
 

Czarodziejski, letni ogród  narysowali  
uczniowie SPDP na zajęciach kreatywności 

 

CZERWIEC 2011 nr 42 

 Sukces „Kleksa” 
 

 Żegnamy absolwentów 
 

 Głos rodziców 
 

 Lekcja angielskiego dla 
każdego 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

W  
konkursie 
czasopism 

uczestniczyły 53 
gazetki z całej 

Polski. Nagrody  
wręczono 

07-06-2011r.  
w Rybniku. Po 
odbiór nagrody  

i dyplomów 
pojechała Magda 

i Arek z Panią 
Anią i Panią Basią.  

Jakie były ich wrażenia z wyjazdu? 
Magda: Na odebraniu nagród było bardzo fajnie. Zajęliśmy  
I miejsce z „Kleksa”. Widziałam pana Krzysia i dostałam od 
jednego chłopaka, który tam grał, kwiatek, różę. 
Arek: W Rybniku było ciekawie. Spodobał mi się występ pt. „Rudy Król”. 
Pani Ania i Pani Basia: Jesteśmy ciągle pod wrażeniem wyjazdu do Rybnika na finał 
laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism Osób 
Niepełnosprawnych. Nie możemy uwierzyć, że po raz drugi 
(rok po roku!) zajęliśmy II miejsce w konkursie na 53 
gazetki. Jak zawsze, było bardzo uroczyście, miło, 
profesjonalnie. Organizatorzy spisali się na medal. 
Przywieźliśmy ze sobą nagrodę w postaci monitora LG,  
z którego mamy nadzieję, skorzysta cała redakcja „Kleksa”.  
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Z radością informujemy 
naszych Czytelników, 
że również w tym roku  
szkolna gazetka „Kleks”  

odniosła sukces:  
w VII Ogólnopolskim Konkursie 

Czasopism Osób 
Niepełnosprawnych  
zajęliśmy ponownie  

 

I MIEJSCE 
 

Wyróżnienie  
dostał też kleksowy 

„Kącik gwary śląskiej” 
 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, czerwiec 2011 

Jako redaktorzy „Kleksa” dziękujemy wszystkim 
uczniom i rodzicom, którzy pisali do naszej gazetki oraz 
nauczycielom za wspieranie pracy uczniów. Dziękujemy 
też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do powstawania gazetki.   

          DRODZY CZYTELNICY! Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły. W wyszuki-
warce wystarczy wpisać: sosw tychy i można czytać „Kleksa”. Mamy też adres mailowy 
naszej redakcji: klekstychy@gmail.com  Piszcie do nas z wakacji. Czekamy na Wasze 
elektroniczne listy! REDAKCJA „KLEKSA” 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia od 
maja do grudnia br. uruchomiono dwa 
programy, dla uczniów, absolwentów  
i ich rodzin na realizację  których, 
pozyskano środki z Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia UM Tychy: 

1. Program rehabilitacji 
usprawniająco– ruchowej dla 
uczniów z wieloraką niepełno-
sprawnością (1600 zł dotacji na 
realizację zajęć) 

2. Program rehabilitacji społecznej 
„Klub Aktywności Ścieżka” (5.000 zł 
dofinansowania z przeznaczeniem na 
realizację zajęć integracyjnych  
z udziałem rodzin uczestników. 
Uczestnicy programu wzięli udział 
między innymi w wycieczce do 
Wadowic- Zatoru,  dwóch wyjściach 
do kina, rodzinnych zajęciach 
kulinarnych itp.) Od września 
planowane są kolejne zajęcia: 
„Rodzinny Turniej Puzzlowy”, zajęcia 
socjoterapeutyczne, kulinarne,  wyjścia 
do kina na seanse rodzinne. 

ZAPRASZAMY! 

W Wadowicach czuje 
się Jego obecność 

Dinozaury nie są takie straszne 

Uśmiechnięci i zadowoleni 
na chwilę przed seansem 

Wspólnymi siłami 
możemy wiele zdziałać 

Profesjonalny instruktaż 
szefa kuchni Najwięcej pomysłów 

mają najmłodsi 

Satysfakcja i zadowolenie 
uczestników programu 
GWARANTOWANE! 

Ucieranie jogurtu z cukrem nie 
jest łatwe, ale najlepiej udaje się w 

parach 
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Tekst przygotowali: Madzia i Andrzej  



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Nauka: 
Joanna Smok, Dawid Mazurczyk  
Zachowanie:Jan Botor 

Nauka i zachowanie: 
Adrian Wagner 
Nauka: 
Nikodem Wróbel  
Agnieszka Gosztyła 

Nauka: 
Roksana Bała 
Marcin Kolny 
 

Nauka 
i zachowanie: 
Adrian Szołtys 
Nauka:Daniel 
Zachowanie: 

Weronika Kruk 

Nauka i zachowanie: 
Andrzej Honc 

Nauka: 
Pajer Michał 

Emilia Nazimek 
Zachowanie: 

Paweł Klekociuk 
Dominik Szeliga 

Nauka i 
zachowanie: 
Malwina Brona 
Nauka: 
Adam Boncol 
Arek 
Orzegowski 
Zachowanie:  
Agata Sobol 
 

Nauka: 
Julia Ziaja 
Mateusz Fik 
Zachowanie: 
Aleksandra 
Strzępka 

Jagoda Plewnia 
Nauka  i 
zachowanie: 
Arkadiusz 
Paździerski, 
Magda 
Hawranek 
Nauka: 
Monika Kuc 
 

Nauka i 
zachowanie: 

Ania 
Baranowska 

Michał 
Wiśniewski 
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Nauka 
i zachowanie: 

Angelika Rusiniak 

Informacje zebrali i przepisali redaktorzy „Kleksa” 
Rys: Roksana, Arek 

 

Zachowanie: 
Beata Leśniak 
Robert Dolata 

Nauka i 
zachowanie: 
Dagmara 
Jarczyk 
Nauka: 
Monika  
Szwed 
 

Nauka i 
zachowanie: 
Jurand Hawrot 
Bartosz 
Kozakiewicz 
Nauka: 
Paulina Baran 
Zachowanie: 
Patrycja 
Kołodziej 

Nauka i zacho-
wanie: Magda 
Piotrowska, 

Kamil Wypasek 
Nauka: Kasia 
Kostka, Kasia 
Długajczyk  

Grzegorz Sitko, 
Mateusz Tomala 

Nauka i 
zachowanie: 
Bartosz Sowa 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

X Regionalny Turniej w Piłce Nożnej 
Halowej Olimpiad Specjalnych Ruda 
Śląska II miejsce: 
Damian Faulhaber  
Arkadiusz Orzegowski    
Daniel Szul      
Bartosz Strączek      
Paweł Zając    
Piotr Kawa   
Sebastian Marusiński   
Adam Boncol 
     

IV Turnieju Piłki Nożnej 
„Dołącz do nas” w ramach 
Projektu Rozwoju Sportów 
Zunifikowanych Młodych 
Olimpiad Specjalnych Zabrze 
27.10. 2010r. 

III m – gr. B 
1. PIASECKI JAKUB 
2. DEREWECKI PAWEŁ 
3. KWIECIEŃ DAMIAN 
4. KWIECIEŃ MICHAŁ 
5. PAWEŁ  ZAJĄC 
6. RADOSŁAW KRÓL 
7. SEBASTIAN 

MARUSIŃSKI 
8. DAMIAN FAULHABER 

DAWID PIESTRZONEK 

 
IV Regionalny Turniej Piłki Nożnej 
Zunifikowanej  „Dołącz do nas” w 
ramach Projektu Rozwoju Sportów 
Zunifikowanych Młodych Olimpiad 
Specjalnych Żory 16.02.2011r. III  

1. PIASECKI JAKUB 
2. DEREWECKI PAWEŁ  
3. ZABOROWSKI WOJCIECH 
4. SEBASTIAN MARUSIŃSKI  
5. DAMIAN FAULHABER  
6. DAWID PIESTRZONEK 
7. SZYMON SIEJA 

 

