
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

wydawana od 2000 roku  Gazetka ZSS nr 8 w Tychach 
 

 

Laureat Ogólnopolskich Konkursów  
Czasopism Osób Niepełnosprawnych 
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarskiego „Bystrzak” w 2014, 2016, 
2017 i 2018 r. 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną „Nasza Gazeta”  
w kategorii szkoły integracyjne w 2017 r. 
 

 CZERWIEC 2018 nr 69 
 

 

Pracę plastyczną wykonała Klaudia H. z SSPDP 
 

 

W tym wydaniu między innymi: 
• I miejsce dla „Kleksa” • Żegnamy absolwentów SSPDP • Najlepsi z najlepszych 
• Erasmus+ • Czy wiesz, że…? • Ekologiczne echo • Kącik gwary śląskiej • Co, 
gdzie, kiedy w wakacje? • Łamigłówki na wakacje • Humor • Szkolne info •  
 



 

 

 

 

 
 

 „Bystrz@k 2018” 

 

 

22 marca rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs 

Dziennikarski „Bystrzak 2018’, organizowany 

przez III Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiań-

skiego w Tychach.  

Celem konkursu jest zachęta do tworzenia i promo-

wania nowoczesnego dziennikarstwa oraz poszerza-

nie oferty edukacyjnej z zakresu edukacji medialnej 

w regionie. 

Na tegoroczną edycję konkursu napłynęło 15 zgło-

szeń w dwóch grupach wiekowych: szkoły podsta-

wowe i szkoły ponadgimnazjalne w kategoriach: ga-

zeta szkolna, artykuł prasowy, materiał telewizyjny, 

fotoreportaż. 
 

Prace konkur-

sowe oceniło 

jury (czytaj: 

żyri) w skła-

dzie: Alicja 

Waliszewska, 

redaktor telewizji Polsat News Katowice, Jarosław Jędrysik, 

redaktor gazety i portalu „Nowe Info” oraz Dominik Gajda, 

fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej, członek Tyskiego To-

warzystwa Fotograficznego. 
 

Podczas finału, „Kleksa” reprezentowali redaktorzy: Karolina Kot, Kamil Dera, Grzegorz Kużel. 

Opiekunami była P. Basia Łozowska i P. Ania Łukowiec. 

W kategorii: szkoły podstawowe - gazeta szkolna jury przyznało: I miejsce: Gazeta „Kleks” – Ze-

spół Szkól Specjalnych nr 8 w Tychach; Wyróżnienie: Gazeta „Matmomania” - Szkoła Podstawowa 

nr 17 w Tychach; Miejsca drugiego i trzeciego – nie przyznano. Jarosław Jędrysik, redaktor naczelny 

„Nowego Info” pochwalił uczestników konkursu za dobry poziom graficzny ich gazetek. Zachęcał, 

aby w pracy dziennikarskiej częściej pisali o szkolnych sprawach.  

Po wręczeniu nagród przez organizatorów przeprowadzono warsztaty dziennikarskie. Młodzi żurnali-

ści mieli za zadanie zaprojektować pierwszą stronę gazety. Udało im się to bardzo dobrze. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

          

I MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM 

KONKURSIE DZIENNKARSKIM 

Tekst: na podstawie art. „Szkolni dziennikarze nagrodzeni” JJ w „Nowym Info”. 

Fot.: D. Gajda. 
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II/III GIM 

OET 

Nauka i zacho-

wanie: Maciek 
Zachowanie: 

Maria, Izabella 

V SP OET 

Nauka i zachowanie: 

Martyna  
Nauka: Daniel 

I A SP Montessori 

Zachowanie: 

Katarzyna 

I ORW  

Zachowanie: 

Żaneta 

III ZSZ 

Nauka  

i zachowanie: 

Angelika, Adam  

II/III C SPDP 

Nauka i zacho-

wanie: Arkadiusz 

II/III B SPDP 

Nauka: Andrzej 
Zachowanie: 

Izabella 

III GIM OET 

Zachowanie: 

Sebastian 

I C SPDP 

Zachowanie: 

Tomasz 

I B SPDP 

Zachowanie: 

Wiktoria 

VI A SP OET AU 

Nauka i zachowanie: 

Dominik, Jakub 

II/III SP 

Montessori 

Zachowanie: 

Kinga  
Nauka: Marcel 

II/III B GIM 

OETAU 

Nauka i zacho-

wanie: Marcin 
Nauka: Filip  

I A SPDP 

Nauka: 

Łukasz, Monika 
Zachowanie: Kamil 

I B SP Montessori 

Nauka: Dariusz 

II B SP AU 

Nauka, 

zachowanie:  

Natalia  

III SP OET AU 

Nauka i zacho-

wanie:Adrian 
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Opracowanie: Redakcja „Kleksa”.  

I D SPDP 

Nauka: 

Paulina, Julia 
Zachowanie: 

Katarzyna 

NAJLEPSI SPORTOWCY K.S. MOTYL 2017-2018 

Weronika Kruk: I i II miejsce - XVII Śląski Mityng Lekkoatletyczny, Racibórz 12.10.2017,  

I miejsce - XXV Śląski Mityng Pływacki, Rybnik 24.11.2017. 

Dawid Kubara: III m. - XVII Śląski Turniej w Piłce Halowej, Ruda Śląska 20.09.2017, III m. - 

XXII Śląski Turniej Tenisa Stołowego, Jastrzębie Zdrój 08.11.2017. 

Mikołaj Kopel i Grzegorz Kużel: III m. - XVII Śląski Turniej w Piłce Halowej. Ruda Śląska 

20.09.2017. 

Robert Jedwabnik: II m. - XXII Śląski Turniej Tenisa Stołowego, Jastrzębie Zdrój  08.11.2017. 

Oliwia Jedwabnik: I i II m. Marcin Szromek: II m. XVII - Śląski Mityng Lekkoatletyczny, 

Racibórz 12.10.2017. 

Jakub Krajza I m., Martyna Rudek II m. - XXV Śląski Mityng Pływacki, Rybnik 24.11.2017. 

Martyna Rudek III i IV m.; Weronika Kruk II i V m.; Jakub Krajza I i V m.; Dominik Cu-

ber I i III m.; Filip Walecki I i II m. - X Wiosenny Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjal-

nych, Zabrze12.04.2018 

Weronika Kruk I m.; Marcin Szromek II m.; Filip Walecki III m.; Daniel Bobola V m. - XX 

Śląski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych, Tychy 16. 06. 2018. 

WIELKIE GRATULACJE!!! 
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GRZEGORZ – Szkolny Fachowiec 

Grzegorz to chłopak niezwykle sprytny, do zadań stolarskich jest wręcz wybitny. 

Nadzwyczaj dobrze piłuje, hebluje, ciekawe prace nam wykonuje. 

Potrafi nieźle tańczyć, malować, lubił w teatrze też występować,  

I szkolną gazetkę „Kleks” redagować. 

Do tego Grzegorz to sportowy talent, dla szkoły zdobywał liczne medale. 

Ten chłopak to bardzo dobry kolega i każdy może na nim polegać. 

 

IZA – Klasowa Rodzyneczka 

Iza to grzeczna, urocza dziewczyna, lecz w swojej klasie jest Ona jedyna, 

Bo cała reszta to sami faceci, lecz lepszych kolegów to nie znajdziecie,  

Choćbyście szukali po całym świecie.  

Iza na lekcjach świetnie pracuje, dokładnie zadania swe wykonuje. 

Jest pracowita, ambitna, cierpliwa i wobec innych zawsze troskliwa. 

Lubi się również modnie ubierać i przy porządkach dyżurnych wspierać. 

Ciekawe rysunki też wykonuje, którymi gazetkę „Kleks” ilustruje. 

Z Dominikiem „od zawsze” zna się, razem są w każdej kolejnej klasie. 

 
MARCIN – Wzorowy Sportowiec 

MARCIN to duży sportowy talent, dla szkoły zdobywał liczne medale. 

I w piłce nożnej, na rowerze, w biegu, Marcin jest zawsze w pierwszym szeregu. 

W każdym z tych sportów jest znakomity, należy do szkolnej, sportowej elity. 

Marcin jest zawsze w dobrym humorze i w każdej pracy chętnie pomoże.  

Z chęci pomocy wszyscy go znają i nieustannie to doceniają.   

 

MICHAŁ – Szkolny Przystojniak 
Michała w szkole każdy dobrze zna, bo powodzenie wśród dziewcząt ma. 

Szkolny przystojniak, uroczy kolega, dziewczęcym wdziękom często ulega. 

Na lekcjach stara się dobrze pracować, choć czasem lubi podyskutować. 

Michał jest bardzo uczynny i miły i nie brakuje Mu nigdy siły, 

Żeby gazetkę „Kleks” redagować i na rzecz klasy swej popracować. 

 
WIKTOR – Dociekliwy Uczeń  

Wiktora w szkole każdy dobrze zna, bo stuprocentową frekwencję ma. 

Jak nikt wzorowo do szkoły chodzi i chyba się każdy tu ze mną zgodzi. 

Ze swymi kumplami wciąż dyskutuje i na lekcjach nauczycieli „odpytuje”. 

Wiktor o zwierzętach też wszystko wie i swoją wiedzą dzielić się chce. 

Lubi, gdy z nim się w gry różne gra, bo wielką frajdę On z tego ma. 

W redakcji „Kleksa” chętnie pracuje, swymi rysunkami go ilustruje.  

Wiktor rozstaje się dzisiaj z nami, lecz może tu do nas wpadnie czasami? 
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 Opracowanie: Redakcja „Kleksa”. 

 Autor zdjęć: P. Kasia Gajda. 

Drodzy Absolwenci SSPDP: Większość z Was pracowała w redakcji „Kleksa”. Dzięki Waszej 

pracy nasza gazetka była ładniejsza i ciekawsza. W ciągu tych lat zżyliśmy się bardzo. Będziemy 

Was wspominać. Wy też nie zapominajcie o nas i odwiedzajcie nas czasami. Życzymy Wam powo-

dzenia na nowym etapie życia – koledzy z redakcji „Kleksa oraz Pani Ania i Pani Basia. 

Drodzy Absolwenci: Życzę Wam, żeby Wam się wszystko spełniło. Dla naszej szkoły dużo robili-

ście dobrych rzeczy. Koledzy i koleżanki oraz nauczyciele nigdy o Was nie zapomną. Będą Was 

pamiętać każdego dnia. Arek P., redaktor „Kleksa”. 



 

 

 

 

 

 

IZA to fajna kumpela, najlepsza. (Marcin) Jest koleżeńska i pomocna. (Daniel) Jest 

uprzejma, ambitna. (Klaudia) Jest miła, uprzejma, szczęśliwa, radosna. (Paulina) 

Iza jest fajna, pomagająca, uczciwa. (Kasia) Jest fantastyczna, pomocna, radosna. 

(Julia H.) Bardzo Ją lubię, bo jest fajną koleżanką. Podoba mi się, jak się ubiera. 

(Dominik K.) 

Iza o sobie: Lubię chodzić do szkoły, lubię nauczycieli, szkolne zabawy i bale, 

smakują mi obiady w szkole. Jeszcze lubię się spotykać z Patrycją. Będę tęsknić za 

Dominikiem, Paniami: Edytką M., Anią Ł., Renią M., Bożenką F., Asią G., za Pa-

nią Dyrektor. Cieszę się, że będzie komers. W domu bardzo lubię słuchać muzyki 

na komputerze i pomagać mojej mamie. 
 

MARCIN jest opiekuńczy. (Dominika) Z Marcinem fajnie się rozmawia, wiem, 

że pójdzie na warsztaty zajęciowe. (Weronika) Marcin jest dobry. (Adrian) Jest 

miłym, fajnym kolegą. (Sebastian) 

Marcin o sobie: Lubię uprawiać sport: biegi, piłkę nożną, badminton, jazdę na 

rowerze. W wolnym czasie chętnie opiekuję się moją siostrzenicą, Amelką, która 

jest malutka, ma pół roczku. Gdy skończę szkołę będę wspominał wszystkich na-

uczycieli, szczególnie panią Renię M. i Anię Ł. Będę tęsknić za Kamilem D., Da-

nielem B., Weroniką K.  
 

GRZEGORZ jest koleżeński, pomocny, uczynny. (Pani Lucyna) Jest miły  

i grzeczny. (Weronika) Jest dobrym kumplem. (Marcin) Jest kochany i ładnie się 

ubiera. (Julia Z.) Super mi się z nim gada, szkoda, że kończy szkołę. ( Dawid K.) 

Grzesiu jest fajnym ziomkiem i dobrym kolegą. ( Julia Z.) Jest fajny, miły, zaw-

sze uśmiechnięty, pomocny. (Iza P.) Mój kumpel Grzesiu jest najspokojniejszym 

uczniem. W moich oczach zyskał od podstawówki szacunek. Jest najlepszym ki-

bicem, którego uznaję ponad wszystkimi podziałami. Szanujcie tego człowieka, 

bo najbardziej się wysila w swojej pracy. Zawsze pomocny. Szkoda, że nie bę-

dzie chodził do szkoły. Ja bym Mu jeszcze rok wydłużył, ale wiem, że już nie można. (Andrzej) 

Grzegorz o sobie: Będę wspominał moich najlepszych kolegów i nauczycieli, Panią Anię, moją 

wychowawczynię i też koleżankę z klasy. 
 

