku organizuje Powiatowy 
Konkurs na „Ludowe Ozdoby Wielkanoc-
ne”. W tym roku odbywa się jego VIII 

edycja. Uczestnicy  konkursu mogli wyko-
nywać:  palmy, pisanki, koszyczki ze świę-
conką, serwety, kartki wielkanocne itp. 

W tym konkursie wzięli w nim udział 
uczniowie naszej szkoły. Komisja Konkur-
sowa zakwalifikowała w etapie szkolnym 
10 prac, które przeszły do etapu powia-
towego.  

Prace zostały przewiezione do Staro-
stwa Powiatowego w Kolbuszowej.                                     

Czekamy na wyniki!  
Ewelina Maziarz 

Agata Serafin 
kl. VIb

 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Rozstrzygnięcie Konkursu  
 „Mój sposób na nudę? – Mam pasję!”

 

Powitanie Wiosny było okazją do pod-
sumowania konkursu „Mój sposób na 
nudę? – Mam pasję!” zorganizowanego 
przez redakcję gazetki szkolnej „Ocean”. 
 
W ramach promocji młodych talentów - 
zwycięzcy zaprezentowali swoje prace 
literackie na forum szkoły, natomiast 
prace plastyczne można było obejrzeć na 
okolicznościowej wystawie. 
 
Jury oceniające prace uczniów w składzie: 
p. Halina Guściora, p. Ilona Puzio, p. Edyta 
Urban, p. Alina Stec, p. Ewa Jóźwik, p. Bog-
dan Barnaś przyznało następujące nagrody: 
klasy 0-III (kategoria plastyczna): Julia 
Kobylska Ib - I miejsce, Karolina Litwin Ib II 
- miejsce, Patryk Pająk IIIb - III miejsce, 
Wojciech Kobylski IIIb - III miejsce, wyróż-
nienie: Małgorzata Zięba IIIb, Natalia Jadach 

IIIb, Mateusz Mokrzycki IIIb, Eryk Pająk Ib, 
Oliwia Urban 0a, udział: Kinga Serafin IIIb, 
Kinga Zielińska Ib, Krzysztof Magda IIIb, Pa-
weł Czachor Ib, Martyna Czachor IIIb, Daria 
Czachor II, Zuzanna Pastuła Ib, Kacper War-
choł IIb, Karolina Mokrzycka Ib, Żaneta Wroń-
ska IIIb; klasy IV-VI (kategoria literacka): 
Emilia Bajor Va - I miejsce, Brygida Bujak 
VIb II - miejsce, Kacper Szkodziński VIa - III 
miejsce, nagroda: Agnieszka Chmielowiec 
Vb, Seweryn Kosiorowski Va, Natalia Urban 
Va, Katarzyna Sorbal VIb, Bartłomiej Zięba 
Vb, wyróżnienie: Agnieszka Maziarz VIb, 
Gabriela Fornal VIb, Patrycja Serafin VIa, 
Angelika Bańka VIb, Sylwia Krzemińska Va, 
Klaudia Pachucka Vb, Paweł Wilk VIb, Patry-
cja Starzec VIa, Paweł Kosiorowski VIa, Maria 
Grasza VIa, Agata Rzeszutek VIa, Gabriela 
Micek VIa. 

B. Barnaś 
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JAK TO NAPISAĆ? – KARTKA Z PAMIĘTNIKA 
 

Poniedziałek, 20.02.2012 

 
Byliśmy normalną rodziną, dopóki moi 

rodzice nie wygrali szczęścia w LOTTO.  
Moja ulubiona koleżanka odwróciła 

się ode mnie, uważając, że mało spędzam 
z nią czasu. Nasza przyjaźń polegała na 
zaufaniu i na obietnicy, że zawsze bę-
dziemy trzymać się razem. Chciałam zaw-
sze zaprzyjaźnić się z dziewczynami z 
„wyższych sfer”, które były ładnie ubrane. 
Ich wadą było wyśmiewanie się z innych. 
Pewnego razu doszły ich plotki, że moi 
rodzice wygrali w LOTTO. Od razu przy-
biegły do mnie pytając, jak to jest być 
bogatą. Byłam trochę skrępowana ich 
towarzystwem, ponieważ nikt nigdy nie 
był w takim centrum uwagi.  

