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„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, październik 2012 

 22 września (sobota)– początek astronomicznej jesieni  
 30 września (niedziela) – Dzień Chłopaka 
 4 października (czwartek) – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 
 14 października (niedziela) – Dzień Nauczyciela 
 27/28 października (w nocy z soboty na niedzielę) – zmiana czasu letniego na zimowy. 

Wskazówki zegarów należy cofnąć z godz. 300 na godz. 200, śpimy o 1 godzinę dłużej.  
 1 listopada (czwartek) – Wszystkich Świętych 
 11 listopada (niedziela) – Narodowe Święto Niepodległości   
 16 listopada (piątek) – Międzynarodowy Dzień Tolerancji 
 25 listopada (niedziela) – Światowy Dzień Pluszowego Misia 
 30 listopada (piątek) – Andrzejki   
 3 grudnia (poniedziałek) – Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych   
 4 grudnia (wtorek) – Dzień Górnika 
 6 grudnia (czwartek) – Mikołajki  

 21 grudnia (piątek) – początek astronomicznej zimy  
 24 grudnia 2012 – 31grudnia 2012– przerwa świąteczno-noworoczna 
 31 grudnia 2012 – (poniedziałek) – Sylwester 
 1 stycznia 2013 – (wtorek) – Nowy Rok 
 6 stycznia (niedziela) – święto Trzech Króli  
 11 lutego – 24 lutego – ferie zimowe 
 21 i 22 stycznia – (poniedziałek i wtorek) – Dzień Babci i Dziadka 
 7 lutego –  (czwartek) – Tłusty Czwartek 
 14 lutego –  (czwartek) – Walentynki 
 8 marca – (piątek) – Międzynarodowy Dzień Kobiet 

 20 marca – (środa) –  początek astronomicznej wiosny 
 24 marca – (niedziela) – Niedziela Palmowa 
 30/31 marca – zmiana czasu z zimowego na letni; w nocy z soboty na niedzielę wskazówki 

zegarów przesuwamy z godz. 200 na godz. 300, śpimy godzinę krócej.  
 28 marca – 2 kwietnia – Wielkanoc, wiosenna przerwa świąteczna 
 1 kwietnia (poniedziałek) – Prima Aprilis. 
 4 kwietnia (czwartek) –  sprawdzian szóstoklasisty 
 23,24,25 kwietnia – (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy gimnazjalne 
 1 maja (środa) – Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny od zajęć szkolnych  
 2 maja (czwartek) –Święto Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych   
 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych  
 26 maja (niedziela) – Dzień Matki 


 3 września (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego  LATO 

WIOSNA 

ZIMA 

JESIEŃ 

LATO 

  2 Na podstawie materiałów prasowych i Internetu przygotowali uczniowie SPDP 

 21 czerwca – (piątek) –  początek astronomicznego lata 
 23 czerwca – (niedziela) –  Dzień Ojca 
 28 czerwca (piątek) – ZAKOŃCZENIE  ROKU SZKOLNEGO 
 29 czerwca (sobota) – POCZĄTEK WAKACJI!!! 



 

 

 

 
AREK: Moje wakacje spędziłem z całą rodziną w 
Poraju koło miejscowości Koziegłowy. Byłem ja, 
mój siostrzeniec Maks  i siostrzenica Nikola, 
moja siostra Nina oraz mój szwagier Grzegorz  
i kolega z podwórka Sebastian. Do nas dojechali  
moja siostra Zuzia, Krzyś, Agnieszka, mój drugi 
szwagier Tadek.  
Kiedy była słoneczna pogoda kąpaliśmy się  
i opalaliśmy się i robiliśmy różne budowy  
z piasku. Chodziliśmy do lasu na grzyby. Gdy 
była brzydka pogoda siedzieliśmy w namiocie 
graliśmy w karty i chińczyka. W ostatnim dniu 
pobytu na Poraju zrobiliśmy sobie ognisko z kiełbaskami wspólnie całą rodziną i oglądaliśmy 
wschód słońca. To były słoneczne, najlepsze wakacje.  

 
DANIEL: W czasie wakacji dużo 
podróżowałem i odpoczywałem. Byłem w 
Toruniu na grobach u babci i dziadka. Potem 
byłem w Inowrocławiu, byliśmy na wycieczce – 
tam z góry leciała słona woda, a ja oglądałem  
i robiłem zdjęcia. Byłem jeszcze na Mazurach, 
bo mamy tam domek. Odpoczywałem, 
malowałem płot, kosiłem trawę, chodziłem też 
oglądać mecze, bo było Euro. Były tam bardzo 
fajne dziewczyny. Robiliśmy sobie grilla, 
byliśmy na wycieczce rowerowej w Łysinie, na 
koncercie Piaska, było tam dużo ludzi i bardzo 

fajnie. Przeważnie była ładna, słoneczna pogoda. Na Mazurach poznałem nowych kolegów. 
Chciałbym jeszcze tam zostać, ale musiałem 
wracać, żeby chodzić do szkoły i się uczyć. 
 

MONIKA: Wakacje spędziłam w Bieszczadach 
nad Soliną. Pojechałam tam z babcią i z ciotkami 
i z wujkami, mieliśmy przez dwa tygodnie słońce. 
Chodziliśmy na plażę opalać się, spacerowaliśmy, 
podziwialiśmy krajobraz, kąpałam się i pływałam 
kajakiem z wujkiem. 
 

DAGMARA: Na wakacjach byłam w Bułgarii  
w miejscowości Kiten w hotelu Kiten Pałace. 
Hotel był fajny, były wygodne łóżka. Chodziłam po mieście, kupowałam pamiątki. Obok hotelu 
był basen i leżaki, na których się można było opalać. Pogoda była świetna, było bardzo gorąco.  
Wakacje były wspaniałe. 
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Prace plastyczne wykonały: Dagmara, Roksana, Kasia na zajęciach kreatywności.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mam na imię Rafał i mam 19 lat.  

Mam starszą siostrę, która ma na imię 

Sabina. Moja siostra studiuje na 

Akademii Górniczo- Hutniczej w 

Krakowie. W domu mam ptaki, 

którymi się opiekuję. W wolnym czasie czytam książki i gram na laptopie. Moje 

największe marzenie, to żeby wystartować w Formule 1. Chciałbym zdobyć 

pierwsze miejsce. 