MICHAŁ jest fajny, miło się z nim rozmawia. (Marek) Jest sympatyczny i miły. 

(Kamil) Jest pomocny dla innych. (Łukasz R.) Lubię z nim rozmawiać. (Daniel) 

Michał jest pomocny i kumpelski (Marcin), jest ambitny (Klaudia). Jest fajny  

i przyjemny. (Weronika) 

Michał o sobie: W tym roku kończę szkołę, chodziłem tu 5 lat. Przez ten okres spo-

tkałem wielu kolegów i wiele koleżanek. Poznałem także fajnych nauczycieli. Dzię-

ki wiedzy, jaką zdobyłem w naszej szkole, mogę spokojnie patrzeć w przyszłość. 

Umiejętności, jakie nabyłem uczęszczając do SPDP sprawiają, że nie straszny mi rynek pracy. Za to 

wszystkim dziękuję. 
 

WIKTOR jest miły i uprzejmy dla wszystkich. (Pani Lucyna), jest zabawny (Mar-

cin), koleżeński i opiekuńczy. (Dominika) Jest fajnym i uczynnym kolegą, bardzo 

pięknie pracuje, bardzo lubię Wiktora, robi mi herbatę, często się uśmiecha, jest 

zawsze radosny, lubię z nim grać w wisielca (Arek M.) Wiktor kończy szkołę, jest 

fajnym kolegą, daje mi żółwika i bardzo go lubię. (Maciej) 

Wiktor o sobie: Jak skończę szkołę, to będę wspominał kolegów z klasy: Arka  

i Macieja. Bardzo ich lubię i jak kiedyś ich spotkam na dworze, to chciałbym, żeby 

się ze mną przywitali i dali mi żółwika. Będę wspominał o fajnej lekcji stolarstwa.  

 

 

  

          

Portrety absolwentów SSPDP wykonali: Klaudia H., Maciej K. i Rafał L.   
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W ramach realizacji zadań programu Erasmus+ 
“Bridging Differences Through Music. Niwelowanie 
różnic poprzez muzykę", w dniach 19-25.03.2018 r.  

czworo uczniów i czworo przedstawicieli kadry ZSS nr 8  

w Tychach udało się do miasta Isparta w Turcji. W placówce Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim 

ve Sanat Merkezi spotkali się uczestnicy 3 międzynarodowych warsztatów LTT /Learning, Tea-

ching, Training/ z Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Polski oraz gospodarze z Turcji. 
Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele zespołu tanecznego PINEZKA: Julia Ziaja, Monika 

Botor i Maciej Kostuś oraz zespołu teatralnego  „? znak zapytania”: Julia Ziaja i Andrzej Michalak. 

W skład grupy weszli również: dyrektor p. Hanna Kołodziejczyk, p. Krystyna Kuskowska/?znak 

zapytania/, p. Piotr Grzesiak /Oligo Mix Band/ i koordynator p. Agata Stolecka. 

NASZ WYJAZD DO TURCJI  
Dzień 1 - lecimy z Krakowa, przez Frankfurt i Istambuł do Antalyi. Dla większości z nas to pierw-

szy wyjazd za granicę i pierwszy lot samolotem. Jest obawa i ekscytacja, a potem zmęczenie długą 

podróżą i zagubionymi walizkami. Na szczęście walizki się odnalazły po kilku godzinach i można 

było zacząć wspaniałą wizytę. Hotel super - otoczony różami, całe centrum miasta Isparta wygląda 

jak ogród różany. 
Dzień 2 - wszyscy już przyjechali, małe powitanie w hotelu, poznajemy uczniów z Hiszpanii, Ru-

munii i muzyków z Włoch. Idziemy do szkoły, która jest tuż obok - zaledwie 5 minut marszu od 

hotelu. WOW!  - szkoła udekorowana na nasze powitanie balonami i napisami - tureccy nauczyciele 

i uczniowie witają nas bardzo serdecznie.  

Potem jest lunch (czytaj: lancz: lekki posiłek, 

rodzaj drugiego śniadania) z przysmakami kuchni 

tureckiej. Po południu - oficjalne powitanie. Nie-

którzy uczniowie są ubrani w tradycyjne stroje. 

Są zabawy, tańce i piękna muzyka turecka. 

Dzień 3 - rano w szkole włoscy muzycy prezentu-

ją warsztaty na temat „Jak modyfikować instru-

menty dla osób niepełnosprawnych”. Możemy 

zobaczyć, jak wygląda ich praca w Stowarzysze-

niu AccordiAbili. Widzimy dostosowane pianino, 

trąbkę, puzon i inne przedmioty, które można 

potraktować jak instrumenty. Potem małe szkolne warsztaty: zabawa z gliną. Robimy sobie pamiąt-

kowe tabliczki np. z imieniem wg dawnego alfabetu. 

Po obiedzie składamy oficjalną wizytę w Kuratorium Oświaty - przyjmuje nas miło Pan Dyrektor. 

Na stadionie, w którym mieści się studio nagraniowe, chcemy nagrać nasze piosenki projektowe 

LOVE SONG i PEACE SONG, ale po kilku godzinach okazuje się, że jest to bardzo czasochłonne,  

a my mamy za mało czasu. Nie udaje nam się nagrać wszystkiego. 

Dzień 4 - 22.03.2018 r. Dzień Koncertu - od rana trwają 

próby w pobliskim teatrze, bo międzynarodowy koncert 

to nasz najważniejszy punkt programu. Koncert nosi tytuł 

„GiVE a PLACE for PEACE” /Zróbmy miejsce dla Po-

koju/. Tureccy uczniowie przygotowali utwory, które dla 

nas grają i śpiewają. Każda placówka prezentuje też swo-

je występy.  Występ uczniów i nauczycieli ZSS nr 8 pod 

tytułem „Light me up! Muzyka Polska - jej historia  

z przymrużeniem oka” wzbudza aplauz na widowni. Jest 

barwnie i zabawnie. 

Pod koniec koncertu wszyscy śpiewają 2 piosenki projek-

towe: LOVE SONG i PEACE SONG. To brzmi wzrusza-

jąco. 
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Dzień 5 - wycieczka do Antalyi - zwiedzamy piękne, 

górzyste okolice południowej Turcji. Po drodze oglą-

damy świetnie zachowany starożytny teatr i akwedukt 

(wodociąg) Aspendos, spacerujemy po sadzie poma-

rańczowym. Nigdy nie wiedzieliśmy drzew pomarańczowych, 

wszystko pachnie jak nasz jaśmin. 

W Antalyi spacerujemy po starożytnym mieście, wstępujemy do meczetu (świątynia muzułmańska), 

zwiedzamy port, gdzie cumują ogromne żaglowce, a na koniec oglądamy rekiny i inne piękne ryby 

pływające nad naszymi głowami w tamtejszym Akwarium. Wrażenia są niesamowite. 

Dzień 6 - Ostatni dzień pobytu. Zwiedzamy Ispartę - Miasto Róż, które produkuje najwięcej na 

świecie olejku i wody różanej. Zwiedzamy fabrykę produkującą kosmetyki różane oraz muzeum 

dywanów „Prof. Dr Turan Yazgan Halı ve Kilim Müzesi”. Na zakończenie jedziemy w góry obej-

rzeć z tarasu widokowego malownicze jezioro Egirdir. Widok cudowny, nawet jest tęcza! 

Koniec pobytu to certyfikaty i drobne upominki przekazywane sobie wzajemnie, ale przede wszyst-

kim radość ze wspólnie spędzonych chwil i poznania wielu nowych kolegów z Hiszpanii, Rumunii, 

Włoch i Turcji, z którymi połączyła nas MUZYKA - JEJ MOC JEST WIELKA! 

OPINIE UCZNIÓW 

Julia Ziaja: Pobyt w Turcji był dla mnie 

bardzo miłym i pełnym wrażeń wydarze-

niem. Po raz pierwszy w życiu leciałam 

samolotem i było to fascynujące przeży-

cie. Pobyt w Isparcie był okazją do spo-

tkania z wieloma wspaniałymi ludźmi  

z różnych krajów: Turcji, Hiszpanii, Ru-

munii i Włoch. Tureccy gospodarze wspa-

niale nas przyjęli i ugościli. Oprócz 

wspólnie spędzonych chwil przy projek-

cie, mieliśmy też okazję zobaczyć dużo ciekawych miejsc np. fabrykę kosmetyków różanych, mu-

zeum dywanów „Prof. Dr Turan Yazgan Halı ve Kilim Müzesi”, stadion, akwarium i wiele innych. 

Poznaliśmy smaki kuchni tureckiej, a smakowała wyśmienicie. Najlepsze jest jednak to, że miałam 

okazję poznać wspaniałych ludzi i nawiązać nowe przyjaźnie. Wspólny koncert jest tego najlepszym 

dowodem. Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom zaangażowanym w ten projekt, bo on na długo 

pozostanie w mojej pamięci. 

Monika Botor: Turcja to bardzo ładny i gościnny kraj. Wszyscy ludzie,  

z którymi spotkaliśmy się byli bardzo mili i uprzejmi. W Turcji podziwia-

liśmy piękne widoki. To kraj pachnący różami - produkuje się tam różane 

kosmetyki i słodycze o smaku i zapachu róż. Fajnym przeżyciem było 

zbieranie pomarańczy w sadzie. Niestety, u nas w Polsce pomarańcze nie 

rosną. Podczas pobytu w Turcji byliśmy na wielu wycieczkach, między 

innymi w oceanarium, gdzie oglądaliśmy różne ryby, m.in. rekiny. W Tur-

cji mieszkaliśmy w mieście Isparta, w bardzo fajnym hotelu, w którym 

były bardzo wygodne łóżka. Poznałam wielu uczniów z innych krajów. 
Maciej Kostuś: Dla mnie pobyt w Turcji to integracja z grupami z innych 

krajów, poznanie kultury tureckiej i smakowanie kuchni tureckiej. Wspa-

niałe atrakcje to zwiedzanie fabryki kosmetyków, akwarium oraz wspólne zabawy. 
Andrzej Michalak: Jestem bardzo zadowolony, że znalazłem się w reprezentacji naszej szkoły na 

wyjazd do Turcji. Pierwszy raz leciałem samolotem i jest to bardzo miłe doświadczenie. Poznałem 

kolegów z innych krajów, jak również turecką kuchnię. W Antalyi zobaczyłem sad z drzewami po-

marańczy, natomiast w Isparcie fabrykę różanych kosmetyków. Bardzo podobały mi się występy 

uczestników różnych krajów.        Opracowanie: P. Agata Stolecka. 

Więcej informacji i zdjęć na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku. 
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PROJEKT ERASMUS+ prawie na finiszu…tym razem PRZYSTANEK HISZPANIA. 
 

W dniach 31.05-4.06.2018 r. Pani Agata Stolecka, nauczyciel języka angielskiego, koordynator pro-

gramu ERASMUS + współfinansowanego przez Unię Europejską „Bridging Differences Through 

Music. Niwelowanie różnic poprzez muzykę” oraz Panie Katarzyna Gajda i Edyta Kędzierska 

uczestniczyły w międzynarodowym spotkaniu koordynatorów i kadry w/w projektu, które miało miej-

sce w Hiszpanii, w mieście ALMENDRALEJO. 

Było to ostatnie spotkanie uczestników tego 2-letniego projektu, którego realizacja dobiega końca. 

Wszyscy goście uczestniczyli w uroczystym powitaniu oraz w szkolnym święcie pt. „Drzewo Poko-

ju”, gdzie wykonano piosenki o pokoju i miłości w języku angielskim. Nauczyciele mieli możliwość 

zwiedzenia szkoły – niesamowite dekoracje i dużo sprzętu komputerowego wzbudzały podziw. Zwie-

dzili też muzeum historyczno-archeologiczne na terenie Almendralejo, gdzie są wykopaliska sprzed 

naszej ery. 

Kolejnego dnia wszyscy zwiedzili przetwórnię win, a także centrum miasta, a w nim Teatr Miejski, 

gdzie akurat obchodzono Weekend Romantyzmu w Almendralejo.  

Późnym popołudniem wszyscy udali się do szkoły na uroczyste zakończenie projektu, wręczenie cer-

tyfikatów i drobnych 

upominków uczniom  

i nauczycielom. Było to 

niesamowite i wzruszają-

ce przeżycie, pełne cie-

płych słów i gestów,  

w towarzystwie rodziców 

i pozostałych nauczycieli 

z tamtejszej szkoły. Ce-

remonię uświetnił fanta-

styczny występ tańca fla-

menco w wykonaniu grupy tanecznej "Carmen La Parreña". Tańczy-

ły i dzieci i dorośli. 

Dzień kolejny to zwiedzanie zabytkowego i uroczego miasta Sewilla, które ma jedną z największych 

katedr w Europie, Corridę, egzotyczną zieleń, piękne parki, budynki i jedyny w swoim rodzaju Plac 

Hiszpański, po którym można popływać łódką. 

4 czerwca 2018 r. wszyscy uczestnicy pożegnali się, wiedząc, że niesamowity, 2-letni etap międzyna-

rodowej współpracy dobiegł końca. Łza się w oku zakręciła.  

