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Kleks: Jestem redaktorem szkolnej gazetki „Kleks”. Czy mogę 
z Tobą przeprowadzić wywiad? 

 

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2016 

Michał jest absolwentem naszej 
szkoły. W Ogólnopolskim Mityngu 
Pływackim w Katowicach wywal-
czył: złoty medal na 25m stylem 
dowolnym, zdobył IV miejsce na 
50m stylem dowolnym oraz III 
miejsce w sztafecie 4x25m. 
 

Dawid jest uczniem naszej 
szkoły. Podczas Ogólnopol-
skiego Mityngu Kolarskiego 
Olimpiad Specjalnych w Bia-
łymstoku wywalczył srebro 
na 1000m oraz brąz na 
500m. 

Michał Wiśniewski: Tak. 
Kleks: Jak się czujesz po zdobyciu 
złotego medalu? 
Michał: Dobrze. 
Kleks: Jak długo przygotowywałeś się 
do tych zawodów? 
Michał: Długo, chodziłem na basen  
i bardzo dużo pływałem. 
Kleks: Ile lat interesujesz się sportem, 
a konkretnie pływaniem? 
Michał: 10 lat. 
Kleks: Jak często ćwiczysz i ile czasu 
trwa jeden trening? 
Michał: Ćwiczę 4 razy w tygodniu, 
jeden trening trwa 1,5 godziny. 
Kleks: Czy lubisz brać udział w zawo-
dach? 
Michał: Tak, bardzo lubię. 
Kleks: Czy oprócz pływania interesuje 
Cię jeszcze inna dyscyplina sportu? 
Michał: Tak: Ping-pong, jazda na ro-
werze, nartach, łyżwach. 
Kleks: Co sprawia Ci najwięcej rado-
ści? 
Michał: Najwięcej radości sprawia mi 
pływanie. 
Kleks: Czym się jeszcze interesujesz 
poza sportem?  
Michał: Interesuję się komputerem, 
lubię chodzić po górach, uczę się także 
języka angielskiego. Codziennie je-
stem zajęty od godz. 8.00 do 20.00.  
Kleks: Serdecznie gratuluję sukcesu, 
życzę powodzenia w kolejnych zawo-
dach i dziękuję za rozmowę. 
Michał: Dziękuję.  

Dawid Mgłowski: Tak. 
Kleks: Jak się czujesz po zdobyciu srebrnego medalu? 
Dawid: Dobrze. 
Kleks: Jak długo przygotowywałeś się do zawodów? 
Dawid: Niedługo, często jeździłem sam na rowerze, mój 
nauczyciel powiedział, że dobrze jeżdżę i zaproponował 
mi udział w zawodach. 
Kleks: Ile lat interesujesz się sportem, a konkretnie ko-
larstwem? 
Dawid: Od małego, najpierw jeździłem na czterech kół-
kach, potem już na normalnym rowerze i, jak pamiętam, 
cały czas jeżdżę. 
Kleks: Jak często ćwiczysz i ile czasu trwa jeden trening?  
Dawid: Często, po prostu jeżdżę sobie sam, np. za Bieruń 
i z powrotem. Gdy jest dobra pogoda, to jeżdżę codzien-
nie. 
Kleks: Czy lubisz brać udział w zawodach? 
Dawid: Tak. 
Kleks: Czy oprócz kolarstwa interesuje Cię jeszcze inna 
dyscyplina sportu? 
Dawid: Tak, pływam, jeżdżę na zawody pływackie, zdo-
byłem też na nich medale, gram w piłkę nożną, jeżdżę na 
łyżwach. Uprawiam też sztuki walki wschodniej, MMA- 
na treningi chodzę 2 razy w tygodniu. 
Kleks: Co sprawia Ci najwięcej radości? 
Dawid: Najwięcej radości sprawia mi, jak po prostu so-
bie trenuję, cieszę się, jak mogę pojechać do mojej babci 
na Mazury. 
Kleks: Czym się jeszcze interesujesz poza sportem?  
Dawid: Gram na komputerze, przebywam na podwórku  
z koleżankami i kolegami, chodzę do kina, czasem lubię 
czytać.  
Kleks: Gratuluję sukcesu, życzę powodzenia w kolejnych 
zawodach i dziękuję za rozmowę! 
Dawid: Dziękuję. 
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Wywiady przygotowali: Daniel B., Andrzej M. oraz Piotrek K. z SPDP 
Zdjęcia udostępnili trenerzy zawodników: Pani Barbara Nowicz, Pan Marek Gołosz. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od września chodzę do SPDP, do klasy I/II/III B SPDP, a moją wy-
chowawczynią jest Pani Asia Mielimonka. 
Moja klasa jest fajna, ze wszystkimi mam dobry kontakt, mogę na 
nich liczyć.  
Interesuję się gotowaniem, filmami, lubię jeździć na rowerze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tekst: Karolina  
Fot.: archiwum Karoliny, strona 
internetowa ZSS nr 8 w Tychach 
 