Wakacje spędziłem w Dźwirzynie. Tam byłem z panią Różą. Jeszcze byłem  

z rodzicami w Szczawnicy. A moim przyjacielem jest Konrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tekst: Rafał, kl. I/II B SPDP                          Fot.: archiwum własne „KLEKSA”  

 
OPINIA KOLEŻANEK i KOLEGÓW: 
– Rafał przeszedł do naszej klasy w tym roku. 
Jest fajnym kolegą, jest zawsze uśmiechnięty, 
wygadany, lubi wszystkich w klasie. 
– Rafał jest nowym uczniem w klasie, jest 
bardzo fajnym kolegą. Bardzo lubi opowiadać  
o swoich rodzicach i o tym, jak przeszedł do 
naszej klasy. Jest dobrym uczniem, umie liczyć 
i czytać, ale musi popracować nad zajęciami 
praktycznymi. Nasza klasa zaakceptowała 
Rafała, bo jest zabawnym chłopakiem. 

 
OPINIA 
WYCHOWAWCY: 
Rafał dołączył w tym roku 
do naszej klasy. Jest bardzo 
sympatycznym uczniem. 
Wytrwale pracuje na 
lekcjach. Bardzo się 
cieszymy, że tak miły uczeń 
jest z nami. 
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Mam na imię Michał, mam 17 lat. W tym 

roku szkolnym  przyszedłem  do tej szkoły, 

poprzednio chodziłem do Gimnazjum nr 5. 

Jestem w klasie  I/II/IIIB SPDP. W tej szkole 

poznałem fajnych kolegów i  koleżanki. Mój ulubiony kolor to niebieski, 

interesuję się: grami na komputerze, czytaniem książek. Mieszkam w Tychach z 

rodzicami i siostrą, która ma na imię Dagmara i ma lat 13.  

Wakacje spędziłem w domu z rodzicami, czasami chodziłem z kolegami na 

siłownię. Mam psa, który nazywa się Puszek, rasa tego psa to sznaucer 

mieszaniec. Bardzo lubię wychodzić z nim na spacer, czasami się z nim bawię.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
OPINIA KOLEŻANEK i 
KOLEGÓW: 
– Michał to nowy uczeń, z którym 
można się dogadać. Ma ładny 
uśmiech, jest zabawny, miły, miło się 
z nim rozmawia. Michał fajnie się 
ubiera, ma ciepły i miły głos. 
– Z Michałem znam się z poprzedniej 
szkoły. Był bardzo koleżeński, dobrze 
się z nim dogadywaliśmy, witaliśmy 
się na przerwach. Nigdy z nim nie 
było problemów. 
– Michał jest sympatycznym 
chłopakiem, zawsze się z nim fajnie 
rozmawia, lubi opowiadać kawały. 
 

 
OPINIA WYCHOWAWCY: 
Michał jest nowym uczniem w klasie. 
Jest spokojny, miły, pogodny, 
sympatyczny. Dzięki tym cechom 
bardzo łatwo nawiązał kontakt ze 
wszystkimi kolegami w klasie i jest 
przez nich lubiany. Ma też wielu 
nowych znajomych z innych klas.  
Michał jest dobrym uczniem, dobrze 
czyta  
i liczy, nie opuszcza zajęć szkolnych. 
Mam nadzieję, że tak będzie w 
następnych latach.  

Tekst: Michał, kl. I/II/III B SPDP             
Fot.: archiwum własne „KLEKSA”  
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Każdy z nas na pewno ma 
zabawkę, która potrzebuje 

baterii. Bez niej 
szczekający piesek nie 

pójdzie samodzielnie do 
przodu, zdalnie sterowany 

samochód nie ruszy  
z miejsca, a mówiąca 

maskotka nie odezwie się. 
Dlaczego? 

Bo bateria jest dla 
różnych urządzeń i zabawek jak serce dla człowieka. Dzięki sercu człowiek żyje, a dzięki 
bateriom żyją nasze zabawki i urządzenia. 

 
Bateria działa, jeśli jest pełna, a przestaje działać, kiedy jest pusta – rozładowana. Nie da 

się ponownie naładować baterii, dlatego trzeba ją wyrzucić do wyznaczonego kosza na baterie.  
 

BATERII NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ZWYKŁEGO KOSZA NA ŚMIECI. 
 

Baterie są różne, ale każda z nich ma zapisany znak ‘+” i „–„ i dzięki tym znakom wiemy, 
jak prawidłowo włożyć baterię do naszej zabawki lub innego urządzenia, by działało.  
 
 
Oto kilka wypowiedzi 
uczniów klasy I/II A SP 
na temat tego, gdzie 
możemy znaleźć 
baterię? 
Bateria jest w:  
– „pilocie do 
telewizora” 
– „zegarku – budziku” 
–„małym radyjku” 
– „latarce” 
– „zabawkach” 
– „grach” 
– „samochodzie”. A skąd się wzięła bateria? Została wynaleziona przez amerykańskiego Pana 
Lewisa Urry’ego w 1959 roku. Był on chemikiem i pracował w firmie Eveready Bartery. 
 
 
 
 

          

Przygotowali uczniowie klasy I/II A SP pod kierunkiem Pani Katarzyny Gajdy. 
Zdjęcia – Adam Kopeć 

Rysunek – Daniel Gajdemski 

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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Kompozycje z baterii ułożyli uczniowie kl. I/II A SP 



 

 

 

 

  

1177  wwrrzzeeśśnniiaa  22001122  ––  CCZZAASS  PPOOSSPPRRZZĄĄTTAAĆĆ  OOGGRRÓÓDD  
Jesienią czeka nas sporo pracy w ogrodzie: porządkowanie 
liści, przycinanie suchych gałęzi, koszenie trawy, ochrona 
roślin wrażliwych na niskie temperatury. 
 

W ramach 
innowacyjnych 

zajęć  
z ogrodnictwa 

wzięliśmy się więc 
do pracy w ogrodzie. 
 