Ostatnim etapem projektu będzie uroczyste szkolne zakoń-

czenie projektu Erasmus+ dn. 14.06.2018 r. oraz napisanie 

przez koordynatorów szczegółowego raportu końcowego. 
 

Na zdjęciu obok koordynatorzy: od lewej Maria z Włoch, 

Monse z Hiszpanii, Agata z Polski oraz Camelia z Rumunii. 

Brakuje Hidayeta z Turcji. 

 

GOOD BYE ERASMUS + 
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„Bridging Differences Through Music.                 

Niwelowanie różnic poprzez muzykę” 

Dzięki temu projektowi pozwoliliśmy zabrzmieć 

głośniej międzynarodowej muzyce, która połączyła 

nie tylko nasze szkoły, ale i serca. 

Opracowanie: P. Agata Stolecka. 



 

 

 

 

 
 

Patrycja i Jacek są z nami od drugiego semestru. Patrycja jest uczennicą II,  

a Jacek uczniem III klasy montessoriańskiej. Oboje są lubiani w klasie, 

szybko odnaleźli się w nowym miejscu. Lubią spędzać czas w szkole i ba-

wić się z innymi dziećmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

Jacek o sobie: 

Jestem Jacek i mam 10 lat. Urodziłem się w Polsce, ale całe 

życie mieszkałem w Anglii, dlatego niektórzy nazywają mnie 

Jack. Tam chodziłem do szkoły. Teraz przyjechałem do Pol-

ski, uczę się mówić po polsku. Jest to dla mnie trudne.  

Jest tu bardzo fajnie. Najbardziej lubię się bawić. Bardzo lu-

bię zajęcia komputerowe i basen. Mieszkam bardzo blisko 

szkoły, mam młodszego brata, który chodzi do przedszkola. 

Na wakacje pojadę do Grecji. 

 

Opracowanie: P. Katarzyna Gajda 
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Koledzy o Patrycji: 

Michał: Patrycja jest fajna i lubię ją bardzo. Pomaga mi. 

Jacek: Jest dobra. 

Kacper: Jest fajna. Gdy wracamy z basenu to kupuje słodycze  

i się z nami dzieli. 

Sebastian: Jest bardzo, bardzo fajna. Zawsze się czymś z nami 

podzieli. Wiem, że lubi truskawki i czekoladę. 

Bartek: Jest fajna i lubi grać w kosza. 

 

Koledzy i koleżanka o Jacku: 

Michał: Jacek bardzo lubi dinozaury i Godzillę. Bardzo go 

lubię. 

Patrycja: Jacek jest dla mnie bardzo miły, jest fajny i lubi jeść 

słodycze. 

Bartek: Jest bardzo fajny i koleżeński. 

Marcel: Cały czas czuję, jakby był moim bratem. Nawet tak 

samo się kłócimy. 

Sebastian: Jacek jest najmądrzejszy z naszej całej klasy. 

Kacper: Jacek jest bardzo fajny i oglądał ze mną przeróbkę 

Godzilli. 

 

Patrycja o sobie:  

Jestem Patrycja i mam 9 lat. Nie lubię, gdy ktoś nazywa mnie Patka lub 

woła do mnie Pati. Mam babcię, która jest teraz chora i chcę, by wy-

zdrowiała. Nie mam siostry ani brata, ale mam trzy albo cztery kuzynki. 

Lubię słodycze. W naszej szkole podobają mi się zajęcia komputerowe. 

I w ogóle wszystko lubię w szkole. W maju miałam Pierwszą Komunię. 

 



 

 

 

 

 

Od 19 maja do 1 czerwca przebywaliśmy na turnusie rehabilitacyjnym w Dźwirzynie. Pogoda dopisa-

ła, jedzenie było przepyszne. Na zabiegi, które dobrał nam lekarz, chodziliśmy z przyjemnością, gdyż 

polubiliśmy Panie Pielęgniarki, życzliwe i kochane.  

W Dźwirzynie przebywali też uczestnicy ubiegłorocznego turnusu, nasi przyjaciele ze Staszowa i Po-

łańca. Był czas na wspólne zajęcia i zabawy. Wszystkim bardzo się podobały dyskoteki, które znako-

micie prowadził najlepszy z najlepszych DJ –ów, czyli Pan Piotr. Dzięki Niemu wybawiliśmy się  

i wytańczyliśmy za wszystkie czasy.  

Chcieliśmy podziękować Dyrekcji naszej szkoły za to, że mogliśmy pojechać na taki turnus. Również 

pani Bożence, która fajnie zorganizowała nam pobyt, dbała o nas przez cały czas. Bardzo dziękujemy 

naszym wychowawcom za troskę i cierpliwość.  

Poniżej zamieszczamy wypowiedzi nasze i naszych przyjaciół, przedstawiające wrażenia z pobytu  

w Dźwirzynie. Prezentujemy również wiersze – zagadki, dotyczące uczestników turnusu. Wymyślił je 

Pan Piotr, przy niewielkiej pomocy kadry pedagogicznej. Jeśli odgadniecie, o kim jest mowa, prosimy  

o zgłoszenie się do sali nr 13 w nowym budynku i podanie odpowiedzi, to znaczy imion opisanych 

osób (w terminie do 21 czerwca). Kto prawidłowo poda przynajmniej 7 imion, weźmie udział w loso-

waniu nagród. 

Opracowali uczniowie SSPDP, uczestnicy turnusu.  
 

Wypowiedzi naszych Przyjaciół z Połańca i Staszowa: 

• Żółwiowo, piach i woda. Super z Wami (Kacper z Połańca) 

• Pobyt tutaj to fantastyczna zabawa, nie brakowało humoru i śmiechu 

(Jacek z rodzicami) 

• Było wspaniale bawić się z Wami i miło spędziliśmy ten czas (Da-

mian z rodzicami) 

• Szkoda, że tak krótko, tak przyjemnie z Wami, zostaną w pamięci te 

nadmorskie wspomnienia, wytańczone, rozśpiewane (rodzice Kacpra) 
 

Wypowiedzi naszych uczniów: 

• Najbardziej lubiłam chodzić na zabiegi. Podobał mi się „Mam talent”, 

ja kocham tańczyć i śpiewać. Fajne były fryzury, które robiła pani 

Agnieszka. Podobały mi się spacery nad morze, wycieczki, opalanie 

się. Kocham wszystkich wychowawców: Pana Piotrka, Panie: 

Agnieszkę, Asię, Teresę, Bożenkę, Anię i kolegę Daniela. 

Chcę wrócić na turnus, żeby opalić całe ciało. (Ola S.) 

• Była bardzo profesjonalna opieka lekarska, która relaksowała 

ludzi i za to bardzo dziękujemy, dużo zdrowia i miłości dla 

osób niepełnosprawnych. Było fajnie!!! (Maciek M.) 

• Na turnusie było fajnie. Najbardziej podobała mi się pani Aga  

i Pan Piotr, który grał na gitarze. Jedzenie było dobre, mogłem 

tańczyć z Olą. Podobało mi się, że byłem DJ’em (Daniel R.) 

• Najbardziej podobał mi się Pan Piotr, który robił mi pyszne 

śniadanko. Lubiłem tańczyć w: „Mam talent”. Podobała mi się 

jeszcze Ola. Na plaży lubiłem grać w piłkę i się opalać (Mate-

usz F.) 

• Najbardziej mi się podobała lodziarnia „Nierówno pod sufi-

tem”, bo mają tam naturalne i pyszne lody. Również podobał 

mi się rejs statkiem. Jedzenie było tak dobre, że aż szok! (We-

ronika Sz.) 
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• Bardzo podobał mi się rejs statkiem i spacery. Brałam udział w „Mam ta-

lent”, w którym zdobyłam wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że chodziłam do 

kościoła. Dziękuję Pani Bożence, że mnie zabrała na turnus. Dziękuję pani 

Ani za wszystko i wszystkim opiekunom za uśmiech i ciekawie spędzony 

czas. Było super fajnie! (Magda H.) 

• Wszystko bardzo mi się podobało (Iza D.) 

• Na tym turnusie podobała mi się lodziarnia „ Nierówno pod sufitem”. Bo 

były tam naturalne lody. Podobał mi się również „Mam talent”, bo tam się 

wyśpiewałam. (Dominika T.) 

• Bardzo mi się podobała plaża. Podobało mi się na wyciecz-

ce w ogrodach, na spacerach i w lodziarni „Nierówno pod 

sufitem” (Daniel B.) 

• Wszystko bardzo mi się podobało (Karolina K.) 

• Na turnusie było fajnie, podobały mi się dyskoteki i lody. 

(Arek) 

• Lubiłam pomagać Panu Piotrowi, chodzić na spacery: do 

portu, nad jezioro i nad morze. Fajne były dyskoteki, podo-

bały mi się rozmowy z kumplami. Zaprzyjaźniłam się  

z Wiktorią. Podobał mi się labirynt z grabów. Jestem zadowolona z zabiegów. (Julia Z.) 

• Pan Piotrek robił takie 

kawały, że było weso-

ło. Dużo chodziliśmy 

na spacery. Jak szedł 

Pan Piotr, to szliśmy 

szybko, a jak ktoś inny, 

to szliśmy wolno. Po-

znałam fajnych ludzi – 

na zabiegach miałam 

wirówkę i robiła mi ją 

Białorusinka z Grodna – Pani Lena. Jedzenie było extra. 

Wycieczki były fajne, super było w ogrodach. Byłam tam na 

wieży widokowej. Płynęłam statkiem. Na wycieczce w Ko-

łobrzegu dowiedziałam się od przewodnika, że jest tam Po-

mnik Żołnierza Wyklętego. Poznałam również legendę 

związaną z Jeziorem Resko. Runął tam do tego jeziora samo-

lot i znajdujące się w nim dzieci niemieckie utonęły. Myśla-

łam, że pani Ania robi wywiad do filmu „Akademia pana 

Kleksa”, a okazało się, że to do gazetki „Kleks”. Za to Pani 

Agnieszka – żona Muzykanta jest super kobietą i gitara!!! 

(Patrycja) 

 

 

 

 

 

  

Autorzy rysunków: Str. 14: Magda H.: W żaglówce; Rafał 

L.: Randka na plaży; Daniel R.: Dyskoteka Pana Piotra;  

Str. 15 od lewej: Daniel B.: Dyskoteka; Ola S.: Na morzu; 

Weronika K.: Wieża widokowa; Weronika Sz.: Lody; 

Andrzej M.: Rejs statkiem po morzu; Arek M.: Spacer po 

mieście. 

          

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, czerwiec 2018  11 



 

 

 

 

 
 

Bardzo miłe słowa napisała o nas Pani Pielęgniarka oraz pozostali pracownicy bazy zabiegowej. Oto 
jej wypowiedź: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A teraz już obiecane wiersze – zagadki do śpiewania na melodię” A ja Dunia ma, Dunia dziewoczka 
maja”, wymyślone przez pana Piotra przy niewielkiej pomocy kadry pedagogicznej. Jesteśmy cie-
kawi, czy odgadniecie, o kim jest mowa w wierszykach. Odgadnięte imiona wpiszcie obok zagadek, 
na kropeczki.  
 

1. Przez różowe okulary 
patrzy sobie na świat cały, 
tu perukę se założy, 
dzisiaj śmiechem wszystkich złoży………………. 
2.  Gdy wybierasz się gdzieś w trasę 
on ci będzie twym kompasem, 
błyskawica, małe drzewko, 
takie ksywy ma koleżka………………………….. 
3. Jeden pieśniarz, drugi didżej, 
na ich widok sercu lżej, 
przystojniaki, że ho ho ho! 
Bo tych braci każdy zno………………………….. 
4. Despacito czy też inne, 
tańczą równo i wybitnie, 
bo to grupa odlotowa, 
pewnie wiecie o kim mowa!................................... 
5. Choć początki trudne miała 
i czas jakiś se płakała, 
teraz stroi się i śmieje, 
na parkiecie też szaleje…………………………… 
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Pragniemy na ręce pani Kierownik Grupy OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ, Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Tychach, przekazać bardzo serdeczne słowa uznania za ich postawę, za zachowanie na 
Turnusie Rehabilitacyjnym w Dźwirzynie. 
– Za czułość w świadczeniu sobie nawzajem pomocy w zmaganiu się z trudnościami dnia codzien-
nego. 
– za zaufanie, jakim darzycie każdego człowieka, nie zawsze odwzajemnione. 
– za zdolności wokalne i manualne, które niejednokrotnie jest Wam trudno zdobywać. 
– za zadowolenie, które okazujecie we wszystkim, co jesteście w stanie dokonać. 
Życzymy Wam wszystkim: pogody ducha, ludzkiej życzliwości oraz ciepła i spokoju. 
Podziękowania i słowa uznania dla Waszych Rodziców, Opiekunów, Wychowawców, Nauczycieli 
– za zrozumienie problemów osób niepełnosprawnych i rozwiązywanie ich problemów. 
– Życzymy, aby nigdy nie zabrakło Wam sił, chęci oraz motywacji do wykonywania pracy. 
TROSKA I ŻYCZLIWOŚĆ WOBEC SŁABSZEGO JEST POTWIERDZENIEM SŁÓW, IŻ 
„SZCZĘŚCIEM JEDNEGO CZŁOWIEKA JEST DRUGI CZŁOWIEK” 

Pracownicy Bazy Zabiegowej Krystyna Kucharczyk, Olena Ponomarienko, Marcin Papież. 
 