 
OPINIA WYCHOWAWCY: 
Karolina jest miłą, pilną, staranną  
i uczynną dziewczyną. W męskiej klasie 
stała się promykiem radości i podporą 
wychowawcy. 
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„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2016 

OPINIA KOLEGÓW: 
 Karolina jest piękna. Karolina jest we-

soła. Karolina jest urocza. Karolina jest 
prześliczna.    Michał 

 
 Karolina to fajna koleżanka, miło się  

z nią rozmawia.   Wojtek 
 
 Karolina jest spokojna, miła, chętnie 

pomaga innym, fajnie, że chodzi do 
mojej klasy.    Bartek 

 
 Karolina jest ładną dziewczyną, Jest 

zawsze uśmiechnięta. Fajnie się z nią 
rozmawia.   Daniel B. 

  

 
OPINIA KOLEGÓW: 

 Karolina to bombowa laska, nie ma z nią 
problemów, nie pyskuje do nikogo. Ni-
kogo nie przezywa, zawsze trzyma się 
klasy, słucha się nauczycieli. Zawsze 
chętna do pomocy, za kolegą w ogień 
wskoczy. Zawsze pomyśli, zanim coś 
powie, nic złego o niej się da się powie-
dzieć.    Andrzej M. 

 Karolina to najlepsza koleżanka. Bardzo 
lubię Karolinę, jest sympatyczna i miła. 

 Dawid K.  
 

Mam na imię Karolina. Mieszkam w Tychach, mam  
3 siostry: Natalię, Justynę, Magdę. Natalia mieszka  
w Mysłowicach, ma syna Łukasza i córeczkę Martę. Justyna 
mieszka w Lędzinach, ma syna 3 – letniego, Szymona. Magda 
Mieszka w Niemczech z mężem, synem i córką.  



 
 
 
 
 
 
 

Boże Narodzenie to niezwykły czas wywodzą-
cy się z tradycji i kultury chrześcijańskiej.  
W krajach europejskich jest to jedno  
z ważniejszych wydarzeń roku. Jednak nie  
w każdym kraju Święta wyglądają tak samo. 

Różnice w świętowaniu Gwiazdki są niezwy-
kle ciekawe. Dlatego chcemy przybliżyć Czy-
telnikom te obyczaje i tradycje, gdyż Europa 
to zbiór wielu kultur, które warto poznawać.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

          

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2016 

Austria  
Najpopularniejsze potrawy to karp lub 
pieczona kaczka oraz ciasto z mleka, 
mąki, soli, masła i miodu. Do świą-
tecznych przysmaków należą pierniki, 
wino z korzeniami, gorące kasztany  
i pieczone migdały. Znany jest obyczaj 
kolędowania oraz przygotowywania 
szopki, czyli figurek Świętej Rodziny  
i małego Jezusa. Jedna z najpiękniej-
szych kolęd świata "Cicha noc, święta 
noc" (Stille Nacht, Heilige Nacht) po-
wstała w Austrii, w małej wiosce 
Oberndorf koło Salzburga, w grudniu 
w 1818 roku. Słowa napisał ksiądz 
Joseph Mohr, a muzykę - organista 
Franz Xavier Gruber. 