I oto co ujrzeliśmy w ogrodzie szkolnym po wakacjach: 
chwasty, chwasty, chwasty. Oj, będzie co robić. Nasi 
nauczyciele uczący ogrodnictwa nie martwią się jednak. Wiedzą, że doskonale radzimy sobie z 
porządkowaniem grządek i rabat kwiatowych. Gdy przyjdziemy za tydzień, zobaczymy efekt 
naszej pracy. Na pewno mocno się zdziwicie, co potrafią nasze ręce. Zapraszamy do śledzenia 
postępów naszej pracy, bądźcie z nami.     

Nauczyciele i uczniowie ogrodnictwa 
       
2222  wwrrzzeeśśnniiaa  22001122    

 
Na pewno pamiętacie, jakiś czas temu sprawdzaliśmy, jak 
wygląda nasz ogród 
szkolny po wakacjach. 
Okazało się, że był cały 
zarośnięty chwastami. 
Pracowaliśmy więc 
ciężko: wyrywaliśmy 
chwasty, przycinaliśmy 
krzewy, grabiliśmy, 
przesadzaliśmy rośliny. 
A za dwa tygodnie, jak 
dopisze pogoda, 
będziemy sadzić nowe 
rośliny. Odezwiemy się jeszcze do Was. 

                                                                            
 
 

          

Gazetka SOSW w Tychach „KLEKS”, październik 2012 

Tekst przepisał Konrad z SPDP 
Fot: Monika z SPDP 

Pozdrawiamy, uczniowie z SPDP z ogrodnictwa 
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Certyfikat dla  
„Szkoły Odkrywców Talentów” 

 
Dnia 26 kwietnia 2012 Zespół Szkół Specjalnych w Tychach 

uzyskał certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”, który świadczy  
o tym, że nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji  
i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.  

Ten zaszczytny tytuł otrzymaliśmy dzięki talentom 
aktorskim, dziennikarskim i sportowym uczniów, którzy – 
pod opieką nauczycieli – uczestniczą w zajęciach zgodnych 
ze swoimi zainteresowaniami i uzdolnieniami.  

Certyfikatem „Szkoły Odkrywców Talentów” nagrodzeni 
zostali uczniowie i nauczyciele, którzy pracują z dziećmi i 
młodzieżą  z grupy teatralnej „?znak zapytania”, szkolnej 
gazetki „Kleks” oraz ze sportowcami z Sekcji Terenowej 
Motyl. Biorą oni udział i osiągają świetne wyniki w konkur- 

  sach i zawodach ogólnopolskich i rejonowych. O sukcesach 
grupy teatralnej „?znak zapytania” Redakcja „Kleksa” 
pisze na bieżąco, podobnie o sukcesach samej gazetki.  

Natomiast o zwycięstwach sportowych piszemy corocznie w wydaniu czerwcowym, kiedy 
podsumowujemy cały rok szkolny. 

 

Na zdjęciach 
prezentujemy spektakl 
teatralny „Opowieść  

o miłości” oraz 
naszych wspaniałych 
sportowców z flagą 

olimpijską. 
 
 

 

Certyfikat dla  
„Szkoły Promującej Zdrowie” 

 
Jest środa, 26 września 2012 roku, sala gimnastyczna Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Wybiła godzina 1100. Wszystko 
dopięte na "ostatni guzik". Goście i społeczność szkoły zajęli wygodne 
miejsca na widowni. W powietrzu wyczuwa się lekkie napięcie. 
Wszyscy czekają. Przedstawienie czas zacząć!  

Rozpoczyna się uroczystość wręczenia Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. To wielka chwila dla wszystkich: uczniów, rodziców, nauczycieli, Dyrekcji. 
Wspólnie przez trzy lata pracowaliśmy nad podniesieniem jakości życia naszych młodych 
podopiecznych, a nasze starania zwieńczone zostały sukcesem.  

Na widowni zgromadzili się przedstawiciele Urzędu oraz Rady Miasta Tychy, Miejskiego 
Zarządu Oświaty, Kuratorium Oświaty w Katowicach, przedstawiciele Miasta, RODN "Metis"  
w Katowicach, Stowarzyszenia "W stronę słońca", Rada Rodziców oraz dyrektorzy zaprzyjaźnio- 

       nych tyskich szkół. Wszyscy przybyli, by móc towarzyszyć nam w tej ważnej chwili. 
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Zaproszeni goście oglądają 
wystawę gazetek szkolnych. 

Tekst: Redakcja „Kleksa”        Fot: Pan Tomasz Naskręcki. 
 



 
Część artystyczną rozpoczęło przedstawienie "Bo najważniejsze zdrowie jest", 
 przygotowane przez charyzmatycznego i jakże wszechstronnego artystę pana Piotra  
Grzesiaka, który potrafi wskrzesić talent w niejednym młodym człowieku. 
Fabuła przedstawienia, choć wydawać by się mogła łatwa i przyjemna, dotyka poważnego  
problemu społecznego, z jakim boryka się współczesna młodzież: typowo konsumpcyjny 

styl życia, złe odżywianie, całkowity brak ruchu i chęci do zmiany swoich złych nawyków. Nasi 
bohaterowie (w tych rolach występują uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej: Justyna 

Wysocka, Magda Przybylska, Patryk Klekociuk), dzięki 
intensywnym działaniom nauczycieli wychowania 
fizycznego (pan Krzysztof Sobiegraj i Grzegorz Ludynia) 
oraz rodziców (w rolę mamy wcieliła się pani Oliwia 
Szkudło), młodzi ludzie zaczynają powoli zmieniać swoje 
niezdrowe przyzwyczajenia oraz złe nawyki żywieniowe,  
a dzięki aktywności fizycznej znacznie poprawiają swoją 
kondycję. Aranżacje muzyczne wykonywane były przez 
naszych najmłodszych artystów: Sebastiana Chroboka, Julię 
Ziaję, Olę Strzępkę, Wiktorię Płachtę, Daniela Rygiel. 

