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W tym wydaniu m. in.: Kalendarz roku szkolnego Święto 

Niepodległości Dzień Nauczyciela Kącik gwary śląskiej Szkolne imprezy 

Lekcja angielskiego dla każdego Konkurs literacki Różne krzyżówki dla 

mądrej główki Dla każdego coś śmiesznego Najnowsze szkolne info 

Pracę plastyczną wykonał Janek z kl. I ZSZ 
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Na podstawie materiałów prasowych i Internetu przygotowali uczniowie SPDP. 

 1 września (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego  

 23 września (czwartek)– początek astronomicznej jesieni  

 4 października (poniedziałek) – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 

 14 października (czwartek) – Dzień Nauczyciela 

 31 października (w nocy z soboty na niedzielę) – zmiana czasu letniego na zimowy. 

Wskazówki zegarów należy cofnąć z godz. 3.
00

 na godz. 2.
00

, śpimy  

o 1 godzinę dłużej.  

 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych 

 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości 

 12 listopada (piątek) –dzień wolny od zajęć szkolnych, odpracowany 9 X 2010r.   

 16 listopada (wtorek) – Światowy Dzień Tolerancji 

 21 listopada (niedziela) – Światowy Dzień Życzliwości 

 30 listopada (wtorek) – Andrzejki    

 4 grudnia (sobota) – Dzień Górnika  

 6 grudnia (poniedziałek) – Mikołajki  

 22 grudnia (środa) – początek astronomicznej zimy  

 23 grudnia 2010 – 2 stycznia 2011– przerwa świąteczno-noworoczna 

 31 grudnia 2010 (piątek) – Sylwester 

 1 stycznia 2011 (sobota) – Nowy Rok 

 6 stycznia (czwartek) święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć szkolnych. 

 17– 30 stycznia – ferie zimowe 

 21 i 22 stycznia (piątek-sobota) – Dzień Babci i Dziadka 

 8 lutego (wtorek) – Dzień bez Internetu 

 14 lutego (poniedziałek) – Walentynki 

 21-26 kwietnia – Wielkanoc, wiosenna przerwa świąteczna  

 3 marca (czwartek) – Tłusty Czwartek 

 21 marca –(poniedziałek) początek astronomicznej wiosny,  

 27 marca (niedziela) – w nocy z soboty na niedzielę zmienia się czas z zimowego na 

letni. Wskazówki zegarów przesuwamy z godz. 2
00

 na godz. 3
00

, śpimy godzinę krócej.  

 1 kwietnia (piątek)– Prima Aprilis  

 5 kwietnia (wtorek) sprawdzian szóstoklasisty 

 12-14 kwietnia (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy gimnazjalne 

 21 kwietnia (czwartek) – Dzień Ziemi   

 1 maja (niedziela) – Święto Pracy  

 2 maja (poniedziałek) –Święto Flagi – dzień wolny od zajęć szkolnych 

 3 maja (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych 

 26 maja (czwartek)– Dzień Matki 

 22 czerwca– (wtorek) początek astronomicznego lata 

 22 czerwca (środa) – ZAKOŃCZENIE  ROKU SZKOLNEGO 

 23czerwca (czwartek) – POCZĄTEK WAKACJI 

 23 czerwca (czwartek) – Boże Ciało oraz Dzień Ojca 
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Kto Ty jesteś? Polak mały… 
 

Czy pamiętacie jeszcze słowa tego wiersza? 

Ten krotki dialog wędrował na ustach wielu 

pokoleń Polaków przez długie lata! Czy słowa 

małego Polaka są dzisiaj aktualne? 

  

Już niedługo odchodzić będziemy kolejną 

rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Z tej okazji uczniowie naszej 

szkoły sprawdzą, jak widziana jest Polska 

oczami współczesnego człowieka. Nasi 

reporterzy wyruszą z kamerą, by dowiedzieć 

się, czym jest  dla Ciebie Polska? Co oznacza 

słowo 

„niepodległość” lub jak dzisiaj można być 

patriotą? 

   

W ramach małej rozgrzewki zapraszamy do 

rozwiązania naszej krzyżówki. 
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1. „–Kto Ty jesteś? – ….. mały”. 2. Biały w godle. 3 Odzyskana w 1918 roku (z tej okazji 

obchodzimy święto narodowe 11 listopada) 4. Stolica Polski. 5. ……. Dąbrowskiego lub 

wielkanocny. 6. Nasza jest biało-czerwona. 

Przygotowali uczniowie SP pod kierunkiem P. Kasi Wiaderkiewicz  

Rysunek wykonała Kasia Kostka, tekst przepisał Kamil z SPDP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkiego 

najlepszego w Dniu 

Nauczyciela składa 

Panu Arkowi Klusce 

klasa II ZSZ 

 

          

Najlepsze życzenia 

dla Pani Miłki, 

wszystkiego 

najlepszego, dużo 

miłości i uśmiechu 
życzy klasa I SPDP 

Z okazji Dnia 

Nauczyciela dużo 

zdrowia, szczęścia, 

uśmiechu, miłości  

i dobrej pracy dla 

Pani Ani Łukowiec 

życzy Magda 

Hawranek 

Życzenia dla Pani 

Bożenki Hałat. 

Życzymy Pani dużo 

zdrowia, szczęścia  

i radości i żeby była 

Pani zawsze 

uśmiechnięta i 

wesoła. Klasa III 

Gim. OET  

Droga Pani Dorotko.  

W dniu Pani Święta 

życzę Pani spełnienia 

marzeń – Mateusz 

Tomala 

Dla Pani Dyrektor 

Hanny Kołodziejczyk 

życzenia szczęścia  

i pomyślności składa 

Robert 

Wszystkiego 

najlepszego z okazji 

Dnia Nauczyciela Pani 

Beatce, dużo zdrowia, 

miłości, pomyślności  

i pieniędzy od całej 

klasy II Gim. OET 

Pani Sylwia jest  

zawsze radosna. Kiedy 

z nią pracujemy, dba  

o nas, daje dobre rady, 

uczy nas, jak dobrze 

szyć. Jakby nie było 

Pani, toby mózg nie 

pracował. Życzę dużo 

zdrowia w Dzień 

Nauczyciela–  

Arek P. 

 

Kochanej Pani 

Asi Mielimonce 

dużo radości, 

uśmiechu  

i pociechy z całej 

naszej klasy 

życzy I/II SPDP 

Dla Pani Ani 

Łukowiec dużo 

zdrowia, szczęścia  

i  pomyślności  

w Dzień 

Nauczyciela życzą 

klasy II/III i IIA 

SPDP 
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Pani Ania zawsze jest 

uśmiechnięta, dobra. 

Zawsze daje dobre rady.  

