
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyboczcie nom dzisioj, rechtory kochane,  rechtor-nauczyciel 
Żeście skiż nos takie są fest znerwowane.  skiż nos-przez nas 
Niy bydźcie już nigdy nic a nic markotne  markotne -smutne 
Bo łod dziś bydymy szkolorze robotne,  szkolorz-uczeń 
Z kerymi już nigdy niy chyci wos ora.  ora-złość 

Tego wom życzymy w waszym Dniu Rechtora! 



 

          

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik 2008 

Przygotowali: uczniowie ZSZ i SPDP. 

 1 września (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego  
 23 września (wtorek)– początek astronomicznej jesieni  
 4 października (sobota) – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 
 14 października (wtorek) – Dzień Nauczyciela 
 25/26 października (sobota/niedziela) – zmiana czasu 

letniego – cofamy wskazówki zegara o jedną godzinę, śpimy 
dłużej  

 1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych 
 10 listopada (poniedziałek –dzień wolny od  

nauki po odpracowaniu   
 11 listopada (wtorek) – Święto Niepodległości  
 16 listopada (niedziela) – Światowy Dzień Tolerancji 
 21 listopada (piątek) – Światowy Dzień Życzliwości 
 30 listopada (niedziela) – Andrzejki    
 4 grudnia (czwartek) – Dzień Górnika  
 6 grudnia (sobota) – Mikołajki  
 22 grudnia (poniedziałek) – początek astronomicznej zimy  
 22 -31 grudnia – przerwa świąteczna 
 31 grudnia (środa) – Sylwester 
 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok 
 2 stycznia – dzień wolny od nauki po odpracowaniu   
 21 i 22 stycznia(środa–czwartek) – Dzień Babci i Dziadka 
 26 stycznia – 8 lutego – ferie zimowe 
 14 lutego (sobota) – Walentynki 
 9-14 marca (czwartek–wtorek) – Wielkanoc, wiosenna 

przerwa świąteczna  
 21 marca –(sobota) początek astronomicznej wiosny,  

tej nocy krócej śpimy, wskazówki przesuwamy do przodu 
 1 kwietnia (środa)– Prima Aprilis  
 2 kwietnia_(czwartek) sprawdzian szóstoklasisty 
 22-23 kwietnia (środa, czwartek) – egzaminy gimnazjalne   
 1 maja (piątek) – Święto Pracy (dzień wolny od nauki) 
 2 maja (sobota) –Święto Flagi (dzień wolny od nauki) 
 3 maja (niedziela) – święto narodowe Uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od nauki) 
 26 maja – Dzień Matki 
 11czerwca (czwartek) – Boże Ciało 
 12 czerwca (piątek dzień wolny od nauki) 
 19 czerwca (piątek) – ZAKOŃCZENIE  ROKU SZKOLNEGO 
 20 czerwca – POCZĄTEK WAKACJI 
 22 czerwca– (poniedziałek) początek astronomicznego lata 
 23 czerwca – (wtorek) Dzień Ojca 
 

 
NOWI NAUCZYCIELE 

 

 Pani Monika Blot – 
nauczycielka praktycznej 
nauki zawodu  
 

 Pan Grzegorz Dobrzyński – 
rewalidant 

 

 
NOWI UCZNIOWIE 

 
 

 Mgłowski Dawid 
 Sobol Marcin 
 Ziaja Julia 
 Kurek Klaudia 
 Smok Joanna 
 Osior Katarzyna 
 Stróż Bartosz 
 Jędryczko Magdalena 
 Berger Marcin 
 Kasperczyk Krzysztof 
 Kostrzewa Marta 
 Piotrowska Magdalena 
 Bromboszcz Aleksandra 
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         Od Redakcji:  
Poprosiliśmy nasze koleżanki i kolegów, żeby  
powiedzieli, jakie zmiany wprowadziliby,  
gdyby zostali dyrektorem albo nauczycielem  
w naszej szkole. Oto ich wypowiedzi: 

 
 

… wprowadziłabym dla uczniów przepustki, 
żeby wchodziły wyłącznie dzieci uczące się  
w tej szkole.  

… to puszczałbym na przerwach  muzę, by dzieci mogły się bawić, a nie dokuczać sobie. 
… zrobiłabym, żeby był porządek, żeby uczniowie nie mówili brzydkich słów, nie palili, nie 
wchodzili do szatni na przerwach i nie uciekali ze szkoły i nie wychodzili na przerwach ze szkoły.  
… wprowadziłbym więcej dyscypliny, bo niektórzy zapominają że są w szkole.  
… chciałbym, żeby nauczyciele nie przekazywali uczniów drugiemu nauczycielowi, ponieważ 
uczniowie potrafią sami dojść na lekcje. Nauczyciele mogą przekazywać tylko tych uczniów mniej 
sprawnych, którzy sami nie potrafią się poruszać.  
… to powiększyłabym parking na samochody. 
… postawiłabym ławki na korytarzach, dbałabym o jeszcze lepszą atmosferę w szkole.  
… zrobiłabym salę komputerową dla uczniów z nowej szkoły. 
… wymieniłabym w naszej szkole szafki, które się rozwalają. 
… to w naszej szkole w pracowniach zmieniłabym tablice na takie do pisania markerami. 
… żeby była porządniejsza siłownia i porządniejsza sala gimnastyczna 
… chcę, żeby ta szkoła była porządna i żeby było tu spokojnie i miło, żeby byli wszyscy 
szczęśliwi, żeby każdy tu chciał chodzić, żeby było szczęśliwie i radośnie.   
… to dałbym kąt do palenia. 
… chciałabym, żeby było dużo wycieczek, żeby było więcej boisk i chciałabym żeby lekcje trwały 
do 1230, żeby było więcej wyjść do kina i na lodowisko. 
… to przypilnowałbym porządku i wzywałbym policję do niektórych uczniów. 
… zmieniłbym salę gimnastyczną, żeby była większa, a podłogę wymieniłbym, bo jest śliska. 
… robiłbym wycieczki i dyskoteki, zmniejszyłbym klasę nr 13 i zrobiłbym tam kuchnię, żeby były 
dłużej zajęcia kreatywności, bo to jest ciekawe. 
 