Od Redakcji: W tekście zachowano oryginalną pisownię. 

6. Zawsze pięknie się ubiera, 
bo to fanka jest Biebera, 
teraz stroi się też cudnie, 
by zatańczyć z Nikim Wróblem…………….... 
7. Gdy w świetlicy gra muzyka 
nie potrzebna jest mu kryka 
i przez salę kroczy dumnie, 
by z Ewunią tańczyć szumnie!.......................... 
8. Choć pazurków nie ma u niej, 
za to słówkiem drapnąć umie, 
ale częściej się przytula 
i uśmiechem nas rozczula!................................ 
9. To chodząca dobroć cała, 
o tym wie najlepiej Ziaja, 
dobre serce i troskliwość, 
zawsze uśmiech, nie złośliwość………………. 
10. Temperament ma ognisty, 
jak wierzchowiec narowisty, 
ale dzielny strażak tata 
gasi figle, które płata…………………………. 
11. To gaduła niesłychany, 
kiedy mówi, to drżą ściany, 
mecz za meczem by oglądał, 
jego miłość piłka nożna………………………. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

          

12. W jej serduszku mieszka Rafał, 
miłość wciąż wyznaje mu, 
na jej palcu pierścień błyszczy, 
który jej Rafałek dał…………………………... 
13. Ten przystojniak z naszej grupy 
jest obiektem westchnień dam, 
co niedziele albę wdziewa 
i jak anioł stoi tam…………………………….. 
14. Gdy Cysiunia czy też Tymek 
oraz Kubuś problem ma, 
mogą do niej się przytulić, 
bo serduszko dobre ma……………………… 
15. Z Izą rano na spacerze, 
wieczór z Madzią idzie w tan, 
z Werką także go coś łączy, 
taki z niego Don Juan…………………………. 
16. Choć choróbsko ją dopadło 
humor nie opuścił jej, 
bo lekarstwem na jej bóle 
z Połańca Jacek zawsze był…………………... 
17. Ma na głowie burzę loków, 
to maleństwo każdy zna, 
jest grzeczniutka i kochana, 
o porządek zawsze dba……………………….. 
18. Szołmen z niego znakomity, 
gdy układa kubki w mig, 
miłość wciąż wyznaje Oli, 
taki z niego niezły smyk……………………… 
19. On o mamy dba kondycję, 
do joggingu zmusza ją, 
ten nasz mały uciekinier 
w morzu by dzień cały stał…………………… 
 

20. Ten mądrala niesłychany 
rokową duszę w sobie ma, 
meluzyną jak przywalił, 
szyby, ściany tu drżały………………………... 
21. On jadłospis ma w paluszku 
lecz talentów więcej ma, 
śpiewa whisky tak wspaniale, 
jakby Rysiek sam mu grał…………………….. 
22. Chocolate to jest utwór, 
który bardzo lubi on, 
śpiewa, tańczy, występuje 
i z Izunią spaceruje…………………………… 
23. Telefony proszę oddać, 
tak wołała do nas co dzień, 
gdy mam talent oceniała, 
swoim wdziękiem zachwycała………………... 
24. Z babcią, dziadkiem tu przyjechał 
ten przystojniak śliczny nasz, 
w morzu siedziałby dzień cały, 
lecz babunia goni go………………………….. 
25. On nazwisko ma idola, 
na mam talent tańczył solo, 
razem z tatą się plażuje 
i jedzonko mu smakuje……………………….. 
26. Piechur z niego znakomity, 
na parkiecie wyśmienity, 
grzeczny, miły i kochany, 
zawsze blisko swojej mamy…………………... 
27. Od dwóch roczków są już z nami, 
to przyjaciół naszych brać, 
razem gramy i śpiewamy, 
z nimi miło płynie czas……………………….. 
 

 

 
 
1. My lubimy was, cieszymy się 
że jesteśmy razem, 
bo bawimy się, tańczymy też 
i jest nam wszystkim raźnie. 
 
 
2. Nasza przygoda już niedługo kończy się 
i nie ukrywam, przykro nam na pewno, 
kochamy morze, piasek i imprezy też 
i za to wszystko oddałbym niejedno. 
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3. O was wspomnienia dla nas miłe zawsze są, 
bo nasze dzieci bawią się wspaniale, 
Tychy – Połaniec – Staszów, to jest właśnie to, 
kiedy pan Piotr przycina na gitarze! 
O… jak fajnie jest, jak super jest, uśmiechnij się! 
 

Piosenka ułożona przez rodziców naszych  
przyjaciół z Połańca i Staszowa i zaśpiewana  
przez Nich na pożegnalnej dyskotece. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek, 29 maja, grupa naszych uczniów, przebywających na turnusie rehabilitacyjnym  

w Dźwirzynie, zwiedziła ogrody Hortulus w Dobrzycy, niedaleko Kołobrzegu.  

 

  

 
 

Ogród zajmu-

je powierzch-

nię 25 hekta-

rów. Uprawia 

się tam wiele 

roślin, które 

poznaje się  

i podziwia,  

a także kupuje. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Do bukowego, 

dwumetrowego 

labiryntu wybra-

ła się grupa od-

ważnych z panią 

Agnieszką, panią 

Anią i panem 

Piotrem.  
 
 

Ciekawy był też kwiatowy zegar słoneczny. Naszą wizytę zakończyli-

śmy w ogrodowej kawiarni, jedząc pyszne lody.  

W ogrodach Hortulus w Dobrzycy naprawdę bardzo nam się podobało. 
 

 

 

Artykuł przygotowali uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego pod kierunkiem P. Joanny Mielimonki. 

Zdjęcia: P. Joanna Mielimonka. 
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Tunel z drzew liściastych. 

Tunel brzozowy  

w ogrodzie leśnym. Tego upalnego dnia nasza gru-

pa z przyjemnością przecha-

dzała się w tunelu z drzew oraz 

wśród brzóz ogrodu leśnego.   

 

Urzekły nas nazwy alejek  

i ogrodów tematycznych, np. 

„Dróżka Zapłakanej Jarzębi-

ny” albo „Rozarium pod 

Upadłym Aniołem”.  

Przywitała nas postać Baby Jagi.  

Podczas spaceru zwiedziliśmy tereny z kwiatami jadalnymi, 

z których najbardziej znany jest kalafior i brokuł. W lipcu 

na terenie ogrodu odbywa się Kulinarny Festiwal Kwiatów 

Jadalnych. Wtedy można się dowiedzieć, jakie kwiaty nada-

ją się do jedzenia i jakie potrawy można z nich przyrządzić.  

Bukowy labirynt. 

Podziwialiśmy 

czosnek  

ozdobny i inne 

rośliny. 

Wdrapaliśmy się też na wieżę 

widokową, skąd roztaczał się 

widok na cały labirynt. 



 

 

 

 

 

   
 

 
 

Każdy z nas może robić i robi rzeczy, które niszczą nasze środowisko, ale i takie, które pomaga-

ją je chronić. Żeby zachowywać się mądrze, warto wiedzieć, co szkodzi naszemu środowisku, a więc 

również nam. Kiedy człowiek i to, co robi, jest zagrożeniem dla przyrody?  

• Po pierwsze – wysyłając w powietrze dym, w którym znajdują się trujące substancje. Musimy 

pamiętać, że powietrze trują nie tylko dymiące kominy fabryczne. Jeżeli palimy w domowych pie-

cach śmieci, to dym, który powstaje nie tylko nieprzyjemnie pachnie, ale przede wszystkim truje.  

• Po drugie – ludzie produkują ogromne ilości śmieci. Większość z nich nie jest ponownie prze-

twarzana. Część jest wyrzucana w lasach, parkach i na dzikich wysypiskach. Oprócz brzydkiego 

widoku, śmieci te są przede wszystkim trucizną dla roślin, zwierząt i gleby. Rośliny i zwierzęta giną 

też podczas pożarów i podczas wypalania łąk. Wycinając lasy, zabieramy zwierzętom ich domy,  

a sobie filtry powietrza. 

Ludzie, którym zależy na przyrodzie, starają się ją chronić. Zakładają parki narodowe i rezerwa-

ty przyrody. Ustalają, które rośliny i zwierzęta powinny być pod szczególną ochroną. Żeby zmniej-

szyć rozmiary zniszczeń w przyrodzie, ludzie starają się oszczędzać wodę i energię elektryczną, sa-

dzą nowe lasy.  Każdy z nas może dołożyć do tego własną cegiełkę, ograniczając ilość produkowa-

nych śmieci i – przede wszystkim – segregując je tak, aby nadawały się do ponownego wykorzysta-

nia. Możemy w domu zbierać makulaturę czy złom, które potem można oddać do skupu surowców 

wtórnych. To, co zbierzemy, zostanie powtórnie przerobione, a my zyskamy trochę drobniaków na 

lody. Pamiętajmy, że większość śmieci nadaje się do segregacji i dla własnego dobra powinni-

śmy to robić.  

Od niedawna obowiązują nowe zasady segregacji i warto się z nimi zapoznać. Pojawił się tam 

kolor szary – symbol dla tych nielicznych odpadów, których przetworzyć już się nie da.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec polecamy wszystkim fragment wiersza  

Małgorzaty Strzałkowskiej: 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

JAK CZŁOWIEK WPŁYWA NA ŚRODOWISKO NATURALNE? 

 

Opracowanie: uczniowie klasy IV/V SP OET  

pod kierunkiem P. Róży Hryszko. „KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, czerwiec 2018  15 

Nie bądź, człeku, bity w ciemię!!! 

Dbaj z zapałem o swą Ziemię!!! 

Szanuj Ziemię ponad wszystko, 

Bo to twoje środowisko!!! 

I innego, choćbyś chciał, 

Raczej już nie będziesz miał!!! 



 

 

 

 
 

SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI „Nie jestem sam. Inni są tuż obok” 
 
Dzień 16 maja 2018 r. 

był dla uczniów  

i nauczycieli naszej 

szkoły okazją do pod-

sumowania całorocz-

nych działań profilak-

tycznych, organizowanych przez koordynatorki: pedagoga – P. Beatę Piecha-Frycowską, P. Bożenę 

Furgał oraz P. Barbarę Łozowską. Integralną częścią imprezy było wiele wspaniałych warsztatów 

profilaktycznych, za których profesjonalne poprowadzenie z tego miejsca serdecznie dziękuję. 

W trakcie roku szkolnego odbywały się zajęcia, podczas których uczniowie zdobywali wiedzę oraz 

kształtowali umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz radzenia sobie  

w trudnych sytuacjach.  

Jak co roku, nasza placówka systematycznie współpracowała z przedstawicielami Straży Miejskiej 

oraz Komedy Miejskiej Policji. W tym roku podjęliśmy również współpracę z uczniami Szkoły Pod-

stawowej nr 14, którzy poprowadzili dla naszych dzieci i młodzieży Szkołę Przetrwania. Dla 

wszystkich grup uczniów prowadzone były też zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne  

i profilaktyczne. Społeczność szkolna wzięła udział w kampanii miejskiej „Dlaczego? Porozma-
wiajmy o trudnych uczuciach”.  

Już po raz kolejny z inicjatywy pedagoga szkolnego P. Beaty Piecha-Frycowskiej oraz opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego P. Bożeny Malcharek zostały przeprowadzone dwa konkursy.  

W pierwszym z nich – „Mój Autorytet i Drogowskaz” – uczniowie mieli za zadanie wyłonić takie-

go pracownika szkoły, który jest dla nich autorytetem i wzorem do naśladowania. W drugim – 

„Uczeń Roku” – dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści oraz pracownicy niepedagogiczni 

wybierali najbardziej prospołeczną osobowość roku.  

Nauczycielki – P. Barbara Łozowska oraz P. Anna 

Łukowiec ogłosiły i przeprowadziły również konkurs 

plastyczny „Nie jestem sam. Inni są tuż obok”,  

a nagrodzone prace można było podziwiać na wysta-

wie podczas trwania całej imprezy oraz przez kolejne 

dni po jej zakończeniu. 

Moi wspaniali Uczniowie! 

Kończymy ten rok szkolny. Mam nadzieję, że udało 

nam się wyposażyć Was w wiedzę i umiejętności ra-

dzenia sobie z kłopotami dnia codziennego i że szkoła 

jest dla Was przyjazna i bezpieczna. Podczas wakacji 

życzę Wam samych słonecznych dni i wspaniałych 

przeżyć. Głęboko wierzę w to, że każda Wasza decy-

zja będzie przemyślana i właściwa. 

Z tego miejsca żegnam też moich wspaniałych uczniów szkoły zawodowej oraz młodzież kończącą 

naukę w SPDP. Ściskam Was wszystkich razem i każdego z osobna oraz zapraszam na spotkania 

KLUBU ABSOLWENTA w przyszłym roku szkolnym. 

         Wasz pedagog – Beata Piecha-Frycowska 
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Święto wszystkich tych, którzy chcą czuć się  

dobrze i bezpiecznie w szkole, w domu i na ulicy, 

a tym samym nie wyrażają zgody na zachowania agresywne i przemoc. 