Z nią się dogaduję, uczy nas 

porządku i dlatego kocham 

ten dzień 14.X, bo to jest 

Dzień Nauczyciela. Za to 

kochamy wszystkich 

Nauczycieli z całego serca– 

Arek P. 

 

          

Rysunki wykonali uczniowie SPDP na 

zajęciach kreatywności  

pod kierunkiem P. Ani Łukowiec 

Wszystkiego najlepszego, 

dużo zdrowia, pieniędzy  

i odpoczynku dla Pań 

Dyrektorek, Nauczycieli  

i wszystkich Pracowników 

Ośrodka  

życzą uczniowie 

 

Dla Pani Róży 

Staniszewskiej 

serdeczne życzenia od 

klasy IIB SPDP 

 

Wszystkiego najlepszego, 

dużo uśmiechu, radości, 

mało zmartwień, mojej 

wychowawczyni Pani 

Miłce, życzy Ania 

 

Wielu wyjazdów 

na olimpiady, 

dużo sukcesów 

dla Pani Beatki 

Najasek– od 

klasy I SPDP 

 

Jasiu składa Pani 

Agnieszce Gut 

życzenia zdrowia  

i uśmiechów. 

Pani Bogusi życzymy dużo 

zdrowia, mało pracy  

w gospodarstwie domowym, 

żeby się Pani nie męczyła  

i dużo odpoczywała –  klasa 

IIB SPDP 
     Pani 

Sylwio, dużo 

   zdrowia, uśmiechu na 

twarzy, dużo radości 

życzy Roksana  

i Joanna z IIB SPDP 
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Sonia życzy Pani 

Dorotce zdrowia, 

szczęścia, 

pomyślności  

i dużo radości. 

Dla 

Pani Małgosi 

Bieleckiej najlepsze  

życzenia składa 

Arek Paździerski 

Od klasy 

IIIA Gim. OET STO 

LAT  
dla wszystkich 

nauczycieli 



  

 

 

 

 

   To kwiaty dla wszystkich Nauczycieli z okazji Ich święta. Wykonali je uczniowie SPDP pod  

kierunkiem pani Ani Łukowiec na zajęciach kreatywności techniką „mokre w mokrym”. 
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Monika 

Piotrek 

Malwinka 

Piotrek 

 

 
 

  Asia  

 

  Piotrek 

Arek P. 

 

    Arek O. 

  Piotrek 

 Asia  Arek 

  Monika  

Roksana 
  Piotrek 
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  Magda P. 

  Adaś  

Arek P. 

  Malwina   Adaś  

 Agatka 



 

 

 

Redakcja „Kleksa” ogłosiła konkurs na najciekawsze opowiadanie. Początek (zaznaczony 

tłustym drukiem) wymyśliły Patrycja i Iwona z ZSZ oraz uczennice IIC SPDP. Waszym 

zadaniem było dokończyć opowiadanie, które oceniała Pani Jolanta Brzozowska. Uznała ona, 

że najciekawsze opowiadanie napisali: 

I. Iwona Szczypka z IA ZSZ 

II. Arek Paździerski i Krzysztof Ciereszko z SPDP 

III. Magda Hawranek z IIIA SPDP oraz Jurand Hawrot z IB Gim. OET. 

Wyróżnienia: Aga Gajkowska i uczennice kl. IIC SPDP.  

Prezentujemy opowiadanie Arka Paździerskiego i Krzysztofa Ciereszko, które zajęło II 

miejsce. 
 

Za parę tygodni kończy się rok szkolny. Grupa przyjaciół postanowiła wyjechać na wakacje, 

żeby miło spędzić czas. Janek powiedział, że słyszał o fajnej wyspie, która znajduje się na 

Mazurach, niedaleko Mikołajek. Cała grupa (Bartek, Marek, Basia, Madzia i Kuba) zgodziła 

się bez wahania. 

Pierwszego dnia wakacji, późnym wieczorem, wszyscy dotarli 

na wyspę. Okazało się, że nie jest to taka zwyczajna wyspa…, 

bo zobaczyli tam słodkości. Zobaczyli różne rzeczy, jak drzewa 

z lizaków, kwiatki z cukierków,  

a chmury z waty cukrowej. Dziewczyny zapytały chłopców: 

–Możemy odpocząć?  

A chłopcy odpowiedzieli: – Dobra, ale jak odpoczniemy, to 

idziemy dalej. 

Dziewczyny odpowiedziały: – Dobrze.  

Jak wszyscy odpoczęli, poszli dalej i zobaczyli dom z piernika. 

Doszli do domu i zapukali. Otworzył im jakiś pan.  

– Nazywam się Czesław Czekoladka, to mój dom.  

Jedna osoba z ekipy spytała: – Czy możemy wejść do pana 

domu?  

Pan Czesław odpowiedział: – Tak, możecie, proszę wchodzić.  

Cała ekipa weszła i zobaczyła jak wygląda dom pana 

Czekoladki. Łóżko było z białej czekolady, a meble z wafli.  

Pan Czekoladka powiedział: – Nikt do mnie  nie przyszedł, ale 

za to wy jesteście. Możecie zostać na zawsze.  

Ale Basia powiedziała: –Ale my nie możemy zostać na zawsze, 

tylko na parę dni i chcemy wrócić do domu.  

Czesław Czekoladka: – Oczywiście, zostańcie na parę dni.  

Dziewczyny i chłopcy przez te parę dni tak się zajadali 

słodyczami, że aż zgrubli i już nic nie mogli jeść. Chłopcy 

powiedzieli dziewczynkom:  

– Musimy wrócić do domu, ale na statek, żeby nas zawiózł. 

Dziewczyny odpowiedziały: – Ok, wracamy do domu.  

Więc poszli na statek i popłynęli do domu. W porcie czekali na 

nich rodzice. Rodzice zobaczyli ich i powiedzieli: – Jacy wy 

jesteście grubi, musicie iść na aerobik  i się odchudzić z tych  

kilogramów.  

Cała podróż na wakacje skończyła się dobrze.  
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Od marca 2009 roku młodzież z SPDP i ZSZ uczestniczyła w programie „Zawód moim 

atutem”. W ramach programu odbywały się zajęcia, które poszerzały wiedzę, umiejętności oraz 

praktycznie przygotowywały uczniów do podjęcia pracy.  

Szkolna gazetka „Kleks” towarzyszyła programowi od początku. Teraz, w październiku, 

program kończy się i czas na podsumowanie.  

 

Program „Z inicjatywą na Ty” był prowadzony 

poprzez wyjścia do instytucji, praktyczne ćwiczenia  

w załatwianiu spraw urzędowych oraz warsztaty 

ekspresji plastycznej połączone z ekspozycją  

i sprzedażą prac na kiermaszach, wystawach i targach. 