 
 
 
 

 
       … chciałabym być nauczycielem muzyki,  

przygotowałabym teksty piosenek uczniom i żeby się uczyli śpiewać te piosenki, z radia 
puszczałabym muzykę, chciałabym, żeby na muzyce też było coś związane z tańcem.  
… uczyłbym dzieci matematyki i języka polskiego, ponieważ podoba mi się ten zawód. Bardzo 
lubię chodzić do szkoły i  lubię się uczyć. 
…zmieniłbym wystrój klas, aby dzieci czuły się jak w domu w prawdziwej kochającej się rodzinie. 
…to bym dawała uczniom dużo zadań domowych, co lekcje sprawdziany robiłabym. 
… nie zadawałbym dużo zadania domowego, wprowadziłabym lekcje kulturalnego zachowania, 
dużo rozmawiałabym na różne tematy, byłabym gotowa służyć pomocą w każdej sytuacji. 
… pilnowałbym dzieci, żeby się nie biły. 
… robiłbym wycieczki, konkursy i dyskoteki, krótkie zadania domowe, wyjazdy za granicę za 
najlepsze wyniki w nauce. Jak uczeń źle się zachowuje, to miałby karę.  
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 3 Teksty przepisali: Łukasz z ZSZ oraz Agnieszka, Marek i Karol z SPDP 



Nie łamcie gałęzi! 
Nie zrywajcie roślin chronionych! 
Nie zrywajcie liści, kwiatów i owoców! 
Nie niszczcie ptasich gniazd! 
Nie podpalajcie trawy! 
Nie hałasujcie w lesie! 
Nie śmiećcie! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zbliża się beztroski czas wakacji, wielu z Was będzie odpoczywać i przemierzać 
górskie szlaki. Niektórzy będą wypoczywać nad morzem i jeziorami. Pamiętajcie 
jednak o rozsądnym korzystaniu z uroków natury. Aby zachować Ziemię piękną  
i czystą przestrzegajcie następujących zasad:  
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O ekologii napisali uczniowie IC Gim. OET pod kierunkiem B.Hałat i B. Regiec-Baścik  
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Rys. Halina Kaczmarczyk 

TERAZ A DAWNIEJ 
 Dawniej ziemia była piękna i czysta, 

Stroiła się w zielenie. 
Szumiała woda bystra,  

radowało się wszelkie stworzenie. 
Teraz cóż zostało z tego,  

odpowiedz koleżanko, kolego! 
 

Źródło: Internet 

Rys. Marcin Kolny Rys. Jacek Olchawa 

Rys. Monika Szwed 

Rys. Dagmara Jarczak 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
Dlaczego wszystko zaczęło  się od koła? 
Zanim wynaleziono koło, jedynym środkiem transportu były płozy i walce otrzymywane z pni 
drzew. Transport taki był  powolny  i służył tylko po to, aby przesuwać ciężkie przedmioty, 
a ludzie musieli nadal chodzić pieszo. Pierwsze koła robiono z drzewa i kamienia. Wynalezienie 
koła, a potem wozu ułatwiło człowiekowi przemieszczanie się. W dzisiejszych czasach koła 
znajdują zastosowanie niemal wszędzie - w samochodach, pociągach, samolotach i różnego 
rodzaju maszynach. Trudno wyobrazić sobie bez nich świat – świat, w którym ogromne ciężary 
trzeba byłoby ciągnąć po ziemi.    
 
 
 
 
 
Źródła:Internet  
wynalazki.servis.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          

Drodzy Czytelnicy! Dzisiaj dalszy ciąg  
nowego cyklu artykułów, w których 
będziecie poznawać najważniejsze 
wydarzenia z dziejów człowieka. Mamy 
nadzieję, że rubryka ta będzie cieszyła się 
dużym zainteresowaniem i przyczyni się 
do poszerzenia Waszej wiedzy. Miłej 
lektury.  

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik 2008 

Źródło: Lauro Michele: Czy wiesz dlaczego? Ważne pytania i odpowiedzi. 
Tłumaczenie A. Pawłowska, Wydawnictwo ,,ARTI CENTRUM”. 

Prace plastyczne wykonali 
uczniowie IC Gim. OET 
pod kierunkiem B.Hałat  

i B. Regiec-Baścik 
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Zupełnie inny dzień… 
Co za dzień! Wczoraj z braćmi wpadliśmy na fantastyczny pomysł. Postanowiliśmy 

poprzebierać się w śmieszne stroje. 
 Dzień zakończenia roku szkolnego to uroczystość ważna dla nas wszystkich. My 

postanowiliśmy uczcić to w specjalny sposób. Od koleżanek pożyczyliśmy sukienki, żakiety, 
perukę i inne części damskiej garderoby. W dzień kończący rok szkolny wszyscy przyszli do 
mojego pokoju w internacie. Rozpoczęliśmy przygotowania. Ubraliśmy się w suknie, 
umalowaliśmy się tak, jak to robią dziewczyny. Zabawa była świetna, bo sami z siebie się 
śmialiśmy. Nie mogliśmy spokojnie na siebie spojrzeć, bo zaraz wybuchaliśmy śmiechem. 
Salwy śmiechu towarzyszyły nam przez cały poranek. Kiedy już byliśmy gotowi musieliśmy 
się zebrać na odwagę i wyjść w naszych nowych strojach na ulicę, a co gorsza, wejść do 
szkoły. Ale to było widowisko! Ludzie nas nie poznali. Reakcje były różne. Jedni byli 
w szoku, inni z niedowierzaniem oglądali się za nami. Nawet nasze panie nauczycielki nie 
mogły się powstrzymać od śmiechu.  

Ten dzień uważam za udany. Wzbudziliśmy ogólną sensację, a nasi koledzy podziwiali 
nas za odwagę.              Ryszard 
 

Jesień 
Jesień, jesień się gramoli. 
Jak się tak gramoli, 
To za mocno chodzi. 
Jesień, jesień liście wrzuca 
do swojej torby. 
Liści ma już pełno. 
Jesienią robi się zimno. 
Prawie tak jak w zimę. 
Kwiatów już nie ma, lecz są liście. 
Lecą liście, lecą z nieba, 
jak tak lecą, to się kręcą.  
Słońce swoje promienie wkłada w liście. 

                   Agnieszka  
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Cudowny dzień… 
Najwspanialszym dniem w moim życiu był 

dzień 12 sierpnia. Wtedy pojechałem razem  
z bratem i kolegą po mój pierwszy motor.  

Powiem wam, jak zarobiłem pieniądze na 
ten motor.  