Belgia  
Wigilia jest okazją do rodzinnych spotkań. Zazwy-
czaj nie jest postna, je się ostrygi, homary, indyka 
oraz babkę z kremem mokka. Po pasterce jada się 
kutię z pęczakiem. Głównym daniem jest dziczy-
zna w sosie śliwkowym i sorbet. Regionalną po-
trawą jest pasztet marynowany w winie z mnó-
stwem przypraw i ziół, podawany na gorąco. Świą-
tecznym deserem jest ciasto w kształcie pnia pola-
nego czekoladą. W Wigilię przychodzi Święty Mi-
kołaj, który przed północą zostawia prezenty pod 
choinką. Belgowie świętują dzień Bożego Naro-
dzenia (25 grudnia), a 26 grudnia jest normalnym 
dniem pracy.  

Dania  
Boże Narodzenie rozpoczyna się od adwentowego 
wieńca z czterema świecami. Kolacja wigilijna 
składa się z pieczonej kaczki lub gęsi faszerowanej 
suszonymi śliwkami oraz ryżu z owocami i przy-
prawami. Do jednej z miseczek z tą potrawą wkła-
da się migdał, a ten, kto go znajdzie, dostaje jesz-
cze jeden prezent. Najważniejszym punktem wigi-
lijnego spotkania jest obdarowywanie prezentami. 
Po kolacji zapala się światełka na choince, którą 
zdobią liczne małe chorągiewki.  

Finlandia  
W każdą niedzielę adwentu zapala się 
kolejne świeczki. Kiedy już wszystkie 
zapłoną, dzieci otrzymują pierwsze 
prezenty. Tradycyjnym fińskim napo-
jem świątecznym jest grog - napój  
z czerwonego wina z ziołami, rodzyn-
kami i migdałami. Święta w Finlandii 
rozpoczynają się 24 grudnia o szóstej 
rano mszą ku czci narodzin Chrystusa. 
W kościołach przy każdej ławce płoną 
świeczki.  

Czechy  
W Wigilię Bożego Narodzenia Czesi odwiedzają cmentarze, groby ozdabiają wieńcami, kwia-
tami, gwiazdami betlejemskimi oraz koszyczkami ze specjalnymi ciasteczkami. W wielu do-
mach słucha się kolęd, odwiedza się szopki. Najważniejszą potrawą wigilijną jest karp podawa-
ny z sałatką ziemniaczaną. Bardzo ważne są kruche ciasteczka pieczone osobiście przez każdą 
panią domu. Po kolacji dzieci dostają prezenty od Jezuska. Również po kolacji wigilijnej zwy-
czajem jest kolędowanie. Okres Bożego Narodzenia kończy się świętem Trzech Króli.  
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Francja  
Święta obchodzone są tylko 25 grudnia.  
W Wigilię dzieci zostawiają swoje buty przy 
kominku, wierząc, że Mikołaj wypełni je 
prezentami. Po uroczystej kolacji zostawia 
się na dworze płonące świeczki na wypadek, 
gdyby przechodziła Matka Boska. Choinka 
zdobi mieszkanie tylko jeden dzień. Świą-
teczne dania to pieczona gęś, indyk lub 
ostrygi. Tradycją jest również wypiekanie 
trzynastu chlebów symbolizujących dwuna-
stu apostołów i Jezusa.  

Grecja  
Świątecznym dniem jest 25 grudnia. Nie obcho-
dzi się Wigilii, a jeśli już, to o bardzo późnej 
porze. Ważną potrawą jest chleb Chrystusa: du-
ży, okrągły chleb z orzechami, z odciskiem 
symbolu religijnego. Tradycyjne potrawy: pie-
czone jagnię, prosiak lub indyk nadziewany 
kasztanami i ryżem. Ksiądz chodzi od domu do 
domu i kropi święconą wodą głównie te miejsca, 
gdzie mogą się znajdować złe duszki. Zamiast 
choinki stawia się przystrojony świątecznie mo-
del żaglowca. Jest to najważniejszy symbol bo-
żonarodzeniowy w tym kraju.  