XVII Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad 
Specjalnych Rybnik - 26.11.2010  
I miejsce – Darek Liszka 25m i 50 m st. dowolny 
I miejsce – Sebastian Marusiński 25m st. dowolny 
I miejsce – Michał Wiśniewski 100m st. st. dowolny 
I miejsce – Paulina Paluch 25m  ze sprzętem 
II miejsce – Michał Wiśniewski 50m st. dowolny  
II miejsce – Paweł Zając 25m st. grzbietowy  
II miejsce - Bartosz Strączek 25m st.dowolnym  
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XI Regionalny Turniej Tenisa 
Stołowego Olimpiad Specjalnych  
Ruda Śląska - 05.11.2010  
I miejsce – Piotr Kawa 
II miejsce - Damian Fauhaber 
III miejsce – Sebastian Marusiński 
IV miejsce - GRZEGORZ WAWRZYNIAK 
III miejsce - Sebastian Marusiński 
 VI RegMityng Kolarski Olimpiad  

Specjalnych Katowice 20.05.2011r. 
Paluch Patrycja  500m- 1,07,31; - I miejsce 
1000m- 2,40,47 - III miejsce 
Błoński Mateusz  500m – 1,00,88; - I miejsce 
1000m – 2,33,66- III miejsce 
Wawrzyniak Grzegorz 500m – 1,13,87; - II miejsce, 
000m – 2,32,19- II miejsce 
Kawa Mariusz 500m - 1,09,13; - I miejsce 
1000m – 2,24,56- I miejsce 
Pajor Paweł 500m – 0,52,15; - I miejsce 
1000m – 1,50,03- I miejsce 
Wojciechowska Paulina 500m – 0,55,1; - II miejsce 
1000m – 2,06,69- I miejsce 
Radzikowska Joanna 1000m – 2,25,25- II miejsce 
Onoszko Sebastian 1000m – 1,44,78- I miejsce 
Hachuła Michał 1000m – 1,50,23- II miejsce 
Piestrzonek Dawid 1000m – 2,01,31- III miejsce 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, czerwiec 2011 

Informacje: nauczyciel w-f B.Najasek 
Rys. Uczniowie I SPDP 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIA: Cieszę się 
że kończę szkołę. 14 
lipca będę  rodzić 
i będę miała syna. 
Będę go wychowy-
wać na dobrego 
człowieka, będę się 
nim opiekować, 
karmić, chodzić na 
spacery i kochać,  

przytulać, ale zbytnio nie rozpieszczać, żeby sobie za 
dużo nie pozwalał jak dorośnie. Szkołę będę wspominać 
dobrze, podobały mi się zajęcia kulinarne, dużo się tam 
nauczyłam. Chciałabym czytelnikom gazetki powie-
dzieć, żeby się nie spieszyli i byli odpowiedzialni za to 
co robią, bo jak dziecko już jest w brzuszku, to jest za 
późno na myślenie.   
MONIKA: Kasia była bardzo fajna i umiała pracować 
z naszą grupą klasowa. Zawsze jest uśmiechnięta. 
Najbardziej podobały mi się jej rysunki. 
MAGDA: Kasia jest fajna i super lubię Kasię. Dobrze, 
że chodziła do naszej klasy. Szkoda, że już kończy 
szkołę. 
AREK: Kasia to sympatyczna koleżanka, zabawna 
i pomocna. Da się z nią porozmawiać o różnych 
rzeczach. Bez tej dziewczyny będzie nam smutno. 
Wychowawczyni Pani Ania: Kasia jest miłą, 
sympatyczną uczennicą. Jest dobrą koleżanką, lubianą 
przez rówieśników. Jej prace plastyczne są bardzo 
ciekawe, zajmowały wysokie miejsca 
w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 
. 

AGATKA: Najlepiej będę wspominała lekcje funkcjonowania z Panią Asią, bo  
uczyłam się czytać, pisać i liczyć. Jeszcze lubiłam zajęcia z gotowania, bo były fajne 
 i mogłam zjeść dobre potrawy. Chcę podziękować pani Asi, Pani Beatce, Pani  
Bogusi za fajne lekcje i Malwince, że się mną opiekowała. Bardzo mi żal, że  
odchodzę ze szkoły, ale niestety, muszę. 
Wychowawczyni Pani Asia: W tym roku Agatka zostanie absolwentką naszej  
szkoły. Uczęszczała tutaj od pierwszej klasy. Jest osobą bardzo miłą, sympatyczną  
i z dużym poczuciem humoru, lubianą przez koleżanki i kolegów. Agatka z pasją czyta powieści przygodowe 
i romantyczne. Jej ulubiony film to Madagaskar. Z przyjemnością śpiewa i tańczy.  Z żalem żegnamy Agatkę 
i mamy nadzieje, że nas odwiedzi. 
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„KOGO i CO 

będę najmilej wspominała po ukończeniu szkoły?” 

Byłyście z nami wiele lat. Tworzyłyście gazetkę. Było z Wami miło, wesoło. Będziemy Was wspominać, jak 
będziemy oglądać różne zdjęcia. Wy też nie zapominajcie o nas, odwiedzajcie nas czasami. Życzymy Wam  

szczęścia i powodzenia na nowym etapie życia – redaktorzy: Kasia, Monika, Roksana, Asia, Arek, 
Pani Ania, Pani Basia i Pani Dorota.  
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Wypowiedzi przepisały: Monika i Dagmara, Gim. OET.    Fot. Archiwum własne „Kleksa”. 

MAGDA: Już w tym 
roku kończę szkolę. Było 
w tej szkole fajne. 
Najbardziej lubiłam lekcje 
z panią Anią. Niekiedy 
byłam smuta, a Pani mnie 
pocieszała. Dziękuję za 
rozmowę. Też miałam 
lekcje z Panią Beatą, która  

uczyła mnie gotować. Dziękuję. Będzie mi 
smutno, że kończę szkołę, będę pamiętała panią 
Anię,  Panią Beatę, Panią Dorotkę, Panią Sylwię, 
Panią Romę, Panią Tereskę, Pana Marcina 
i moją klasę – Monikę i Arka. Jeszcze chciałaby 
chodzić do szkoły, nie chcę jej kończyć, bo tu 
miałam kontakt z nauczycielami, koleżankami 
i kolegami. Były fajne wycieczki i było śmiesznie. 
Będę tęskniła za szkołą bardzo. Będę odwiedzała 
Panią Anię. Szybko minęło 13 lat, jak chodziłam 
do szkoły. PA, pa, dziękuję. 
AREK: Magda to sympatyczna i kochana 
koleżanka, bardzo fajna jest i zabawna, zawsze 
pomocna i rozmowna. Będzie nam smutno bez 
niej. 
Wychowawczyni Pani Ania: Magda wyróżnia 
się na tle innych uczniów mojej klasy niezwykłą 
wrażliwością i pogodą ducha. Lubi opiekować się 
młodszymi, wzorowo wywiązuje się z powierzo-
nych  jej zadań, zawsze można na nią liczyć. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I co ta biedna Pani Asia…? 
Agatka od dwóch lat zadaje pytanie: „I co ta biedna pani Asia zrobi, jak ona skończy szkołę?” 
 Potem zaraz dodaje: „I Malwinka też”. 

Niestety, to już ostatni rok szkolny. Pamiętam początki w szkole. Zaczynałyśmy na 
starym budynku, klasy były ciasne i tłoczny korytarz w czasie przerwy. Wychowawcy 
zmieniali się co jakiś czas. Byłam pełna obaw, czy Agata da sobie radę, czy odnajdzie się  
w nowej rzeczywistości itd., itd. Kiedy klasę dostała Pani Asia Mielimonka, wszystko zaczęło 
się układać. I tak minęło kilkanaście lat. Agatka bardzo dużo się nauczyła, zrobiła duże 
postępy, jeśli chodzi o zdolności manualne. 
Zżyła się z rówieśnikami, szczególnie polubiła 
Malwinkę, która bardzo się nią opiekowała  
i była bardzo pomocna. 

Od tego czasu wiele się zmieniło. Teraz nasza 
szkoła to piękny, nowy budynek: przestronna, 
dobrze wyposażona, dająca komfort pracy dzieciom 
i nauczycielom. Współpraca z wychowawcą 
układała nam się dobrze. Na pewno bardzo ciepło 
będziemy wspominać naszą szkołę, liczne imprezy, 
wycieczki, a także zwykłe dni, kiedy nie bardzo 
chciało się wstawać na siódma rano („Nie pisz 
tego!”– mówi Agatka). A kiedy pytam, co się jej 
najbardziej podobało w szkole, mówi: 
WSZYSTKO!!! 