Zaczęły się wakacje… W wolnym czasie 
dużo jeździłem na rowerze. Nadarzyła się 
jednak okazja, żeby zarobić trochę pieniędzy. 
Było to tak… blisko mojego domu są działki. 
Jedna z tych działek zmieniła właścicieli,  
a kolega, który o tym wiedział załatwił mi  
u nich  pracę. Było to ciężkie zajęcie. Razem  
z kolegą pracowaliśmy od rana do wieczora 
przez prawie dwa miesiące. Po wykonaniu 
pracy byłem zmęczony, ale zadowolony, bo 
udało mi się zarobić na mój własny, nowy 
motor.  

Tak! To był najcudowniejszy dzień  
w moim życiu. Za własne, samodzielnie 
zarobione pieniądze kupiłem sobie wymarzony 
motor.     Bartek 
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Prace wykonane przez uczniów SPDP 



Filmowo 15.09.2008 
Drogi Kolego! 

Na początku mojego listu pozdrawiam Cię serdecznie. Skończyły się wakacje  
i znowu muszę chodzić do szkoły. Spędzam w szkole bardzo dużo czasu. Niestety, 
przez to brakuje mi go na to, co lubię robić najbardziej: na grę w piłkę nożną  
i oglądanie filmów. 
 

 
 
 
 

Od redakcji: Zachęcamy wszystkich czytelników do pisania wierszy, prozy. Przypominamy, 
że nie mogą to być utwory przepisane, muszą być Wasze, własne. Czekamy! 

Moja przygoda z piłką nożną rozpoczęła się w 1998 roku, wtedy to dowiedziałem się z 
telewizji, że „piłka jest okrągłą, a bramki są dwie”, piłkarzy jest 22 i zawsze wygrywają 
WIELCY. Postanowiłem bliżej zainteresować się grą i zacząłem zbierać informacje o 
zawodnikach i klubach piłkarskich z całego świata. Moje ulubione kluby to: AC MILAN, 
FC BARCELONA, LECH POZNAŃ. Ulubionymi moimi zawodnikami są: Kaka, Pele, 
Ziko. Gdybym mógł się urodzić jeszcze raz, to zrobiłbym wszystko, żeby zostać sławnym 
piłkarzem. 

Kiedy nie mogę grać w piłkę nożną, a w telewizji nie ma akurat żadnego meczu lubię 
oglądać seriale telewizyjne. Do moich ulubionych filmów należą: „M jak miłość”,  
„Pierwsza miłość”, „ Na dobre i na złe”, „Kryminalni”, „Fala zbrodni”, „Niania”, „Świat 
według Kiepskich”, „Szybka piłka”, „Tylko mnie kochaj”, „Barwy szczęścia”. Seriale 
wciągają jak narkotyki, gdy zacznie się je oglądać, to nie można przestać. Serial „M jak 
miłość” oglądam od pierwszego odcinka, czyli już 8 lat. I co ciekawe pamiętam wszystkie 
odcinki. Lubię też oglądać bajki. Często oglądam je razem z bratem. Moje ulubione 
programy to: CARTOON NETWORK, FOX KIDS, MIMI MINI. To właśnie bajki 
pomagają mi wrócić do czasów dzieciństwa.  

Bardzo się rozpisałem. Mam nadzieję, że Cię nie zanudziłem. Pozdrawiam. Do 
zobaczenia.                         Damian 
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To był szczególny dzień dla Uli i Łukasza.  
W tym właśnie dniu odbywał się ich ślub.  
Nasza klasa postanowiła, że będzie „podtrzymywała  
ich na duchu”. Kupiliśmy kwiaty i razem z Panią Anią  
pojechaliśmy do Lędzin. 
 I Ula, a także Łukasz byli bardzo szczęśliwi, bo oprócz rodziny,  
byliśmy i  my – bliskie osoby z klasy, to znaczy:  Monika i Magda.  
Ula była fajnie ubrana z Łukaszem. Była uroczysta msza święta.   
Wszyscy  składali życzenia: rodzice, dziadkowie, rodzina, no i my. 
Chcecie wiedzieć jakie to były życzenia, to przeczytajcie poniżej: 

Nasze życzenia dla Pary Młodej  
Uli i Łukasza – wszystkiego najlepszego, 

dużo zdrowia, radości, powodzenia na 
nowej drodze życia i spełnienia 

WSZYSTKICH MARZEŃ 

STO  
LAT 

STO   
LAT 



 
 
 
 
 
 

 
W maju Redakcja ogłosiła konkurs na najciekawszą bajkę. Początek 

(zaznaczony tłustym drukiem) wymyślili redaktorzy gazetki, a Waszym zadaniem 
było dokończenie jej. Bajki oceniali uczniowie gimnazjum i polonistka P. Magda 
Gawęda. Młodzieżowe jury (czytaj: żyri) uznało, że najładniejszą bajkę napisali:  

 

ANIA CYBULSKA, ESTERA KAWKA i UCZNIOWIE z IIB SPDP. 
 
Wszyscy pozostali autorzy, którzy wystartowali w konkursie, to jest: Magda Hawranek, 

Kasia Kostka, Piotrek Kawa, Magda Nowakowska i kl. II/III SP OET również otrzymali nagrody.  
W czerwcowym „KLEKSIE” wydrukowaliśmy bajkę Ani Cybulskiej, a teraz kolej na bajkę 

napisaną przez ESTERĘ KAWKĘ, KTÓRA ZAJĘŁA II MIEJSCE. Bajkę uczniów z klasy IIB 
SPDP wydrukujemy w następnym wydaniu gazetki. A teraz już bajka Estery: 

 
 
 

Dawno, dawno temu za górami, 
za lasami, za siedmioma rzekami,   
w przepięknej krainie żyli król  
i królowa, którzy bardzo się kochali. 
Pewnego dnia król wyruszył na 
wojnę. Tuż przed jego powrotem  
w tajemniczych okolicznościach 
królowa zaginęła. Król wpadł  
w rozpacz. 

Smutny królewicz Dawid zaczął 
poszukiwania swojej żony wraz  
z policją. A tymczasem  zrozpaczona  
królewna Estera,  nie mając żadnych 
wiadomości z linii frontu od męża, 
udała się w podróż, by go odszukać. 
Dowiedziała się, że królewicz został 
ranny i przebywa w szpitalu. Szybko 
wiec udała się do szpitala, ale męża już 
tam nie było. W tym samym czasie 
królewicz wraz z policją rozwieszał 
zdjęcia swojej żony w różnych 
miejscach. Królewna Estera, wracając 
ze szpitala zauważyła rozwieszone  
w mieście zdjęcia osoby poszukiwanej. 