Hiszpania  
W małych miejscowościach zwyczajem jest 
gromadzenie się wiernych przy "urnie losu". 
Każdy wrzuca do niej karteczkę ze swoim imie-
niem, następnie losuje się dwie z nich. Wyloso-
wana para będzie parą najlepszych przyjaciół  
w nadchodzącym Nowym Roku. Zwyczajem 
regionalnym hiszpańskiej Galicji jest rozpalanie 
ognisk w noc Bożego Narodzenia, by błąkające 
się dusze grzeszników nie marzły. Natomiast  
w Andaluzji Boże Narodzenie ma charakter 
ulicznych zabaw. Ważniejsza od choinki jest  
w Hiszpanii szopka. Mimo, iż w Wigilię przygo-
towuje się uroczystą kolację, to jednak najważ-
niejsze jest święto Trzech Króli. To wtedy, dwa-
naście nocy po Bożym Narodzeniu, dzieci 
otrzymują prezenty od Trzech Króli. W zamian 
za podarki dzieci przygotowują im słodycze 
 i kostki cukru dla wielbłądów. Holandia  

Nie ma tu ani wieczerzy wigilijnej, ani postu, 
ani prezentów pod choinką. Święta obcho-
dzone są 25 i 26 grudnia. Holendrzy pielę-
gnują tradycję pasterki, uroczystej mszy wi-
gilijnej. Nie mają jednak specjalnych potraw 
świątecznych czy wypieków. Przed domami 
są choinki bogato ozdobione sznurami lam-
pek i świątecznie udekorowane okna.  
W przedświąteczne dni Holendrzy piszą  
i wysyłają kartki z życzeniami. Każda rodzi-
na z okazji świąt Bożego Narodzenia wysyła 
około 30 - 50 kartek, a te, które dostaje, wy-
wiesza w oknach bądź ustawia na komodach.  
 

Litwa  
Wigilia Bożego Narodzenia, podobnie jak  
w Polsce, jest posiłkiem bardzo rodzinnym, 
uważanym za najważniejszy dzień w roku. 
Obowiązuje zwyczaj łamania się opłatkiem, 
który jest nieznany w innych krajach Europy. 
Pod obrus kładzie się siano. Zjada się też 12 
potraw, symbolizują one 12 miesięcy w roku. 
Potrawy nie mogą zawierać tłuszczu, mleka, 
masła i mięsa. Popularne są śledzie, grzyby, 
fasolka. Choinkę ozdabia się słomianym łań-
cuchem z papierowymi dekoracjami (gwiaz-
dy, tulipany, lilie). Choinka zdobi mieszka-
nie tylko w Wigilię i Boże Narodzenie.  
 

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2016 
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Węgry  
Tradycyjną potrawą wigilijną jest zupa rybna 
oraz smażona kapusta, karp, różnego rodzaju 
ciasta. Na wsiach piecze się prosiaka. Prezenty 
przynosi mały Jezus. Znany jest też zwyczaj 
kolędowania. Węgierskim obyczajem jest szop-
ka z filcowymi figurkami.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Irlandia  
Święta zaczynają się już na początku grud-
nia wysyłaniem kartek, zdobieniem skle-
powych witryn, dekorowaniem domów. 
Nad drzwiami wiesza się wieńce i jemiołę. 
Tradycją są świąteczne wypieki, pudding 
oraz mięso zapiekane w cieście. Do stołu 
zasiada się już o trzeciej po południu, a są 
na nim: wędzony łosoś z chlebem sodo-
wym, sałatka z krewetek i inne dania z ryb. 
Najpopularniejszą świąteczną potrawą jest 
gotowana wołowina. Jedna duża świeca 
powinna stać w każdym oknie. Drzwi  
w święta pozostawia się otwarte - dla nie-
spodziewanych gości, przy stole - wolne 
nakrycie dla trzech osób. Przed samą wie-
czerzą wigilijną zamiata się jeszcze raz 
podłogę. W Wigilię dzieci zostawiają skar-
petki lub poszewki poduszek, w nadziei, że 
rano znajdą w nich prezenty. Święta koń-
czą się 6 stycznia, w święto Trzech Króli.  