Dziękujemy wszystkim, których spotkaliśmy 
na naszej drodze: nauczycielom, pomocom 
klasowym, paniom ze świetlicy, zwłaszcza Pani 
Basi („za obiadki”), Paniom sprzątaczkom i portierkom, a szczególnie ulubionej Pani Asi 
Mielimonce, koleżankom i kolegom, zwłaszcza Malwince Bronie. Było nam po prostu 
dobrze! Chciałybyśmy, aby przy szkole powstał ośrodek terapii zajęciowej. Dzieci nie 
musiałyby zmieniać środowiska, co dla niektórych jest bardzo trudne. I niech lekcje nie 
zaczynają się (już Wam) od siódmej. Myślę, że będziecie pamiętać ciepłą  
i dowcipną Agatkę, która nie zawsze chciała rozmawiać. Jak mówi – ”Do 
zobaczenia na mieście”. Żal odchodzić.  Mama Agatki– Wiesława  

Bardzo się cieszę, że Magda 
mile i wesoło spędziła te lata  
w szkole. Czuła się tu dobrze. Na 
pewno będzie jej żal, ze już 
odchodzi. Miała tu dużo kolegów  
i koleżanek, a także Panie, które 
bardzo lubiła. Ale mam nadzieję, że 
nie zapomną o niej, a Magda nieraz 
będzie odwiedzała Panie i klasę.  

Mama Magdy 
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Madzia z Mamą w górach w Ustroniu. 

Mama Agatki brała udział w szkolnej 
imprezie „Podróże z książką” 



 
 
 
 
 
 

    ELEKTROŚMIECI 
      

        CO TO SĄ ELEKTROŚMIECI?   
– To są śmieci elektroniczne (Agata) 
– To śmieci z komputera (Klaudia) 
– Zepsute części elektroniczne (Ola) 
– Zepsuty prąd, elektryczne śmieci (Grzegorz) 
– Stare urządzenia (Grzegorz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEKTROŚMIECI nie wolno wyrzucać do śmietnika. Dlaczego? Ponieważ zawierają wiele 
niebezpiecznych substancji, które po wydostaniu się z uszkodzonych urządzeń przenikają do 
gleby i wody. Powoduje to zatruwanie środowiska naturalnego oraz zagraża życiu ludzi  
i zwierząt. O tym, że elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika przypomina nam 
przekreślony kosz (poniżej). Znak ten jest umieszczany na wszystkich urządzeniach elektrycznych  
i elektronicznych. Można to sprawdzić na urządzeniach, które macie w swoich domach. 

 
CO WIĘC NALEŻY ROBIĆ Z ELEKTROŚMIECIAMI?  
 należy je oddawać do specjalnych punktów zbierania elektrośmieci 
 można je też oddać w sklepie, ale tylko wtedy, gdy kupujemy nowe 

urządzenie tego samego typu np. kupując nowy komputer, 
oddajemy stary. 

CO SIĘ DZIEJE DALEJ Z ELEKTROŚMIECIAMI? 
Trafiają one do zakładu, który zajmuje się przetwarzaniem. Zużyty 
sprzęt jest rozmontowywany, a pozyskane z niego materiały są 
odzyskiwane i przetwarzane. Ale o tym już innym razem. 
 

          

Źródło: super kid.pl – serwis edukacyjny dla dzieci 
Przygotowali uczniowie kl. III i IV/V SP: Angelika, Klaudia, Szymon pod kierunkiem Pani Eweliny 

 

ELEKTROŚMIECI – to zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, który powstaje w domu 
każdego z nas. To stare pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki 
energooszczędne. A także telewizory, drukarki, odkurzacze, żelazka, wiertarki i wiele innych. 
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                         jako autobusy 

zasilane energią elektryczną po raz 
pierwszy pojawiły się na ulicach 
Berlina w 1882r. Są to pojazdy 
przeznaczone do przewożenia 
ludzi oraz ich bagaży. Na dachu 
zamocowane mają dwa ruchome 
wysięgniki (my mówimy 
„szelki”), które stykają się z siecią 
trakcyjną (elektryczną), więc 
mogą pobierać prąd. Pojazdy te 
zużywają znacznie mniej energii 

niż autobusy czy tramwaje. Są to bardzo nieszkodliwe 
pojazdy, gdyż nie wyprowadzają do powietrza różnego 
rodzaju spalin.  

Trolejbusy to połączenie tramwajów i autobusów. Są to  
pojazdy bardzo ciche, a więc nie zagłuszają życia całego 
miasta. Mogą one szybciej ruszać i hamować, co daje 
bardziej stabilną i bezpieczniejszą jazdę. Jedną  
z najważniejszych wad, z którą możemy się spotkać jadąc 
trolejbusem jest to, że nie jeżdżą one po szynach i wysięgniki mogą zgubić sieć trakcyjną, co 
powoduje odcięcie energii (mówimy, że spadły im „szelki”). Jest to dość częsty problem. 
Trolejbusy jeżdżące na tej samej linii korzystają z tej samej sieci trakcyjnej, co oznacza, że 
nie mogą się między sobą wyprzedzać. Jest to dość spory problem dla trolejbusów 

zajeżdżających na przystanek.  
 

Wynalezienie trolejbusów było bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach motoryzacji.  
W Polsce pierwsza linia założona została w Poznaniu w 1930 roku, a w Tychach w 1982 
roku. Dziś trolejbusy można spotkać tylko w trzech polskich miastach: Tychach, Gdyni  
i Lublinie. 
 
 
 

          

Przygotowali: Monika i Adrian z kl. V SP OET pod kierunkiem Pani Moniki.  
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Drodzy Czytelnicy! Oto dalszy ciąg  cyklu 
artykułów, w których poznajecie 
ciekawostki na różne tematy. Mamy 
nadzieję, że rubryka ta  przyczynia się do 
poszerzania Waszej wiedzy. Miłej lektury.  
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Tak wyglądały 
pierwsze trolejbusy. 

Trolejbus warszawski tuż po 
zakończeniu II wojny 
światowej (1946 rok) 

Takim trolejbusem Monika dojeżdża do szkoły, a takim jeździ Adrian. 



 
 
 
 
 

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

OPOWIADANIE I 
Malutka rybka Zuzia wracała ze szkoły do domu. Była bardzo zmęczona. Wzdychała ciężko. 

Płynęła powoli, smętnie poruszając ogonkiem i szurając brzuszkiem po piasku. Spotkała homara 
Bartka, który puścił do niej oczko i zaprosił ją do zabawy w ganianego na rafie koralowej. Podczas 
zabawy tak się śmiali, tak plumkali, że aż puszczali w górę tęczowe bąbelki. Zuzia podrywała 
ogonkiem i radośnie machała płetwami. A homar dziwił się jej zwinności – wzdychał z zachwytu  
i klaskał szczypcami.  

Wesoła zabawa przyciągnęła inne rybki. Wszystkie wodne zwierzątka pląsały radośnie,  
a potem odpoczywały, lekko kołysząc się na falach. Powoli poruszały najpierw prawą płetwą, 
potem lewą, znowu prawą i znowu lewą, a potem ogonkiem. Spokojnie oddychały: jeden oddech, 
drugi, trzeci. Zachodzące promyki słońca delikatnie połaskotały łuski rybek i dały znak, że czas do 
domu. Zwierzątka nazwały to miejsce krainą zabawy i postanowiły tam wspólnie spędzać czas.  

OPOWIADANIE II 
Pewnego pięknego, słonecznego dnia mały prosiaczek Chrumcio, jak zwykle po zajęciach  

w świńskim przedszkolu „Wiejska Zagroda”, był bardzo zmęczony. Położył się na zielonej, 
soczystej, puszystej trawie. Czuł gorące wiosenne słońce na ryjku, który powoli i uroczo zarumienił 
się. Ciepło, rozchodzące się aż po koniuszek ogonka sprawiło, że było mu fantastycznie. Oddychał 
powoli i rytmicznie, nozdrzami wciągał rozgrzane powietrze, czuł zapach rosnących wokół 
kwiatów Patrzył leniwie na płynące po niebie. Mógłby tak leżeć godzina. Tymczasem lekki 
wietrzyk spłatał mu figla i przywiał zapach ulubionych pieczonych ziemniaczków. Chrumciowi 
zaburczało w brzuszku, więc powoli podniósł się i ziewną 5 razy, przeciągną się i ruszył w stronę 
domowego korytka. Pomyślał, że miejsce było tak urocze, że na pewno tam jeszcze kiedyś wróci. 