Gdy przyglądała się dokładnie, okazało 
się, że to ona jest poszukiwana  
i bezzwłocznie udała się do 
komisariatu, aby wyjaśnić o co chodzi. 
Komendant nic nie odpowiedział, tylko 
pospiesznie gdzieś telefonuje. Uspokaja 
roztrzęsioną królewnę, że nic złego się 
nie stało, wprost przeciwnie: czeka ją 
miła niespodzianka, na którą trzeba 
jednak poczekać. Po 2 godzinach 
Estera zauważa podjeżdżający pod 
komisariat radiowóz, a za nim 
elegancką limuzynę i wysiadającego  
z niej przystojnego mężczyznę. 
Zaciekawiona pyta komendanta:  
– Kto to jest, ten piękny mężczyzna? 
Komendant odpowiada:  
– To jest ta miła niespodzianka!  
Uradowana królewna wybiegła na 
spotkanie z królewiczem. Uściskom  
i całusom nie było końca. Szczęśliwi 
udali się do swego nowego pałacu, 
gdzie żyli długo i mieli dużo dzieci. 
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 JA I MOJA RODZINA 
Nazywam się Kasia Kostka. Mam siostrę  

i dwóch braci. Moi kochani rodzice dbają o to, by 
mi niczego nie zabrakło, ponieważ jestem 
najmłodsza z rodzeństwa.  
Mieszkam z rodzicami i bratem w Świerczyńcu. 
Mam ładny, duży dom, duży ogród, na którym 
rosną różne krzewy i kwiaty oraz jest piękne 
oczko wodne z kładką, przez  którą można 
przechodzić.  

 
Całym ogrodem opiekuje się mój brat Jacek, ponieważ jest to jego pasją. Mam również 

dwa pieski: Pinki i Maksa oraz kotkę Pusię, która ze mną śpi. Mam jeszcze żółwia i dwie 
papugi faliste. Mój tatuś ma również hobby, hoduje gołębie. Kiedy jest ciepło i siedzimy na 
ławeczce, tatuś rzuca na ziemię zboże, a gołębie zlatują  z dachu i zbierają ziarenka. 

Moja mamusia dba o cały dom, porządek i ciepło domowe. Lubi się o wszystkich 
troszczyć, aby nikomu niczego nie zabrakło. Moja starsza siostra jest mężatką i mieszka  
w swoim domu. Ma dwójkę kochanych dzieci Emilkę i Marcina. Emilka z Marcinkiem 
przyjeżdżają prawie codzienne, ponieważ bardzo kochają babcię i dziadka, czyli moich 
rodziców. Mój drugi brat z żoną mieszkają  
w Lędzinach. Dzwoni częściej niż przyjeżdża, 
ponieważ ma dużo pracy.  

Ja najlepiej lubię układać puzzle, pomagam 
również mamie w pracach domowych oraz 
uwielbiam kosić ogródek. Kiedy przychodzę ze 
szkoły, a jest ładna pogoda, to zabieram mojego 
psa Maksa na spacer, a wieczorem siadam 
chwilę przed komputerem, żeby się zrelaksować 
i wtedy rozwiązuję rebusy i krzyżówki. 

Najlepiej jest w domu kiedy się wszyscy 
pozjeżdżają. Wtedy jest wesoło, gwarno i bardzo 
rodzinnie.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

          

To ja (z prawej) z najlepsza koleżanką Kasia. 
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OPINIA KOLEŻANKI: 
Kasia jest moją najlepszą przyjaciółką. 
Prawie na każdej przerwie spotykamy 
się i rozmawiamy o różnych sprawach. 
Kasia jest chętna do pomocy, szczera, 
spokojna i koleżeńska w stosunku do 
mnie i do innych osób.    

OPINIA WYCHOWAWCY: 
Kasia przyszła do mojej klasy w II semestrze 
poprzedniego roku. Świetnie przystosowała 
się do nowego zespołu klasowego. Jest 
bardzo dobrą uczennicą, nauka sprawia jej 
przyjemność. Lubi pomagać innym, mniej 
sprawnym uczniom. 

Fot.: archiwum własne „KLEKSA”; tekst przepisali: Agnieszka i Łukasz.  

Na wycieczce w Pradze. 



 
 
 
 
 
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponujemy Wam tradycyjny, śląski zestaw obiadowy 
napisany w gwarze śląskiej. Ponieważ nie wszyscy 
nasi koledzy wiedzą o co chodzi, podajemy jego 
dokładne tłumaczenie. 
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Słowniczek: warzynie-gotowanie 
fest-bardzo, niykerzi poradzą 
porachować-niektórzy mogą 
naliczyć, roztomajtych-różnych 
maszketów-smakołyków, idzie-
można, zorty-rodzaje, dycki-zawsze, 
nudelzupa-rosół z makaronem,   
ze zołzą-z sosem, swaczyna-
podwieczorek, rade maszkecą kołocz 
-chętnie jedzą ciasto drożdżowe, 
zista-ciasto albo babka piaskowa,  
jy-je,  beztydziyń-dzień powszedni, 
wodzionka- zupa śląska z chleba, 
krupnioki-kiszka, kaszanka,  
żymlok- bułczanka, wędlina  śląska, 
hauskyjza-ser biały smażony, 
ciaperkapusta- ziemniaki  
wymieszane z gotowaną  kapustą, 
szałot-sałatka, karminadle-kotlety 
mielone, bratkartofle-pieczone 
ziemniaki, kluski ciepane-kluski 
kładzione.  

Tłumaczenie na podstawie „Słownika 
gwary śląskiej” i słownika internetowego: 
Ola, Krzysiek C. i Krzysiek S. 
 

„Ślonskie warzynie je dlo Ślonzoka fest ważne. We tyj 
ślonskij kuchni niykerzi poradzą porachować aże sto 
roztomajtych jodeł i maszketów. A to wszystko idzie  
podzielić na dwie zorty: na jodło niydzielne i na 
beztydziyń.  
JODŁO NIYDZIELNE to dlo Ślonzoka niy ma żodne 
zaskoczynie. Dycki wtedy musi być nudelzupa, a potym 
kluski, modro kapusta i jakie miynso ze zołzą, znojlepij 
jak to je wołowo rolada. Zaś na niedzielno swaczyna 
Ślonzoki rade maszkecą kołocz ze syrym abo z makiym. 
No, ostatecznie może być jako zista. Trza pedzieć jasno: 
prawdziwego Ślonzoka poznowo się po tym, co jy na 
łobiod  we niydziele i świynta. 
NA BEZTYDZIYŃ ludzie na Ślonsku lubią 
niywymyślate i proste jodło. Przikłodowo: wodzionka, 
krupnioki abo żymloki, hauskyjza, kartofle z kiszką, 
żur, ciaperkapusta, kartoflany szałot, karminadle, 
bratkartofle, kluski ciepane abo fest dużo rozmaitych 
gynstych zupów nazywanych „ańtopami” abo 
„ajntopfami.” 

