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Ja kocham moją Panią i nigdy o niej 
nie zapomnę.  
Często mi się śni, że Pani mnie uczy  
i wymyśla dla mnie gry.  

Agnieszka, SPDP 

Jesienny wiersz dla naszej Pani 
Idzie, idzie jesień do nas,  
wśród nas liście i kasztany,  
składamy ładne bukiety z liści i  kasztanów, 
żołędzi i szyszek. 
Wszyscy lubią kolorową jesień.  
 
Idą dzieci z pięknymi bukietami, 
idzie młodzież z tysiącem bukietów dla 
wszystkich nauczycieli. 
Śpiewają cudowną piosenkę dla pań i panów. 
 
My wszyscy lubimy to święto,  
bardzo piękne, bardzo wspaniałe święto.  
Bardzo lubimy pracować z naszą panią.  
Życzymy wszystkiego najlepszego w Dniu 
Nauczyciela Naszej Pani z klasy IIB SPDP. 

  Piotr, SPDP 

Wiersz dla nauczyciela 
Gdy przychodzi ta godzina,  
to Pan w ręku dziennik trzyma.  
Pewnym krokiem do klasy zmierza  
i do lekcji się przymierza. 
  
Mina sroga, nieugięta. 
Dziennik w ręce to potęga. 
Wszyscy cicho grzecznie siedzą, 
nawet słowa nie powiedzą, 
kiedy listę odczytuje 
każdy słów tych nasłuchuje. 
 
Wtedy lekcja się zaczyna. I już lepsza mina. 
Nagle uśmiech się wyłania.  
Zaczynamy zadania. 
Nauczyciel to jest ktoś, kto ma w sobie „coś”. 
I potrafi uczyć nas. Aby to nie poszło w las.   

Paula Słowińska, gimnazjum  
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Od redakcji: Te wiersze napisały Wasze koleżanki i koledzy. Zachęcamy wszystkich do pisania 
na różne tematy, jakie są dla Was ważne i jak czujecie. Chcemy je zamieszczać właśnie na tej 

stronie. Czekamy! 

Pani z chemii dzisiaj od rana śpiewa  
bo jest zakochana:  
„pamiętaj chemiku młody, 
 wlewaj zawsze kwas do wody,  
a nie wody do kwasu, 
 bo narobisz ambarasu”.    

Mariusz Botor, gimnazjum. 

„Najcenniejszym i najtrwalszym 
podarunkiem, jaki można dać dziecku jest 

wykształcenie” –  
w podzięce za trud włożony w edukację, radości i sukcesów 

wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzą  
           uczniowie SOSW 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

Od redakcji: Jak widać Beatka jest wytrwałym podróżnikiem. Takich 
wspaniałych  wypraw z rodziną możemy jej  tylko pozazdrościć. 
Zachęcamy innych rodziców, aby również pisali o swoich dzieciach. 

agroturystycznych w uroczej 
miejscowości Rymanów Zdrój. W parku 
zdrojowym Beata piła bardzo słone wody 
mineralne. Zdobyła też Górę Jawor 
i Kozie Żebro, a na szlakach zajadała się 
jeżynami, których było w bród. Chodziła 
szlakiem Jana Pawła II, którym można 
było przyjść z Rymanowa do Rabki, a po 
męczącej górskiej wspinaczce szła na 
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W 2004 roku Beata wyruszyła w swoją pierwszą podróż 
zagraniczną do Bułgarii. Jechaliśmy 36 godzin autokarem, więc 
córka musiała się wykazać ogromną cierpliwością 
w czasie jazdy. W miejscowości Ravda Beata kąpała się 
w Morzu Czarnym, opalała się i smakowała bułgarskie 
przysmaki, takie jak baklawa - bardzo słodkie ciasto z miodu 
i orzechów. Odwiedziła też  starożytne miasto z IX wieku 
Neseber, które pamięta jeszcze najazdy Turków.  
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W następnym, 2005 r. wybraliśmy się 
całą rodziną do Grecji. W samolocie 
wszyscy siedzieliśmy oddzielnie, ale 
i tym razem przez 2,5 godziny lotu Beata 
dzielnie się spisała. W miejscowości 
Chalkidiki również królowały plaża 
i kąpiele w bardzo słonym Morzu 
Egejskim. W Grecji z powodu upałów 
prowadzi się nocne życie. Beata   brała 
udział w wieczorze greckim, tańczyła w 
rytm buzuki. Zwiedziła też Olimp 
i słuchała greckich mitów. 
 