Łotwa  
Tradycyjnie przygotowuje się dekoracje ze 
słomy i trzciny.  Od domu do domu chodzą 
kolędnicy. Na stole pojawia się głowa prosiaka 
gotowana z jęczmieniem, kiełbasa z dodatkiem 
groszku, fasoli i jęczmienia, karp i inne ryby. 
Na deser są pierniczki i mandarynki. Zgodnie  
z tradycją należy skosztować dziewięciu po-
traw, aby nadchodzący rok był bogaty. 

Niemcy  
Zwyczaj strojenia choinki upowszechnił się w Niemczech w XVIII w., skąd przeszedł na pozo-
stałe kraje europejskie. Na trzy tygodnie przed świętami zawiesza się specjalny kalendarz,  
w którym dzieci znajdują czekoladki. W większości niemieckich domów stoi drewniany żłobek. 
Najbardziej uroczystym momentem jest świąteczny obiad, po którym rozpakowuje się złożone 
pod choinką prezenty. Przysmakiem, który pojawia się na stołach jest ciasto bakaliowe. Kształ-
tem przypomina nowo narodzone dzieciątko zawinięte w becik.  

          

Luksemburg 
Okres świąteczny rozpoczyna się w pierwszą 
niedzielę grudnia wielką paradą. Biorą w niej 
udział Święty Mikołaj i Czarny Piotruś, którzy 
wszystkim dzieciom rozdają słodycze. W Wi-
gilię Bożego Narodzenia, wieczorem, rodziny 
zbierają się wokół choinki. Przysmakiem jest 
bakaliowe ciasto. Do tradycji należy podanie 
świątecznych lodów. O północy wiele rodzin 
uczestniczy w pasterce. Prezenty pod choinkę 
przynosi Dzieciątko Jezus, a rozpakowuje się 
je dopiero w pierwszy dzień świąt. 

Portugalia 
Na kolację wigilijną jada się tu wieprzowinę i frutti di mare, czyli owoce morza z nieodzownym 
dorszem. Później jest pasterka. Prezenty przynosi Święty Mikołaj, ale najwięcej upominków 
świątecznych jest w święto Trzech Króli.  

Słowenia  
Główne zwyczaje to dawanie sobie prezentów, śpiewanie kolęd, świąteczne wypieki. Bardzo 
starym zwyczajem jest wypiekanie chleba z pszenicy, żyta i gryki. Ten chleb z różnymi dodat-
kami ma magiczną moc, ponieważ niesie ludziom i zwierzętom zdrowie. Przystrajanie choinki 
           przywędrowało w połowie ubiegłego wieku z Niemiec, a zwyczaj budowania szopki 

przywędrował w 1644 r. Stosunkowo nowym zwyczajem jest wysyłanie kart z życzenia-
mi.  

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2016 
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Tekst: redaktorzy „Kleksa” na podstawie Internetu. 
Rysunki: Łukasz, Bartosz, Wojciech z I/II/III B SPDP 

Estonia  
Wiele rodzin obchodzi święta dwa razy:  
w obrządku luterańskim i prawosławnym, któ-
re jest dwa tygodnie później. W Wigilię Estoń-
czycy udają się na mszę. Przed wyjściem, 
zgodnie z tradycją, zażywają kąpieli  
w saunie. Po mszy czeka na nich nakryty stół  
z jedzeniem i świecami. Na stole stawia się 
dodatkowe nakrycie. Na kolację wigilijną po-
dawane są tradycyjne posiłki - te same od po-
koleń: pieczony indyk lub gęś z jabłkami, ki-
szona kapusta, ziemniaki, brukiew podana  
z łbem wieprza, wieprzowina, salceson, sałatka 
ziemniaczana z czerwonymi burakami, mary-
nowana kapusta, a na deser pierniczki z ziarn-
kami pieprzu, kakao i cynamonem. Pije się 
piwo, kwas lub miód pitny oraz grzane wino. 