Uczestnicy twierdzą, że nabyte umiejętności mogą być 

pomocne w ich dalszym życiu. Na zajęciach wykonali 

wiele pięknych prac, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem na kiermaszach. Uczestnikom programu 

dało to wiele satysfakcji. Prowadząca: Małgorzata Bielecka. 
 

 

W czasie trwania programu komputerowego„Tabulator” 

uczniowie SPDP uczyli się obsługi komputera i urządzeń 

dodatkowych: drukarki, kopiarki, aparatu cyfrowego, laptopa, 

a nawet skanera. Uruchamiali programy dydaktyczne, uczyli 

się bezpiecznie korzystać z Internetu. Na wycieczkach szukali 

materiałów dziennikarskich. Na tych zajęciach powstało wiele 

artykułów do „Kleksa”. Uczestnicy cieszą się, że pracowali  

w redakcji, bo w tym roku gazetka zdobyła I miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Osób Niepełno-

sprawnych. Z tej okazji były specjalne zajęcia i wyjście do 

pizzerii. Uczniowie mówią, że teraz już się nie boją, że coś 

w komputerze popsują. Prowadząca: Dorota Szymczak        
 

 

 
 

 
 

 

 

 

       
 

Prowadząca: Krystyna Kuskowska 

 

„Nasza Galeria”. Na zajęcia wszyscy przychodzili bardzo chętnie. Każdy 

znalazł na nich coś, co stanowiło dla niego przyjemność. Uczniowie 

nauczyli się wykonywać wiele ciekawych prac. Niektóre umiejętności 

wykorzystują także w wolnych chwilach w domu. Są dumni z tego, co 

zrobili. Czas na zajęciach mijał szybko i w bardzo miłej atmosferze i gdy 

się skończą, będzie ich na pewno brakowało:).  

Prowadząca: Sylwia Lipińska 
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Wrzesień 2010 – teatr  

„?znak zapytania” zaczyna nowy sezon teatralny.  

W trakcie zajęć „Drama i ja” opartych na grze wyobraźni  

i skojarzeń, powoli „rodzi się” pomysł na nowy spektakl 

teatralny. Aktorzy– uczestnicy programu są przekonani, że 

będzie równie udany jak poprzednie, wielokrotnie 

nagradzane przedstawienia: „Opowieść o miłości”  

i „Prometeusz i ludzie”. 

 

 

4 

W pizzerii oraz z monitorem LCD– 

główną nagrodą w konkursie gazetek. 



 

 

„Podróże z komputerem” odbywały się  

w MCI w bibliotece szkolnej. Młodzi „podróżnicy” wyko-

rzystawali portale internetowe, aby zdobyć informacje  

o krajach, które były celem ich podróży. W ten sposób 

zwiedzili wirtualnie Włochy, Francję, Hiszpanię, Grecję, 

Wielką Brytanię, Chiny, Finlandię. Wyszukiwali przepisy 

kulinarne wymienionych krajów,  muzykę,  literaturę, 

piękne krajobrazy. Przy dźwiękach przebojów, przeglądali 

wydawnictwa popularno– naukowe o tych krajach. Każdy 

semestr kończyli wspomnieniami z podróży. Przed nimi– 

jak mówią– otworzyła się droga „na cały świat”. Prowadząca: Renata Mych. 
                                                  
 

Na zajęciach komputerowych „W sieci własnych 

możliwości” uczestnicy wstawiali zdjęcia na „Naszej 

klasie”, grali w gry  internetowe, szukali ciekawych 

wiadomości, słuchali muzyki relaksującej, używali 

słownika do rozwiązywania krzyżówek i quizów, 

oglądali kabarety. Zajęcia te dały im dużo wiedzy, 

frajdy, zadowolenia, zabawy. Chcieliby w przyszłym 

roku szkolnym kontynuować takie zajęcia. 

Prowadząca: Bożena Furgał 
 

„Łamigłówki językowe” – wypowiedzi uczniów nt. programu: 

Ela: Gdy zaczął się program to zapisałam się. Dziś nie żałuję, bo 

dzięki tym zajęciom rozwinęłam swoje umiejętności i lepiej poznałam 

własne możliwości. Warto było wstać wcześnie rano na zajęcia, bo 

robiliśmy dużo ciekawych, fajnych rzeczy. Dziękuję za ten program. 

Tomek: Najważniejsze, że się nie nudziłem, podobało mi się. Gdybym 

mógł być w takim programie– dziś– jako absolwent szkoły 

zawodowej, to chętnie uczestniczyłbym w zajęciach jeszcze raz. 

Prowadząca: Bożena Malcharek 

 
 

„Wiedza na talerzu” Moi drodzy. 

Program „Zawód Moim Atutem” powoli dobiega końca. Aby ten 

czas do końca upłynął nam przyjemnie, wraz z grupą przypominamy 

jedno z naszych ulubionych dań  Danie proste i pyszne,  

a mianowicie: naleśniki z żółtym serem i pieczarkami. Oto jak się 

je robi…Ale, ale… Każdy kucharz zaczyna od mycia rąk:) 

Najpierw kroimy w kostkę cebulę, później pieczarki. Łączymy  

z cebulką i podgrzewamy, by odparowała woda z pieczarek. 

Smażymy naleśniki. Na każdy naleśnik układamy starty żółty ser i 

pieczarki. Złożone naleśniki otaczamy w jajku i bułce tartej. Smażymy z obu stron. Koniec. 

Smacznego  Duża patelnia i dużo naleśników.                

Wszystkim za miłą współpracę serdecznie dziękuję. Jesteście fantastyczni!!! Tylko jeszcze tego 

nie wiecie  Pozdrawiam. Prowadzący: Arkadiusz Kluska. 

 
 

Od Redakcji „Kleksa”: 

To ostatnie sprawozdanie z programu „Zawód moim atutem”. Dziękujemy nauczycielom prowa-

dzącym i uczniom uczestniczącym w zajęciach, ale przede wszystkim dziękujemy  

autorkom i koordynatorkom programu: Pani Basi Łozowskiej i Ani Łukowiec za 

ogromną pracę w prowadzeniu programu. Fajnie było, ale już prawie się skończyło! 
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„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” 
      nowy program, realizowany w naszym Ośrodku. 

 

 

– Dzisiaj w szkole było wielkie wydarzenie sportowe.  

O dziwo wszyscy byli zgrani i zadowoleni. Nawet 

nauczyciele brali udział w zabawach i zajęciach takich, jak 

robienie sałatek czy granie w unihokeja. Dzielnie kibicowali  

i okazywali swoje emocje!– tak wydarzenia z sobotniego Dnia 

Promocji Zdrowia relacjonowała Asia S., uczennica 

gimnazjum.  

Za to uczeń szkoły podstawowej, Grzegorz K. przywitał swoją mamę słowami:  

–W domu zrobię Ci pyszną sałatkę! Sam będę kroił owoce, zobaczysz jakie to będzie dobre! 