OPOWIADANIE III  „O zajączku który zgubił drogę”. 
Pewnego dnia zajączek wybrał się  na spacer. Śpiewając i podskakując, znalazł się na pola-nie. 

Usiadł na trawie i poczuł cudowny zapach kwiatów. Nabrał powietrza noskiem i wypuścił małym 
pyszczkiem. Wśród czerwonych, żółtych i niebieskich kwiatów ujrzał pięknego motylka. Zajączek 
próbował go dotknąć, ale motylek odleciał. Zajączek  postanowił za nim pobiec.  Biegł, biegł  
i nagle poczuł się zmęczony i głodny. Chciał wrócić do mamy, ale nie wiedział jak trafić do domu. 
W tym momencie z oddali usłyszał głos swojej mamy. Szczęśliwy i radosny pokicał w jej kierunku.        
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Opowiadania  
dla najmłodszych 

 

napisali nauczyciele naszej szkoły 
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Przeczytajcie opowiadania sami, albo poproście rodziców o pomoc. Potem narysujcie do nich 
ilustrację, jedną, albo więcej, ile chcecie. To będzie ZADANIE DOMOWE NA WAKACJE.  
A po wakacjach przynieście obrazki do naszej redakcji, to umieścimy je w „Kleksie”. BĘDĄ 
NAGRODY!!! 

Teksty opowiadań przepisała Kasia z SPDP i Konrad z Gim. OET 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

WIELA GODZIN? 
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Śląsko godka mo dużo sposobow pytanio  
o godzina. A dyć mogymy się pytać tak:  
- Wiela godzin?  
- Wiela je?   
- Dej tam yno pozor na zygor?  
- Luknij wiela tam je na kościele?  
- Wiela tam stoi?  
-Umicie mi Paniczko pedzieć wiela je 
godzin?  
- Poradzicie mi pedzieć wiela je godzin?  
 A tak sie dlo przikłodu odpowiado wiela 
je godzin:  
- Je dwie!  
- Pizło łoziym!   
- Je gynał dwanoście!   
 

Kedy je godzina 13.08 to po śląsku sie godo, że je łoziym minut 
pojednyj, a jak je 13.30, to sie godo – poł drugi. Natomiast fest 
charakterystyczne je mianowanie godzin z kwadransami, czyli ze 
ćwierciami abo sztwierciami. A dyć godzina 14.15 to je ćwierć na 
trzecio, zaś godzina 14.45 to je trzi ćwierci na trzecio. 
 

Źródło: z książki M. Szołtyska „Biblia Ślązoka” przepisała i tłumaczyła Iwonka, ZSZ. 
Rysunki zegarów: Roksana, SPDP           Korekta tekstu: Kasia Kostka, SPDP 
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Jak kto niy wiy wiela je dokładnie 
godzin, a yno przipuszczo, to sie godo: 
- Bydzie kole trzecij!  
- A możno i bydzie ze sześć! 
-Zarozki piźnie poł jednyj!  
- Bydzie ze dwie!  
 
A oto jak wymienio sie liczebniki 
wszystkich godzin: jedna, dwie, trzi, 
sztyry, piynć, sześć, siedem, łoziym, 
dziewiynć, dziesiyńć, jedynoście, 
dwanoście (abo połednie), jedna 
popołedniu, dwie popołedniu, jedynasto w 
nocy i dwanoście w nocy abo połnoc. 
 

trzi ćwierci na piąto 
 

800-pizło łoziym 
 

1200-połednie  
 

1415- ćwierć na trzecio 

1230-poł jednyj 
 

1600-sztyry 
 

Słowniczek:  
godka- mowa  
wiela- ile 
je- jest 
yno- tylko 
pozor- uwaga 
luknij- spójrz, zobacz 
pedzieć- powiedzieć 
poradzicie- możecie 
pizło- uderzyło 
gynał- dokładnie, 
właśnie 
kole- około 
możno- może 
zarozki- zaraz 
fest- bardzo 
 



 

z 
 

 
 

 
 

 
 

wypowiedzi uczniów na temat prezentacji różnych zawodów. 
 

AGNIESZKA MROWIEC: Wizyta u dentysty uzmysłowiła mi, 
że zęby są dla mnie ważne. Wiele się dowiedziałam o tym, jak 
trzeba o nie dbać i jaka to jest praca. Pani doktor sprawdziła mi 
zęby i powiedziała, że mam dobre, poza jednym ułamanym. 
Zrobiła mi go za darmo, a gdybym szła do dentysty u mnie, to 
zapłaciłabym około 300.00 zł. Chciała mi też wybielić zęby, ale 
nie zdążyła, bo miała już innych, umówionych pacjentów. 
Naprawdę trzeba dbać o zęby i trzeba je myć trzy razy dziennie. 
Dobrze, że pojechałam na te zajęcia, bo poznałam bliżej pracę 

pomocy dentystycznej i myślę, że może mogłabym też tak 
pracować.  
JOANNA SMOK: Wizyta u dentysty pozwoliła mi uświadomić 
sobie, jakie zęby są ważne i że trzeba je trzy razy dziennie myć. 
Trzeba też dbać o dziąsła i o język, bo tam też są bakterie. Dzięki 
pani doktor zaczęłam myć zęby regularnie. Pani doktor 
opowiadała też o pracy pomocy i technika dentystycznego. To nie 
jest taka trudna praca i po kursie mogłabym pracować jako taka 
pomoc” 
GRZEGORZ: We wtorek byłem w salonie piękności. Dowiedziałem się o tym, jak mają dbać o 
ciało zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Panie, które prowadziły te zajęcia były bardzo ładne i miłe, a 
zajęcia o dbaniu o cerę, włosy i paznokcie były bardzo interesujące. Ja lubię zmieniać swoją fryzurę, 
dlatego chyba byłbym dobrym fryzjerem. Ale musiałbym się doszkolić. Chyba dałbym radę. 

 

AREK: Na prezentacji zawodu 
kosmetyczki i fryzjera dowie-
działem się, że kosmetyczka jest 
potrzebna zarówno dla dziew-
czyn jak i dla chłopaków, żeby 
mogli mieć ładną twarz. Trzeba 
dbać o cerę,  ponieważ, gdy 
będziemy starzy, to nie pomogą  

nam żadne kremy. Faceci muszą też dbać o cerę, bo jak się nie będzie tego robiło, to może być 
brzydka twarz. Ja też chciałbym pracować we fryzjerstwie i myślę, że dałbym sobie radę. Bardzo 
ciekawa była też prezentacja na temat sprzedaży samochodów. Pan nam opowiadał, jak się prowadzi 
sprzedaż samochodów i dlaczego niekiedy czeka się na auto kilka miesięcy. Chciałbym pracować w 

takim salonie samochodowym. 
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Przygotowali uczniowie ZSZ i SPDP 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
   

PRODUKTY: 50dag truskawek, sok z dużej cytryny, niepełna  
szklanka cukru       
SPOSÓB PRZGOTOWANIA: 
1.  Truskawki przebrać. Umyć, oderwać szypułki i  zmiksować (lub przetrzeć przez sito) 

następnie dodać sok z cytryny. 
2.  Ugotować syrop z cukru i 2 szklanek wody. 
3.  Ostudzony syrop starannie wymieszać z owocami i przelać do pojemniczków na lód. 
4.  Wstawić do zamrażalnika. 
 

WSKAZÓWKA:  
podawać jako dodatek do napojów i chłodników z owoców. 

 
 
 
 
PRODUKTY: 40dag truskawek, 4 kromki jasnego 
chleba (może być tostowy), 5 łyżek brązowego 
cukru, 20dag tłustego, białego sera; dwukrotnie 
mielonego, czubata łyżka mąki kukurydzianej, łyżeczka masła 
SPOSÓB PRZGOTOWANIA: 
1. Rozgrzać piekarnik do 180-200 stopni. 
2. Chleb cienko posmarować masłem, przysypać 1-2 łyżkami cukru, przyklepać kryształki 

dłonią i smażyć na suchej patelni, aż cukier się skarmelizuje. Ser dokładnie wymieszać  
z mąką. 