Z książki: M. Szołtysek: Ślonsk je piykny 
wybrała i przepisała Gosia Krajewska 

 

DZIEJE ŚLĄSKIEGO OBIADU  
Kluski i rolady, podstawowe i dziś już obowiązkowe elementy  
śląskiego obiadu pojawiły się na Śląsku dopiero w XIX wieku. 
 Może trudno w to uwierzyć, ale tradycja śląskiego obiadu 
jest stosunkowo młoda. Co więc jadano na Śląsku przed rokiem 1800? Podstawowym 
pokarmem dnia codziennego była wtedy kapusta przyrządzana na różne sposoby, groch, 
marchew, cebula, czosnek, chleby, placki i kasze, mleko sery i owoce suszone. Kluski śląskie 
pojawiły się na śląskim stole około 1850 roku, gdy ziemniaki, które przywędrowały do Europy 
z Ameryki Południowej, a do Polski z Niemiec, stały się bardzo popularne. 

Ciekawostki: W Polsce istnieją dwa pomniki poświęcone ziemniakowi, w Biesiekierzu
i w Poznaniu. Ziemniaki uratowały przed śmiercią głodową miliony ludzi i dlatego Organizacja
Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Ziemniaka.  
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Rys. Sabina Michalik 



Otwarcie na otoczenie dodało 
życiu syna wiele radości i 
sprawiło, że Olek sam szuka 
zabawy. Opowiem może w 
tym miejscu zabawną historię 
z naszego życia: mój mąż     
w upalny dzień po powrocie z 
pracy zamoczył nogi w misce 
z wodą, zauważył to Olek i 
natychmiast podszedł do 
miski i włożył do niej swoje 
nogi, razem z papuciami. Syn 
zaczął wiele rzeczy 
naśladować i włączać się w 
różne działania.  
 

 

 

 

 

Mój syn, Olek, 
urodził się 06.11.1985 r. 

Był zdrowym dzieckiem, ale 
szczepienie przekreśliło jego 
szczęśliwe dzieciństwo. 
Lekarze orzekli, że jest to 
poszczepienne porażenie 
mózgowe. Niełatwo było się 
pogodzić z tym faktem. 
Pomogła nam rozmowa  
z naszym przyjacielem.  

 

 

 
Zrozumieliśmy wiele rzeczy. Dlatego nie pozostawiliśmy Olka 
„samemu sobie”, tylko zaczęliśmy walkę o jego powrót do 
zdrowia. Pierwszym rehabilitantem, który bardzo pomógł 
Olkowi był mgr Widzyk, który zawsze nam powtarzał, że 
jedynie ciągła praca daje efekty.  

Pan Marek jest bardzo ważną osobą w życiu naszego syna. Na jego głos Olek 
natychmiast reaguje. Zajęcia są  tak urozmaicone, że Olek chętnie się w nie włącza. 
 

Oprócz tego nasz syn bardzo lubi swoich siostrzeńców- 
Dagmarę, Olę i Henia. Obcowanie z nimi bardzo pozytywnie wpływa na niego. Również 
bardzo lubi przebywać ze swoim Tatą, a szczególnie wtedy, gdy mój mąż się goli, bardzo 

spontanicznie reaguje na pianę. 
Mama Olka 
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Od kiedy moja córka Kasia chodzi do szkoły  SPDP  jestem fanką ,,Kleksa”. Bardzo 
lubię czytać  artykuły o problemach i marzeniach dzieci i młodzieży tej szkoły, o tym co 
robią w szkole i poza szkołą. Jestem zachwycona krzyżówkami i łamigłówkami jakie potrafią 
ułożyć. Bardzo uważnie czytałam bajki  wymyślone przez dzieci, byłam pod wrażeniem. 

Podobał mi się program ,,Droga do Marzeń”, gdzie wszystkie dzieci mogły robić to co 
lubią lub czym się interesują. Sama mam chorą córkę i mogę się wiele nauczyć jak z nią 
rozmawiać, jak jej pomóc, gdy ma problemy. 

Dziękuję wszystkim, którzy wkładają tyle serca przy powstawaniu kolejnego 
,,Kleksa”. Dziękuję wszystkim nauczycielom za ich ciężką pracę, wszystkim dzieciom  
i młodzieży tej szkoły za ich wytrwałość i siłę do walki. 

Mama Kasi 

Na zdjęciu nasz syn Olek, 
który do niedawna żył 

wyłącznie w swoim świecie… 



 

 
 

 
 
 

 

   
 
 

 
 
 
 

Krem z zielonego groszku 
Składniki: 
50 dag zielonego groszku świeżego lub 
mrożonego 
5 szklanek wywaru mięsno-warzywnego 
natka pietruszki 
1 płaska łyżka mąki 
sól, pieprz, cukier do smaku 
 
 
 
 
Sałatka z kapustą i jabłkiem 
Składniki: 
¼ główki białej kapusty 
2 kwaskowe jabłka 
1 marchewka 
kilka orzechów włoskich 
natka pietruszki 
½ szklanki kwaśnej śmietany lub jogurtu 
naturalnego 
1 łyżka majonezu, cukier, sól 
 
Rys. Gabrysia Budniok 
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Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku kucharskim 
proponują przygotowanie prostych, tanich i bardzo zdrowych potraw, 
które potrafią zrobić nawet mało doświadczeni kucharze. Może więc 
zaskoczycie swoją rodzinkę taką pyszną niespodzianką? 

ZAWODÓWKA PROPONUJE 

Wykonanie: 
Wywar zagotować, na wrzący wrzucić groszek, 
ale nie rozgotować, zdjąć z płyty i ostudzić.. 
Wyjąć 4 łyżki groszku do dekoracji, resztę 
zmiksować. Mąkę wymieszać z 1 łyżką zimnej 
wody, wlać do gorącej zupy, doprowadzić do 
wrzenia, przyprawić. Zupę rozlać do miseczek, 
dać łyżkę groszku i natkę.  