koncert do parku zdrojowego.  
Do Rymanowa wróciliśmy jeszcze 
w sierpniu.               
 

O wakacjach Beatki 
opowiedziała mama 

Wakacje w 2006 r. córka 
spędziła w Polsce. Przez 
pierwsze dwa tygodnie 
byliśmy na wczasach 
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Beata z kl. VID OET w tym roku 
razem z rodzicami połączyła przyjemne 
z pożytecznym: zwiedzała południową 
część Polski i nabierała zdrowia  
w polskich uzdrowiskach. Miejsca te 
pokazała na mapce Polski.  
A dokładniej  wakacje Beatki opisała 
jej mama na stronie 3.  

 
- Ja swoje wakacje spędziłam 
w Tychach- mówi Ania z IIC SPDP. 
Razem z koleżanką opiekowałam 
się dziesięciomiesięczną córeczką 
sąsiadki: woziłam ją, chodziłam 
z  nią na spacery, huśtałam na 
huśtawce. Z mamą i bratem byłam 
na wycieczce w Pszczynie: 
zwiedziłam pałac, skansen i byłam 
w parku. Chociaż nigdzie już nie 
wyjeżdżałam, to szkoda, że wakacje 
już się skończyły.    

Nasz stały współpracownik Piotrek z IIB SPDP 
miał – jak zwykle – bardzo ciekawe wakacje.  
- W tym roku w sierpniu byłem z księdzem 
Marcinem na rekolekcjach oazowych w Ustroniu. 
Spotkałem tam nowych przyjaciół, z którymi się 
bawiłem, pływałem w Wiśle, modliłem się. Było 
bardzo miło, spokojnie i wspaniale.    
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Nazywam się Magdalena 
Nowakowska, jestem uczennicą kl. 3c 
gimnazjum. Wakacje spędziłam na 
półkoloniach w szkole. Chodziliśmy 
na wycieczki, kąpałam się,  
wyrabiałam chleb oraz  jeździłam na 
Paprocany. Byłam również u mojej  
koleżanki Uli Grzemskiej, z którą 
chodzę do klasy. Wspólnie 
chodziłyśmy na działkę, plewiłyśmy 
grządki, opalałyśmy się. Spędziłam 
też trochę czasu w domu z rodziną, 
odwiedziłam babcię i dziadka. Moje 
wakacje bardzo mi się podobały.    
 

Nazywam się Piotr Lajtner. Jestem 
uczniem klasy II gimnazjum. 
Na wakacjach byłem w niewielkiej 
miejscowości nad morzem,  
w  Jarosławcu. Byliśmy razem  
z panią Teresą Król i z panią 
Magdaleną Król. Była śliczna 
pogoda i gorący piasek na pięknej 
plaży. Jeździliśmy na rowerach po 
okolicy i chodziliśmy po mieście. 
Było bardzo super i te pyszne dania, 
co podawały nam kelnerki. 
Szczególnie smakowała mi pizza  
i na podwieczorek soczysta 
brzoskwinia. Byliśmy podzieleni na 
grupy dziewcząt i chłopaków. 
Opiekunem chłopaków była pani 
Magdalena Król, a opiekunem 
dziewczyn pani Teresa Król. I było 
bardzo, bardzo fajnie!!! 
 

 
Moje wakacje w górach 

Karkonoszach 
Wakacje spędziłem dobrze. 