3. Wypłukane i obrane truskawki umyć i osączyć. 
4. W żaroodpornym naczyniu wysmarowanym masłem ułożyć spód  z grzanek, na nim 

równomiernie, warstwę truskawek. Posypać je łyżką cukru. 
5. Na wierzchu rozsmarować ser i oprószyć resztą cukru. Piec aż ser się przyrumieni, a owoce 

puszczą sok. 
 WSKAZÓWKA: Podawać na gorąco. 
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KOSTKI DO  
LETNICH NAPOJÓW 

 Przygotowała Ania z pomocą swoich nauczycielek: Pani Róży i Pani Marzeny. 

Cześć. To ja, Ania. Dzisiaj proponuję  
 

FANTAZJE 
na temat 

TRUSKAWEK 
 

SMAKOWITA ZAPIEKANKA Wycinanki-naklejanki 
wykonałam z pomocą mojej 
nauczycielki– Pani Marzenki 



  
 
 
 
 

BARWY LATA – prace wykonali uczniowie SPDP  pod  kierunkiem pani Ani na 
zajęciach kreatywności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

Piotrek 

Piotrek 

 

 
 

  Asia  

Autor nieznany 

Roksana, IIB SPDP
  

Kasia, II/III SPDP
  

Roksana, IIB SPDP
  

Ania, I SPDP 

Karolina, I SPDP 

Autor nieznany 
Ania, I SPDP Damian, I SPDP 
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Przygody Janka Botora c. d. 
–Nie jest dobrze i co zrobimy ? –spytał Janek. 
Na ziemi pojawiła się szklana kula. Wembley ją podniósł i nagle kula zaczęła świecić na zielono. 
W stronę młodych chłopców zaczęły iść węże, a szklana kula zaczęła świecić na zielono. Zielony 
odbłysk oślepił węże, potem strumień zielonego światła uderzył w drzwi piwnicy. Drzwi spadły 
na ziemię. Janek i Wembley mogli wyjść z piwnicy.  
–Jedno jest pewne, to przedszkole nie jest normalne. 
–Jasne, że nie jest normalne. Uważasz że znajdujesz się w normalnym świecie ? 
–No przecież wiem. Dostałem się tu przez magiczne zwierciadło z łazienki– odparł Janek 
–Słuchaj, mam propozycję, lepiej będzie jak się rozdzielimy. Ja pójdę w lewo, a ty pójdź  
w przeciwną stronę–  powiedział Wembley. 
Więc Janek ruszył w przeciwną stronę, a Wembley ruszył w lewo. Gdy tak Janek szedł, zobaczył 
pewne schody, które prowadziły na wieżę, gdzie była uwięziona księżniczka. Janek postanowił ją 
uwolnić. Był tylko jeden problem. Wieży strzegły upiory, trolle, duchy  
i czarownice, a żeby otworzyć drzwi do komnaty był potrzebny dotyk dłoni bohatera.  
 
Rozdział 3 K R Y J Ó W K A   P R Z E D   I N N Y M I 
Janek ruszył schodami do góry. Przed sobą widział burzę i nadchodzące chmury. Nie było 
poręczy. Po czasie doszedł do starych drewnianych drzwi. Nagle przed drzwi wyskoczył żywy 
troll, wyciągnął ogromny kij i chciał nim uderzyć w małego chłopca. Janek obronił się magiczną 
tarczą, która leżała na ziemi. Ogromny troll zniknął. Janek pozbierał się z podłogi, podszedł do 
starych drewnianych drzwi, próbował je pchnąć, ale nic z tego. Po chwili chłopiec przyłożył dłoń 
do starych drewnianych drzwi, a one stopiły się jak lód. Chłopiec wszedł do komnaty, gdzie była 
uwięziona księżniczka. 
–Cześć, jak masz na imię? –spytała księżniczka, która właśnie się obudziła. 
–Na imię mam Janek, a ty? 
–Jestem Izadora. 
Janek i Izadora szybko się zaprzyjaźnili.  
–Szybko uciekajmy. Zaczęła poganiać Izadora.  
–Za chwilę może przyjść czarownica albo jakiś inny duch. Zdaje mi się, że za oknem jest 
magiczna lina. 
Janek i Izadora podbiegli do okna i zjechali po magicznej linie do kopalni złota, gdzie czekał już 
na nich Wembley. Janek, Izadora i Wembley, ruszyli przed siebie.  
–Ile tu złota, może pozbieramy trochę. Jak myślicie– zaproponował Wembley. 
–Nie, to czyjaś kopalnia. Dodała Izadora. 
–Niemożliwe, nikogo tu nie ma– rzekł Wembley. 
Cała trójka znalazła się w tajemniczym miejscu. Przed nimi była wielka zjeżdżalnia. 
Interesuje mnie dokąd prowadzi– powiedział Janek.  
 

A Wy jak myślicie, dokąd można było zjechać na tej zjeżdżalni. Jeśli macie jakiś pomysł, to 
napiszcie dalszy ciąg tego opowiadania. Opublikujemy je po wakacjach. Teksty 
przynieście we wrześniu 
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Galeria rysunków  
 i opowiadań 
JANKA BOTORA 



 
 

 
 
 

 

         „STOP DOPALACZOM” 
 
 

W tym roku szkolnym młodzież gimnazjum, szkoły zawodowej i SPDP wzięła udział                  
w miejskiej kampanii „Dopalacze! Nietestowane na zwierzętach, testowane na tobie… nie 
daj się”. Celem kampanii było zwrócenie uwagi młodych ludzi, na problem związany  
z zażywaniem narkotyków i dopalaczy oraz przekazanie im w wiedzy o szkodliwości tego 
zjawiska. Podczas trwania akcji wiedzę mogli zdobywać również rodzice. 
Organizatorami imprezy byli: Urząd Miasta i Miejski Zarząd Oświaty w Tychach oraz 
Stowarzyszenie „Trzeźwość życia”. Warto dodać, że kampanię wspierał też Rafał TITO Kryla 
– finalista programu „You Can Dance” i właściciel szkoły tańca „TITO Dance Studio” 
Na terenie SOSW koordynatorami akcji byli Pani Oliwia Szkudło oraz Pan Grzegorz Ludynia. 
W trakcie trwania roku szkolnego odbyły się następujące działania:  
 pedagog Beata Piecha– Frycowska przeprowadziła w klasach gimnazjum, szkoły zawo-

dowej i SPDP pogadankę połączoną z projekcją i omówieniem filmu „Dziękuję, nie biorę!” 
 psycholog Jolanta Kociela– Kopocz oraz pedagog Beata Piecha– Frykowska 

przeprowadziły konkurs na hasło „ Stop dopalaczom”, którego podsumowanie nastąpiło w 
trakcie imprezy „Dzień Szkoły bez Przemocy” .  

 Liderzy szkolnej akcji – Oliwia Szkudło i Grzegorz Ludynia oraz młodzież SOSW 
wspólnie  z młodzieżą i nauczycielami Gimnazjum nr 11 zorganizowali imprezę plenerową 
pod Urzędem Miasta, połączoną z rozdawaniem ulotek, folderów i bransoletek 
promujących życie bez dopalaczy. 

 
Za swoje działania antydopalaczowe nasz Ośrodek został wyróżniony i zajął III miejsce 
 w konkursie dla szkół. Nagrodą był czek na 1000 zł z przeznaczeniem na działalność 
profilaktyczno– sportową. Laureatów zaproszono 30 maja do Urzędu Miasta na debatę 
podsumowującą kampanię. Z naszej szkoły byli tam: dyrektor– mgr Hanna Kołodziejczyk, 
wychowawca klasy II gimnazjum – Krzysztof Sobiegraj oraz uczniowie gimnazjum: Łukasz 
Kuc i Krzysztof Stachura. Nagrodę odebrała pani Dyrektor wraz z uczennicami: Eweliną 
Klechą, Karoliną Walicką i Kasią Długajczyk podczas Tyskiego Dnia Profilaktyki, który odbył 
się w niedzielę 5 czerwca na Placu Baczyńskiego. 
Za aktywną pracę podczas kampanii przeciw dopalaczom młodzież naszego ośrodka we 
wrześniu pojedzie na wycieczkę do Szczawnicy.  

pedagog – Beata Piecha – Frykowska 
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Nasz Ośrodek został nagrodzony III miejscem podczas imprezy antydopalaczowej. 