Szybko wróciłam do siebie, ale byłam 
zdziwiona, że mówią o mnie Milionerka. 
Przecież moi rodzice nie trafili w główną 
wygraną. Postanowiłam im o tym nie 
mówić. Jedna z nich zapytała mnie, czy 
chciałabym należeć do ich paczki. Bez 
zastanowienia zgodziłam się. Musiałam 
tylko zacząć lepiej dobierać stroje. Na 
każdej przerwie spędzałyśmy wspólnie 

czas, czytając czasopisma o modzie 
i aktorach.  

Jak wróciłam do domu, mama oznaj-
miła mi, że się o mnie martwi, ponieważ 
inaczej się ubieram, zachowuję i mam 
coraz gorsze stopnie w nauce. Kazała mi 
na następny dzień ubrać się tak, jak 
wcześniej chodziłam do szkoły. Byłam 
okropnie zła, co pomyślą teraz o mnie 
dziewczyny. Przed lekcjami podeszły do 
mnie i pytały, co się stało, czemu tak 
wyglądam? Powiedziałam im prawdę, że 
moi rodzice nie trafili w główną wygraną. 
Od razu zaczęły się śmiać i wytykać mnie 
palcami. Już na następnej przerwie sie-
działam oparta o ścianę i wszyscy patrzyli 
na mnie z pogardą. Tylko jedna podeszła 
do mnie i pocieszyła. Była to prawdziwa 
przyjaciółka – Ania.  

Z tego niemiłego incydentu zrozumia-
łam, że pieniądze i sława – to nie wszyst-
ko. Najważniejsze to mieć prawdziwych 
przyjaciół obok siebie. 

Emilia Bajor 
Natalia Urban 

Kl. Va 

 

OKRUCHY POEZJI 

 

Mam pasję! 
Różne pasje własne mam, 
bardzo dużo też ich znam. 
Moi przyjaciele mają takie: 
Karolina muzykę, 
A zaś Madzia plastykę. 
Moją pasją jest język polski 

lubię gramatykę i matematykę. 
W szkole dobrze uczę się  
są szósteczki i piąteczki, 
czasem czwórki się zdarzają. 
Mama mówi „Nie martw się!”. 
W szkole wcale się nie nudzę 
Choć czasami też marudzę! 

Anna Misiak
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JAK TO NAPISAĆ? – OPOWIADANIE Z DIALOGIEM 

Młoda para wybrała się do lasu na spa-
cer. Nagle chłopak powiedział, że ma 
pilną sprawę i za chwilę do niej wróci.                                                                                                                                                                                    
Minął   kwadrans. Julia strasznie się mar-
twiła, dlaczego Adam nie wraca.                                                                                    
Nagle poczuła dreszcze. Usłyszała kroki, 
które zbliżały się coraz bliżej.                                                                                      
Nagle usłyszała:                                                                                                                                                                                      
– Chodź ze mną!                                                                                                                                                                                   
– Kim jesteś? – spytała ze grozą.                                                                                                                                                           
Zaczęła uciekać. Czuła, że ktoś za nią 
biegnie. Przewróciła się. Gdy odwróciła 
twarz, spostrzegła kątem oka mężczyznę 
ubranego w czarny płaszcz, który trzymał 
w ręku nóż. Zaczęła krzyczeć najgłośniej 
jak umiała. Obawiała się, że może nie 
przeżyć. Poczuła, że krew mrozi jej się w 
żyłach. W tym momencie postać zaczęła 
się oddalać. Julia chcąc jak najszybciej 
opuścić las, biegła ile sił w nogach przed 
siebie. W zaroślach dostrzegła Adama.                                                                                                                                                          
– Adam, czy to ty? – zapytała z lękiem.                                                                                                                                              