Było dużo atrakcyjnych rzeczy. 
Poza tym chodziliśmy po górach i do 

sklepu - Mariusz Botor 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nazywam się Monika Dziewior. Mam 23 lata. 
Chodzę do klasy 2 c SPDP. 

Chętnie słucham muzyki  młodzieżowej. Moim 
hobby jest granie na komputerze w różne gry. Lubię 
jeździć na koniach, chodzić na spacery, jeździć na 

wycieczki, rozmawiać z moimi koleżankami. 
 
Od wielu lat pracuję w szkolnej gazetce 

„Kleks”. Dostałam dyplom i nagrodę za pracę 
redaktorską w gazetce w II Ogólnopolskim 
Konkursie Gazetek Placówek Szkolnictwa 
Specjalnego „Nasza Gazetka”. Biorę udział  

w różnych innych konkursach. Za zorganizowanie akcji mającej na celu pomoc zwierzętom  
z „Przystani Ocalenia” dostałam wyróżnienie i nagrodę.  

 
W domu dużo pomagam mamie, na przykład umiem upiec ciasto drożdżowe, biszkopt 

z owocami i galaretką, kruche z owocami. Lubię też sprzątać. 
 
Zawsze bardzo chętnie chodzę do szkoły, ale ten rok będzie już chyba ostatni. Bardzo 

szkoda mi będzie odejść ze szkoły, bo mam bardzo dobre koleżanki i Panie.  
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OPINIA WYCHOWAWCY: 

Monika jest wzorową uczennicą. 

Zeszyty Moniki to istne dzieła 

sztuki – pięknie pisze i rysuje. 

Jest bardzo grzeczna i uczynna. 

Monika jest zawsze przygo-

towana do zajęć, zawsze można 

na niej polegać. Wszyscy bardzo 

ją lubimy. Każdego lata jeżdżę z rodzicami do Świnoujścia.  

To jest zdjęcia sprzed kilku lat, ale 
nadal bardzo lubię jeździć konno. 



W tym roku szkolnym w Szkole Przysposabiającej do Pracy- same nowości, bo doszło kilka 
nowych, bardzo interesujących i praktycznych zajęć. 

Uczniowie z siedmiu klas SPDP już uczą się różnych ciekawych rzeczy. 
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Teksty i ilustracje: uczennice IIC SPDP 
pod kierunkiem P. Joli Hantszel 

Pani Sylwia pokazuje, jak 
prawidłowo posługiwać się igłą, 
przyszyć guzik, zacerować łatę 
i uszyć coś ładnego z kawałka 
materiału. 
 

Na lekcjach z ogrodnictwa  
u Pani Joli rozwijamy 
umiejętność pielęgnacji roślin 
w domu i ogródku.  
 

Pani Roma pokaże nam, jak techniką 
origami wyczarowuje się wspaniałe 
opakowania na różne drobiazgi. Z szarego 
papieru powstają prawdziwe cuda.  
 

Pani Zosia zadba o to, aby  
każdy uczeń mógł zrobić coś  
z „niczego”: ładny drobiazg, 
pamiątkę, upominek. 

Pani Beata wraz z uczniami zadba 
o szkolnych głodomorów i łasuchów. 

Nauczy ich gotować i piec. 
Na zajęciach Pana Staszka również 
my,  dziewczyny z SPDP nauczymy 
się prawidłowo władać młotkiem  
i obcęgami i będziemy coś naprawiać 
w domu. 
 

A uczniowie Pani Małgosi będą potrafili 
przygotować wspaniałe 
 bukiety na różne okazje. 

 A jeśli uczeń zechce w przyszłości 
lepić garnki, kubki i talerze to 

praktykę zdobędzie u Pani 
 Asi na lekcjach ceramiki. 

 

U Pani Bogusi na zajęciach 
gospodarstwa domowego nauczymy się, 
jak dbać o ład i porządek w swoim 
otoczeniu. 
 