 
 

 

 

 

          DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY” 
W tym roku szkolnym młodzież i nauczyciele naszego ośrodka po raz kolejny wzięli udział 

w programie „Szkoła bez Przemocy”. Koordynatorami programu były: Pani Bożena Furgał, 
Beata Kapinos i Beata Piecha– Frycowska. Hasło przewodnie brzmiało: „Rodzice są  
z nami”. Najważniejszym celem programu było przeciwdziałanie agresji i przemocy  
w szkole i poza szkołą, uczenie dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, pedagogizacja 
rodziców.  
Te cele realizowano podczas różnego rodzaju zajęć w 
czasie roku szkolnego. Zakończeniem dzieła był „Dzień 
Szkoły bez Przemocy”, który obchodziliśmy razem z 
młodzieżą z całej Polski dnia 6 czerwca pod hasłem: 
„Rodzice są z nami w walce z przemocą  
i używkami”. Była to impreza, w której udział wzięli 
uczniowie wszystkich klas. Zajęcia, w zabawowej 
formie, prowadzili nauczyciele i specjaliści pracujący w 
ośrodku oraz policjanci z Komendy Policji w Tychach, 
strażnicy miejscy, a także lekarz– seksuolog. Dla 
rodziców zostało zorganizowane stoisko z materiałami 
dotyczącymi bezpiecznego wychowywania dzieci bez 
użycia przemocy. Punkt ten był prowadzony przez 
absolwentki szkoły z Klubu Absolwenta. 
Pomysłodawczyniami i koordynatorkami dnia były 
Panie: Bożena Furgał, Barbara Łozowska i Beata Piecha– 
Frycowska. Jak co roku, podczas apelu podsumo-
wującego, ogłoszono wyniki konkursów „UCZEŃ 
ROKU” i „NAUCZYCIEL ROKU”, organizowanego 
przez pedagoga szkolnego i Samorząd Uczniowski.  
 
LAUREATAMI  KONKURSU „UCZEŃ ROKU” ZOSTALI: 
Szkoła podstawowa: III miejsce– Angelika Rusiniak, II miejsce– Bartosz Sowa,  
I miejsce– Michał Gędziorowski 
Gimnazjum: III miejsce– Jurand Hawrot, II miejsce– Ewa Smok, I miejsce– Łukasz Kuc 
Szkoła zawodowa i SPDP: III miejsce– Karolina Walicka, II miejsce– Sonia Drożdż,  
I miejsce– Łukasz Tekiela 

 
LAUREATAMI  KONKURSU „NAUCZYCIEL 

ROKU” ZOSTALI: 
III miejsce– Bożena Hałat, Anna Łukowiec, Kamilia 

Olech – Kantor, Renata Mych, Piotr Grzesiak 
II miejsce– Agnieszka Kondratów, Beata Piecha– 

Frycowska 
I miejsce– Krzysztof Sobieraj (na zdjęciu) 
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Tekst: pedagog B.Piecha-Frycowska 
Fot. Archiwum własne „Kleksa” 



 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

 
W kończącym się roku szkolnym spotykaliśmy się w bibliotece szkolnej. We wrześniu 

postanowiliśmy, że postaramy się dowiedzieć czegoś o sławnych ludziach. Raz w tygodniu Pani 
Renia czytała nam książki o kompozytorach, naukowcach i wynalazcach. W ten sposób najpierw 
poznaliśmy austriackiego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta. Był on bardzo zdolnym 
dzieckiem, nauczył się grać, podpatrując starszą siostrę. Swoją pierwszą kompozycję napisał, 
kiedy miał zaledwie pięć lat. Już jako mały chłopiec koncertował na królewskich dworach  
i w pięknych pałacach. Oprócz muzyki interesowała go matematyka, a ściany jego pokoju 
pokrywały obliczenia arytmetyczne.  

Poznaliśmy też polską uczoną Marię Skłodowską-Curie. 
Była jedną z najlepiej wykształconych kobiet w swoich cza-
sach i pierwszą kobietą– nauczycielem akademickim. Zajmo-
wała się badaniami w dziedzinie 
chemii i fizyki. Zawdzięczamy jej 
odkrycie pierwiastków promienio-
twórczych i pierwsze próby leczenia 
raka. Za swoją pracę dwukrotnie 
otrzymała Nagrodę Nobla.  

 
 
 
Wiemy kim był Tomasz Edison. Zawdzięczamy 
mu między innymi nowoczesne głośniki  
w gramofonie i telefonie. Ten znakomity fizyk jest znany z tego, że 
udoskonalił żarówkę i dzięki jego wynalazkowi nie musimy uczyć się  

         przy świecach i lampach naftowych.  
 
 

Kolejna znana postać to Ludwik Pasteur– chemik, wynalazca 
szczepionek przeciwko wściekliźnie i wąglikowi. Z jego odkrycia-
mi spotykamy się też na co dzień w kuchni, ponieważ wymyślił 
pasteryzację żywności. 

Poznaliśmy jeszcze kompozytorów: Fryderyka Chopina  
i Ludwika van Bethowena. Fryderyk Chopin to największy polski 
kompozytor. Prawie całe dorosłe życie spędził na emigracji. Swoją 
muzyką pomagał Polakom walczyć o wolność ojczyzny. Jego 
muzyka znana jest na całym świecie. Ludwik van Bethowen był 
kompozytorem niemieckim. Najciekawsze było to, że w wieku 25 lat 
zaczął tracić słuch, ale komponował i wykonywał nadal swoje 
kompozycje. Nowe utwory pisał nawet wtedy, kiedy całkowicie stracił słuch. Fragment jego 
kompozycji– „Ody do radości” jest hymnem Unii Europejskiej.  
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Przygotowali uczniowie klasy VB SP OET pod kierunkiem Pani Róży Hryszko. 
Źródło: A. Jaworska- cykl książek o wielkich ludziach.  

          

AUTORSKA STRONA KLASY VB SP OET AUTORSKA STRONA KLASY VB SP OET 

Rys. Weronika Kruk: Koncert Mozarta  

Rys. Asia Papaj: Maria Skłodowska-Curie  

Rys. Daniel: Tomasz Edison  

Rys. Sebastian: Ludwik Pasteur 
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To jeszcze nie koniec naszych spotkań ze sławnymi ludźmi, kolejne postaci już w przyszłym roku 
szkolnym. Warto poznawać życie tych, którzy robili rzeczy ważne dla większości z nas. Bo kto 
wyobraża sobie dzisiaj życie bez lekarstw, światła i telewizora?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLA NAJMŁODSZYCH - POLECAM: 
1.Wiesław Drabik: Smutna owieczka z wesołego miasteczka. To pięknie 
ilustrowana książeczka o Krówce, Śwince i Owieczce. Zwierzęta mieszkają 
w małym domku. Wspólnie pracują w ogródku i lubią się bawić. 
Przeżywają mnóstwo śmiesznych przygód. 

2. Barbara Sudoł: Kogutek Ziutek i lis. Kogutek Ziutek jest wesołym, młodym 
kogutkiem i ma wielu przyjaciół. Pewnego dnia znudziło mu się życie w 
zagrodzie i postanowił poznać okolicę. Super książka! 
DLA MŁODZIEŻY - POLECAM: 
3.Francesca Simon: Koszmarny Karolek. Karolek jest okropnym 
synkiem rodziców, którzy chcą uczynić z niego grzecznego chłopca 
i nie zawsze im się to udaje. Jeśli chcecie się dowiedzieć: Jak się 

robi gludyń? Jak spędzić całe wakacje na kanapie, jedząc chipsy, to sięgnijcie po tę 
właśnie książkę. 
4.Martin Widmark, Helena Willis: Tajemnica złota Prawdzi-wy kryminał! Akcja toczy się 

małym szwedzkim miasteczku Valleby. Główni bohaterowie, 
Lasse i Maja, wspólnie prowadzą małe biuro detektywistyczne. 
Książka od kilku lat w czołówce listy bestsellerów literatury 
dziecięcej w Szwecji! 

5. Ewa Nowak: Piątki Ewa odpowiada na ogłoszenie w „Trzynastce” i dzięki temu poznaje 
Dominika. Wszystko toczy się dobrze do czasu, gdy przypadkiem dostaje od Dominika nie do 
niej skierowany list, w którym jest opisana. To jest cios prosto w serce! 
DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO– KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE - POLECAM: 
6.Jinny Johnson: Psy i szczenięta. Jest to poradnik dla tych, którzy przyjmują 
pod swój dach czworonożnego ulubieńca. Dzięki tej książce poznacie swojego 
zwierzaka i szybko się z nim zaprzyjaźnicie! 