Kolejnym punktem programu był występ Zespołu Tańca Ludowego "Pinezka", 
przygotowany pod czujnym okiem wyjątkowych nauczycielek i animatorek życia kulturalnego 
naszego Zespołu Szkół, panią Agnieszkę Gut i Miłosławę Kanię. Uczniowie Gimnazjum OET i 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy występujący w zespole "Pinezka kultywują tradycję naszego 
regionu poprzez prezentowanie popularnych tańców śląskich. W repertuarze zespołu znajdują się 
takie tańce, jak: Rechtor, Kokotek, Trojak i Koziorajka. Wielokrotnie grupa reprezentowała szkołę 
w czasie Przeglądów Zespołów Artystycznych Szkół 
Specjalnych oraz Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. 
Artyści "Pinezki" to: Karolina Walicka, Kasia Długajczyk, 
Sabina Szulc, Krystyna Bujała, Ania Baranowska, Paulina 
Wojciechowska, Patrycja Paluch, Monika Botor, Weronika 
Kruk, Joanna Radzikowska, Urszula Wróblewska, Roksana 
Bała, Michał Wiśniewski, Daniel Szulc, Arkadiusz 
Paździerski, Bartosz Kozakiewicz, Jan Barchański, Adam 
Boncol, Wojciech Mika.  

Po strawie duchowej przyszedł czas na ucztę dla ciała. Nasi artyści częstowali widownię 
owocowymi przekąskami. Zaproszeni goście mieli okazję przekonać się o talentach kulinarnych 
uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która 
pod kierunkiem pana Arkadiusza Kluski, Pani Moniki 
Blot, Teresy Król i Edyty Kędzierskiej przygotowała 
sałatkę owocową oraz soki ze świeżych owoców. Nie 
obyło się również bez zachwytów nad wyjątkową 
dekoracją stołów- to również dzieło naszych pedagogów i 
ich uczniów z klasy o profilu "Kucharz": Justyny 
Waliczek, Marzeny Moszkowicz, Moniki Szczyrby.  

Przygotowania do tego wielkiego dnia to nie tylko 
próby artystyczne czy zakupy owoców. Ogromne zasługi dla powodzenia całej imprezy miały 
panie Joanna Janczykowska, Renata Mych, Edyta Maciąg oraz Agnieszka Markowicz, czyli zespół 
zajmujący się obsługą techniczną i oprawą plastyczną.  

Nasze wspólne osiągnięcie jest naszym małym Everestem, który wspólnie będziemy nadal 
zdobywać. Pamiętajmy, że każdy sukces ma wielu ojców, a podstawą sukcesu jest praca 
zespołowa. Każdemu z Państwa życzę tak cudownego zespołu ludzi.  
           

  
 
 
 

Tekst: Agnieszka Markowicz- koordynator programu „Szkoła promująca zdrowie”. 
Fot: Pan Tomasz Naskręcki. 
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W KLUBIE AKTYWNOŚCI 

po przerwie wakacyjnej 
DUUUŻO SIĘ DZIEJE! 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli  
z ZSS nr 8 (Panią Bożenę Malcharek,  
Beatę Piecha – Frycowską, Pana Marka 
Rozmusa i Grzegorza Ludynię),  cieszą 
się dużym zainteresowaniem uczniów, 
absolwentów i ich rodzin. Młode 
absolwentki chętnie uczestniczą w 
programie wraz z dziećmi, gdyż zajęcia 
prowadzone w Klubie Aktywności dają 
im możliwość oderwania się od często 
trudnej, bądź „nijakiej” rzeczywistości.  
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STOWARZYSZENIE „W Stronę Słońca” 
 

Dla czytelników KLEKSA wywiad 
z Panią Prezes Stowarzyszenia „W Stronę Słońca” 

Lilianą Bujałą 
25 września, wraz z innymi rodzicami z Rady Rodziców, miałam 

przyjemność uczestniczyć w ŚWIĘCIE ZIEMNIAKA, czyli jednym ze spotkań 
Klubu Aktywności.  

To była prawdziwa uczta – zapiekane ZIEMNIAKI, przygotowane przez 
uczniów pod kierownictwem Marka Rozmusa oraz rogale – słodkie choć  
z ZIEMNIAKA – przy przyrządzaniu których uczniowie „maglowali” ciasto,  
a Beata Piecha-Frycowska „maglowała” ich z matematyki (ile deko cukru mieści 
się w szklance? jaka część kostki masła to 5 deko?).  

Miło było usiąść przy stole udekorowanym przez Bożenę Malcharek  
z klubowiczami, naprzeciw wypełnionej przez nich wielkiej KRZYŻÓWKI 
ZIEMNIACZANEJ. Od  czasu do czasu na zajęcia do sali doświadczeń świata 
wychodziły grupy z Grzegorzem Ludynią. Ale wróćmy do uczty – skupieni 
wokół stołów, prowadzący luźne rozmowy, czuliśmy się jak w rodzinie, jak w 
domu. Zdaliśmy sobie sprawę, że miejsce, w którym jesteśmy, to nie tylko szkoła 
do i z której my-rodzice przyprowadzamy i odprowadzamy dzieci, lub do których 
dzieci i młodzież przychodzą by „odpękać" lekcje. To miejsce dla nas, miejsce, w 
którym czujemy się dobrze: „NASZE MIEJSCE”.  

Samo spotkanie, jak i wszystkie spotkania Klubu Aktywności to przedsmak 
tego, co moglibyśmy mieć, gdyby w naszej szkole otwarto warsztaty lub świetlicę 
terapeutyczną - dla naszych absolwentów.   

Realizatorzy programu rehabilitacji 
społecznej, współfinansowanego 

przez Urząd Miasta Tychy 
serdecznie zapraszają 

na następne zajęcia Klubu,  
które odbędą się  

10 października (godz. 15.00-18.00) 
7 listopada (godz. 15.00-18.00)  
10 listopada (godz. 9.00-12.00)  
14 listopada (godz. 16.00-18.00  
21 listopada (godz. 16.00-18.00)  

 

Proszę o opinię rodziców 
i opiekunów na ten temat, 

szczególnie, jeśli ich 
pociechy już niedługo 

opuszczą mury szkoły. 