Wykonanie: 
Kapustę drobno poszatkować. Jabłka pokroić  
w średniej wielkości kostkę. Marchew zetrzeć  
na tarce z dużymi oczkami. Orzechy włoskie 
wyłuskać, podzielić na mniejsze części. Natkę 
pietruszki drobno posiekać. Majonez utrzeć ze 
śmietaną lub jogurtem na jednolitą masę, 
doprawić do smaku solą i cukrem. Składniki 
surówki wymieszać i polać przygotowanym 
sosem.       SMACZNEGO! 



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

Co się w nim ciekawego dzieje? Odpowiedzi na te pytania szukajcie 
 właśnie na tej stronie..     

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

W październiku  
pojechaliśmy na 4 dniową 
wycieczkę do Zakopanego.  
 
Pierwszego dnia mieliśmy 
okazję podziwiać trening 
młodych skoczków na 
Średniej Krokwi  oraz 
zawitaliśmy do „Muzeum 
pod Kuźniczym Młotem”. 
 

Drugi dzień – to spotkanie z zabawnym przewodnikiem 
tatrzańskim Kazimierzem Gąsienicą – Byrcynem (warto 
wspomnieć, iż nasz przewodnik przez wiele lat był 
zawodowym ratownikiem górskim, uczestniczył w ponad 
300 akcjach ratunkowych w Tatrach) , który zabrał nas na  
Krzeptówki, a później do Doliny Kościeliskiej.  Tam też 
podziwialiśmy Wąwóz Kraków, bacówkę, Jaskinię Mroźną, 
gdzie było mokro i trzeba było czasami się schylać i „iść na 
czworakach”. Na końcu dotarliśmy do schroniska „Ornak” 
na zasłużony odpoczynek.     

       
Kolejny dzień – wjechaliśmy kolejką 
gondolową na Kasprowy Wierch, 
mimo że było mglisto, śnieg 
dostarczył nam pomysłów do zabawy.  
Wieczorem niektórzy z nas pognali do 
Aqua Parku, gdzie największym 
powodzeniem cieszyła się „dzika 
rzeka” oraz zjeżdżalnie.    
     Ostatniego dnia zwiedzaliśmy 
Muzeum Tatrzańskie, gdzie najbar-

dziej zainteresowała nas wystawa przyrodnicza. 
  
Mimo, że Zakopane pożegnało nas deszczem, humory nas nie opuszczały. Niektórzy z nas 
oprócz wrażeń z wycieczki, przywieźli również pamiątki w postaci korali, chustek i oscypków. 
 

 

          

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik  2008 

13 Pod kierunkiem wychowawców internatu opracowali: Kasia, Jadzia, Marek. 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach. 

W Dolinie Kościeliskiej. 

W Jaskini Mroźnej. 

Ostatnie zakupy- na co się tu zdecydować? 

Piękna góralka Jadzia 
 i przystojny góral Marek.  

„Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, 
 strome podejścia kształtują charakter,  

kontakt z przyrodą daje pogodę ducha”. 
Jan Paweł III  

RELACJA Z WYCIECZKI DO ZAKOPANEGO 
W RAMACH PROJKETU 
„POD WSPÓLNYM DACHEM ŚWIATA” 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagle w życiu nastolatka pojawia się 

nieokreślona tęsknota. Czegoś chce, wciąż 
jest zdenerwowany, niezadowolony, 
przewrażliwiony na swoim punkcie. Zaczyna 
interesować go płeć przeciwna. I nawet 
gdyby mu ktoś odradzał, to i tak go nie 
przekona. Można połączyć zauroczenie 
drugim człowiekiem z nauką  
i zainteresowaniami. A jeśli tak nie jest, to 
znaczy, że coś jest nie tak, że to nie ten czas 
lub, że to nie ta osoba.  

Zauroczenia to też cierpienie. Bo nim 
trafi się na tę naprawdę właściwą osobę, 
zdarza się brak wzajemności. Tego się nie 
planuje, tego się nie załatwia. Nagle jakaś 
dziewczyna albo jakiś chłopak staje się 
najładniejszy, najmilszy, chcesz się wciąż  
z nim spotykać, rozmawiać. Tęsknisz za nim. 
Tak starasz się z nim rozmawiać, by on 
zrozumiał, że Tobie na nim zależy. Mówisz 
mu komplementy. Dbasz o niego. Serce 
mocniej bije, gdy ukochana osoba weźmie 
Cię za rękę. Ciepło robi się w sercu, gdy 
spojrzycie sobie głęboko w oczy. Jednym 
słowem okazujesz mu swoje uczucia.  

Ale bardzo ważny jest sposób 
okazywania tych uczuć. Dotyk drugiej 
osoby potrafi być piękny, ale może również 

ranić. Zły dotyk boli przez całe życie. Masz 
prawo do czułości i delikatności, ale na 
wszystko jest odpowiedni czas i miejsce.  

W szkole zdobywamy wiedzę  
i umiejętności niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania w życiu, spotykamy się  
z kolegami i koleżankami, nawiązujemy 
przyjaźnie. To tu często trafiamy na  swoją 
pierwszą miłość. Chcemy cały czas być 
blisko niej. Jednak mimo dużej potrzeby 
przytulania i dotykania naszej ukochanej 
osoby musimy pamiętać, że szkoła nie jest 
miejscem na okazywanie sobie uczuć, 
które dotyczą tylko dwojga młodych ludzi. 
Na czułe pocałunki, przytulanie nie ma 
miejsca na szkolnych korytarzach czy  
w szkolnej szatni. Na każdym kroku 
możemy spotkać się z brakiem tolerancji  
w stosunku do osób tak się zachowujących. 
Dlaczego? Ponieważ inni nie muszą chcieć 
patrzeć na nasze zachowania, mogą nie mieć 
ochoty na to, by być świadkami naszej 
bliskości.  

Czułe przytulanie i pocałunki to 
bardzo osobisty sposób na okazywanie 
sobie uczuć. Wymaga odpowiedniej 
atmosfery, nastroju i blasku świec… 

 
Z najlepszymi życzeniami,  

aby spełniły się wszystkie Wasze najskrytsze marzenia– 
pedagog mgr Beata Piecha - Frycowska 
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Ale… czy w tym wieku naprawdę można 
zajmować się tylko książkami??? 
 

–Chciałbym 
mieć 

dziewczynę… 

– Chciałabym mieć chłopaka… 

–Lepiej zajmij się książkami – tak   zwykle 
reagują na te słowa rodzice. 

         

– te zdania często słychać wśród młodzieży. 