 

 

 

 

 
 

LAUREACI KONKURSÓW SZKOLNYCH 
 

Laureatami konkursu „Mój Autorytet i Drogowskaz” zostali: 

• Pan Janusz Mędrak 

• Pani Tomasz Wójcik 

 

Laureatami konkursu „Uczeń Roku” zostali: 

 
III MIEJSCE 

• Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – 
Izabela Dudek 

• Szkoła Branżowa I stopnia z oddziałami zasadniczej 

szkoły zawodowej – Ewa Mildner 
• SPDP – Kamil Dera 
 

II MIEJSCE 
• Szkoła Podstawowa z oddziałami gim-

nazjalnymi – Żaneta Chodorowska 
• Szkoła Branżowa I stopnia z oddziałami 

zasadniczej szkoły zawodowej –  
Arkadiusz Świaczny 

• SPDP – Andrzej Michalak 
 

I MIEJSCE 
• Szkoła Podstawowa z oddziałami gim-

nazjalnymi – Marcin Soboń 
• Szkoła Branżowa I stopnia z oddziałami 

zasadniczej szkoły zawodowej – Angelika Rusiniak 
• SPDP – Arkadiusz Michalak 

 

Nagrodą za zwycięstwo były dyplo-

my oraz torby pełne niespodzianek. 

Dodatkowo uczniowie otrzymali 

kubki ze swoim zdjęciem. 

 
WIELKIE GRATULACJE DLA 
WSZYSTKICH LAUREATÓW! 

 

 
 

Opracowanie: pedagog Beata Piecha-

Frycowska.  

Zdjęcia: P. Katarzyna Gajda. 
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A skoro wakacje, to również czas wakacyjnych podróży. Dziś zapraszamy Was do przeczytania ar-

tykułu na temat trzech ciekawych, tajemniczych i bardzo starych miejsc. 
 

O Stonehenge, czyli tajemniczych kręgach kamiennych dużo może Wam powiedzieć Jacek. Był on 

w Anglii i ma dość dużo informacji na ten temat. 

Choć nie widział ich osobiście dużo słyszał o tym 

miejscu od swoich rodziców i angielskich nauczy-

cieli. 

- Tam jest dużo kamieni ustawionych w kręgu, cza-

sami są ułożone jeden na drugim i tworzą takie 

przejścia. Wszystko jest większe ode mnie. Jest tam 

bardzo dużo turystów, którzy robią zdjęcia - mówi 

Jacek. 

Kamienny krąg znajduje się w mieście Kromlech. 

Aktualnie można zwiedzać obiekt, który został 

poddany naprawom w XX wieku.  

 

Kolejną starożytną budowlą jest El Castillo, czyli 

zamek (piramida) Kukulkana. Jest położony bardzo 

daleko od nas, ponieważ aż w Meksyku. Wygląda 

jak piramida ze ściętym czubkiem. Jest to dziewięć 

poziomów, na szczycie których wybudowana jest 

świątynia. Aby dostać się na górę trzeba pokonać 

365 schodów. To tyle samo, ile trwa cały rok. Plu-

sem jest to, że można wybrać sobie jedną  

z czterech stron świata, od której chce się wejść na 

sam szczyt, ponieważ z każdej strony są schody. 

 

Ostatnia nasza propozycja dla Was to Partenon 

znajdujący się w Atenach, czyli w Grecji. Znajduje 

się on w otoczeniu innych ruin i budynków na wa-

piennym wzgórzu. Całe wzgórze jest chronione 

przez organizację UNESCO. Partenon jest związa-

ny z kultem greckim i nazywany jest świątynią. 

Pomieszczenie zbudowane było z białego marmuru 

i otoczone licznymi kolumnami. Kolumny były 

zdobione i połączone ze sobą.  
 

 

Choć piszemy o budowlach, które są w odległych państwach, warto poznać je bardziej. Można to 

zrobić osobiście lub za pomocą Internetu.    Życzymy Wam udanych wakacji! 
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Artykuł przygotowali: Jacek, Marcel, Bartek, Michał i pani Kasia z kl. II-III SP Montessori. 

 

          

Drodzy Czytelnicy! Oto dalszy ciąg cyklu 
artykułów, w których poznajecie ciekawe 

pomysły i opinie na różne tematy. Miłej 

lektury.  

Rys.: Marcel R. 

Rys.: Bartek D. 

Rys.: Michał H. 



 

 

       LATO W MIEŚCIE 
 

LATO W MIEŚCIE 

• Od maja do sierpnia MOSiR Tychy zaprasza na Plac pod Żyrafą na zajęcia z cyklu „Rolki pod Żyra-

fą”. Profesjonalny instruktor wrotkarstwa bezpłatnie będzie uczył dzieci od 4 roku życia i młodzież jaz-

dy na rolkach. Zajęcia: wtorki (początkujący) i soboty (zaawansowani) w godz. 17: 00-18:30. W lipcu  

i sierpniu zajęcia: poniedziałki (początkujący) i czwartki (zaawansowani). Na zajęcia należy zabrać: 

rolki, kask, ochraniacze na nadgarstki, łokcie i kolana.  

• Od 24 maja do sierpnia trwa akcja “Joga na Paprach”. Potrzebny sprzęt: własna mata oraz pasek do 

jogi lub jakikolwiek inny pasek. Zajęcia: czwartki w godz. 17: 00-18:00 i soboty w godz. 10:00-11:00. 

• Na Paprocanach, na boisku, w każdą niedzielę o godz. 10.00 instruktor Tadeusz Gacki będzie prowa-

dził zajęcia z tai chi. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

• W upalne dni już od 23 czerwca można będzie się schłodzić w wodnym placu zabaw na Paproca-

nach. Dojechać tam można sobotnio-niedzielnymi, bezpłatnymi liniami autobusowymi.  

• 29 czerwca o godz. 18: 00, dzień przed Dniami Tyskimi, na Dzikiej Plaży odbędzie się drugi festi-

wal Srogie Granie. Zagrają m.in. Srogo, Alcoholica, Klaustrofobia. 

• Święto Miasta Tychy odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca na placu “Pod żyrafą”. W sobotę 

wystąpią: Zbigniew Foryś Band ex Lombard, laureat „Dla Tych zagrają – nowa fala tyskich brzmień” 

2018, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski. W kolejnym dniu zagrają: SznapsMaszyna, laureat „Dla 

Tych zagrają – nowa fala tyskich brzmień” 2018, LemON i gwiazda - Sylwia Grzeszczak. 

• W okresie od 2 do 27 lipca, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 organizuje półkolonie letnie dla dzieci  

w wieku 7-11 lat w godz. 8.00-15.00. Cena jednego turnusu wynosi 250 zł.  

• Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard zaprasza na małe formy wypoczynku skierowane do 

dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat. W programie m.in. wyjścia na basen, do kina, wycieczki, zajęcia na 

kręgielni. Odpłatność dla dzieci członków Spółdzielni i ich rodzin za 1 turnus wynosi 50,00 zł. Pełna 

odpłatność dla dzieci mieszkańców (nie członków spółdzielni) i osób spoza zasobów w klubach Usza-

tek, Orion, Olimpia, Magdalena, Regina i SDK Tęcza wynosi 228,59 zł . 

• Miejskie Centrum Kultury w Tychach organizuje bezpłatne półkolonie dla mieszkańców Wilkowyj 

 i Urbanowic – dzieci z klas I do VI. Półkolonie będą się odbywały w godz. 9.00-15.30, w programie są 

m.in.: wycieczki, warsztaty, pokazy filmowe oraz gry i zabawy. 

• MZK Wilkowyje będzie również organizował jeden turnus płatnych półkolonii dla dzieci „Wilcze 

Gniazdo” w terminie 6.08.-10.08. Koszt udziału to 250 zł (w tym obiad). 

• W czerwcu Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach zaprasza dzieci na bajki wyświetlane bezpłat-

nie w Mediatece przy Al. Piłsudskiego. Bajki krótkometrażowe dla młodszych dzieci w poniedziałki  

o godz. 17:00, a długometrażowe w środy o godz. 17:00. 

BAJKOTEKA 18.06.2018 (godz. 10.00 i 12.00: Mój przyjaciel smok 

25.06.2018 (poniedziałek) godz. 17.00: Wilk i zając: miejska plaża 

27.06.2018 (środa poniedziałek) godz. 17.00: Koncert Krecika 

20.06.2018 (środa) godz. 17.00:   Samoloty 

23.06.2018 (sobota)) godz. 17.00: Pinokio 

30.06.2018 (sobota) godz. 10.00 i 12.00: Tom i Jerry i Sherlock Holmes 

• W czerwcu, Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do Mediateki na kontynuację spotkań, podczas 

których odbywać się będą bezpłatne projekcje filmów w czwartki o godz. 10:00 i 17:00. 

14, 21, 28 czerwca 2018 (czwartki) godz. 10:00 – Zakochani w Rzymie 

14.06.2018 (czwartek) godz. 17.00 – Jutro będziemy szczęśliwi 

21.06.2018 (czwartek) godz. 17.00 – Tajne źródło 

28.06.2018 (czwartek) godz. 17.00 – Historia Marii 

• 22 czerwca (piątek) o godz. 19:00 w Mediatece odbędzie się kolejny koncert z cyklu Next Wave – 

PATRICK THE PAN. Ceny biletów: 20 zł – ulgowy i  30 zł – normalny. 
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Skond sie wziona ślonsko godka? 
Downo, downo tymu, jak Pónbóczek tworzył świat, to dowoł ludziom jenzyki. 

Ludzie stoli grzecznie w raji, a Ślonzoki niy, jak zawsze. 

Pónbóczek bez to ło nich zapomnioł i prawie se łodpoczywoł. 

Ślonzoki sie kapnyli, isz som bez jenzyka, to poszli sie łoń upomnieć. 

I łodezwali sie do Pónbóczka tak: 

- Pónbóczku, a toście ło nos zapomnieli? Niymcy majom swoj jenzyk, Rusy majom swoja godka, 

Angliki i Francuzy tysz, a my, to jak momy godać? 

Podropoł sie dobry Pónbóczek po aureoli i pado im tak: 

- No richtig, zapomniołech ło wos. Kajżeście byli? Coż Wom tu dać? Tusz łod dziś bydziecie godać 

tak jak jo. 

I tak powstała ślonsko godka, a dziś nasz syjm jom niy uznowo. 
 

 

Wice ślonskie (śląskie kawały) 
1. Przyjezdny pracownik pisze list do matki: Droga mamo, na Śląsku ludzie na wszystko mówią  

inaczej, wszystkie ważne wyrazy zaczynają się na literę „G": na kopalnię mówią gruba, na wypłatę 

-geltag, na spodnie - galoty,  a na mnie - gorol. 

2. Do Francka przyszoł roz Antek no i pado mu: 

- Francek wejrzyj tam ino przez łokno, nie chca ci som powiedzieć, ale zdaje sie, że twojego psa   

przejechało! 

Francek wyjrzoł, spojrzoł i pado: 

- Skond! To przeca nie jest mój Azor. 

- No, ale wejrzyj se dobrze - pado Antek - to jest na pewno twój pies. Mo taki som czorny łogon  

  z tymi biołymi plamami. 

- Dyć ci padom, że to nie jest mój pies! - pado Francek i jeszcze roz wejrzoł, a potem dodoł: 

- Przeca mój pies nie je taki plaskaty. 

3. Roz jechała jedna baba tramwajem do Chorzowa. Konduktorka pyto jom, kaj jedzie. 

- Do Chorzowa - pado baba. 

- Do Starego? - pyto konduktorka, no bo to i Stary Chorzów jest. 

- Nie! - pado baba - do Emy, prać łachy. 

4. Jedyn chop seblykoł sie i chcioł sie kompać w Odrze. Naroz zjawio sie milicjant i obserwuje go.   

Jak sie już chop blank seblyk to milicjant podchodzi bliżej i pado: 

- Tu nie wolno sie kompać! 

- No to po jakiemu mi tego wcześniej nie pedzieli, przeca widzieli, że sie seblykom? 

- Bo seblykać sie wolno! 

5. Tato, kaj wyście sie urodzili? - spytoł roz synek łojca. 

- W Bytomiu! 

- A mamulka? 

   - W Opolu. 

- A jo?  

   - W Strzelcach Opolskich. 

- No patrzcie, co za szczynście, że my sie tak wszyscy 

spotkali, pra? 
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Źródło: Internet. Tekst przepisał Arkadiusz M. z SSPDP.             Konsultacja: Pani Joanna Gąstoł. 

SŁOWNICZEK:  

godka-mowa; raja-kolejka; no, rich-

tig- no, rzeczywiście, faktycznie; 

syjm-Sejm; wice-kawały; pado-

mówi; wejrzyj-popatrz; dyć-przecież; 

plaskaty-płaski; kaj-dokąd; łachy-

ubrania;  seblykać-rozbierać się; 

blank-całkiem; pra?-prawda?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

Lekcję języka angielskiego pod kierunkiem Pani Barbary Grabowskiej przygotował Bartek D.  

z kl. II/III Gim.  
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Archiwum „Kleksa”. Rys. Aleksy  

i Oliwer kl. II Gim. Au. 

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻKI NA WAKACYJNE DNI! 