 
Mamy nadzieje, że również  

w przyszłym roku, 
Stowarzyszenie, wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom 
uczestników pozyska 

dofinansowanie na kolejne 
edycje programu „Klub 

Aktywności” 
Tekst przepisał Andrzej z SPDP 
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We wrześniu zakończył się program 
rehabilitacji zdrowotnej, realizowany 

metodą hipoterapii, adresowany do 
najmłodszych dzieci 
z ZSS nr 8,  
a współfinansowany 
przez Urząd Miasta Tychy. 
Efekty tego programu najlepiej obrazują 
poniższe zdjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Pan Tomek Naskręcki 

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, październik 2012 
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Dla wszystkich nauczycieli od Andrzeja. 
Z okazji Dnia Nauczyciela dobrej pracy, spokojnych uczniów, dużo 
pieniędzy w życiu i dobrego zdrowia. 
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Na szkolnej ławce siedzimy razem. 
Trzymamy się za ręce, ja i Ty. 
Mówimy do siebie piękne słowa – 
Kocham Cię! 

Arek 
 

W jesiennym parku 
W jesiennym parku siedzę i czekam na Nią. 
Sprawdzam czas. 
W końcu Ona nadchodzi, moja dziewczyna,  
W sukience niebieskiej, 
 jasnych, żółtych włosach, jak słońce. 
Chodzimy po parku i patrzymy,  
jaka jest piękna złota jesień. 

         Arek 

Ja mam ładne oczy 
i umiem wszystko,  
o co mnie poprosisz. 
Szukam dziewczyny,  
która jest spokojna,  
ma ładną postać 
i ma ładną cerę, 
jest kulturalna i pracowita. 

Grzegorz  Kużel 
 

W moim ogrodzie 
W moim ogrodzie rosną różne przepiękne kwiaty 
Tulipany, róże,  konwalie. 
A w sadzie rosną jabłka, śliwki i gruszki, 
Zawsze do ogrodu wchodzę, żeby dbać  
o jedyny kwiat, który mi się podoba.  
Wolę tą różę  ze złocistymi i delikatnymi płatkami 
Jak dłonie kobiety, która rośnie wysoko  
Gdy zerwę różę, dam kobiecie, którą kocham 
Będzie wiedzieć - dbam o różę, jak o kobietę  

Arek – z dedykacją dla Sabiny Szulc 

O wakacjach 
Ja na wakacjach byłam u siostry  
w Gdańsku nad morzem. 
Było bardzo fajnie, pogoda była 
różna, raz ciepło, raz zimno. 
Pilnowałam Nikolę, córkę od mojej 
siostry. Jak była fajna pogoda, to 
byłam dużo na podwórku, czasami 
siedziałam w domu. 
Ogólnie wakacje mi się podobały, 
były fajne.   Roksana 
 

Rysunki wykonali: Monika, Karolina, 
Grzegorz i Michał z SPDP 



 
 
 
 
 
 
 

ŚLONSK NIY MA PO ZADKU 
(ŚLĄSK NIE JEST ZACOFANY) 

 
Jak kery niy zno ślonskij kultury i mono miyszko 

kaj we Warszawie abo we Łodzi, to se możno myśli, 
że Ślonzoki som mało szkolone i troszyczka po 
zadku. A jak kery Ślonzok oblecze sie we regionalne 
łachy – to sie godo, że łonaczy skansyn. 

Jak zaś Ślonzok godo kaj we telewizorze abo we radiu po ślonsku – to 
se niykerzy myślom, że łon je jaki przedpotopowy, staromodny jak mamut, 
kerymu sie cupło i przeżoł do dzisioj. 

A przeca Ślonsk to jedyny taki region we Polsce, kery mo wszyjskie 
cechy regionu we europyjskim tego słowa znaczyniu. A te cechy to: wielgi 
teryn i fest dużo miyszkańcow (i pod tym wzglyndym przoduje nad 
Górolami i Kaszubami), inaksze jodło, swoja godka, śpiywka i muzyka, 
swoje oblyczki, inakszo filozofijo myślynio, rzykanio i robiynio. A ku tymu 
jeszcze Ślonzoki cołko ta swoja ślonskość fest se cyniom. Yno tak po 
prawdzie, to Ślonzoki, jak wszyjsko na tym świecie, niy som idyjalne. Ale  
o ślonskich grzychach pogodomy se kejnedy. Dzisioj zaś trza yno pedzieć, 
że mode pokolynie Śloznokow zaczyno być we ślonskij kulturze coroz 
bardzij potracone. 

Modzi coroz gorzij godajom po ślonsku, niy myślom po ślonsku…  
A zresztom, jak kaj mocie jakigo modzioka, to zrobcie mu taki test na 
Ślonzoka. A dyć spytajcie go tak: Co to je przodek elefanta? Niy-Ślonzok 
abo niydoszkolony we ślonskij godce Ślonzok odpowiy, że przodek 
elefanta to mamut. A echt Ślonzok powiy, że przodek elefanta to 
tromba, bo przeca elefant mo tromba na przodku. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Od Redakcji: MAREK SZOŁTYSEK jest pisarzem, publicystą, dziennikarzem, 
fotoreporterem, nauczycielem historii, ale przede wszystkim Ślązakiem, autorem wielu 
poczytnych książek o Śląsku. Pisze gwarą śląską. 

 

          

Źródło: felieton Marka 
Szołtyska przepisali 

Paula i Kamil z SPDP 
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Słowniczek:  
być po zadku – być 
zacofanym 
kery – który 
niykery – niektóry 
mono, możno – może, 
być może 
bestoż – dlatego, z tego 
powodu 
godka – mowa, 
opowiadanie, opowieść 
godać – mówić 
pedzieć, padać - 
powiedzieć 
łachy – ubrania 
oblyczki, obleczynie - 
ubrania 
bezmała – 
prawdopodobnie, chyba 
łonaczyć, onaczyć – 
robić coś, określenie 
uniwersalne 
cupło sie – udało się 
jodło – jedzenie, 
potrawa 
rzykenie – modlitwa 
po prawdzie – tak 
naprawdę 
kejnedy – innym razem 
modziok – ktoś młody 
(człowiek, ale 
też zwierzę) 
elefant – słoń 
przodek – przód, coś  
z przodu 
echt Ślązok – 
prawdziwy Ślązak 
za starego piyrwy – 
bardzo dawno temu 
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Kasia Długajczyk: Kuchnia śląska. 