A jak rozwijać swą kreatywność?  
- Dziewczynki, chłopcy, a nawet 
pani, dowiedzą się na zajęciach  
u Pani Ani. 
 



Po powrocie czekała na wszystkich niespodzianka: nowe okna i pięknie odmalowany kolejny 
pion internatu.    

 

 
Dla 40 uczniów naszej szkoły internat jest drugim domem. Jaki jest ten dom?  

Co się w nim ciekawego dzieje? Odpowiedzi na te pytania szukajcie na tej 
stronie. A dzisiaj o wakacjach2006 w internacie.     

 
  
 

 
 
 
 

 
 

- W Jarosławcu dopisywała 
nam piękna pogoda, oprócz 
opalania się na plaży i 
morskich kąpieli 
zwiedzaliśmy okolicę – 
opowiada Jadzia 
Majchrowska 
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Przygotowały: Jadzia Majchrowska, Halinka Kaczmarczyk, Marzena Gędziorowska  
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Nowy rok szkolny przywitaliśmy 
wypoczęci i w doskonałych humorach. 
Tegoroczne wakacje młodzież internatu 
spędziła nad morzem w Jarosławcu oraz 
Sianożętach.  
 

- Bardzo podobała nam się wycieczka do 
skansenu, w którym poznaliśmy historię i metody 
wypieku chleba. Oprócz tego obserwowaliśmy 
pokazy lotnicze i jeździliśmy na gokardach – 
opowiada Marzena Gędziorowska. 

 

- Byliśmy w Muzeum 
Regionalnym i galerii 
obrazów, a wieczorami 
szaleliśmy na dyskotekach  
– wspomina Halinka 
Kaczmarczyk 

 

- W Sianożętch natomiast 
spędzaliśmy czas na 
wycieczkach rowerowych – 
mówi Jadzia Majchrowska. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powitaliśmy również nowych wychowawców.  Każdy z nas miał szansę wylosować wróżbę na 
nowy rok szkolny. Pani kierownik przypomniała nam zasady i regulamin internatu.  
Na końcu zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie pamiątkowe, a wieczorem bawiliśmy się na 
dyskotece.           Aneta 
       
 

W połowie września mieliśmy 
rozpoczęcie roku szkolnego  

w internacie. 

Wspólnie przygotowałyśmy program 
artystyczny. Recytowałyśmy wiersz oraz 
śpiewałyśmy piosenki. Najbardziej utkwiły 
mi słowa „wakacje, znów będą wakacje....” 

Basia 
 

Od lewej: Sabina, Halina, Basia, Aneta, Jadzia, Kasia) 
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 Niedługo urodzę dzidziusia. 
 Z niecierpliwością wraz z moją rodziną 

czekam na to ważne wydarzenie. Bardzo się 
cieszę, że w mojej pracy spotkałam się z miłą 
reakcją dzieci. Początkowo dzieci z ciekawo-
ścią zerkały na moją zaokrągloną sylwetkę, 
gdy jednak brzuszek był bardziej widoczny, 
to pojawiły się pytania z ich strony: kiedy 
urodzę maluszka, czy będzie to chłopiec czy 
dziewczynka, czy wybrałam imię dla dziec-
ka. Zdarzało się, że dziewczynki, podchodząc 
do mnie na przerwach, głaskały mnie po 
brzuchu. 

Spotkałam się także z bardzo sympaty-
czną reakcją z strony starszych wychowan-
ków, którzy starali się mi pomóc w różnych 
sytuacjach. Spotykając mnie po pracy na 
zakupach oferowali swoją pomoc. Odprowa-
dzali mnie na przystanek niosąc sprawunki. 

Cieszę się, że w tak ważnym dla mnie 
okresie wychowankowie wykazali się taką 
opiekuńczością i dojrzałością. 
 