 
 

  

 

Wszystko dzięki 

temu, że nasza szkoła 

promuje zdrowy styl 

życia oraz zdrowe 

odżywianie. 

 

 

To jednak dopiero początek naszej przygody ze 

zdrowiem – przez cały czas będziemy namawiać 

Was do aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu, do 

ruchu na świeżym powietrzu. 

 

 

Bardzo ważne jest to, co jecie – wybierajcie świeże owoce zamiast chipsów i batoników, 

warzywa zamiast cukierków i czekoladek. 

 

Krótki spacer może poprawić Wasze samopoczucie– zamiast jechać dwa przystanki trolejbusem, 

wybierzcie przejście tej odległości pieszo, zwłaszcza gdy na zewnątrz świeci słońce i jest 

przyjemnie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najmłodsi uczniowie mieli wiele okazji, aby się poruszać. 
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„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” 
     nowy program, realizowany w naszym Ośrodku. 

 

 

Chcemy, żebyście 

cieszyli się zdrowiem, 

czerpali radość z życia  

i dokonywali mądrych 

wyborów, również jeżeli 

chodzi o wybór między 

jabłkiem a cukierkiem. 

 

 

Oddziały Rewalidacyjno – 

Wychowawcze również 

włączyły się do programu 

„Szkoła promująca zdrowie”. 

Tego dnia  w OR-W 

zorganizowano spotkanie 

integracyjne z udziałem rodzin 

uczniów. Celem spotkania była aktywizacja psychoruchowa, 

profilaktyka zdrowotna oraz promowanie aktywnych form 

zagospodarowania wolnego czasu.  

W czasie spotkania rodzice wspólnie z dziećmi, wzięli udział  

w takich formach działań, jak: 

 zajęcia prowadzone metodą W. Sherborne; 

 „Chodź do mnie” – zabawy muzyczno – ruchowe z 

elementami naśladownictwa; 

 „Drzewko szczęścia” – zajęcia z wykorzystaniem technik 

socjoterapeutycznych; 

 zabawy ruchowe z chustą 
 

Wielu z Was 

uczestniczyło też w 

przygotowaniu Logo 

Szkoły Promującej 

Zdrowie. Po naradzie 

komisja  

wybrała pracę 

wykonaną w kl. IV SP 

OET pod kierunkiem  

   P. Doroty Drab.  
II miejsce zajęła klasa VI SP OET, wychowawca– Katarzyna Chmiel-Szymczyk  

III miejsce– klasa IA Gimnazjum OET, wychowawca– Aleksandra Szymańska.  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali „zdrowe nagrody”. 

W ciągu roku szkolnego jeszcze kilka razy będziemy się spotkać podczas podobnych wydarzeń. 

Zapraszamy!!! 
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Tekst: Agnieszka Kondratów- koordynator programu „Szkoła promująca zdrowie”. 

Fot: archiwum własne „Kleksa”. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Zapanowała jesień – pora, kiedy częściej 

się przeziębiamy i łapiemy rozmaite 

infekcje. W obecnych czasach dużo łatwiej 

radzimy sobie z chorobami mając do 

dyspozycji szeroki wybór lekarstw. Ich 

wynalezienie znacząco zmieniło życie 

człowieka. 

    Czy wiesz, że    zanim wynaleziono 

PENICYLINĘ poważniejsze infekcje 

kończyły się zazwyczaj śmiercią? Żaden 

inny lek nie miał tak dramatycznego wpływu na losy świata. 30 września 1928 roku 

Aleksander Fleming zaobserwował, że pleśń  

z gatunku Penicylinum wydziela związek  

o silnych właściwościach bakteriobójczych. 

Tak powstał przełomowy antybiotyk. Na razie 

w większości przypadków potrafimy 

zwalczyć infekcje. Musimy jednak pamiętać o 

odpowiedzialnym podejściu do kuracji 

antybiotykowych. 

 Z kolei ASPIRYNA była pierwszym 

lekiem, który pokazał, że można uśmierzyć 

niewielki ból. Oczywiście, na rynku mamy 

dzisiaj wiele leków przeciwbólowych, ale 100 

lat temu jej odkrycie było wielkim 

wydarzeniem i do dziś ta substancja cieszy się zasłużoną sławą. Oprócz tradycyjnego 

przeciwbólowego efektu aspiryna jest lekiem przeciwzapalnym, stosuje się ją również do 

rozrzedzania krwi. 

 Natomiast WITAMINY mają swój polski rodowód. Nazwa tych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania związków 

chemicznych została zaproponowana przez 

polskiego biochemika Kazimierza Funka w 

1912 roku. Polski badacz jest także pierwszym 

naukowcem, który wyizolował witaminę – 

była to tiamina, czyli witamina B1. Witaminy 

muszą być dostarczane do organizmu  

z zewnątrz, a ich niedobór prowadzi do 

poważnych schorzeń. Dzisiaj większość z nas 

dba o to, aby w codziennej zróżnicowanej 

diecie witamin było jak najwięcej. Niedobory 

możemy też uzupełniać witaminowymi 

suplementami dostępnymi w aptekach. 
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. 

 

 12 
 



 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Przygotowali uczniowie IIA i IIIB Gim. OET pod kierunkiem B.Hałat i B. Regiec-Baścik 
 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”,  październik 2010 

Drodzy Czytelnicy! Oto dalszy ciąg  cyklu 

artykułów, w których poznajecie ciekawostki na 

różne tematy. Mamy nadzieję, że rubryka ta 

cieszy się dużym zainteresowaniem i przyczynia 

się do poszerzania Waszej wiedzy. Miłej lektury.  
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JAK PONBOCZEK STWORZOŁ ŚWIAT I NA NIM MIEJSCE  

DLA ŚLĄZOKÓW NARYCHTOWOŁ (według Księgi Rodzaju) 
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DZIYŃ PIYRSZY 

Piyrwy to było tak: Ponboczek stworzoł niebo i ziymia! Ale na ziymi niy było 

jeszcze nic a nic i wszyndzie było ćmok. Bestoż Ponboczek pedzioł:Niych sie 

stanie światłość! I tak sie stało. Potym oddzieloł światłość od ćmoka, światłość 

zamianowoł dziyń, a ćmok– noc. A jak to wszyjsko nałonaczoł, to sie zaczło 

poleku ćmić i Ponboczek sie zrobioł fajrant. Tak skończoł sie piyrszy dziyń łod 

stworzynio świata! 

  DZIYŃ DRUGI  
Tera sie Ponboczek zabroł za robiynie luftu, chmurek, śniega i dyszczu co leci  

z nieba, czyli zrobioł dlo świata tako choby gipsdeka, co niykerzy nazywają tyż 

sklepiyniym nieba. A potym sie Ponboczek zrobioł fajrant. Tak skończoł sie 

drugi dziyń łod stworzynio świata!      