Sabina- absolwentka SPDP: 
Kluski śląskie, rolady i 

modro kapusta 

R
ys. A

sia R
adzikow

ska 



 

 

 

 

      
 DLA NAJMŁODSZYCH - POLECAM: 

1. Jeanne Cappe: Martynka opowiada historyjki o zwierzątkach. 
Martynka opowiada o przygodach sympatycznych zwierzątek: 
rozbrykanych braciach – Puszku i Florku, najgrzeczniejszej na świecie 
gęsi Eugenii, króliku Tofiku, ciekawskim kurczaczku Pi oraz dzielnym 
jeżyku – Igiełce. 
 

2.   Wendy Cooling: Poczytaj mi, mamo. 
Książka zawiera trzydzieści sześć historii opowiadanych przez zwierzątka: 
Żabkę, Myszkę i Kaczuszkę. Snują one opowieści o królewnach, 
olbrzymach, wróżkach, zwierzętach. Żabka tak lubi skakać, że nie może 

zbyt długo usiedzieć na miejscu. Jej bajeczki są 
króciutkie i trwają 2 minuty. Myszka lubi 
przycupnąć sobie wygodnie, więc jej bajki trwają 
około 5 minut. Kaczuszka dużo kwacze, ale 
zawsze opowiada piękne historie. 
 
DLA MŁODZIEŻY - POLECAM: 

 
1. Hanna Ożogowska: Ucho od śledzia. 
      Tytułowe "ucho od śledzia" jest powiedzeniem używanym chętnie  

i często przez czternastoletniego Michała Kowalskiego, który mieszka 
w powojennej, zniszczonej kamienicy. Michał przyjaźni się z Witkiem 
i Agnieszką. Troje nierozłącznych przyjaciół wkracza w dorosłość, 
przeżywając nowe doświadczenia i uczucia. Zmagając się  
z trudnościami, zaczynają jeszcze bardziej doceniać więź, jaka ich 
łączy.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. Ewa Ostrowska: Zapominalski tatuś. 

Opowiadanie o Karolku, który pojechał na zakupy ze swoim tatą i się zgubił. Współczesny 
świat niesie z sobą wiele zagrożeń. Są na nie narażone szczególnie dzieci - bezbronne i pewne 
dobrej woli. Raz po raz słyszy się w programach informacyjnych o dramatach z udziałem 
małych dzieci.  Polecam tę książkę dorosłym ku przestrodze, a dzieciom dla nauki.  

 
 DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO– KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE: 
 

1. Ewa Małgorzata Wierzbowska: Księga przysłów. Co to znaczy? 
      Książka zawiera przysłowia i powiedzonka, takie jak: „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co 

jeść”, „Śmiech to zdrowie”, „Wyszło szydło z worka” i inne. Autorka w przystępny sposób 
tłumaczy ich znaczenie. Wyjaśnia, kiedy warto się posłużyć znaną sentencją, a także odkrywa 
tajemnice pochodzenia przysłów. 

 
 
 
 
 
 

 

          

Tekst: P. Renata Mych             Ilustracje książek: Asia, Marcin i Adam z SPDP 
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Propozycje czytelnicze Pani bibliotekarki 
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Rysunki wykonali uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej pod kierunkiem P. Barbary Grabowskiej. 
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Autumn – jesień 
[o:tem] 
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   Miał rację ten, kto powiedział:     

„Kto się nie zna na układaniu    
rebusów, nie wie nic o młodości”. 

 
Bycie nastolatkiem to czas „wybuchowy”, trudny czas dorastania do człowieczeństwa, ale 

również czas niezwykły. Naście lat temu przyszedłeś na świat; teraz rodzisz  się dla samego siebie. 
Następuje okres, w którym ujawniasz się jako człowiek pragnący myśleć swoją własną głową, 
decydować swoją własną wolą i kochać swoim własnym sercem. Pragniesz „kierować” łodzią 
swojego życia i sam decydować o wszystkim. Za wszelką cenę chcesz dowiedzieć się wszystkiego  
o swoim „JA”.  

Kiedy byłeś dzieckiem, na pytanie „Czyj Ty jesteś?” odpo-
wiadałeś zazwyczaj „Mamy i taty”. Teraz sam chcesz wszystko 
zrozumieć i nie zgadzasz się z niczym „na słowo honoru”. Dzisiaj 
chcesz być niezależny i autonomiczny. Nie chcesz już pełnić roli 
„rezerwowego”, ale z pełną stanowczością włączyć się do walki  
o samego siebie. Chcesz czuć się odpowiedzialnym za swoje 
życie i mieć do niego wszelkie prawa, bo jeśli nie jest się 
odpowiedzialnym za swoje życie, to trudno powiedzieć, że żyje 
się w ogóle. Wiesz, że człowiek, który „nie zacznie bić się   
o samego siebie”, nie będzie człowiekiem szczęśliwym. 

Wiek dojrzewania jest jak dramat homara. W czasie gdy 
zmienia swą starą skorupę, a nie wyprodukuje jeszcze nowej jest 
całkowicie bezbronny. 

Niech nikt więc nie śmieje się z min, jakie robisz przed lustrem. Próbujesz jedną po drugiej, by 
wreszcie znaleźć swoją. 

Z najlepszymi życzeniami, aby w nowym roku szkolnym każdy z Was 
znalazł swoją własną minę i czuł się akceptowany przez świat zewnętrzny- 

Wasz pedagog mgr Beata Piecha - Frycowska 
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Rys. Monika, SPDP  
 

Kulinarna propozycja Arka Paździerskiego – 

Ciasto z kaszy manny 

Sposób przygotowania:    
W garnku zagotuj mleko, cukier, kakao i margarynę. 
Dosyp kaszę mannę i wszystko mieszając, gotuj na małym ogniu przez 3 minuty. Dno 
blaszki wyłóż herbatnikami  i zalej  chłodną masą. Drugą warstwę herbatników daj na masę 
i odstaw do lodówki. 