7.Philip Steele: Atlas świata. Jest to znakomity informator,  
z którym możecie podróżować, nie wychodząc z domu. 
 
UWAGA! WSZYSTKIE TE KSIĄŻKI SĄ DOSTĘPNE W BIBLIOTECE! 
 
 
 
 

 AKTUALNOŚCI  KULTURALNE 
W tym roku szkolnym wspólnie z klasą III SP OET bywaliśmy 
w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach.  
W maju zostaliśmy zaproszeni na przedstawienia w ramach  
X Festiwalu Teatrów Lalek Katowice-Dzieciom. 30 maja 
obejrzeliśmy ukraińskie przedstawienie pt. „Podkowa na 
szczęście” oraz spektakl węgierski pt. „Laszlo Vitez”. Było 
super i nawet nie przeszkadzał nam brak znajomości języków. 

Na zdjęciu uczniowie klasy VB przed teatrem w Katowicach 

          

Stronę autorską przygotowali uczniowie klasy VB SP OET z wych. R. Hryszko. 
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Tekst: bibliotekarka Pani Renata Mych.  
Ilustracje książek: Kasia D., Malwina, Adam B, Mateusz, Kamil W., Arek P. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

          

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, kwiecień 2011 

 
Rys. Paulina Wojciechowska,  

IA Gim. OET 

Pokolorowała Karolina 
. 

Przygotowały uczennice kl. IA Gim. OET pod kierunkiem katechety M. Króla.  
.  20 

Pracę wykonała Paulina  
. Pokolorowała Iza 

. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

Drodzy Czytelnicy! To ostatnia w tym roku szkolnym lekcja języka angielskiego. Mamy nadzieję, 
że ta rubryka pomogła Wam chociaż trochę podszlifować język obcy. Redakcja „Kleksa” dziękuje 
Pani Basi –  nauczycielce języka angielskiego oraz Jej uczniom za całoroczna pracę. 

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, czerwiec 2011 

Przygotowali uczniowie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
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LATO W MIEŚCIE Na osoby spędzające wakacje w Tychach czekają 
półkolonie, tańsza pływalnia oraz mnóstwo zajęć sportowych i świetlicowych. Imprezy  
w ogromnej większości są bezpłatne lub opłaty są symboliczne. Najmłodszych i starszych tyszan 
zapraszają domy kultury, Teatr Mały oraz biblioteki miejskie.  Będą zajęcia sportowe  
w Osiedlowych Centrach Sportowych. Przez całe wakacje kryta pływalnia czynna będzie dłużej  
i będzie tańsza dla dzieci oraz młodzieży (2,50 zł za godzinę i 4,50 zł za dwie). Wakacje w mieście 
rozpoczną DNI TYSKIE, które jak zwykle odbędą się  na Placu pod Żyrafą 25 i 26 czerwca. 
 Na gości czekać będzie: wesołe miasteczko, salon samochodowy Fiata, mini-kort tenisowy oraz 
stoiska handlowe i gastronomiczne.  
DZIEŃ I. wystąpią: tyski zespół Silent Bridge, grupa Harmonijkowy Atak i Zbigniew Foryś Band. 
Zagra i zaśpiewa jedna z najlepszych polskich grup rockowych - HEY .  
DZIEŃ II.  na scenie wystąpią: tyska formacja Baobab, kobiórsko-tyskie Dzioło, zespół Dromader 
i grupa Anime. Gwiazdą wieczoru będzie brytyjska wokalistka Maggie Reilly, znana ze współpracy 
z Mike'm Oldfieldem (słynny wspólny przebój "Moonlight Shadow").  
Dni Tyskie zakończy pokaz sztucznych ogni. Początek imprezy na Placu pod Żyrafą o godz. 
16.00. Wstęp - jak zawsze - wolny. 
26 czerwca MOSiR organizuje  XIII Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy. Trasa rajdu – ok. 30 
km: START – „Dolina Jaworkowa” przy ul. Jaśkowickiej – Żwaków – Wilkowyje – Ostrów – Wyry 
– Gostyń (przerwa przy pomniku - posiłek, loteria) – Żwaków – Tychy – „Dolina Jaworkowa” przy 
ul. Jaśkowickiej (meta, zakończenie rajdu). W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy 
wpłacą opłatę organizacyjną w wysokości 12,00 zł osoba dorosła; 8,00 zł 16 lat i młodsi. – w biurze 
rajdu w dniu imprezy. W czasie rajdu wymagana jest osłona głowy (kask lub czapeczka). Dzieci 
poniżej 10 lat i bez karty rowerowej uczestniczą w rajdzie pod opieką rodziców. Zgłoszenia 
przyjmowane będą od 06.06.2011 do 24.06.2011 w biurze MOSiR w Tychach, al. Piłsudskiego 12 
godz.. 8.00 – 14.30. Tel. 32/325 71 32 i w dniu rajdu od 9.00 (biuro rajdu w „Dolinie Jaworkowej”) 
do godz. 9.50. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę, posiłek na trasie i weźmie udział w loterii rajdu. 
30 czerwca i kolejne wakacyjne czwartki najmłodsze dzieci i ich rodziców będą mogli uczestniczyć 
w spotkaniach Klubu Motyli Książkowych i wspólnym czytaniu książek. 
Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Zaręby 31a) godz. 17.00 
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Pl. Św. Anny 1) godz. 15.30 
Filai nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej (al. Niepodległości 110) godz. 16.30 
3 lipca na organizowaną przez siebie Niedzielę Muzyczną zaprasza tyszan Teatr Mały. Tego 
wieczoru (bo impreza wyjątkowo rozpocznie się o godz. 19.00), na Placu Baczyńskiego wystąpi  
z koncertem jedna z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie, nasza duma - AUKSO Orkiestra 
Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia, który specjalnie na lipcowy koncert zaprosił 
do współpracy solistów - wybitnych śląskich muzyków.  
24 lipca na placu w Parku Miejskim "pod Żyrafą" o godz. 20.30 wystąpi Feel. Amatorzy tego 
wykonawcy będą mogli bezpłatnie bawić się przy jego znanej i popularnej muzyce. 
Nove kino jak co roku w wakacje przygotowało atrakcje dla dzieci spędzających lato w Tychach.  
W każdy czwartek odbywa się będą o godz. 10.45 seanse filmowe poprzedzane grami i zabawami 
organizowanymi dla dzieci. Cena biletu: 12zł. 

Prezentowane filmy: 
7.07  - „Podróże guliwera – 3D”   14.07  - „Safari  - 3D” 
21.07  - „Miś yogi – 3D”   28.07  - „Matki w mackach marsa 3D” 

4.08  - „Rio - 3D”    1.08  - „Gnomeo i Julia 3 D” 
18.08  - „Auta 2 - 3D”  25.08  - „Kubuś i przyjaciele” 
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Istnieją sprawy, dla których warto żyć – miłość, przyjaźń, 
wolność. Na drodze do tych wartości spotykamy pułapki  
i przeszkody. Wielu ludzi wpada w te pułapki, chociaż 
wcale tego nie chcą. 
 
 Jedną z nich są środki uzależniające:  
(nikotyna zawarta w dymie papierosowym, alkohol i narkotyki, 
dopalacze). Młodzież, a często również dzieci, często sięgają po nie, ponieważ dostarczają 
chwilowych przyjemności. Tymczasem używanie tych substancji to „gra w karty  
z zawodowym oszustem”. Z góry wiadomo kto wygra. I choć wydaje nam się, że chłopcy  
z papierosem lub kieliszkiem w ręku wyglądają poważniej, zaś dziewczyny lepiej się 

prezentują, tak naprawdę w tym rozdaniu kart - przegrywają. 
Gdy mamy -naście lat, przeżywamy często trudne chwile. Pojawia 
się po raz pierwszy miłość, lęk przed dorosłością, a z drugiej 
strony pragnienie bycia dorosłym, niepewność. Nie jest łatwo 

radzić sobie  
z tymi uczuciami. 
Wydaje się, że nikt nie 
potrafi Wam pomóc. 
Czujecie się osamotnieni. 
Aby poczuć rozluźnienie, 

pewność siebie, radość i ulgę czasem sięgacie po to, co niedozwolone. A jeśli i to nie pomaga– 
uciekacie z domu, bo macie nadzieję, że daleko  
w świecie, szczególnie w okresie wakacji, znajdziecie rozwiązanie swoich problemów. Wielki 
świat rzeczywiście czeka na Was. Jest on przesycony atrakcjami, ale również przepełniony 
zagrożeniami. To świat, w którym pozornie przyjaźnie nastawieni do nas ludzie próbują 
zawładnąć naszym życiem, świat w którym szerzy się od nieformalnych grup oraz sekt. Bardzo 
łatwo jest się do nich dostać, ale znacznie trudniej jest z nich zrezygnować. 
 