 

1. Wierzbicki Łukasz: Afryka Kazika 
      Świetna książka na wakacje. Zawiera opowiadania, których 

bohaterem jest niezwykły podróżnik o imieniu Kazik - 

przemierzający na rowerze Afrykę.  W czasie swojej podróży 

Kazik spotyka mieszkańców Czarnego Lądu. Zmaga się z dziką 

afrykańską przyrodą. Miewa zabawne, ale i mrożące krew w żyłach 

przygody. 

 Jeśli jesteś ciekaw świata i pasjonujących historii - koniecznie 

przeczytaj tę książkę! 

 

2.  Sisperova Iva: Podróż przez miasta z Bartkiem i Benkiem. 
Mały chłopiec - Bartek wraz ze swoim wiernym pieskiem Benkiem 

wyruszyli w podróż, by poznać najpiękniejsze miasta świata. Chcą 

sprawdzić, które z nich istniały już w czasach starożytnych,  

a w których można spotkać sięgające chmur wieżowce. Dowiadują 

się, co w tych miastach warto zobaczyć i w jaki sposób można się po 

nich poruszać. Podczas wyprawy spotka ich wiele przygód. Dołącz do 

dzielnych podróżników i przekonaj się, które miasta na świecie są 

najciekawsze. Warto przeczytać!  

 

3.  Olech Joanna: Bal piłkarzy. 
W okresie zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 

proponuję Wam książkę, której akcja dzieje się w czasie Balu 

Piłkarzy. W tajemniczych okolicznościach zostaje skradzione 

cenne trofeum – Puchar Ligi. Bliźniaczki - Misia i Wisia oraz 

Kordula, Benio i Maurycy wkraczają do akcji. To będzie trudne 

zadanie, bo każdy kolejny trop okazuje się fałszywy. Przestępca 

wodzi młodych detektywów za nos. 

To idealna propozycja dla najbardziej dociekliwych odkrywców!  
  

4.  Beręsewicz Paweł: Zawodowcy 
Dorośli mają naprawdę niezłe życie - nie muszą się męczyć w szkole  

i siedzieć nad lekcjami. Wystarczy, że robią to, co naprawdę lubią  

i do tego ktoś im za to płaci i mają pieniądze. Tacy zawodowcy, to 

mają dobrze! Ale może wcale nie jest zawsze tak fajnie? 

Posłuchajcie, co takiego spotkało Piekarza Piotrka, Strongmana 

Stefana, Aktorkę Agatę, Informatyczkę Irenkę i innych zawodowców 

i oceńcie sami.  

ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY! 

 

 

 

Propozycje czytelnicze Pani bibliotekarki 
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Opracowanie: bibliotekarka P. Renata Mych. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

Ona 

Ona jest moim skarbem. 

Ona jest dla mnie wsparciem. 

Ona jest cudna, uśmiecha się. 

Jest mym odbiciem. 

Ona mnie kocha, a ja Ją. 
 

Ranek 

Budzę się rano, słyszę śpiew ptaków 

i zapach koszonej trawy. 

Widzę przez okno, jak się ludzie śpieszą. 

A ja piję sobie gorącą kawę. 
 

Przestrzeń 

To moja przestrzeń. 

Nikt mi nie przeszkadza. 

Nikt mnie nie zawraca. 

Przestrzeń jest bezpieczna. 

Tylko ja mogę wyluzować 
 

Lato 

Jest gorąco i słonecznie. 

Dzieci z rodzicami szykują się na wakacje. 

Czy to w góry? Czy to nad morze? 

Zawsze będzie Wam dobrze. 

Arek, absolwent SPDP 
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„Kocham” (do Piotra Sczepanika)  

Kochać, jak to łatwo powiedzieć 

Kochać, trzeba wiedzieć do kogo 

Zwrócić swoje piękne słowa, a muzyka 

Dla mnie nowa już wrażenie to sprawiła 

Serce całe mi wzruszyła, był czas gdy 

Przebojem była 
 

Każdy dzień z zachwytem witam  

Oraz dnia każdego pytam co w 

Piosenkach pięknym było czemu 

Teraz się straciło? 
 

Jestem fanką od niedawna  

Tych piosenek bardzo pięknych 

I wykonawcy pięknego nie ma 

Takiego drugiego 
 

Kocham bardzo te piosenki  

Kocham ich cudowne dźwięki 

I kocham po prostu żyjąc i kocham 

Prawdy nie kryjąc, kocham i będę  

Goręcej nawet jeżeli ktoś powie 

Nigdy więcej 

Gosia Borkowy, kl. I Szkoły Branżowej 

 

Pomysł plakatu: Julia, Sebastian, Mateusz. 

 Wiersz o sporcie 

Jest kilka dyscyplin, aż się prosi,  

żeby o nich wspomnieć. 

Pan sędzia pięknie nam gwiżdże 

i mierzy każdy metr. 

O sportowcach się pisze tak wiele 

i wcale ich nie pominę. 

Ich kontuzja to wina tego,  

że się w to nie wkłada odpowiedniej pracy. 

Kochani sportowcy, wierzcie w siebie, 

słuchajcie mądrych rad od porad do porad.  

Andrzej M., SSPDP 

PS. Nie siedźcie w domu za dużo, bo 

wyjdziecie na tym źle. 



 

   

 

 

 

 

DZIEŃ MAMY I TATY  
Za nami Dzień Matki, przed nami Dzień Ojca. Z tej okazji w świetlicy uczniowie mieli za zadanie 

odpowiedzieć na pytanie: za co kocham moją mamę? Oto wybrane odpowiedzi: 
 

KOCHAM MOJĄ MAMĘ, BO: 

• ma dobre serce, nigdy nie gniewa się na mnie dłużej 

niż jeden dzień (Klaudia) 
• jest najlepszą mamą pod słońcem (Oliwia) 

• dała mi życie (Julia) 

• jest najpiękniejsza na świecie (Dawid) 

• przytula mnie, kiedy tego potrzebuję, zawszę mogę na 

nią liczyć (Kasia) 

• wspiera mnie w trudnych sytuacjach (Marek) 

• piecze najpyszniejsze ciasta (Nicola) 

• zawsze ma dla mnie czas, chodzi ze mną na plac zabaw 

i kupuje moje ulubione cukierki (Martyna) 

• pomaga mi odrabiać zadania domowe nawet wtedy,  

gdy jest już zmęczona (Kacper) 

• nigdy nie zapomina, żebym zabrała do szkoły kanapki 

(Ola) 

• martwi się o mnie, chce dla mnie jak najlepiej (Oli-

wier) 

• jest troskliwa, kochająca, często zapracowana, ale nig-

dy nie marudzi (Agnieszka) 

• jest moją najlepszą przyjaciółką, zawsze jest przy 

mnie, kiedy jestem szczęśliwy lub jest mi źle (Kamil) 

• doradza mi jak prawdziwy fachowiec, zna się na wszystkim (Darek) 
 

A TERAZ COŚ DLA TATUSIÓW 
Wspólnie z uczniami wypisaliśmy kilka obowiązków TATY. 
 

NOSI CIĘŻKIE ZAKUPY, POMAGA MAMIE, CHODZI 

DO PRACY, NAPRAWIA POPSUTE RZECZY  

W DOMU, ZAWOZI NA TRENING, UCZY WIELU 

CIEKAWYCH RZECZY, KOSI TRAWĘ, GOTUJE, 

MALUJE PŁOT. 
 

Wpiszcie w kratki kolejno pogrubione i powiększone litery, 

a rozwiążecie hasło: 
 

     

             

 
 

                                 Opracowała: P. Ewa Orzeł-Kilimnik 
 

        Prawidłowe hasło: KOCHANY TATA 
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W szkolnej świetlicy cały czas dzieje się coś ciekawego. A co? Tego dowiecie się  
z kolejnych wydań naszej gazetki od wychowawców świetlicy, którzy w niej pracują.  

Rodzice Klaudii H. 

Rodzice Andrzeja M. 

Rodzice Sebastiana M. 

 

  

   

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  WRAŻENIA z KRAKOWA 
 

Wycieczka do Krakowa, na którą udaliśmy się 4 czerwca, to rewe-

lacyjny sposób na spędzenie czasu. Wiele atrakcji, wiele do zoba-

czenia. Muzeum Żywych Motyli, to jedno z miejsc, które odwie-

dziliśmy. Barwne motyle nie są trzymane w zamknięciu, ale bez 

przeszkód mogliśmy podziwiać je na naszych dłoniach czy ubra-

niach.  

Po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego wędro-

waliśmy wśród wielu pięknych roślin.  
 

Główny Rynek Starego 

Miasta tętnił życiem. Je-

den z uczniów stwierdził, 

że „czas, jakby się tutaj 

zatrzymał". Sukiennice, 

Bazylika, hejnał z wieży 

Mariackiej..., aż żal było 

wracać! 
 

 

  „DLA NIEPODLEGŁEJ” 
 

W kwietniu Samorząd Uczniowski zachęcił uczniów do 

udziału w zajęciach pt.: „Poznaj miejsca pamięci naro-

dowej na terenie miasta Tychy”. 
 

Zajęcia składały się z kilku etapów: 

1. Losowanie nazw miejsc pamięci narodowej w Ty-

chach  przez przedstawicieli klas.  

2. Poszukiwanie wylosowanych miejsc pamięci - zajęcia 

w terenie /wykonanie zdjęcia oraz przygotowanie opisu. 

3. Przygotowanie tyskiej mapy pamięci narodowej. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie odszukali Pomnik Powstańca Śląskiego  

z 1930 r., który znajduje się obok SP nr 1, na Placu 

Wolności w Tychach. 

Zdjęcia: P. Bożena Malcharek, P. Kasia Fryc. 

Opracowanie: uczestnicy wycieczek pod kierunkiem opiekunów.                     

 

Masz ciekawy pomysł na wspólne działanie?  

Napisz do nas na adres e-mail: 

samorzaduczniowskizss8tychy@onet.eu 
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RUBRYKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Truskawki - owoc o kształcie serca - w czasach starożytnych symbolizował Wenus, boginię miłości. Rzy-
mianie wierzyli, że truskawki mogą pomóc wyleczyć wiele chorób, od nieświeżego oddechu po skłonno-
ści do omdleń.  
 

 
KILKA POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO JEŚĆ TRUSKAWKI 

1. Truskawki zawierają bardzo dużo witaminy C, A, B, PP, wapń i fosfor, które wzmacniają kości  
i zęby, poprawiają pracę mięśni. Są źródłem żelaza, manganu.  

2. Truskawki odtruwają oraz wzmacniają organizm.  
3. Poprawiają kondycję skóry. Dzięki przeciwutleniaczom chronią skórę przed procesami zapalnymi  

i opóźniają jej starzenie.  
4. Mają działanie przeciwnowotworowe. 
5. Wspierają kości i stawy. Mangan wpływa na gęstość kości i zapobiega osteoporozie.  
6. Zmniejszają ryzyko cukrzycy. Mangan kontroluje wydzielanie i produkcję insuliny, która utrzymuje 

prawidłowy poziom glukozy.  
7. Poprawiają trawienie. Mangan z truskawek pomaga w trawieniu tłuszczu, chroniąc przed zaparciami  

i wzdęciami. A dzięki błonnikowi lepiej rozwija się pożyteczna flora bakteryjna jelita grubego.  
8. Wspomagają tarczycę. Mangan obecny w truskawkach jest ważnym budulcem, hormonu tarczycy, któ-

ry ma wpływ na prawidłowe tętno, temperaturę ciała, poziom cholesterolu. 
9. Wzmacniają mięśnie dzięki potasowi, niezbędnemu dla dobrej pracy mięśni (w tym serca).  
10. Utrzymują dobry nastrój. 
11. Pomagają chudnąć. Mają mało kalorii, ale zawierają sporo błonnika i są bardzo sycące. 
 

 
PRZEPIS NA KOKTAJL TRUSKAWKOWY według Ani Starmach 
https://aniastarmach.pl/przepis/koktajl-truskawkowy/ 

 
SKŁADNIKI: 
500 g truskawek  
1 litr jogurtu (kefiru lub maślanki) 
1 łyżka cukru (nie trzeba, jeśli truskawki są bardzo słodkie) 
SPOSÓB WYKONANIA: 
Truskawki umyj i odkrój szypułki. Wszystkie składniki umieść w wy-
sokim naczyniu. Blenduj do uzyskania jednolitej konsystencji.  
 
 
 
 
 

Opracowali uczniowie BS pod kierunkiem P. Moniki Blot 
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BEZPIECZEŃSTWO NA ROWERZE 
Wiele dzieci w okresie letnim niemal codziennie wybiera się na przejażdżki rowerowe. Co zatem 

zrobić, żeby jazda rowerem była bezpieczna? 

Należy pamiętać, że dzieci nie posiadają wyuczonej oceny odległości. Dziecko, widząc samo-

chód, w pewnej, jak mu się zdaje, bezpiecznej odległości, przecenia swoje siły potrzebne do 

wprawienia w ruch stojącego przy jezdni roweru. Nim zdąży przejechać na drugą stronę jezdni 

lub skrzyżowania może znaleźć się na drodze pędzącego samochodu. 