 
Droga pani Beatko, cieszę się bardzo, że 
jest pani w ciąży i że będzie pani miała 
drugiego syna. Jest pani silna i żeby być 
kochaną matką nie trzeba się wcale 
denerwować, bo może się coś gorszego 
stać. Musi się pani dobrze odżywiać  
i więcej wychodzić na spacery wdychać 
świeże powietrze. Nie może pani 
ciężkich rzeczy dźwigać, bo męczyć się 
nie wolno. Mogłabym pani pomóc 
zrobić wszystko i dbać i powiedzieć 
komplement, żeby pani się lepiej czuła. 
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Obok zamieściliśmy list nauczycielki, 
która spodziewa się dziecka i która często 

rozmawia na ten temat  
z wychowankami. To bardzo ważne, 

„życiowe”  tematy, o których wszyscy 
powinniśmy dużo wiedzieć. Dlatego  

w tym numerze KLEKSA” drukujemy 
wypowiedzi kilku uczennic naszej szkoły 
oraz ich prace plastyczne. Przeczytajcie i 

jeśli chcecie jeszcze coś dodać na ten 
temat, to czekamy w redakcji  „KLEKSA”  
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Jest fajnie, bo małe dziecko się urodzi. 
Ciekawe, jak się pani czuje, gdy ma pani duży 
brzuch i gdy dziecko kopie? 

Jak mogę pani pomóc?  
1. Wezmę panią na spacer i będę uważać, 

żeby się pani nie zrobiło słabo. 
2. Kiedy urodzi się maleństwo każdy próbuje 

je dotknąć, zobaczyć, bo to nas interesuje. 
3. Trzeba wziąć ciężkie zakupy, żeby pani 

nie dźwigała ciężarów. 
 

Należy zwracać szczególną uwagę na 
panią w ciąży: nie powinna nosić 

ciężkich rzeczy, nie należy jej 
denerwować, należy uważać na 
przerwach, żeby jej nie potrącić. 

Należy objąć opieką panią 
nauczycielkę w ciąży. Jak widzę taką 

panią to czuję, że mam wspierać ją  
w trudnych sytuacjach. 

 

 
Należy zwracać uwagę na 
taką panią, ustępować jej 

miejsca w autobusie. Pomagać 
jej nosić ciężkie torby lub 

wyręczać ją z trudnych prac 
fizycznych. Przede wszystkim 

zachowywać się kulturalnie  
i miło i nie stresować ją ani 

głośno nie krzyczeć. I tak się 
starać, żeby była zawsze 

uśmiechnięta. 

 Bardzo się cieszę, że pani zostanie Mamą. 
Życzę, żeby była pani wesoła i radosna  
i żeby pani się cieszyła tak, jak ja. 
Jak pani mnie poprosi to pomogę zrobić 
zakupy, umyć naczynia, posprzątać, umyć 
okna oraz czasami powiedzieć miłe słowo. 
Mogę też zaopiekować się pani Dzieckiem. 
Trzeba szanować osobę, która jest w ciąży. 

Teksty i grafika- 
wychowankowie internatu 



 
 

 
 
 

SKUTKI PRZEMOCY WOBEC DZIECKA 
 

Nikt nie ma wątpliwości, że przemoc niekorzystnie wpływa na rozwój każdego dziecka. 
Zwłaszcza wtedy, gdy sprawcami przemocy  są osoby bliskie dziecku, a tak jest najczęściej. 
Bliscy powinni zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i wspierać go we wszystkich 
trudnych chwilach.  Z tego powodu sytuacja dziecka źle traktowanego jest jeszcze trudniejsza.  
 

 NIKT W RODZINIE NIE ZASŁUGUJE NA PRZEMOC! 
 

Sposoby stosowania przemocy są 
nieograniczone. Zaczynają się od „niewin-
nej” kpiny, lekceważenia, wyśmiewania, 
przez celowe niszczenie poczucia własnej 
wartości, od „nieszkodliwego” posztur-
chiwania, po okrutne bicie.  