– Tak, to ja. Czy coś ci się stało?                                                                                                                                                           
Dostrzegła na jego twarzy bardzo wi-
doczną ranę.                                                                                                                           
Zaniepokojona dziewczyna, chcąc dowie-
dzieć się, co się stało, spytała:                                                                                      
– Skąd się wzięło na twoim policzku to 
przecięcie?                                                                                                                         
– O co ci chodzi? – zapytał.                                                                                                                                                                   
W tej chwili oboje usłyszeli dziwny, 
a zarazem przerażający dźwięk. Julia 
domyśliła się, kim może być tajemnicza 
osoba.                                                                                                                                                                                  
Krzyknęła:                                                                                                                                                                                               
– Adam uciekajmy!                                                                                                                                                                                  
Chłopak nie wiedząc, o co chodzi, posłu-
chał swojej dziewczyny. Włosy stanęły im 
dęba. W ich oczach można było dostrzec 
obezwładniający strach…                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co było 
dalej, kup kolejny numer „Oceanu”.                                                                                 

 

 

SPORT   W DRODZE DO EURO 2012
 
29.02.2012 r. na Stadionie Narodowym w 
Warszawie odbył się mecz towarzyski 
pomiędzy reprezentacjami Polski 
i Portugalii.  

Kapitanem naszej drużyny był Jakub Błasz-
czykowski,  a Portugalii – Cristiano Ronaldo. 
Z powodu kontuzji nie zagrał Robert Lewandowski, 
ale zastąpił go Ireneusz Jeleń. 

W meczu nie zdobyto ani jednego gola. Było 
kilka okazji, aby strzelić bramkę, ale żadna ze stron 
nie umiała ich wykorzystać. Zawodnik Portugalii 
otrzymał żółtą kartkę za faul. Bardzo dobrze radził 
sobie w bramce Wojciech Szczęsny.  

Mecz bardzo mi się podobał, ale szkoda, że 
nikt nie zdobył bramki. Polacy mieli piękne akcje – 
najlepszą miał Ireneusz Jeleń, który mógł trafić do 
pustej bramki.  

Nasi kibice z radością dopingowali biało-
czerwonych. Na meczu kibice zachowywali się 
kulturalnie i nie było żadnych bójek. 

 
Patryk Posłuszny 

kl. IVa 
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ROZMAITOŚCI 

Pewnego wieczoru nie mogłam zasnąć. 
Cały czas myślałam o szkole, kolegach, 
koleżankach. Przyśnił mi się piękny sen.  

To była szkoła przypominająca pałac, 
wokół którego był ogromny ogród pełen 
kwiatów. W środku znajdowały się klasy, 
które służyły do rozwijania umiejętności, 
takich jak: śpiew, talenty artystyczne. 
Najbardziej spodobała mi się klasa ta-
neczna. Był tam parkiet, duże radio, które 
można było włączyć za pomocą pilota. 
Była też kuchnia, gdzie znajdowały się 
różne niespotykane przedmioty, z których 
można zrobić miksturę. Na korytarzach 

znajdowały się wszystkie obrazy polskich 
poetów.  

W sali muzycznej były instrumenty 
muzyczne. Najbardziej spodobał mi się 
czarny fortepian. W hali sportowej znaj-
dowały się kolorowe materace. Był też 
duży kantor z rowerami, rolkami, sankami 
i wszystkim innymi przyrządami gimna-
stycznymi.  

Gdy się obudziłam, rozmyślałam o 
moim śnie. Ciekawe co by było, gdyby ten 
sen się spełnił.    

Anna Misiak 
kl. IVa 

 

Ferie, ferie… i po feriach 

 
W pierwszym tygodniu ferii razem z mamą 

pojechałam do Krynicy na zimowisko. Celem 
tego przedsięwzięcia była nauka jazdy na 
nartach. Co prawda już kiedyś uczyłam się 
tego sportu, ale byłam w początkującej grupie. 