 

Oto kilka przydatnych rad, których przestrzeganie powinno zwiększyć bezpieczeństwo 

każdego rowerzysty: 

• Należy zadbać o swoją widoczność. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest ona najważniej-

sza. Rowerzysta powinien wyposażyć rower w oświetlenie, obowiązkowo, jeśli porusza się 

w nocy. Dodatkowo warto zamontować na rowerze elementy odblaskowe, a do garderoby 

włączyć nalepki lub opaski odblaskowe, które założone na nogi i ręce poprawią ich widocz-

ność. 

• Najlepiej jechać z taka prędkością, która pozwoli Ci na w miarę szybkie zatrzymanie roweru.  

• Jadąc po ścieżce rowerowej zwracaj uwagę na pieszych. Piesi mają tendencje do niekontro-

lowanych wtargnięć na pas dla rowerów. Lepiej wcześniej ostrzec pieszego, używając 

dzwonka, niż na niego wpaść. Pamiętaj jednak, że na chodniku to pieszy ma pierwszeństwo, 

staraj się, jadąc chodnikiem, nie używać sygnałów dźwiękowych.  

• Twój rower musi być sprawny. Musisz mieć pewność, że masz sprawne hamulce, odpowied-

nie oświetlenie i ciśnienie w kołach.  

• Nakładaj porządny kask. Urazy głowy to częsty rezultat upadku. 

                                                  

              

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze: 
1. Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru. 

2. W czasie jazdy używaj kasku.  

3. Dokładnie rozejrzyj się, zanim ru- 

szysz. 

4. W miarę możliwości korzystaj  

z drogi dla rowerów. 

5. Przestrzegaj przepisów drogowych, 

obowiązują one także rowerzystów. 

6. Przed skrzyżowaniami, wyjazdami 

z podwórek i bocznych ulic trzymaj 

zawsze dłoń na hamulcu. 

7. Nie wymuszaj pierwszeństwa prze-

jazdu. 

8. Sygnalizuj odpowiednio wcześnie 

wszystkie skręty. 

9. Nigdy nie ścinaj zakrętów. 

10. W czasie jazdy zawsze uważaj! 

 

 

          

Tekst: P. Tomasz Naskręcki, rehabilitant szkolny.  Ilustracja: Martyna Kyrcz z kl. V/VIA SP OET 
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Piotr i Paweł  
 

 

Nadchodzą wakacje! Zasłużone i wyczekiwane. Niebawem ostatni raz zabrzmi „Wiosna” Vivaldiego  

i wszyscy rozjedziemy się po świecie szukając przygód, miłości i spełnienia. Pamiętajmy wówczas  

o Bogu, który nas kocha i na nas czeka. Pamiętajmy o nim jak nasi dzisiejsi bohaterowie: Paweł  

i Piotr.  

Nim na dobre rozpoczną się wakacje to 29 czerwca, jak co roku, będziemy obchodzić ich wspomnie-

nie. Piotr i Paweł to przykład ludzkiej słabości, ale i siły. Upadku i powstania. Rezygnacji i nadziei. 

Obrania błędnej drogi i wejścia na tą właściwą.  
 

Święty Piotr, a właściwie Szymon, był rybakiem i pochodził z Betsaidy. Całe jego życie odmieniło 

spotkanie z Jezusem z Nazaretu. Piotr, bo takie imię nadał mu Jezus, był traktowany w gronie uczniów 

Jezusa jako osoba zajmująca szczególną pozycję. Był świadkiem szczególnych chwil w działalności 

Jezusa: Jego przemienienia na Górze Tabor i wskrzeszenia córki Jaira. W czasie pojmania Jezusa w 

Ogrodzie Oliwnym to Piotr dobył miecza i uderzył sługę arcykapłana ucinając mu ucho. Szedł za 

pojmanym Jezusem, aż na dziedziniec pałacu arcykapłana, gdzie trzykrotnie zaparł się Jezusa, ukazu-

jąc tym samym ludzką słabość, strach i niemoc, dając wszystkim nam nadzieję w Boże miłosierdzie… 

Potem gorzko żałował swego kroku i po zmartwychwstaniu Jezusa, po trzykrotnym pytaniu o miłość, 

stanął na czele wspólnoty uczniów w Jerozolimie. Za panowania cesarza Nerona, około 64 roku, po-

niósł męczeńską śmierć poprzez ukrzyżowanie głową w dół. Tam też, niedaleko miejsca swojej śmier-

ci Piotr został pochowany. Dziś nad jego grobem stoi wspaniała bazylika.  
 

Święty Paweł urodził się ok. 8. roku po narodzeniu Pana Jezusa w Tarsie, w Azji Mniejszej. Jego ro-

dzina należała do najżarliwszych patriotów i wyznawców religii mojżeszowej. Otrzymał staranne wy-

kształcenie. Pana Jezusa zapewne nie znał osobiście. Wiele jednak słyszał o Jego wyznawcach i szcze-

rze ich nienawidził. Uważał ich za odstępców od wiary mojżeszowej, za zdrajców swego narodu. Dla-

tego z własnej woli asystował przy kamieniowaniu św. Szczepana. Gdy wędrował do Damaszku, zja-

wił mu się Chrystus, który swą łaską go nawrócił. Oświecił jego umysł, że był w błędzie, gdyż właśnie 

zapowiadanym przez proroków Mesjaszem i Zbawicielem świata jest on, Jezus Chrystus, którego Pa-

weł prześladuje. Od tego momentu z wroga pierwotnego Kościoła staje się jego najżarliwszym Apo-

stołem. Ochrzczony przez kapłana Ananiasza rozpoczyna służbę dla Ewangelii - staje się Misjonarzem 

i Apostołem wielu narodów. Wraz ze swymi współpracownikami odbył trzy wielkie podróże misyjne, 

głosił Dobrą Nowinę prawie w całym ówczesnym świecie: Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii, 

Hiszpanii. Wiele wycierpiał dla Chrystusa i Ewangelii. 

Aresztowany w Jerozolimie w roku 60 naszej ery, drogą morską został wysłany do Rzymu. Tu czekał 

na zakończenie procesu i niechybną śmierć.  

Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w roku 67. przez ścięcie głowy mieczem w miejscu zwanym 

Aquae Salvinae za bramą Ostyjską. Ciało męczennika złożono w katakumbach św. Sebastiana. Cesarz 

Konstantyn Wielki na grobie wystawił kościół: Bazylikę św. Pawła za Murami. 

 
 

Życzymy Wam, by te dwie wyjątkowe postaci sprawiały, że droga prowadząca do Boga stanie się 

dzięki ich przykładowi prostsza. Wasze wakacyjne przygody, nawet te najbardziej absorbujące, niech 

będą przeżywane zawsze z pamięcią o Bogu.  
 

Dziękujemy klasom: II/III Gim. oraz V, VI i VII SP za zebranie wiadomości o św. Piotrze i Pawle.  

Dobrych wakacji życzą katecheci: Andrzej Szopa i Marek Kubista. Szczęść Boże.  
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Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej - Rosja 2018 
 

Mistrzostwa świata w piłce nożnej, nazywane również mundialem lub Pucharem Świata to międzyna-

rodowy turniej piłkarski, w którym biorą udział reprezentacje narodowe federacji, należących do  

FIFA. Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1930. Od tego czasu odbywają się co cztery lata, z wyjąt-

kiem okresu II wojny światowej. XXI (21) Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbędą się w Rosji od 

14 czerwca do 15 lipca. 

Podczas dotychczas rozegranych 20 turniejów, osiem reprezentacji sięgnęło po tytuł. Najbardziej uty-

tułowanym zespołem jest Brazylia, która wygrała pięciokrotnie i jako jedyna brała udział we wszyst-

kich turniejach finałowych. Włochy oraz Niemcy zdobyły po cztery tytuły mistrza świata. Pozostali 

zwycięzcy to: Urugwaj, który wygrał dwukrotnie, Argentyna, która również wygrała dwukrotnie oraz 

Anglia, Francja i Hiszpania, mające na swoim koncie po jednym tytule mistrzowskim w historii. 

 

Naszymi grupowymi rywalami będą: Senegal, Kolumbia oraz Japonia. Od wyników tych spotkań za-

leży dalszy udział naszej reprezentacji w mistrzostwach.  
 

Uczniowie naszej szkoły bardzo 

mocno interesują się nadchodzą-

cym mundialem. Każdy ma swo-

je marzenia i oczekiwania zwią-

zane z grą naszej reprezentacji. 

Wielkim optymistą jest Kamil  

z VI SP, który typuje trzy zwy-

cięstwa naszych Orłów i wyjście 

z grupy do fazy pucharowej. 

Wtóruje mu kolega z klasy 

Adam, dla którego wyjście  

z grupy to obowiązek. Innego 

zdania jest Dominik z V SP oraz 

Jacek. Uważają, że wśród gru-

powych rywali Kolumbia jest 

poza zasięgiem, zaś o wyjście  

z grupy powalczymy z Senegalem. Egzotyczna Japonia mąci spokojny sen Patryka z II GIM, który 

uważa, że ostatni grupowy mecz zagramy o tzw. pietruszkę, właśnie z Japończykami.  

Ale mundial to nie tylko domena chłopaków. Iwona z II GIM, chociaż mecze ogląda sporadycznie, to 

zarzeka się, że zmagania Polski na stadionach Rosji obejrzy, stawiając na trzy zwycięstwa.  
 

 

Im bliżej pierwszego gwizdka sędziego, tym głowy wszystkich coraz mocniej rozpalone.  

Dziękuję uczniom klasy V SP, VI SP, III Gim. Au oraz II/III Gim. za opracowanie tego artykułu.  

Życzę wszystkim udanych mistrzostw świata i wielu emocji.             
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Opracował P. Marek Kubista wraz z uczniami z klasy V SP, VI SP, III Gim. Au oraz II/III Gim. 

Reprezentacja Polski siedmiokrotnie uczestniczyła w mistrzostwach (pierwszy raz w 1938, ostatni  

w 2006), dwukrotnie zajmując trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji: w 1974 roku w Niemczech, 

kiedy królem strzelców został Grzegorz Lato i w 1982 roku w Hiszpanii. Nadchodzące mistrzostwa 

będą ósmymi, w których weźmie udział nasza reprezentacja. 
 

Przypominamy: rozpoczęcie mundialu w czwartek 14 czerwca! Polacy na boisko wybiegną 19 

czerwca o godz. 17:00. Miej nas Dobry Boże w opiece. 

 



Źródło: Internet. Teksty wybrał i przepisał Arek. M.     

Źródło: Internet Teksty wybrał i przepisał Arkadiusz M. z SSPDP.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

          

SIEDZENIE SZKODZI MÓZGOWI! 
Siedzący tryb życia jest niezdrowy nie tylko dla ciała, ale i dla mózgu, a konkretnie dla obszarów 

związanych z pamięcią – orzekli naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Żeby 

to ustalić, badacze przepytali i poddali rezonansowi magnetycznemu 35 osób w wieku 45-75 lat. 

Uzyskali w ten sposób dokładną mapę i obraz działania płata skroniowego przyśrodkowego, gdzie 

znajdują się rejony ważne dla pamięci, m.in. hipokamp. Osoby, które na co dzień siedzą dłużej, 

miały tę część mózgu bardziej pocienioną, co oznacza, że pracuje ona słabiej. Przy czym, nawet 

wytężona aktywność fizyczna nie była w stanie później zrekompensować skutków takiego „zasie-

dzenia”. Nieaktywność fizyczna nie tylko więc zwiększa ryzyko chorób serca czy cukrzycy, ale 

też osłabia mózg. 

 

KTO RANO WSTAJE, CZYLI... SKOWRONKI KONTRA SOWY 
Jeśli jesteś sową, czyli nocnym markiem – nie próbuj być skowronkiem, czyli rannym ptaszkiem – 

orzekli naukowcy z Northwestern University Feinberg School of Medicine i University of Surrey. 

Po sześcioletnich badaniach grupy pół miliona ochotników prowadzących bardziej dzienny lub 

nocny tryb życia okazało się, że ci, którzy wstają skoro świt, żyją dłużej i znacznie lepiej przysto-

sowują się do współczesnej cywilizacji. Jest jednak jeden warunek – muszą to robić z własnej, 

nieprzymuszonej woli, zgodnie ze swoim zegarem biologicznym. Natomiast, jeśli ktoś lubi późno 

chodzić spać, to zbyt wczesne wyrywanie się ze snu, podyktowane koniecznością stosowania się 

do wymogów świata zewnętrznego, jest dla niego niewskazane i zwiększa ryzyko przedwczesnej 

śmierci o 10%. Najbardziej narażony na choroby z powodu takiego trybu życia jest układ krwio-

nośny (serce) i układ przemiany materii, ponieważ osoby takie często żyją w większym stresie, 

jedzą o niewłaściwej porze, są niewyspane, brakuje im aktywności fizycznej oraz mają większe 

skłonności do używek. 