Krzywdzenie dziecka szczególnie 
odbija się na jego rozwoju emocjonalnym. 
Krzywdzone dziecko czuje się niekochane, 
opuszczone, winne, mniej wartościowe, 
odrzucone. Ukochane osoby, od których 
zależy całe jego życie, stają się dla niego 
źródłem lęku. Takie dziecko przestaje 
rozumieć świat. Jest niespokojne, napięte  
i pełne lęku. Musi więc to napięcie jakoś 
zredukować. Zaczyna reagować nadpobu-
dliwością, jest niegrzeczne i płaczliwe lub 
odwrotnie: wycofane i bierne. Pojawiają się 
bóle głowy, żołądka, problemy z jedzeniem, 
trudności z nauką, koszmary senne, nocne 
moczenie.  

Oprócz widocznych skutków przemocy 
występują również skutki odroczone, czyli 
przesunięte w czasie. Dzieci poznają świat  
i rządzące w nim prawa, a także swoje w 
nim miejsce poprzez swój dom rodzinny. 
Tam też uczą się zachowań, najczęściej 
poprzez naśladowanie. Stosowanie 
przemocy wobec domowników powoduje 
nieprawidłowości w rodzinie i zniekształca 
obraz całego świata. Konsekwencją takich 
doświadczeń może być nieumiejętność 
życia w społeczeństwie. 

Dzieci, które na co dzień widzą 
przemoc lub jej doznają, przejawiają różne 
formy agresji wobec rówieśników, 
nauczycieli, innych dorosłych. W starszych 
dzieciach utrwala się poczucie 
niesprawiedliwości i gniewu. Szukają 
akceptacji i zrozumienia poza domem. 
Tworzą grupy, organizują napady, znęcają 
się nad słabszymi. Często sięgają po 
papierosy, alkohol i narkotyki. Z roli ofiar 
przemocy stają się jej sprawcami. 
Wszystko po to, żeby zagłuszyć własne 
myśli. Odurzanie się środkami 
chemicznymi jest sposobem, aby zapo-
mnieć o braku zainteresowania ze strony 
rodziców, o poniżeniu, zagrożeniu, braku 
miłości i bezpieczeństwa. Często nie 
wytrzymując, uciekają z domu.  A w 
skrajnych przypadkach dokonują 
samookaleczeń i prób samobójczych.  
 Pamiętajmy więc, że szczęście  
w rodzinie nie zależy od poziomu 
wykształcenia rodziców, pochodzenia 
społecznego, sytuacji materialnej, czy 
warunków mieszkaniowych, lecz przede 
wszystkim od atmosfery, jaka w niej panuje 
i od stosunków pomiędzy poszczególnymi 
jej członkami. Nawet w bardzo trudnych 
warunkach, jeśli wszyscy się kochają  
i wzajemnie szanują, dziecko będzie 
szczęśliwe.
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Ilustracje: Gabrysia z kl. IC SPDP 



 
 
 
 
 
 

 
 
DZIĘKUJEMY BOGU ZA WAKACJE 
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Panie Boże, dziękuję Ci za chodzenie na basen, za 
to, że mogłam zobaczyć, jak się piecze chleb. Za 
koleżanki i kolegów. 

Magdalena, IIIC Gim. 

 
Panie Boże, dziękuję Ci za to, że 
pomogłam Tacie w pracy w 
Radomiu. Byłam u Babci, 
pomagałam wszystkim i 
modliłam się do Pan Boga.  

Urszula, IIIC Gim. 

 
Na różańcu modlimy się do Pana Boga 

przez wstawiennictwo Maryi. Maryja 

została wybrana na Matkę Boga, uczy nas 

zgadzania się z wolą Boga. Maryja uczy 

nas miłości do Boga i ludzi. Przez różaniec 

Maryja pomaga nam. 
 