Szwecja  
Zwyczajem świątecznym jest dekorowanie 
domów figurkami św. Mikołaja, aniołkami, 
gwiazdkami. Okres świąteczny trwa tu od 
pierwszej niedzieli Adwentu aż do 13 
stycznia. Ważną datą jest 13 grudnia - noc 
św. Łucji. Według legendy jest to najdłuż-
sza noc w roku, w którą spożywa się do-
datkowy posiłek. Na świątecznym stole nie 
może zabraknąć pierników domowego wy-
pieku. Tradycyjną potrawą wigilijną jest 
ryż z migdałami, a najpopularniejszym 
symbolem świąt - prosiak. Wigilia nie jest 
postna, a jej obfitość to nawiązanie do cza-
sów pogańskich i składania darów pogań-
skim bożkom, podobnie jak zapalanie 
świec. Świąteczne drzewko dekoruje się 
najczęściej kilka dni przed Wigilią, praw-
dziwymi świeczkami oraz zabawkami ze 
słomy i siana.  

Wielka Brytania 
 W Londynie ludzie gromadzą się wokół 
wielkiej choinki, która od czasów II wojny 
światowej jest tradycyjnym darem Norwe-
gów. Chóry z różnych stron świata śpiewa-
ją kolędy. Nie obchodzi się tu Wigilii,  
a świąteczny posiłek spożywa się 25 grud-
nia, około piątej po południu. Wtedy ro-
dzina i przyjaciele siadają do stołu, na któ-
rym króluje indyk nadziewany kasztanami. 
Na deser podaje się Christmas Pudding  
i placek z bakaliami. Wcześniej, o godz. 
15.00 świąteczne orędzie wygłasza królo-
wa. 26 grudnia rozpakowuje się prezenty 
przyniesione przez Mikołaja. Warto pamię-
tać, że z Anglii pochodzi zwyczaj wiesza-
nia w domach gałązek jemioły, pod który-
mi można pocałować ukochaną osobę. 
Również w Anglii narodził się zwyczaj 
wysyłania świątecznych kartek. 
 

Włochy  
Przed Wigilią obowiązuje ścisły post, nie je się 
mięsa. Święta rozpoczynają się 24 grudnia 
uroczystą wieczerzą. Tradycyjne potrawy to: 
ryby, sałatki, owoce i słodycze - ciasteczka 
nadziewane figami i orzechami. Najwięcej 
radości mają dzieci, które czekają na Świętego 
Mikołaja i na czarownicę, Befanę, która rozno-
si prezenty.  
Według legendy Trzej Królowie zatrzymali się 
w chacie Befany, by spytać o drogę do Betle-
jem. Zachęcali ją, aby przyłączyła się do nich. 
Odmówiła, bo była bardzo zajęta. Pasterza, 
który zachęcał ją do złożenia hołdu Dzieciątku 
też nie posłuchała. W nocy zobaczyła na niebie 
olśniewające światło. Wówczas pożałowała, że 
nie ruszyła w drogę z Trzema Królami. Zebra-
ła więc zabawki swego dziecka i pobiegła szu-
kać Trzech Króli i pasterza. Niestety, nie zna-
lazła. Od tego czasu co roku szuka Dzieciątka  
i Trzech Króli bez skutku. Zostawia więc za-
bawki grzecznym dzieciom, a niegrzecznym 
 daje węgielki.  
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Niebawem każdy z nas zasiądzie do 
wyjątkowej kolacji. Nie będzie to jednak 
zwykła kolacja, spożyta w pośpiechu czy 
samotności. Nie będzie to kolacja podobna do 
innych. Będzie to kolacja wigilijna. 
Wyjątkowa, bo spędzona z najbliższymi. 
Bogatsza niż zazwyczaj, radosna i pełna 
podniosłej atmosfery. Wigilia przed Bożym 
Narodzeniem jest wyjątkowa z wielu 
powodów i każdy z nas zna te powody. 
Pamiętajmy przede wszystkim, że Wigilia  
i Boże Narodzenie to czas tak specjalny, bo 
gromadzimy się wśród tych, których kochamy 
w miłości do Tego, od którego wszystko się 
zaczęło i do Którego wszystko zmierza.  
 