DZIYŃ TRZECI 

Potym sie Ponboczek wzion za poukłodanie na świecie ziymie i wody. W 

jednych miyjscach porobioł morza, jeziora, rzyki i rzyczki, zaś kaj indzij sucho 

ziymia. A do wydzielonyj ziymie pedzioł, co by zrodziyła zielska roztomaite, 

drzewa owocowe i inne. Wtedy tyż wejrzoł na jedyn konsek piyknyj ziymie  

i pedzioł: Niych mi tukej bele kto niy zamiyszko, boch tyn plac na Śląsk 

narychtowoł, na kerym to niyskorzij Ślązoki miyszkać bydom! A potym 

zrobioł sie Ponboczek fajrant i skończoł sie trzeci dziyń łod stworzynio świata! 

DZIYŃ CZWORTY  

Stworzoł tyż Ponboczek światła na niebie, żeby był na świecie jasnok. Zrobioł 

gwiozdy i dwa wielge światła kere miały oddzielać dziyń od nocy. Jedne wielge 

światło, czyli słońce miało rządzić dniem, zaś drugie światło, czyli miesiączek 

miało rządzić nocą. A potym zrobioł sie Ponboczek fajrant i tak skończoł sie 

czworty dziyń łod stworzynio świata!  

DZIYŃ PIĄTY  

We wodzie stworzoł Ponboczek małe i wielge ryby, a na niebie zaś roztomajte 

ptoki furgające. A potym zrobioł sie Ponboczek fajrant i tak skończoł sie piąty 

dziyń łod stworzynio świata! 

DZIYŃ SZÓSTY 

Tera prziszoł czas na stworzynie roztomajtych zwierząt na ziymi, a potnym 

Ponboczek pedzioł: Tera musza stworzyć człowieka, podanego na mie. I 

ulepioł człowieka z marasu  i dychnoł w niego konsek swoigo boskigo życio. 

Kiedy człowiek już ożył, to sie Ponboczek zrobioł fajrant i tak skończoł sie 

szósty dziyń łod stworzynio świata!   

DZIYŃ SIÓDMY  
Po sześciu dniach roboty siódmy dziyń zrobioł sie Ponbooczek cołki wolny. 

Wtedy dychnoł  po cołkim tydniu roboty, jako mioł przy stworzyniu tego 

naszego świata. I tak pokozoł Ponboczek że tyż nom trza łodpoczywać  

i świyntowć. Bestoż to momy niydziela!   

 

 

 

 

 

Źródło: z książki M. Szołtyska „Biblia Ślązoka” przepisała Monika, Dagmara, Arek. 

Tłumaczenie: Roksana, Asia, Beatka, Łukasz.  

Rysunek i korekta: Kasia Kostka 

Słowniczek: 

ćmok-ciemno  

zamianowoł-nazwał 

nałonaczoł- 

fajrant-koniec roboty, 

wolne 

poleku ćmić-powoli 

ściemniać się 

luftu-powietrza 

choby gipsdeka-jakby 

sufit 

kaj indzij-gdzie 

indziej 

pedzioł-powiedział 

wejrzoł-spojrzał 

niykerzy-niektórzy 

roztomaite-różne 

konsek-kawałek 

tukej-tutaj 

plac-miejsce 

narychtowoł-

przygotował 

niyskorzij- później 

jasnok-dzień, widno 

miesiączek-księżyc 

podanego na mie-

podobnego do mnie 

maras-błoto 

dychnoł-odpoczął 

po tydniu-po 

tygodniu  

bestoż-dlatego 
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Przygotowali uczniowie SP, Gim i ZSZ pod kierunkiem Pani Barbary Grabowskiej. 

Rys. Agnieszka Mrowiec, II ZSZ 

 



 
 

18 września 2010 r., na Stadionie Legii w Warszawie odbyły się  

Europejskie Letnie Igrzyska 

Olimpiad Specjalnych.  
Do Warszawy przyleciało 1,5 tys. sportowców niepełnospraw-

nych intelektualnie i 600 trenerów z 56 krajów. Igrzyska 

pierwszy raz odbyły się w tej części Europy. Grupa kibiców  

z naszej szkoły oglądała zawody „na żywo”.  
 

Pochodnia z Ogniem Nadziei zapłonęła 6 września w Grecji, od Ognia Miłości płonącego  

w bizantyjskim kościele w Aleksandropolis. Stamtąd ogień jechał przez Stambuł, Lublanę, 

Gibraltar, Luksemburg, Paryż, Londyn i Brukselę. Prosto z  warszawskiego lotniska Okęcie 

Pochodnia Strzegąca Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych autokarami pojechała do 

województw: śląskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i łódzkiego. 

Stamtąd wróciła 

do stolicy.  

W sztafecie  

z Ogniem Nadziei 

biegło 120 

policjantów z 24 

krajów. W sobotę  

o godz. 14 sztafeta 

wyruszyła z placu  

Zamkowego  

i biegła 

Krakowskim 

Przedmieściem, Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi do pomnika Chopina, gdzie złożyła 

kwiaty. I dalej Agrykolą do ul. Myśliwieckiej. 

Organizatorem imprezy była Fundacja ELIOS 2010. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- 

Waltz powołała zespół urzędników, którzy współpracowali z organizatorami. Pomagali też 

wolontariusze.  

Ceremonia otwarcia odbyła się na stadionie Legii. W programie były między innymi występy 

Simply Red i Myslovitz. Wszystko jednak rozpoczęło się 

pochodem sportow-

ców z narodowymi 

flagami. Na czele  

z flagą Olimpiad 

Specjalnych szła 

Maja Włoszczowska, 

wicemistrzyni kolar-

stwa górskiego  

z Pekinu i Irena 

Szewińska, ikona 

polskiej lekkoatletyki. Zawody rozpoczęły się w niedzielę: koszykówka, lekkoatletyka, 

wrotkarstwo, piłka nożna. Codziennie rano przez sześć dni z kampusu SGGW na Ursynowie (tu 

mieściła się główna baza organizatorów oraz kwatery zawodników) około 6 tysięcy osób 

wyruszało 43 autokarami do różnych obiektów sportowych: na Bemowo, AWF, Torwar. 

Igrzyska trwały do 23 września. 
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Nasi uczniowie z aktorem Piotrem Adamczykiem oraz Panią Jolantą Kwaśniewską.  

Uczniowie SOSW przed odjazdem sprzed szkoły oraz na stadionie Legii w Warszawie. 

 

Tekst i zdjęcia: opiekun naszych kibiców Pani Beata Najasek 
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Drodzy Czytelnicy. Nastała jesień  

i nasze samopoczucie może się 

pogorszyć. Jak wprowadzić się  

w dobry nastrój, poprawić sobie humor, 

być szczęśliwym człowiekiem, a może 

przyciągnąć do siebie szczęście? 