MODLITWA ZA 
NAUCZYCIELI 

 
Dziękujemy Ci, Boże bardzo 
za nauczycieli, że mogą nas 

uczyć i pomagać nam w 
różnych sytuacjach. Za to, że 

możemy cieszyć się, że 
wracamy do szkoły z 

uśmiechem do naszych 
nauczycieli. 

MODLITWA ZA 
NAUCZYCIELI 

 
Panie Boże, proszę Cię za 
nauczycieli naszej szkoły, 

żeby im się dobrze pracowało 
i żeby byli uśmiechnięci 

codziennie. 
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Przygotowali uczniowie kl. IIA i IIC SPDP 
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Przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek, 

uczniowie kl. IIB SPDP 
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Co to jest za osoba , która ciągle 
uczy się i innych? 

Co to za człowiek, który chroni nas  
i budynek szkolny. 

Kto to taki? Naciska guziczek  
i wypuszcza nas z klas. 

Pracowita to osoba, jej się porządek 
podoba i od rana do wieczora sterty 
śmieci wyrzuca do wora.       

Zagadki ułożyły Renia i Kasia z kl. VI Gim. OET 

15 

Przygotowali chłopcy z kl. II/III Gim. OET 

Ważna osoba w szkole, dzięki niej 
oka pływają w rosole. 

W białym fartuchu chodzi  
i zdrowiu każdego chce dogodzić. 

Uczy się pilnie dzionek cały, żeby go 
panie wychwalały. 

Ciągle wagaruje, paniom nerwy psuje! 

 

 

Na rozwiązane zadania czekamy w redakcji do 15 listopada.   



Przygotowali: Monika, Gosia, Piotrek z SPDP 
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Podczas koncertu skrzypcowego 
znudzony chłopiec pyta zasłuchanego 
ojca:  
- Tato, a jak ten pan przepiłuje już ten 
instrument, to będziemy mogli wreszcie 
iść do domu? 

Szef krzyczy na pracownika:  
- Drogi panie, spać to pan może u siebie  
w domu, a nie w firmie!  
- Dzięki szefie, już się zbieram. 

Autostopowiczka w średnim wieku usiłuje 
złapać okazję. Niestety samochody nie 
zatrzymują się.  
Po długim czasie słychać pisk opon, 
zatrzymuje się auto, kierowca otwiera 
drzwiczki i mówi: 
- Niech pani wsiada, ja  nie jestem z tych, 
co biorą tylko młode i ładne. 
 

Katechetka pyta: 
- Czy pamiętałyście dzieci, aby w sobotę  
i niedzielę zrobić rodzinie dwa razy 
radość? - Ja pamiętałem - mówi Staś. 
- W sobotę odwiedziłem babcię i ona się 
ucieszyła. W niedzielę wyjechałem do 
domu, a ona jeszcze bardziej się ucieszyła. 

Pewna pani późnym wieczorem 
przechodzi przez park. Nagle dostrzega 
mężczyznę, który zmierza w jej kierunku  
z otwartymi szeroko ramionami. 
Wystraszona kobieta zaczyna okładać go  
z całej siły swoją torebką. 
- A niech to - krzyczy mężczyzna-  
wiedziałem, że tej szyby nie doniosę do 
domu. 

Do banku w Szwajcarii wchodzi klient  
z walizką i ściszonym głosem mówi do 
bankiera:  
- Chciałbym wpłacić pieniądze, w tej 
walizce jest całe cztery miliony euro.  
Na to bankier uśmiechnięty: 
- Proszę nie ściszać głosu, bieda to 
naprawdę żaden wstyd.    

Po wakacjach nowy nauczyciel mówi do 
uczniów: 

- Moim zadaniem jest zaszczepić w was 
chęć do nauki.  
Zgłasza się Jaś:  
- Przykro nam, proszę pana, ale my już 
mieliśmy w tym roku wszystkie 
szczepienia! 