 
 

 

 
 
 

 

Czas, który poświęcamy naszym dzieciom jest niezwykle istotny zarówno dla nas 
samych, jak i dla dzieci. Podczas wspólnie spędzanych chwil budujemy bowiem relacje oparte 
na uczuciu miłości i przyjaźni.  

W większości rodzin bywa tak, że to Mama więcej czasu poświęca swoim 
pociechom. To ona zajmuje się czynnościami higienicznymi, gotuje, pomaga 
przy ubieraniu. Ona też wychodzi na spacery, organizuje wycieczki i po 
prostu jest na „każde zawołanie”. Tata jest zwykle tą osobą w rodzinie, która 
wychodzi do pracy, kiedy dziecko jeszcze śpi i przychodzi z pracy, kiedy ono 
już zasypia. Często nie wie, które książki lubi czytać jego dziecko, jakie 

programy telewizyjne ogląda, jakich ma przyjaciół.  
 
Każdy młody człowiek z niecierpliwością wygląda powrotu 

Taty do domu i nie może doczekać się weekendu, kiedy to jest 
obiecana wspólna zabawa, spacer czy wycieczka. Kontakty  
z Mamą różnią się najczęściej od kontaktów z Tatą. To Tata 
zwykle pokazuje dziecku świat, jego dobre i złe strony, uczy 
różnych sztuczek, pokazuje ciekawostki i opowiada historyjki 

zupełnie inaczej niż Mama.  

 
Każdy czas wygospodarowany dla dziecka powinien być 

pełen radości, zabawy i rozmów. Wspólne spędzanie wolnego 
czasu nie powinno się jednak ograniczać do beztroskiej 
zabawy i pozwalania dziecku na wszystko, co mu przyjdzie do 
głowy. Pamiętaj, że stawiając wymagania (na miarę jego 
możliwości), nakazy i zakazy, stajesz się dla niego osobą, 
która „strzeże granic” i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. 
Ucząc dziecko reguł postępowania możesz mieć pewność, że 
będzie ono pewniej i lepiej radzić sobie w trudnych życiowych 
sytuacjach. Przypomnij sobie, jak często Twoja pociecha 
liczyła na to, że to właśnie Ty pomożesz jej, obronisz  
i wysłuchasz. Twoje dziecko ufa Ci bezwarunkowo. Postaraj 
się nie stracić tego zaufania, bo później trudno będzie Ci je 
odzyskać. W oczach Twojego dziecka to Ty jesteś 
najmądrzejszy, najsilniejszy i najlepszy. To przecież zwykle 
Tata wie rzeczy, których nikt nie wie i potrafi odpowiedzieć na 
najtrudniejsze pytanie.  

 

Drogi Tato! Wykorzystuj każdą wolną chwilę, aby zaszczepić dziecku 
zainteresowanie światem i jego różnorodnością oraz nawiązać z nim bliższy 
kontakt. Czasem trzeba ze sobą po prostu zwyczajnie pobyć, a to z pewnością 
zaowocuje w przyszłości. Pełna wiary, że tak na pewno się stanie – 

        pedagog mgr Beata Piecha-Frycowska 
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KILKA SŁÓW DLA TATY 
 

Swoich ojców narysowali: Sabina, Gabrysia, Gabrysia, Ania, Gosia, Piotrek i Łukasz z SPDP 

Drogi Tato! Pamiętaj, że im wcześniej nawiążesz kontakt ze swoim dzieckiem, im wcześniej 
powstanie między wami więź, tym lepsze relacje będziecie mieli w przyszłości. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Przygotowali uczniowie Gimnazjum. OET pod kierunkiem katechetki O. Madoń 
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Panie Boże dziękuję Ci za wakacje 
wyjazdowe w góry, pływanie na 
kajakach, zbieranie grzybów. 

Paweł Pajor 

 
Panie Boże dziękuję Ci za koleżanki, 
spacery w parku, grę w piłkę na ogródkach 
działkowych, piękną pogodę, zdjęcia. 

Magda 

 

Panie Boże dziękuję Ci za zdrowie cioci, 
kuzynki ładny kościół, kwiatki, fajnie 
spędzone wakacje.    Karolina Walicka 

 

Dziękujemy Panu Bogu za dobrze 
spędzone wakacje, za udział w festynie. 

   Darek Liszka 

 
Dziękujemy Panu Bogu za bezpieczną 
podróż , za grę w piłkę , za jazdę 
pociągiem i zwiedzanie ciekawych 
miejsc w Hamburgu. 

       Andrzej Kocurek 

 

Dziękujemy Panu Bogu za ładną pogodę, 
za góry, za lasy, morze, za zabawy, za 
szczęśliwy powrót do domu, za 
zwiedzanie ciekawych miejsc, za powrót 
do szkoły, za nowych  kolegów i 
koleżanki. 
        Halina Kaczmarczyk klasa 2B Gim. 

Dziękujemy Panu Bogu za zdrowie, za 
udane wakacje, za ładną pogodę, za 
kolegów i koleżanki, z którymi bawiliśmy 
się w wakacje.      Marcin 

 
Dziękujemy Panu Bogu za udane wakacje, 
za wyjazd do Niemiec, za ciocię i wujka, za 
zakupy, za kąpiel nad wodą, za jazdę na 
rowerze.  Joanna Radzikowska 

 

Rys. Ewa kl. III Gim. OET 

Rys. Magda kl. III Gim. OET 

Rys. Karolina kl. III Gim. OET 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Na rozwiązanie zadań czekamy w redakcji do 15 listopada.  
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Przygotował Krzysiek Spyra, IIIB SPDP 
 

WYKREŚLANKA 
Znajdź w diagramie 13 ukrytych poziomo 
lub pionowa wyrazów związanych z nauką 
w szkole.  

Przygotowali: Ania i Arek, IIIA SPDP.  

ZAGADKA GRAFICZNA 
Co to za budynek? 
Narysowała go Wasza 
koleżanka Gabrysia.  

JESIENNE ZAGADKI  
1. Kiedy utraciła swe liście zielone, 
zostały jej jeszcze korale czerwone.  
2. Wiosną na drzewie rozwija się z pąka, 
jesienią złoty po świecie się błąka. 
3. Na leśnej polanie spotkasz się z tym panem. 
Ziemię przedziurawił, kapelusz wystawił. 
4. W ziemi się rodzą, z jednego - wiele. 
Najsmaczniejsze są jesienią pieczone w popiele.  

Zagadki znalezione w Internecie. 