 

Oto kilka sposobów na dobry nastrój: 
 Kiedy rano wstajesz, wprowadź się w dobry humor, nawet kiedy 

pada deszcz stań przed lustrem, uśmiechnij się  

i powiedz: dzisiaj będzie dobry dzień i nic mi tego nie popsuje. 

 Przed wyjściem do szkoły popatrz na swoje ulubione rzeczy: 

(maskotki, prezenty, zdjęcia), które sprawiły Ci dużo radości,  

a na pewno zawita uśmiech na twojej twarzy. 

 W drodze do szkoły rozglądaj się za czymś co cię zachwyci 

(kolorowe liście, zielone ławki, drzewa, reklamy). 

 Jeżeli czeka Cię nieprzyjemna rozmowa, klasówka lub inne 

wydarzenie, z którym musisz się zmierzyć, a jest to dla Ciebie 

trudne, to pomyśl, że za kilka godzin to wszystko będzie za Tobą. 

Każdy dzień pokonujemy i rozpoczynamy nowy.  
 

 Zrób sobie listę osób, które ciągle są smutne, posępne i zjadają twoją 

dobrą energię, nie spotykaj się z nimi codziennie. 
 Marzenia to wspaniała rzecz, więc nie bój się marzeń. Nawet jeśli nie od 

razu się spełniają. 

 Uśmiech na twojej twarzy to tarcza  przeciwko złym mocom, więc  staraj 

się być uśmiechniętą osobą. 

 Otocz się rzeczami, które przynoszą Ci szczęście (muszle  

z nadbałtyckiej plaży, kamyczki z górskiej wycieczki, słonik …). Tam 

gdzie je nabyłeś było Ci bardzo dobrze, a teraz musi być jeszcze lepiej. 

 Kolory poprawiają nastrój, dopasuj do siebie kolor, który najskuteczniej 

poprawi twoje samopoczucie i otocz się nim. Ciuszki  buty, dodatki, 

długopisy, a nawet narzuta, kocyk, niech umilają Ci każdą chwilę. 

 Zrób listę osób, które Cię lubią, nawet  jeśli nie jest długa, spotykaj się  

z nimi jak najczęściej, są to pozytywne osobowości. Masz szczęście. 

Życzę wszystkim pogodnej jesieni, przyciągania 

szczęścia i innych szczęściarzy Pani Bożena Furgał Rys. Agata, VI SP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od początku roku 

szkolnego Oddziały Rewa-

lidacyjno– Wychowawcze 

znajdują się w internacie. 

Do potrzeb uczniów 

przystosowano parter 

budynku. W nowym 

miejscu możemy prowa-

dzić zajęcia integracyjne. 

Uczniowie wszystkich 

oddziałów aktywnie 

uczeszniczą w zabawach 

muzyczno – ruchowych, 

ćwiczeniach prowadzo-

nych metodą Weroniki 

Sherborne, zajęciach 

ekspresji plastycznej, 

logopedycznych. 

Poszczególne grupy 

uczestniczą w zajęciach na 

basenie czy dogoterapii. 

Raz w tygodniu wszystkie 

grupy wychodzą do 

Biblioteki Miejskiej, gdzie 

mają możliwość 

skorzystania z zajęć 

biblioterapii. 
 

W sobotę 9 października odbyło się I Spotkanie Integracyjne pod nazwą: 

”Jesienne Przyjęcie” z udziałem rodzin uczniów. Rodzice aktywnie włączyli się 

w radosne i wzruszające zajęcia, takie jak: 

- zajęcia ekspresji muzyczno – ruchowej („Jesienne Muzykobranie”, „Chodź do 

mnie” – zabawy muzyczno – ruchowe z elementami naśladownictwa); 

- usprawniania psychoruchowego (zajęcia prowadzone metodą W. Sherbone);  

- zajęcia socjoterapii („Drzewko Szczęścia”, „Zabawy z chustą); 

Dobrze jest spędzać czas 

w sposób aktywny –  

w gronie rodzinnym! 
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„Jesienne Przyjęcie” zyskało aprobatę rodziców i nie będzie ostatnim, 

wspólnym spotkaniem. Odziały Rewalidacyjno – Wychowawcze zapraszają  

wszystkich Rodziców do udziału w kolejnych, tym razem warsztatowych 

zajęciach oraz do włączania się we wszystkie formy działań ORW –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka życiu pomaga!  

 

 

 

 

       Książka życiu pomaga!        Huśtanie w kocyku, to dopiero zabawa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE 

Specjalnie dla czytelników 

„KLEKSA”– 

uczniowie i nauczyciele OR-W 

– do następnego razu!!! 
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Tekst i zdjęcia: nauczycielka OR-W 

Barbara Łozowska 



 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Przyszła jasień, a wraz z nią zwiększona zachorowalność na grypę i przeziębienie, dlatego 

powinniśmy zadbać o swój organizm, by chronić go przed szkodliwymi wirusami chorobo-

twórczymi. Możemy z nimi walczyć w sposób naturalny, a mianowicie spożywając produkty 

zawierające witaminę C, która wzmacnia nasz układ immunologiczny i jest niezbędna w procesie 

wytwarzania ciał odpornościowych przeciw przeziębieniom, bólom stawów i mięśni oraz 

zapaleniu gardła. ABY WZMOCNIĆ SWÓJ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY NALEŻY: 

  

                     
  

 

zapiekane jabłka, które robi Na deser zjeść pyszne 

się w następujący sposób: umyj cztery duże jabłka, z 

których usuń gniazda nasienne. Jabłuszka wypełnij 

jedną łyżką cukru, wymieszaną z cynamonem 

lub wypełnij je dżemem np. truskawkowym. Jabłka 

poukładaj na brytfannie wysmarowanej masłem i włóż 

do piekarnika nagrzanego do temperatury 180°C na około 20 minut. Deser należy 

spożyć, kiedy jest jeszcze ciepły. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

20 
Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik 2010 

Tym razem uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu kucharskim proponują Wam 

proste, zdrowe i miejmy nadzieję – skuteczne sposoby na zdrowie w czasie jesiennych, 

pochmurnych i chłodnych dni. 

Do kanapek dodawać  

czerwoną paprykę  

lub pomidora 

Pić dużo herbaty z cytryną lub 

sokiem malinowym, albo herbatkę 

owocową np. z dzikiej róży. 

Wszystkim życzymy smacznego i dużo zdrowia.  

Na koniec jeszcze zadanie: połącz wyrazy z tekstu z odpowiednimi obrazkami.         

Przygotowali uczniowie ZSZ pod kierunkiem mgr inż. Edyty Kędzierskiej. 

Rys. Agnieszka Mrowiec, II ZSZ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  21 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik 2010 

Przygotowali: Monika K., Damian K., Sebastian M. pod kierunkiem katechety M. Króla  
. 