Zuch mama:  
Matka mówi do syna, układając go  
w łóżeczku : 
- I widzisz, dziś ani razu na ciebie nie 
krzyczałam i ani razu nie dostałeś w tyłek. 
- Zuch z ciebie, mamusiu! - odpowiada 
dziecko. - chciałbym, żebyś zawsze była 
taka grzeczna. 
 

Nie ma jak u mamy… 
- My w domu przed obiadem zawsze 

odmawialiśmy modlitwę. 
- A my nie. Moja mama świetnie 

gotowała… 

Smyk stłukł szybę. Z domu wybiega 
rozgniewana matka. Jego starszy brat 
woła:  
- Uciekaj w błoto! Mama jest w kapciach!  



KLEKSA 
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ŚWIETNA ZABAWA! 
27 września oglądaliśmy spektakl  
w wykonaniu artystów Studia Widowisk 
„Scena” z Krakowa. Przedstawienie miało 
tytuł „Bajki rozmaite”. Zobaczyliśmy 
bajki Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Po 
przedstawieniu była dyskoteka. Wszyscy 
wspaniale się bawili. Dzięki sponsorowi 
dostaliśmy słodycze, a szkoła prezenty. 

 

CO SIĘ ZMIENIŁO? 
Na pewno zauważyliście duże zmiany 
wokół naszej szkoły. Został dokończony 
plac zabaw wykonany w ramach 
programu „Ogród wszystkich dzieci”. 
Teraz wszystkie dzieci będą mogły  
z niego korzystać. Pamiętajcie jednak, 
żeby go nie niszczyć. On jest przecież 
nasz. 

SZKOLNE INFO  
 

KALENDARZ ROKU 
SZKOLNEGO 2006/2007 

 
 4 września - rozpoczęcie roku 

szkolnego  
 14 października (sobota) - 

Dzień Nauczyciela 
 1 listopada (środa) - 

Wszystkich Świętych 
 23-31 grudnia - przerwa 

świąteczna 
 1 stycznia (poniedziałek) - 

Nowy Rok 
 styczeń-luty dwutygodniowe 

ferie  
 5-10 kwietnia - wiosenna 

przerwa świąteczna 
(Wielkanoc) 

 24-25 kwietnia - egzaminy 
gimnazjalne  

 27 kwietnia  - koniec roku 
szkolnego dla maturzystów  

 1-3 maja (wtorek, środa, 
czwartek) - majowe święta  

 4 maja (piątek) – wolny, 
(trzeba będzie ten dzień 
odpracować)  

 8-31 maja matury 
 7 czerwca (czwartek) - Boże 

Ciało, następny dzień 
 8 czerwca ( piątek) również 

wolny  
 22 czerwca - koniec roku 

szkolnego 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY! 
Redakcja „KLEKSA” ogłosiła konkurs 
„Kwiaty dla mojego nauczyciela”.  
Nagrodzone prace wykonali: Monika 
Rotko, Kasia Rotko, Karol Hachuła, 
Halina Kaczmarczyk, Adam Boncol, 
Zbyszek Kukawski, Jan Parchański, 
Beata Leśniak, Daniel Szulc, Piotr 
Gondzik, Arek Paździerski. 
Gratulujemy. Niektóre prace znalazły się 
na naszej okładce. Ale wszystkie były 
piękne i dlatego znajdą się na akademii  
z okazji Dnia Nauczyciela, a później na 
wystawie. Nagrody otrzymacie na 
najbliższym apelu.  

Przygotowali uczniowie SPDP: Gosia, Monika, Piotrek.  

UWAGA! KONKURS! 
Już teraz przygotowujcie się do udziału w 
następnym  konkursie. Tym razem będzie 
to konkurs plastyczny na najładniejszą 
choinkę. Więcej szczegółów znajdziecie 
na plakatach w listopadzie. 



 
 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:   
Monika Dziewior, Gosia Krajewska, Ania Herman, 
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  pod opieką: D. Szymczak, B. Łozowskiej, A. Łukowiec 
 
Okładka: prace plastyczne nagrodzone w konkursie 
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