Składniki: 
1litr mleka 
1 szklanka cukru 
1 szklanka kaszy manny 
20 dkg margaryny 
3 łyżki kakao 
4 paczki herbatników 
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Bądź sobą, szukaj własnej drogi. 

Poznaj siebie, zanim zechcesz poznać dzieci.” 
 
 
 
JANUSZ KORCZAK jest autorem „Apelu Twojego dziecka” utworu, w 
którym jednoznacznie określone zostały wskazówki wychowawcze 
skierowane do rodziców. 
1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, 

czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.  
2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia 

bezpieczeństwa.  
3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi 

zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.  
4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że 

przyjmuję postawę głupio dorosłą.  
5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie 

konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.  
6. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu 

wartości.  
7. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych  

i nieprzyjemnych.  
8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, 

lecz twoja miażdżąca przewaga.  
9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by 

przyciągnąć twoją uwagę.  
10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.  
11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego 

wszystkiego nie wychodzi.  
12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się 

rozumiemy.  
13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do 

kłamstwa. 
14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.  
15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o 

wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.  
16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 
17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do 

zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę 
umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło. 

18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na 
życie, więc przymknij na to oczy. 

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym 
galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało. 

20. NIE BÓJ SIĘ MIŁOŚCI. NIGDY. 
 
 

Opracowanie:  
pedagog Beata Piecha – Frycowska 

          

 

METODY WYCHOWAWCZE JANUSZA KORCZAKA 
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PŁASKOSTOPIE – jak sprawdzić w domu 

 
Płaskostopie jest wadą stóp charakteryzującą się 
obniżeniem łuków wysklepiających stopę. Najczęstszą 
postacią płaskostopia jest stopa podłużnie płaska, która 
charakteryzuje się: 
- obniżeniem łuków podłużnych 
- koślawością kości piętowej 
- szybkim męczeniem się i bolesnością stóp i łydek  

 
JAK SZYBKO SPRAWDZIĆ, CZY TWOJE DZIECKO MA PŁASKOSTOPIE? 
KROK 1 
Przygotuj farbki plakatowe i czyste kartki papieru (takie, aby zmieściła się na nich 
stopa). 
 
KROK 2 
Pomaluj stopy dziecka farbkami i zrób odbitki stóp na kartce (kartka powinna 
znajdować się na twardym i równym podłożu). 
 
KROK 3 
Odbitki wykonaj w odciążeniu czyli np. w siadzie na krześle i swobodnym staniu. 
Odcisk w najwęższym miejscu stopy powinien mieć około 1/3 długości 
najszerszego miejsca 
 
Obejrzyj pięty dziecka. Jeżeli pięta „ucieka do boku” skontaktuj się  
z rehabilitantem. Twoje dziecko prawdopodobnie ma płaskostopie. 
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Tekst: Pan Tomek Naskręcki, rehabilitant szkolny.    
 

Rysunki wykonali uczniowie SPDP: Arek, Monika  Sabina.    
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

          

Przygotowali: Monika Botor, Marcin, Rafał Lipka i Rafał Kapuściok
pod kierunkiem katechety P. Andrzeja Szopy 
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 Rodzice Tereski byli ludźmi pobożnymi i doświadczonymi 
przez cierpienie- wcześniej stracili już czwórkę dzieci. Okazało 
się, że i Teresie grozi śmierć, gdyż matka nie mogła jej karmić. 
Po kilku miesiącach prawie zagłodzonym dzieckiem zajęła się 
wiejska kobieta, u której mała Tereska spędziła pierwszy rok 
swojego życia. Po powrocie do domu krótko cieszyła się 
bliskością mamy, która zachorowała na raka i zmarła 28 sierpnia 
1877 r.  

POZNAJEMY ŚWIĘTYCH 
Św. Teresa od 

Dzieciątka Jezus 
 

Gdy Tereska skończyła 8 lat, rozpoczęła naukę w szkole klasztornej sióstr benedyktynek. 
13maja 1883 r. została uzdrowiona z ciężkiej choroby za pośrednictwem Matki Boskiej 
Zwycięskiej. W wieku 14 lat w noc Bożego Narodzenia 1886 r.  otrzymała łaskę wzmocnienia 
w znoszeniu cierpień. Latem odkryła w sobie powołanie misyjne. Poruszona do głębi obrazem 
ukrzyżowanego Jezusa odczuła pragnienie ratowania grzesznych dusz. 8 września 1890 r. 
złożyła swoje śluby zakonne, a rok później odkryła „małą drogę dziecięctwa duchowego”. 
Pragnęła, by jej życie stało się aktem doskonałej miłości, a cierpienie możliwością jej 
pogłębienia. W lutym 1983 r. została mistrzynią nowicjatu. 30 września 1897 r. umarła 
w ekstazie miłości. W 1997 r. ogłoszono ją doktorem kościoła. 



 
Kolorowanki przygotowali dla Was: Arek, Damian i Adam  
z SPDP z życzeniami miłej zabawy. 
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Przygotowali Kamil i Michał z SPDP. 
 

. 

Połącz znaki drogowe z ich opisem: 

WYKREŚLANKA 
Wykreśl 10 wyrazów związanych ze szkołą. 

 

Wykreślankę przygotowali Monika i Grzegorz, zadanie matematyczne–Grzegorz z SPDP 
 

Połącz działania z wynikami. 
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Krzyżówkę przygotowali: Paula i Arek z I/II/III A SPDP 
 Krzyżówkę przygotowali: Paula, Roksana oraz uczniowie I/II/III A SPDP 

Rozwiąż zadania i zgłoś się do sali nr 13 (NB). Nagrody czekają!!! 
 



Źródło: „Mały gość niedzielny”, Internet    Teksty wybrali i przepisali uczniowie z SPDP    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

Syn wraca ze szkoły. - Jak było? - Pyta 
mama. - Na pięć! - Naprawę?  
- Naprawdę, mamo: dwójka z polskiego, 
dwójka z matmy i pała z historii. 

 

– Dlaczego wciąż spóźniasz się do szkoły? 
– nauczycielka pyta Jasia. 
– Bo nie mogę obudzić się na czas. 
– Nie masz budzika? 
– Mam, ale on dzwoni kiedy śpię... 