 

Rys. Magda P. IIA z SPDP    



 
 

 

 

DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY 
    

Większość z nas zgadza się z tym, że bicie dzieci jest złe. Jednak mimo tego, zdarza nam się 

czasem stracić panowanie nad sobą i wymierzyć dziecku zasłużonego– naszym zdaniem – klapsa.  

Zapominamy o tym, że niezwykle ważne jest, aby emocje nie kierowały naszym zachowaniem  

i aby unikać haseł „poniosło mnie, „nie wytrzymałem”. 
 

Nawet najsilniejsze emocje między dorosłymi 

nie usprawiedliwiają podniesienia ręki na 

drugiego człowieka. Nie do pomyślenia jest, 

abyśmy w pracy dostali klapsa. W sytuacjach 

konfliktowych staramy się zachować spokój, bo 

narobilibyśmy sobie kłopotu, gdybyśmy  

w pracy nie panowali nad swoimi emocjami. 

Każdy człowiek, a dziecko jest przecież 

człowiekiem, ma prawo do traktowania go  

z szacunkiem. Jeśli krzyczymy na dziecko lub  
 

 

dajemy mu klapsa, wyładowujemy tylko na nim 

swoją własną złość. Dziecko czuje się 

bezwartościowe i złe, ale niczego się nie uczy. 

Jeśli natomiast dzieci mają poczucie, że ich 

pragnienia są traktowane ze zrozumieniem  

i szacunkiem, ale istnieją granice, których nie 

wolno mu przekraczać, to uczy się, że przy 

sprzecznych pragnieniach i interesach, trzeba 

szukać rozwiązań, które są do przyjęcia dla obu 

stron

Bez przemocy wszystko staje się lepsze i łatwiejsze. Konflikty są nieuniknione. Istotne jest, jak 

sobie z nimi radzimy. W sytuacjach konfliktowych dzieci potrzebują rodziców, którzy nie tracą 

kontroli nad sobą. Zacznij od małych kroczków, a dojdziesz do celu: 

  Spędzaj z dzieckiem czas każdego dnia, ale musisz wiedzieć, że od ilości wspólnego czasu 

ważniejsze są uwaga i radość, jakie daje on wszystkim członkom rodziny.  

  Myśl pozytywnie. Z kogoś, kto widzi szklankę do połowy pustą zmień się w osobę, która 

widzi ją w połowie pełną. 

  Chwal swoje dziecko. Dla dziecka nie ma nic lepszego niż poczucie, że jest akceptowane. 

  Rozmawiaj z dzieckiem. Zadbaj o to, by dziecko rozumiało Twoje prośby i polecenia. 

Pamiętaj, że głośniej nie znaczy wcale wyraźniej.  

  Bądź wyrozumiały. Czasem „przymknij oko” na drobne wykroczenia. To przecież może 

zdarzyć się każdemu, Tobie również.  

  Reaguj szybko i pozytywnie. Umacniaj wiarę dziecka w siebie. Zamiast je zniechęcać, 

dodawaj mu otuchy.  

  Rozwiązuj konflikty. Określ jasne zasady i konsekwencje postępowania. Nie kłóć się  

z dzieckiem, nie obrażaj na niego. Staraj się na bieżąco znajdować wyjścia z trudnych 

sytuacji.  

  Znajdź czas dla siebie. Pamiętaj, że szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. 
 

Nawet najbardziej kochający i troskliwi rodzice 

popełniają błędy. Dla dzieci najbardziej liczy się 

to, jak na nie reagujemy – czy potrafimy 

przeprosić, czy chcemy porozumienia, czy 

jesteśmy gotowi zmienić samych siebie. To daje 

naszym dzieciom siłę i odwagę. W Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Tychach nie ma miejsca na przemoc.  

W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiliśmy do 

V edycji ogólnopolskiego programu „Szkoła bez 

przemocy”. Koordynatorami programu są: mgr 

Beata Kapinos, mgr Beata Piecha – Frycowska 

oraz mgr Bożena Furgał. 

IV edycja programu zakończyła się zdobyciem 

certyfikatów szkoły bez przemocy dla szkoły 

podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej. 
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Ponadto nasz ośrodek został zgłoszony do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez 

przemocy” skierowanej przede wszystkim do rodziców. Celem jest uświadomienie konsekwencji 

stosowania kar fizycznych oraz promocja pozytywnych metod wychowawczych. Koordynatorem 

kampanii w ośrodku jest pedagog Beata Piecha– Frycowska. Udział w kampanii pozwoli na 

zdobycie certyfikatu Ambasadora Dzieciństwa bez Przemocy. 

 

 

 

 

 

 
 

        STOP  DOPALACZOM!……        
Panuje pogląd, iż najczęstsze nałogi wśród 

młodych ludzi to palenie papierosów, picie 

alkoholu czy zażywanie narkotyków. 

Lekceważone do tej pory było inne groźne 

zjawisko, coraz bardziej powszechne wśród 

uczniów, a mianowicie stosowanie różnego 

rodzaju dopalaczy. Mimo ostrzeżeń ze strony 

specjalistów, stosowanie chemicznych 

specyfików okazuje się dosyć popularne. 

Młodzi ludzie sięgają po nie z tych samych 

powodów, co sięgają po narkotyki: dla szpanu, 

aby poczuć się wyluzowanym, aby dobrze się 

bawić, aby zapomnieć o kłopotach, aby czuć się 

akceptowanym przez kolegów. 

Jak rozpoznać czy dziecko używa dopalaczy? 

Przede wszystkim należy być blisko niego  

i stale go obserwować. Dopalacze są bowiem 

substancjami psychoaktywnymi i powodują 

zmiany w zachowaniu. Jeśli więc Twoje 

dziecko zaczyna zachowywać się „dziwnie”, 

należy zastanowić się, czy aby to nie jest wina 

dopalaczy. Jeśli zadbasz o pozytywne relacje ze 

swoim dzieckiem, będzie Ci łatwiej ocenić, czy 

dzieje się coś niepokojącego. Warto go zapytać, 

czy rówieśnicy, z którymi się spotyka mówią  

o dopalaczach lub czy je stosują oraz czy 

syn/córka miał/a z nimi kontakt

Pamiętajmy, że:  Dopalacze na każdego mogą podziałać inaczej 

      Mogą spowodować bezsenność, nudności, wymioty oraz drgawki, a także         

poważny uszczerbek na zdrowiu 

                         Mogą również doprowadzić do śmierci 

Dlatego wszyscy razem: uczniowie, rodzice i nauczyciele mówimy: NIE DOPALACZOM!  