 

ZAGROŻONE NAJPOPULARNIEJSZE STWORZENIA 
Zwierzęta najbardziej popularne w kulturze masowej są w sposób szczególny narażone na wygi-

nięcie, bo ludzie powszechnie uważają, że ich ranga gwarantuje im przetrwanie. Człowiek często 

ogląda je na ekranach telewizorów, ponadto wszędzie występują jako maskotki. Tymczasem na 

świecie jest ich coraz mniej. Do pierwszej dziesiątki takich stworzeń należą: tygrysy, lwy, słonie, 

żyrafy, lamparty, pandy, gepardy, niedźwiedzie polarne, wilki i goryle. Bardzo lubimy je w posta-

ci zabawek, ale w realnym życiu nie dbamy o nie. Tak wynika z prac przeprowadzonych przez 

amerykańskich i francuskich naukowców. 

- Byłem zaskoczony, że choć zwierzęta te uznawano za najbardziej charyzmatyczne i ukochane, 

głównym zagrożeniem dla prawie wszystkich był człowiek, który je zabija w czasie polowań  

i poprzez zastawianie wnyków – mówi prof. William Rappe z Uniwersytetu Stanowego Oregonu. 

 

TAJEMNICE ZWIERZĄT 
Koty odróżniają tylko kolory niebieski i żółty, a czerwony i zielony jest dla nich rozpoznawalny 

jako szary. Oczy mruczków odbierają promienie ultrafioletowe, a ludzie mogą je zobaczyć tylko 

za pomocą specjalnego sprzętu. 

Kot ma węch 30 - krotnie czulszy niż ludzki. Łapami zaś wyczuwa kształt i strukturę podłoża, 

dlatego nie lubi, kiedy dotykamy spodu jego stóp. 

Jeśli powitamy kota powolnym mrugnięciem, najczęściej odpowie nam tym samym. 
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Mama i Tata Wiktora   
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NASI RODZICE – PORTRETY 

     Mama Semira         Mama Weroniki K.              Mama Klaudii H.          Mama Kamila D.

  

Tata Macieja K. i Tata Arka M. 

 

Mama Izy P. i Mama Sebastiana      Rodzice Agnieszki Sz. 
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Kolorowanki narysował Gerry Ch. My życzymy Wam słonecznych wakacji, ale…  

w razie niepogody zajrzyjcie na tę stronkę i pokolorujcie rysunki.  
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Krzyżówki przygotowali: Julia Z. oraz Arek, absolwent SPDP. 

Rozwiąż krzyżówkę obrazkową. 

   

 

 

 

 

 

 

 

5. 

4. 

  6. 

8. 

10. 

11. 

7. 

12. 

3. Dawniej nosił go    
bagażowy. 

4. Piaszczysty wzgó- 
rek nad morzem. 

5. Wędrówka lub wy-
jazd w celach tury-
stycznych. 

6. ……… pod Różą. 
7. Inaczej skwar. 
8. Może być kamien-

na lub piaszczysta. 
9. Bohater „Słonecz-

nego patrolu”. 
10. Stoi na stacji. 
11. Dmuchawce, 

……., w piosence. 
12. Gotowana do pi-

cia. 

1. Niejedna w autokarowym bagażniku. 
2. Służą do wiosłowania. 
 

Rozwiąż krzyżówkę. 

 

9. 

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, czerwiec 2018  

 
33 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.  M       

 I    

  
 

2. 
 

3.  Ę    

        4. P      D    

 

5.         Z    

    Y     

   Z  

  D  
 

 

  6. 
 

  7. 

 

 
 

8. 

9.   R  

                                10.    O     

 11. K     J   

 12.     E*  

 
 

 

 

1.  A        
 

2.  U    

3.   T    
 

 4.  O     

5. B  Y   K   

6.     A    

 7. R A      K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

          

 

 

Rozwiąż krzyżówkę. 

**Władysławowo i Międzyzdroje to duże ośrodki wypoczynkowe i turystyczne nad Morzem Bał-

tyckim. 

 

Rozwiąż krzyżówkę obrazkową. 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. Dmuchany, do pływania. 

2. Multi …. 

3. Do łowienia ryb. 

4. Pokazuje turystom zabytki. 

5. Jest Wesołe w Chorzowie. 

6. Osoba zwiedzająca np. miasto. 

7. Np. Bałtyckie, Śródziemne. 

8. W rożku lub na patyku. 

9. Np. Karpaty, Beskidy. 

10. Lecisz nim na wakacje. 

11. Napój mleczny z owocami. 

12. Płyniesz nim w rejs. 
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Krzyżówki przygotowali: Julia Z. oraz Arek, absolwent SPDP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiąż zadanie arytmetyczne:  

połącz linią działania arytmetyczne z odpowiednimi wynikami. 

          

Pomysł zadania arytmetycznego: Łukasz R. z SSPDP, wykonanie: uczniowie SSPDP. 
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Źródło: „Mały Gość Niedzielny”, Internet. 

Teksty wybrali i przepisali uczniowie SSPDP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

- Mama pyta Jasia: 

- Jasiu gdzie jest twoja złota rybka? 

- W kieszeni, wziąłem ją na spacerek.  

- Moja siostra jest chora na szkarlatynę - 

oznajmia Kazio w szkole. 

- To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą 

klasę - poleca wychowawczyni. 

Po dwóch tygodniach Kazio pojawia się na 

lekcjach. 

- I co, siostra wyzdrowiała? - pyta nauczy-

cielka. 

- Nie wiem, bo jeszcze nie pisała. 

- A gdzie ona jest? 

- W Anglii... 

 

Przychodzi blondynka do sklepu i mówi: 

- Chciałam złożyć skargę. 

- Tak? A z jakiego powodu?  

- Dlaczego moje „Lays prosto z pieca” są zim-

ne? 

Drogą idzie koń. W pewnej chwili dostrzega 

krowę siedzącą na drzewie. 

- Co tam robisz? – pyta. 

- Jem sobie śliwki. 

- Na dębie?! 

- Śliwki mam w torebce. 

Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu gasi 

światło. 

- Co ty robisz?! Dlaczego co chwilę gasisz 

światło? - pyta żona. 

- Przecież kartki mogę przewracać po ciem-

ku. 

- Czemu jesteś taki smutny? – pyta student 

kumpla. 

- Wywalili mnie z uczelni. 

- Ale za co?! 

- A skąd mam wiedzieć?! Pół roku mnie tam 

nie było. 

Na boisku rozmawia dwóch kolegów:  

- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postano-

wieniem, że jeśli wypadnie reszka, to wezmę 

się do nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskote-

kę. 

- I co, wypadł ci orzeł? 

- Tak, ale dopiero za piątym razem. 

Kłótnia małżeńska:  

- Kiedy za ciebie wychodziłam, musiałam 

być ślepa i głucha! - złości się żona.  

- No i widzisz, kochanie, z jakich ciężkich 

chorób wyzdrowiałaś przy mnie...  

Syn kończy osiemnaście lat. Ojciec daje mu  

w prezencie zapalniczkę mówiąc, że od tego 

momentu pozwala mu palić. 

- Dziękuję tato, ale ja rzuciłem palenie dwa lata 

temu. 

Do ruszającego autobusu biegnie facet, krzy-

cząc: 

- Ludzie, zatrzymajcie autobus, bo się spóź-

nię do pracy! 

- Panie kierowco! - wołają pasażerowie - 

niech się pan zatrzyma! 

Zadowolony mężczyzna wsiada i mówi  

z ulgą: 

- No, nie spóźniłem się do pracy. Bileciki do 

kontroli proszę! 

Samochodem jedzie blondynka w kapeluszu. 

Policjant ją zatrzymuje. 

- Przekroczyła pani sześćdziesiątkę. 

Kobieta zdziwiona odpowiada; 

- Ależ skąd, panie władzo, to tylko ten kape-

lusz mnie tak postarza. 
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- Panie doktorze, podejrzewam, że w naszej 

lodówce ktoś mieszka. 

- Dlaczego tak pan myśli? 

- Bo moja żona ciągle tam nosi jedzenie. 

Blondynka dzwoni do pizzerii i zamawia pizze: 

- Na ile kawałków pokroić: na 6 czy na 12? - 

pyta kucharz. 

- Na 6. 12 kawałków nie zjem - odpowiada 

blondynka. 



 

XV PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ – IRLANDIA 
9 maja w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała 

Polska czyta dzieciom” odbyła się w naszej 

szkole impreza czytelnicza, której koordynatorem 

są P. Renata Mych. W tym roku pojechaliśmy  

w bardzo daleką „Podróż z książką dookoła 

świata”, bo aż do Irlandii!  To była już nasza XV 

wyprawa! Zobaczyliśmy ten niezwykły kraj, 

dzięki prezentacji multimedialnej oraz 

uczestniczeniu w różnorodnych warsztatach: 

kulinarnych, plastycznych, poznawczych, 

sportowych. Poznaliśmy irlandzkie krajobrazy, 

zabytki, przyrodę, sport, muzykę, kulturę  

i kuchnię. Imprezę uświetnił wspaniały występ 

nauczycielek z naszej szkoły. Podróże z książką 

nie tylko uczą. Było fantastycznie! 
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SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI 

 
16 maja został zorganizowany Szkolny 

Dzień Profilaktyki. Koordynatorem tej im-

prezy była P. Beata Piecha-Frycowska. Ko-

lejny już raz, biorąc udział w wielu warszta-

tach, uczyliśmy się, jak unikać oraz reago-

wać na różnorodne zagrożenia. Bardzo cie-

kawe były warsztaty z udzielania pierwszej 

pomocy, spotkania ze Strażą Miejską, poli-

cjantami i ich pupilami. Podczas tego dnia 

dowiedzieliśmy się, kto został laureatem 

konkursu "Mój Autorytet" oraz "Uczeń Ro-

ku". 

 

SZKOLNY DZIEŃ SPORTU 
29 maja był dniem sportu, rekreacji  

i aktywnego spędzania czasu. Wszyscy 

uczniowie i nauczyciele brali udział  

w rozgrywkach i zabawach sportowych. 

Świetnie się bawiliśmy! 

SZKOLNE  

 

BYSTRZAKI „KLEKSA” 
 

W III LO im. S. Wyspiańskiego odbył się Rejonowy Konkurs Dziennikarski „Bystrzak 2018”. 

Jurorzy ocenili nadesłane gazetki oraz zadania wykonane podczas konkursu. Nasza gazetka 

„Kleks” zdobyła I miejsce. WIELKIE GRATULACJE dla Redaktorów i opiekunów gazetki. 

 

 
MAJOWE ŚWIĘTA 

 

Obchody majowych świąt stały się doskonałą 

okazją do rozmów o tym, czym jest dla nas 

patriotyzm, godło, tradycja, flaga, hymn, 

konstytucja. 

  

DZIEŃ MAMY i TATY 
15 maja wychowawcy i uczniowie SPDP przy-

gotowali piękną, wzruszającą uroczystość. Frek-

wencja była zdumiewająca. Podczas konkursów 

i zabaw integracyjnych wszyscy świetnie się 

bawili. Ciasta upieczone przez rodziców były 

przepyszne.  
 

Przygotowali uczniowie kl. IV, V i VI SP Au pod kierunkiem P. Patrycji Majcherczyk-Ryrak. 
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KOMERS 
13 czerwca odbyła się wielka gala 

pożegnania absolwentów SPDP, czyli 

komers. Uczniom kończącym naszą szkołę 

zostały wręczone Statuetki Absolwenta. 

To były bardzo wzruszające chwile, kiedy 

Absolwenci dziękowali Nauczycielom 

oraz swoim Rodzicom. Potem wszyscy 

razem wspaniale bawili się przy świetnej 

muzyce i zabawie, którą poprowadził dla 

nas Pan Piotr.  

Mamy nadzieję, że nasi Absolwenci będą 

nas miło wspominać i często odwiedzać! 

Zapraszamy Was! 

 
WAKACJE, WAKACJE, WAKACJE!!! 

Już zbliżają się wielkimi krokami. Życzymy Wam dużo słoneczka, zabawy i relaksu! 

 



 

   

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:   
Klaudia Hoffmann, Iza Pilszczek, Andrzej Michalak, Arkadiusz 
Michalak, Michał Pluta, Łukasz Raszka, Maciej Kostuś, Wiktor 
Grądys, Arkadiusz Paździerski. 
 

Okładka: Pracę plastyczną wykonała Klaudia H. z SSPDP. 
 

Opiekunowie: Barbara Łozowska, Anna Łukowiec. Współpraca: Dorota Szymczak. 
Druk: Adam Grolik. 
 
 
 

 

NAUCZYCIELI, RODZICÓW, UCZNIÓW. Redakcja mieści się w sali nr 13 (I piętro)  
w nowym budynku szkolnym. 

 

 
 
 

 
 
        

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

Rysunek wykonał Semir. 

Dwumiesięcznik „KLEKS”, gazetka Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 
43-100 Tychy, ul. Edukacji 21, tel. fax. 32/218-00-50 

E-mail gazetki „Kleks“: klekstychy@gmail.com 
Strona szkoły: http://www.zss8.tychy.edu.pl/ 

nakład: 40 egzemplarzy + dodruk       

REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRÓTÓW I OPRACOWAŃ TEKSTÓW 

Drodzy Czytelnicy! Nasza gazetka wydawana jest od 2000 roku. Jeśli chcecie 
poczytać starsze wydania, podajemy adres internetowy:  

www.zss8.tychy.edu.pl 
zakładka: Sukcesy–Gazetka „KLEKS”. 

Znajdziecie tam gazetki od 2004 roku. Zachęcamy do czytania. Miłej lektury. 