Pierwszego dnia byłam niepewna co do 
mojej grupy, bałam się, że nikogo życzliwego 
tam nie poznam i że się ośmieszę. Jednak 
kiedy już założyłam narty, poczułam się pew-
niej. Nie minęła godzina, a już przypomniałam 
sobie jak się jeździ i mogłam „śmigać”.  

Kilka dni później grupa dobrze jeździła. 
Wtedy nasza instruktorka z „oślej łączki” za-
brała nas wreszcie na dużą górę. Wjechaliśmy 
na nią wyciągiem orczykowym. Bałam się, gdy 
jechałam pierwszy raz. Jednak na dole ode-
tchnęłam z ulgą. Dowiedziałam się, że wszy-
scy weźmiemy  udział w corocznym slalomie. 
Był to już XV z rzędu slalom. Bardzo się go 
bałam.  

Za dwa dni ustawiono bramki i chorągiewki 
oraz odgrodzono slalom od reszty góry. Jako 
grupa początkująca nie jechaliśmy od począt-
ku trasy.  Przed moim zjazdem byłam spięta. 
Jednak nie popełniłam błędu. Ominęłam 
wszystkie chorągiewki i nie przewróciłam się. 

Pod koniec zajęć ogłoszono wyniki. Oczy-
wiście, że nie wygrałam. Przecież nie można 
mieć wszystkiego od razu. Moja mama była 
dumna ze mnie. Ja też byłam zadowolona, bo 
przezwyciężyłam swój lęk. Ze smutkiem spa-
kowałam się i pożegnałam z pokojem. Ten 
ostatni dzień był naprawdę udany. 

Z powrotem razem z moją mamą jechały-
śmy cztery godziny autobusem do Kolbuszo-
wej, gdzie powitał nas mój tata. Chyba nigdy 
nie zapomnę tych wczasów. Naprawdę warto 
pokonywać lęki, bo niektóre rzeczy nie są 
takie straszne, jak się wydają. 

„Narciarka”  
kl. Va 
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ROZMAITOŚCI 

Ferie, ferie… i po feriach 
Ferie zimowe spędziłam u mojej cioci 

Marty. Na początku tygodnia nie byłam 
bardzo zadowolona, ponieważ musiałam 
nadrabiać zaległości ze szkoły. Byłam 
pewna, że całe moje ferie będą tak wy-
glądać.  

Pewnego dnia ciocia zrobiła mi nie-
spodziankę. W drugi poniedziałek ferii 
wstałam rano, a ciocia kazała mi spako-
wać wszystkie potrzebne rzeczy, które 
przydadzą się na zimową wycieczkę. Oka-
zało się, że idziemy do lasu podglądać 
ptaki. Ciocia opowiadała mi o gilach – to 
takie małe ptaszki z czerwonymi brzusz-
kami, które nie odlatują na zimę do cie-
płych krajów. Dlatego można je podziwiać 

o tej porze roku. Kiedy weszłyśmy w głąb  
lasu, zobaczyłyśmy niewielkie drzewo, na 
którym siedziały ptaszki. Ciocia wyciągnę-
ła z torby suchy prowiant i rzuciła pod 
drzewo. Wtedy wszystkie ptaszki zleciały 
się do jedzenia i dziobały w najlepsze. 

Nagle ciocia dostrzegła ślady dzików. 
Przestraszyłyśmy się, dałyśmy sobie znak 
i pobiegłyśmy w stronę domu. Chociaż 
dziki to ciekawe zwierzęta, cieszę się, że 
ich nie spotkałyśmy.  

Ferie spędziłam miło i mam nadzieję, 
że jeszcze kiedyś przeżyję z ciocią kolejną 
przygodę. 

Milena Fila 
kl. IVb 

 
 

Rower marzeń – BMX                       rys. Patryk Posłuszny kl. IVa 
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PROMOCJA ZDROWIA 

Okres zimowo-wiosenny to czas przezię-
bień i zachorowań na grypę. Zmagający 
się z infekcją organizm ma coraz mniej 
sił. Układ odpornościowy staje się słab-
szy, przez co narażeni jesteśmy na nowe 
choroby.  