Jak spędzają Wigilię nasi uczniowie?  
Bartek D. najpierw ubiera choinkę. Przed 
kolacją dzieli się z najbliższymi opłatkiem, je 
barszcz z uszkami i karpia. W tle słychać 
kolędy i panuje wesoła atmosfera.  
Jego kolega z klasy, Patryk R., też dzieli się 
opłatkiem, je karpia, a po kolacji, pod choinką 
szuka prezentów.  

Mikołaj K. pomaga mamie w przygotowaniu  
kolacji i wigilijnego stołu, a wraz z pierwszą 
gwiazdką, z całą rodziną siada do wieczerzy. 
Roksana M. spędza ten szczególny wieczór 
w dużym gronie: jest mama, tata, rodzeństwo, 
kuzyni i dziadkowie. Mimo tak licznego 
grona nigdy nie brakuje przy stole pustego 
talerza.  
Piotrek Ż. spędza wigilie z mamą i siostrami. 
Je wszystkie specjały, ale i tak najbardziej 
czeka na prezenty. Obiecuje też już zawsze 
być grzeczny. Podobnie wigilie spędza 
Patryk K., i zaznacza, że zawsze robi to  
w miłym towarzystwie. Po kolacji i śpiewaniu 
kolęd udaje się na Pasterkę.  
We wszystkich domach nie brakuje 
podniosłej atmosfery, modlitwy i czekania na 
Zbawiciela. Dla każdego jest to wieczór inny 
niż wszystkie i po prostu każdy według 
swojej miary spędza go najlepiej jak potrafi.  
 

Ale czy myślicie, że w tym dniu wszyscy są 
szczęśliwi? Niestety nie! Są ludzie, którzy  
z różnych powodów są smutni. To wszyscy 
Ci dotknięci samotnością, biedą, a także 
wojną, wyzyskiem, niewolnictwem czy inną 
niesprawiedliwością społeczną.  

 

Uczniowie klasy I ZSZ na 
podstawie obrazu Jacka 
Malczewskiego przygotowali 
przykład takiej „niesprawiedliwej” 
wigilii. Obraz pod tytułem 
„Wigilia na Syberii” przedstawia 
Polaków zesłanych na Sybir, 
siedzących przy wigilijnym stole 
tysiące kilometrów od Ojczyzny. 
Znaleźli się tam za działania 
mające na celu odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. Tam,  
w mroźnej i obcej Syberii, bez 
szans na powrót, w tęsknocie i żalu 

przyszło naszym rodakom rok po roku w taki sposób spędzać ten wyjątkowy czas. W ten 
szczególny wieczór chyba najciężej było zmierzyć się z własnymi koszmarami.  
 
 
 
 

 

          

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2016 

  8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pięknie ujął to Jacek Kaczmarski w wierszu napisanym pod wpływem tego obrazu: 
 

Zasyczał w zimnej ciszy samowar 
Ukrop nalewam w szklanki 
Przy wigilijnym stole bez słowa 
Świętują polscy zesłańcy 
Na ścianach mroźny osad wilgoci 
Obrus podszyty słomą 
Płomieniem ciemnym świeca się kopci 
Słowem - wszystko jak w domu 
(…) 
Nie będzie tylko gwiazdy na niebie 
Grzybów w świątecznym barszczu 
Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie 
Cukier dzielony na kartce 
Talerz podstawiam by nie uronić 
Tego, czym życie się słodzi 
Inny w talerzu pustym twarz schronił 
Bóg się nam jutro urodzi. 
(…) 
Byleby świecy starczyło na noc 
Długo się czeka na niego 
By, jak co roku sobie nad ranem 
Życzyć tego samego 
Znów się urodzi, umrze w cierpieniu 
Znowu dopali się świeca 
Po ciemku wolność w Jego imieniu 
Jeden drugiemu obieca...  
 