Tymczasem obok Was, w rodzinie, szkole, grupie 
rówieśniczej żyją ludzie, którzy chcą z Wami być  
w trudnych chwilach i chcą Wamm pomagać. To przede 
wszystkim Wasi rodzice, ale również nauczyciele, 
wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz przyjaciele, 
z którymi co dzień rano przemierzamy ulice naszego 
miasta w drodze do szkoły. Chciejcie być blisko nich, bo 
tak naprawdę to na nich zawsze  możecie liczyć. 
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Z życzeniami wspaniałych, bezpiecznych wakacji  

–  pedagog Beata Piecha – Frycowska 
Wakacyjne obrazki narysowali: Dagmara, Malwina, Magda z IIA SPDP i Kamil  



 
Kolorowanki przygotowali uczniowie SPDP, żeby się Wam nie nudziło na 
wakacjach. Życzymy Wam słonecznych wakacji, ale…  
w razie niepogody zajrzyjcie na te strony. Miłej zabawy. 
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Rys. Kamil, IIA SPDP 

Rys. Roksana, IIB SPDP 
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Rys. Magda, IIA SPDP 
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Rys. Kasia K.,  IIA SPDP Rys. Asia,  IIB SPDP 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

Przygotowała Magda i Hania 
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Krzyżówkę wymyślił Arek Paździerski, Kasia 
Kostka przepisała hasła i narysowała diagram.  

  –  

Rozwiąż krzyżówkę z hasłem 

Pomysł: Arek P., flagi  
rysowała Monika                   
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Rozwiąż quiz. Litery przy 
właściwych odpowiedziach ułożone 
kolejno utworzą rozwiązanie. Quiz 

wymyślił Arek Paździerski, 
współpraca Kasia Kostka 



           

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w 
zeszycie 100 razy: "Nigdy nie będę 
mówił do nauczyciela "TY".  
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.  
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, 
ale 200 razy?  
- Bo Cię lubię, Kaziu!  
 

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - 
chce wiedzieć pani wychowawczyni.  
- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł 
mnie uzbrojony bandyta.  
- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie 
stało?!  
- Owszem, zabrał mi zeszyt z 
wypracowaniem! 

Tato mówi do Jasia:  
- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać 
się z Wojtkiem. Przecież to niegrzeczny 
chłopiec, najgorszy uczeń w klasie!  
- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja 
byłbym najgorszym uczniem!  
 

Na egzaminie do szkoły średniej profesor 
pyta:  
- Jak masz na nazwisko?  
- Fąfara.  
- A czemu masz tak radosny wyraz twarzy?  
- Bo prawidłowo odpowiedziałem na 
pańskie pierwsze pytanie!  

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS czerwiec 2011r. 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:  
- Która rzeka jest najdłuższa: Ren czy 
Missisipi?  
- Oczywiście, Missisipi.  
- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?  
- Dokładnie o sześć liter.  
 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem 
obok klasy, z której słychać straszny 
wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej 
wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i 
stawia w kącie. Po chwili z klasy 
wychodzi kolejnych trzech młodzianów, 
którzy pytają: 
- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecież skoro nasz nowy pan od 
matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji 
nie będzie, prawda? 
 

Matka pyta syna: - Co przerabialiście 
dziś na chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła... 
 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy 
odrabiasz lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie 
odrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie. 
 

Podczas klasówki nauczyciel mówi: 
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy... 
Głos z sali: 
- Mnie też, ale się leczę... 
  28 

Na koniec roku szkolnego profesor mówi 
do dzieci:  
- Życzę wam, drogie dzieci, abyście w te 
wakacje odpoczęły i po wakacjach były 
mądrzejsze.  
Na to dzieci:  
- Nawzajem, panie profesorze! 
 

Źródło: „Mały gość niedzielny”, „Angora”, Internet      Teksty wybrali: Iwonka i Artur z ZSZ 
     



„KLEKSA” 
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ŚWIĘTO ZIEMI 
W dniu 13.05.2011 r. miała miejsce 
inscenizacja „SOS dla Ziemi”, 
przedstawiająca zanieczyszczanie 
Ziemi przez ludzi. Widzieliśmy 
prezentację komputerową, pokazującą 
piękno czystej planety. Uczniowie 
śpiewali również piosenki o tematyce 
ekologicznej. Na zakończenie pani 
Oliwia Szkudło i nasz absolwent 
Radek Ullmann wykonali utwór 
z repertuaru zespołu Ira pt. „Nie daj 
mi odejść”. Dostali wielkie brawa. 
 

SZKOLNE INFO  

 XII FESTYN REKREACYJNO- SPORTOWY 
W STRONĘ SŁOŃCA 
Zgodnie z tradycją naszego ośrodka dnia 1 
czerwca odbył się Festyn Rekreacyjno- Sportowy 
„W stronę Słońca”. Imprezę rozpoczął apel. 
Młodzież wzięła udział w konkursie wiedzy 
o GKS Tychy i konkursie plastycznym oraz 
w festynowych stacjach sprawnościowych, takich 
jak jazda na rowerze i łyżworolkach, biegi oraz 
rzut piłeczką palantową. Festyn zakończyło 
malowanie twarzy i karaoke. 

POWIATOWE IGRZYSKA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
19 maja, jak co roku, odbyły się w Lędzinach 
Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych. 
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali 
udział we wszystkich konkurencjach sportowych. 
Skakali  
w dal z miejsca, rzucali piłeczką palantową, biegali 
na 200 i 400 m, zdobywając wiele medali. 

STOP DOPALACZOM 
11.05.2011 r. odbyły się zajęcia 
profilaktyczne pt. „Stop dopalaczom”. 
Zajęcia rozpoczęły się projekcją filmu o 
niebezpieczeństwie związanym z używaniem 
dopalaczy. Uczniowie ubrani w koszulki z 
hasłami antydopalaczowymi i transparentami 
wyruszyli pod Urząd Miasta, gdzie młodzież 
z tyskich szkół prezentowała programy 
artystyczne związane z tą tematyką. Na 
koniec wszyscy przemaszerowali ulicami 
miasta, rozdając ulotki. 
 

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY 
6 czerwca odbyła się V edycja spotkań profilak-
tycznych z cyklu „Szkoła bez przemocy”. Były 
zajęcia plastyczne, kulinarne, relaksacyjne, dogo-
terapia, bajka terapeutyczna, film profilaktyczny 
oraz pokaz technik samoobrony. Policja prezento-
wała prospołeczne postawy i zachowania. 
Zaproszono też seksuologa, który prowadził zaję-
cia pt. „Wkraczanie w dorosłość”. Zorganizo-
wano stoisko dla rodziców z ulotkami i literaturą, 
jak wychować dziecko bez przemocy. 
 

 Przygotowali redaktorzy „KLEKSA” pod kierunkiem Pani Bogusławy Dudek. 

PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ DOOKOŁA 
ŚWIATA – AFRYKA 
W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” w dniu 8 czerwca miała miejsce ko-
lejna podróż z książką, do Afryki. Czytano 
wiersze Tuwima, odbył pokaz tańca 
afrykańskiego i gra na bębnach. Podczas 
głośnego czytania książek młodzież pozna-
ła Afrykę, jej położenie, kulturę i przyrodę. 
Dzień zakończyły warsztaty afrykańskie, 
na których uczniowie robili korale, 
kolczyki, maski oraz przyrządzali potrawy 
kuchni afrykańskiej. 
 
 

To, niestety, ostatnie w tym roku 
szkolnym wydanie naszej gazetki. 
Spotkamy się znowu 1 września 

(czwartek) po wakacjach. Życzymy 
wspaniałych wakacji. Uważajcie na 

siebie. Pa, pa, pa. 
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