KRZYŻÓWKA-SKOJARZENIÓWKA  



Wybrali: Monika i  Benek z ZSZ;   Źródło:  „Mały gość niedzielny”, prasa lokalna. 

           

Grzesio wraca ze szkoły. Już od progu 
woła: 
-Mamo? Dzisiaj na matematyce tylko ja 
odpowiedziałem pani na pytanie? 
-A o co pytała? 
-Kto nie odrobił lekcji? 

-Jasiu czemu chodzisz w koło? 
-Obchodzę swoje imieniny. 

Przychodzi Jasio do apteki: 
-Czy jest niesteta? 
-Jaka niesteta? 
-No, przecież mówiła pani wczoraj 
niektórym ludziom: „Niestety nie ma”. 

Kasjerka pyta mężczyznę: 
-Dlaczego po raz trzeci kupuje pan bilet na 
ten sam seans? 
-Bo tamte dwa podarł mi pan przed 
wejściem. 
 
 -Mamo, to jest Kazio. Przyjrzyj mu się 
uważnie? 
-Dlaczego? 
-Bo on się uczy jeszcze gorzej niż ja? 
 

Podczas kolędy ksiądz  pyta Jasia  
– Kim zostaniesz jak dorośniesz? 
- Tak jak ksiądz – Batmanem. 
 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik 2008 

Lekarz mówi do staruszki: – No, babciu,  
w waszym wieku trzeba się oszczędzać, 
unikać chodzenia po schodach.  
Po roku staruszka zjawia się u tego samego 
lekarza.  
– Jak się czujecie – pyta lekarz.  
– O, znacznie lepiej... Tylko mam jedno 
pytanie. Czy już mogę zacząć chodzić po 
schodach?  
– Możecie – odpowiada lekarz.  
– To chwała Bogu! Bo już to wchodzenie 
po rynnie na czwarte piętro bardzo mnie 
męczyło! 

-Czy  moje zęby nazywają  się mleczne 
dlatego, że piję mleko? - pyta Jaś mamę. 
- Można tak powiedzieć- odpowiada 
niepewnie  mama. 
-W takim razie zęby taty powinny nazywać 
się kawowe. 
 

-Jasiu czego dowiedziałeś się dzisiaj  
w szkole? 
-Że inni mają większe kieszonkowe. 

Przychodzi baba do lekarza i mówi: 
– Panie doktorze, proszę coś zrobić, 
żebym tak nie tyła...  
– No to niech pani mniej je!  
– A ile ja tam zjem, resztki po 
dzieciach...  
– A ile ma pani dzieci?  
– Trzynaścioro… 

Za siedmioma górami, za siedmioma 
rzekami i siedmioma lasami, mieszkała 
królewna i wzdychała:  
– Ależ ja mam wszędzie daleko! 

- Jasiu, czy to prawda, że Twój dziadek 
stracił język podczas wojny? 
- Prawda. 
- A jak to się stało? 
- Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym 
nie mówił. 
 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi 
ze szkoły. 
- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy. 
- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować książek na przyszły 
rok, zostaję w tej samej klasie. 
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WYJAZD DO WISŁY 
W dniu 3,4,5 października odbyła się 
wycieczka  do Wisły –Jawornika 
zorganizowana przez Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów  
i Animatorów „Klanza”. Brało w nim 
udział 25 uczestników- uczniów  
i rodziców. W Wiśle odbyły się 
warsztaty ekologiczne oraz konkurs 
tańca. Wszyscy uczestnicy dostali 
nagrody. W niedzielę- wykorzystując 
jedyny słoneczny dzień dzieci 
zaliczyły górę Soszów.    

 
POMÓŻMY ZWIERZĘTOM 
PRZETRWAĆ ZIMĘ! 
Miejska Biblioteka Publiczna nr 7 
ogłosiła zbiórkę kasztanów, które 
będą pokarmem dla zwierząt leśnych. 
Zachęcamy do włączenia się do tej 
akcji i przynoszenia kasztanów do 
sali nr 16. 
 

SZKOLNE INFO  

 

SUPER TURNUS 
W dniach od 9 do 22 września 
nasi uczniowie przebywali na 
turnusie    rehabilitacyjnym  
w Porąbce  koło Kęt.  
Opiekunkami były panie: Róża 
Staniszewska i Waldemara 
Szabla. Grupa była na wycieczce 
w Istebnej, Koniakowie, na 
Górze Żar, w Wadowicach, 
Kalwarii Zebrzydowskiej,  
w rezerwacie w Beskidzie 
Żywieckim. Było też wyjście do 
Aquaparku i wiele innych akacji. 
Pozazdrościć! 

 

 
KONKURS „KLEKSA” 
Ogłaszamy wyniki konkursu 
„Moje wakacyjne zdjęcie”. 
Nagrody otrzymują: Aga 
Gajkowska i Kasia Kostka. 
Nagrody wręczymy na 
najbliższym apelu. Gratulujemy. 

Przygotowali uczniowie SPDP: Magda, Ula, Kasia  

 
UWAGA! NOWY KONKURS! 
Redakcja „KLEKSA” ogłasza 
konkurs świąteczny na najładniejszą 
kartkę świąteczną oraz na 
najciekawszą ozdobę na choinkę. 
Więcej informacji podamy  
w ogłoszeniu w listopadzie.  
 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA – 
16 września 
Jak co roku nasi uczniowie 
włączyli się w „Sprzątanie 
świata”. Oprócz porządkowania 
terenu w pobliżu szkoły, 
przeprowadzono też zbiórkę 
zużytych baterii. Redakcja 
przypomina, że baterie można 
przynosić przez cały rok do  
Pani Agnieszki Kondratów. 
 



 
 

  ZESPÓŁ REDAKCYJNY:   
Aga Gajkowska, Beata i Iwona Zawadzkie, Magda 
Nowakowska, Kasia Kostka, Gabrysia Budniok, Arek 
Paździerski, Dawid Bożek, Piotr Kawa, Marek 
Kalemba.  
 
pod opieką: D. Szymczak, A. Łukowiec, B. Łozowskiej  

 
Okładka: portrety zbiorowe naszych nauczycieli 
zamieszczone na okładce wykonali uczniowie SPDP- Magda 
Nowakowska i Krzysztof Spyra.  
Tekst wiersza: M. Szołtysek: „Elementarz śląski”. 

 

 

 

 

 

 

NAUCZYCIELI, RODZICÓW,   

UCZNIÓW (sala nr 16 w nowym budynku szkolnym) 
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