 

Zapraszam do współpracy, życząc Państwu maksimum sukcesów i minimum porażek  

w nowym roku szkolnym.                   pedagog – mgr Beata Piecha- Frycowska 
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Kasia i Agatka przygotowały dla Was powakacyjne informacje  

o internacie oraz wykreślanki wyrazowe. Miłego główkowania!  
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2009 

Odszukaj w diagramach podane  

wyrazy i wykreśl je. 

Przygotowała Kasia i Agatka pod kierunkiem wychowawcy internatu- Pani Urszuli. 
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Plątaninkę przygotowali: Arek, Roksana oraz absolwenci SOSW- Beatka i Łukasz  

          

Krzyżówkę ułożył Arek Paździerski, SPDP 

Współpraca: Kasia Kostka, Ula Wróblewska, SPDP 

Literowa plątaninka 
Litery wpisz do kratek wskazanych przez strzałki. Odczytaj hasło. Powodzenia! 
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Szkot mówi do syna: 

- Jak będziesz grzeczny, to pójdziemy do 

cukierni, żebyś sobie popatrzył na lody! 

 

          

Ona do niego z pretensjami: 

- Przecież mieliśmy się pobrać tego lata. 

- Pamiętam, obiecałem, ale sama 

powiedz, czy w tym roku mieliśmy 

prawdziwe lato? 

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala: 

- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się 

wszyscy. Ci, co wiedzą prawą ręką, ci co 

nie wiedzą lewą... 

-Od dziś będziemy liczyli na 

komputerach!- oznajmiła nauczycielka. 

-To super! Rewelacja!!- cieszą się 

uczniowie. 

-No to kto mi powie, ile będzie pięć 

komputerów dodać dwadzieścia jeden 

komputerów? 
 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS” ,październik 2010  

 

Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci: 

-Które z was chce pójść do nieba? 

Wszystkie dzieci oprócz Jasia podnoszą ręce 

do góry. 

-A ty Jasiu nie chcesz iść do nieba? 

-Nie mogę, obiecałem mamie, że zaraz po 

lekcjach wrócę do domu. 
 

Całą noc student uczy się do egzaminu. 

Dzwoni do profesora o 3-iej nad ranem  

i pyta: 

- Panie profesorze, co pan robi? 

- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada profesor. 

- No, a ja przez Pana się uczę!!! 

Kapturek idzie przez las. Spotyka wilka.  

– Kapturku, dlaczego masz dziś zielony 

kapturek?  

– Bo czerwony jest w praniu. 

 

 

-Synku, kiedy poprawisz jedynkę  
z matematyki? 

-Nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza 

dziennika z rąk. 
 

Na lekcji polskiego: 

-Jaki temat przerabialiście na ostatniej 

lekcji gramatyki? 

- Zaimki. 

-Jasiu, proszę wymienić dwa zaimki. 

-Kto? Ja? 

-Bardzo dobrze. 
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Pani  na lekcji biologii pyta: 

- Jasiu, powiedz mi, ile pies ma zębów. 

-Pies-odpowiada Jaś-ma cały pysk zębów. 

 
 

Syn kolejarza poszedł do szkoły. 

-No, jak ci się podobało? 

-W tej szkole oszukują… 

-Jak to oszukują? 

-Na drzwiach wisi tabliczka: I (pierwsza) 

klasa, a w środku są twarde ławki. 
 

-Poproszę tort, ale żeby był przypalony. 

-Jaki? – pyta zdziwiona ekspedientka. 

-Przypalony od spodu. Chcę, żeby mąż 

pomyślał, że sama go upiekłam. 

Na lekcji biologii na studiach, nauczyciel 

kończy przemowę: 

- I tak oto właśnie ciecz ścieka. 

Na to student z zagranicy mówi: 

- Polska języka dziwna. Pies ścieka i woda 

ścieka. 

Źródło: „Mały gość niedzielny”, „Angora”. Teksty wybrała Asia i Roksana z SPDP    

-Czy te lody są świeże? 

-Nie, odgrzewane, z wczoraj. 
 



 „KLEKSA” 
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 UWAGA ! 

Przypominamy wszystkim uczniom, 

że w naszej szkole obowiązuje 

zmiana obuwia. Prosimy też o dbanie 

o nowe, wyremontowane toalety i nie 

niszczenie ich. 

 

SZKOLNE INFO  
MIEJSKA GRA TERENOWA  

W dniu 10.IX.2010 r. uczniowie  SPDP i ZSZ wzięli 

udział w Terenowej Grze Miejskiej pt. „ Budujemy 

Nowe Tychy”, która miała miejsce na osiedlu A. 

Uczestnicy (kl. IIA i II/III SPDP oraz II ZSZ) mieli 

za zadanie odnaleźć najstarsze budowle, pomniki,  

a następnie opisać je i zrobić zdjęcia. Gra ta  okazała 

się dla naszej młodzieży świetną zabawą. 

.  

DZIEŃ NAUCZYCIELA 

14 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Tego dnia nie było lekcji, ale za to odbyła 

się bardzo fajna akademia. Uczniowie składali życzenia nauczycielom i bardzo ładnie śpiewali 

różne piosenki. Wszyscy bili brawa, śpiewali, a nawet tańczyli. Było bardzo miło i wesoło.  

 DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA 

Ta impreza odbyła się 9.X. w ramach programu „Harmonia między ciałem a duchem”, który 

realizowany jest w naszym Ośrodku. Zajęcia rozpoczęły się apelem, podczas którego zostały 

przydzielone zadania. Uczniowie rozwiązywali zagadki i krzyżówki na temat zdrowia. Układali 

rozsypanki wyrazowe, hasła promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie. Wykonywali sałatki 

owocowe i zdrowe kanapki. Następnie odbyła się wspólna degustacja i zajęcia sportowo- 

ruchowe. Ten dzień dokładniej opisaliśmy na 10 i 11 stronie naszej gazetki.  

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

Imprezę obchodziliśmy tradycyjnie 29.IX. W tym dniu odbyły się zajęcia ekologiczne. Wzięli  

w nich udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Wykonywali pudła przeznaczone do 

segregacji śmieci. Rozwiązywali także krzyżówki, rebusy oraz czytali książkę pt. „Paweł  

i Gaweł”. 

 

 

  

 

 

 

 

KONKURS na 10-lecie „Kleksa”  

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim. Szczegóły znajdziecie na plakatach. 

 Przygotowali redaktorzy „KLEKSA” pod kierunkiem Pani Bogusławy Dudek. 
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NAUCZYCIELI, RODZICÓW,   

UCZNIÓW (sala nr 16 lub 13 w nowym budynku szkolnym) 
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CIEKAWOSTKA!!! 

Październik 2010 roku - ten miesiąc jest nietypowy, ponieważ 

ma on pięć piątków, 5 sobót i 5 niedziel.  

To zdarza się raz na 823 lata. 

Rys. Gabrysia, 

nasza absolwentka 

mailto:klekstychy@gmail.com