Co zrobić aby wzmocnić odporność, 
jednocześnie nie dopuszczając do przyro-
stu tkanki tłuszczowej? 

1. Jedz śniadania! Pominięcie tego 
ważnego posiłku osłabia nasz organizm 
i naraża na infekcje. 

2. Koniecznie dodawaj porcję warzyw 
i owoców. Zimą potrzebujemy większych 
porcji wit. C (cytrusy, 
czarna porzeczka, 
kwaszona kapusta, 
natka pietruszki), 
która przyspiesza 
leczenie przeziębień. 

3. Zwiększ ilość 
wit. A i beta karotenu 
(wątróbka, jaja, ma-
sło, warzywa pomarańczowe i zielone), E 
(oleje, orzechy, pestki) oraz witamin z 
grupy B (nabiał, ryby, drób, wołowina, 
fasola). 

4. Sięgaj po potrawy rozgrzewające 
np. zupy, owocowe i ziołowe herbaty. 

5. Wzmacniaj system immunologiczny 
przez cynk i magnez (mięso, kasze, owoce 
morza) oraz żelazo, wspomagające lecze-
nie przeziębień (czerwone mięso, wą-
tróbka). 

6. Spożywaj posiłki bogate w białko 
(ryby, chude mięso), najlepiej gotowane, 
przez co będą lekkostrawne. 

7. Pij odpowiednią ilość wody - min. 
1,5 litra dziennie. 

8. Wzbogacaj posiłki w naturalne an-
tybiotyki tj. cebula i czosnek. 

9. Zapobiegaj stanom zapalnym po-
przez selen, który pomaga w wytworze-
niu przeciwciał (pełnoziarniste produkty 
zbożowe, ryby, orzechy, pestki słoneczni-
ka). 

10. Pamiętaj o probiotykach – żywe 
kultury bakteryjne zawarte w jogurtach 
czy kefirach pozytywnie wpływają na 
odporność. I o prebiotykach – substan-
cjach, które stymulują rozwój probioty-
ków. Zawierają je m. in. cebula, por, cy-
koria, ziemniaki. 

11. Stosuj natural-
ne metody wsparcia 
walki z przeziębie-
niem, np. mleko z 
miodem. Łagodzi 
kaszel, zmniejsza go-
rączkę, działa regene-
rująco. Uwaga: miód 
należy dodawać do 

letniego a nie gorącego mleka. W prze-
ciwnym razie znajdujące się w miodzie 
cenne substancje pod wpływem wysokiej 
temperatury tracą dobroczynne właści-
wości.  

Odporność wzmacnia doskonale rów-
nież sport! Spędzajmy czas aktywnie na 
świeżym powietrzu. Ruch dotlenia nasz 
organizm i gwarantuje dobre samopoczu-
cie. Badania wykazały, że osoby wykonu-
jące regularnie średnio nasilone ćwicze-
nia chorowały 2-krotnie rzadziej niż oso-
by nie ćwiczące. Warto powalczyć rów-
nież ze stresem – negatywnie wpływa na 
układ odpornościowy. 

Dużo zdrowia życzą członkowie PCK  
z opiekunką M. Wiśniewską
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KOMIKS   WYCIECZKA DO KINA – rys. Natalia Urban 1/4 
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1. W niej przechowywane są aktualnie wykonywane programy (RAM). 
2. Może być LCD lub CRT. 3. Popularna przeglądarka stron WWW.  
4. Dyskowy system operacyjny. 5. Łączenie bloków plików w jeden ciągły 
obszar. 6. Specjalista od systemów komputerowych. 7. Może mieć układ 
liter QWERTY. 8. Użytkownicy Internetu. 9. Operacyjny komputera.  
10. Ruchomy w edytorze tekstu. 11. Jednostka pamięci złożona z 8 bitów. 
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