W szkole pani kazała narysować swoich 
rodziców. Po chwili podchodzi do małej 
Karolinki i pyta: 
-Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? 
-Bo nie mam łysej kredki. 
- Nie, głodna! 
Co ma wspólnego Windows z człowiekiem? 
Też łapie wirusy! 

 

SZKOŁA JEST JAK FILM I 
TELEWIZJA! 
Geografia - Discovery Channel 
WF - Szkoła przetrwania 
Religia - Dotyk anioła 
Chemia - Szklana pułapka 
Fizyka - E=mc2 
Historia - Sensacje XX-wieku 
J.Polski - Magia liter 
Muzyka - Jaka to melodia? 
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 
Poprawka - Stawka większa niż życie 
Nowy w klasie - Kosmita E.T 
Ostatnia ławka - Róbta co chceta 
Pan konserwator - McGyver 
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie 
Lotto 
Wywiadówka - Z archiwum X 
Wakacje z rodzicami - Familiada 
Woźny - Strażnik Teksasu 
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa 
Powrót taty z wywiadówki - Wejście 
smoka 
Szkoła - Świat według Kiepskich 

Wchodzi mężczyzna do kawiarenki 
internetowej i pyta:  
- Czy są jeszcze wolne komputery?  
- Nie, mamy tylko szybkie. 

Pani na lekcji zapytała Jasia:  
- Jasiu, odmień przez przypadki słowo 
kot.  
- Mianownik - kot, Dopełniacz - kota, 
Wołacz – kici, kici 

Mieszkańcy Poznania to Poznaniacy- mówi 
nauczycielka pewnej szkoły w Warszawie.  
- A jak się nazywają mieszkańcy naszego 
miasta ?  
Mała Zuzia zaczyna wyliczać : 
- Kowalski, Kamiński, Nowak ... 

10-cio letnia córka przychodzi ze szkoły  
i mówi do mamy: 
- Mamo! Umiem liczyć do dziesięciu! 
- No to policz. 
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
- A jedynka? 
- W dzienniczku! 
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Nauczyciel do uczniów: 
- Możecie sobie porozmawiać, ale nie 
gadajcie. 
- Te godziny macie nieusprawiedliwione i 
żadne usprawiedliwienie ich nie 
usprawiedliwi. 
- Nie chodź po klasie, bo się zgubisz! 
- Nie przesadzaj, bo ci zabraknie doniczek. 
. 
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Pani na lekcji języka polskiego pyta 
Jasia: - Jasiu podaj dwa zaimki osobowe.  
- Kto? Ja?  
- Bardzo dobrze szóstka. się, taka robota - 
cały dzień na kolanach. 



„KLEKSA” 
 

          

 UWAGA ! 
Przypominamy wszystkim uczniom, że od 
pierwszego października w naszej szkole 
obowiązuje zmiana obuwia.  
 

SZKOLNE INFO  

UWAGA, KONKURS!!! 
Ogłaszamy konkurs na 

salę lekcyjną najładniej ozdobioną 
roślinami. 

Upiększając pomieszczenie szkolne trzeba 
pamiętać, aby: 

 rośliny nie przeszkadzały w zajęciach 
 rośliny były dobrane do warunków 

panujących w klasie: 
(cień+słońce, wilgotność, temperatura) 

Rozstrzygnięcie konkursu – maj 2013r. 
 

ROZSTRZYGNIĘTO  
LITERACKI KONKURS „Kleksa”.  
Opowiadania konkursowe wydrukowaliśmy w wydaniu wakacyjnym w czerwcu 2012 r.  
O ocenę poprosiliśmy polonistkę Panią Bożenkę Malcharek, która przyznała: 
I miejsce Uli Wróblewskiej, Pauli Słowińskiej i Arkowi Paździerskiemu. 
II miejsce uczniom klasy I/II/III B SPDP. 
III miejsce Monice, Dagmarze, Wojtkowi i Konradowi oraz Andrzejowi Michalakowi. 
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.  

POWITANIE NOWEGO ROKU 
SZKOLNEGO 
Nowy rok szkolny 2012/2013 powitaliśmy 
uroczystą akademią, na którą przybyli 
uczniowie z rodzicami oraz nauczyciele. 
Akademię rozpoczęliśmy odśpiewaniem 
hymnu państwowego.  
Następnie odbyła się część artystyczna. 
Wystąpili w niej nauczyciele i uczniowie, 
którzy w humorystyczny sposób pożegnali 
wakacje. W części końcowej Pani Dyrektor 
przedstawiła nowych nauczycieli oraz 
uczniów i zaprosiła wszystkich na spotkanie 
w klasach.    
 
 
 
 

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, październik 2012 

UWAGA, KONKURS!!! 
Nauczyciele i uczniowie ogrodnictwa 

ogłaszają konkurs na 
stroik świąteczny  

wykonany  z naturalnych elementów 
przyrodniczych. 

Można wykorzystać zasuszone rośliny, 
owoce  i  warzywa z  ogrodu, parku, lasu. 

Rozstrzygnięcie konkursu – grudzień 2012r. 
 

DZIEŃ NAUCZYCIELA  
15 października najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły przygotowali piosenki, wiersze,  
a nawet mini-koncert z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Również nasi nauczyciele pięknie 
zagrali i zaśpiewali utwory o tematyce 
jesiennej. Uroczystość zakończyła Pani 
Dyrektor, która podziękowała wszystkim 
pracownikom naszej szkoły oraz życzyła im 
sukcesów w pracy.  To był bardzo miły dzień. 
 

Info przygotowali uczniowie SPDP pod 
kierunkiem Pani Bogusławy Dudek. 
Fot: Pan Tomasz Naskręcki. 
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(sala nr 13 w nowym budynku szkolnym) 
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W następnym wydaniu „Kleksa” między innymi: 

 
– Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły 
– Czy wiesz…? 
– Poznajmy się 
– Rośliny zimą 
– Kącik gwary śląskiej  
– Coś do poczytania w długie zimowe wieczory 
– Łamigłówki dla mądrej główki  
– Dla każdego coś śmiesznego   
– Najnowsze szkolne info „Kleksa” 

 