 

Pamiętajmy, siedząc przy wigilijnym stole, ile mamy szczęścia, patrząc w twarze tych, których 
kochamy. Jeśli jednak z jakiś powodów jest nam źle, przypomnijmy sobie „Wigilie na Syberii”  
i pamiętajmy, że warto wierzyć i mieć nadzieję… A nadzieja zawieść nie może.  
 

Podziękowania dla uczniów klasy IV/V SP, VI B SP, I/II GIM za dzielenie się świątecznymi 
opowieściami oraz dla klasy I ZSZ za artystyczne doznania.  
 

Wesołych Świąt i doświadczenia Narodzonego Jezusa życzą A. Szopa i M. Kubista.  
 
 

Słowniczek:  
Jacek Malczewski (1854-1929) – polski malarz.  
Jacek Kaczmarski (1957-2004) – polski poeta, prozaik, kompozytor i śpiewak.  
Syberia – kraina geograficzna w Azji, wchodząca w skład Rosji.  
Zesłaniec – osoba skazana na karę przymusowego pobytu w odległej, odizolowanej 
miejscowości, gdzie panują trudne warunki życia.  
 
 
 
 

          

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2016 

 9 

Rys. Magda H., absolwentka SPDP 
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PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Farsz: 
1 kg kapusty kiszonej 
2-3 dag suszonych grzybów 
1 cebula, tłuszcz 
sól, pieprz 
 

 

DOBRE RADY: 
Jak sklejać? Jak gotować? 

 lepiąc pierogi uważaj, aby nadzienie nie dosta-
ło się między brzegi ciasta 

 staraj się wycisnąć zbędne powietrze, ponie-
waż podczas gotowania zwiększy ono swoją 

objętość i pierogi popękają 
 zlepione brzegi można docisnąć widelcem, 

dzięki temu będą też ładnie wyglądać 
 pierogi wrzucaj do osolonej wrzącej wody 

 nie wrzucaj wszystkich pierogów naraz – rób 
to małymi porcjami 

 delikatnie mieszaj drewnianą łyżką 
 pierogi gotuj około 5 minut od momentu wypłynięcia. 

 
 

          

Święta tuż tuż. Pierogi z kapustą i grzybami to jedna z naszych ulubionych wigilijnych potraw.  Do 
ciasta można użyć gorącego mleka – jest delikatniejsze. Do farszu można dodać liścia laurowego, 
ziela angielskiego, jałowca i kminku – kapusta będzie lżej strawna. Ilość suszonych grzybów zależy 
od własnych upodobań. Pierogi można przygotować wcześniej i zamrozić.  

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2016 

Ciasto 2: 
½ kg mąki pszennej 
1 jajko 
½ płaskiej łyżeczki soli 
ok. 3/4 szklanki letniej wody oraz ok. ¼  szklanki mleka 
Wykonanie: 
Mąkę przesiać na stolnicę, zrobić w niej dołek. Zaparzyć 
ciasto – wlać w dołek zagotowane mleko. Mieszać widel-
cem. Dodać resztę składników. Zagnieść i wyrobić ciasto.  
 

Wykonanie: 
Grzyby umyć i namoczyć, najlepiej dzień wcześniej. Kapustę po-
szatkować i ugotować, odlać wodę i potem jeszcze lekko odcisnąć. 
Grzyby ugotować i zmielić w maszynce lub drobno pokroić. Cebu-
lę pokroić, usmażyć na złoty kolor. Wszystko razem połączyć  
i doprawić – kapusta powinna być pikantna. 

Ciasto 1: 
½ kg mąki pszennej 
1 jajko 
½ płaskiej łyżeczki soli 
ok. 1 szklanki letniej wody 
Wykonanie: 
Mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajo, 
dodać sól i wodę. Zagnieść ciasto, 
dobrze wyrobić. 

  10 
Opracowanie: uczniowie kl. III ZSZ pod kierunkiem P. Moniki Blot 



 

 
Jak co roku w każdym domu tuż przed 
Wigilią zapalają się kolorowe lampki 
na świątecznej choince. Zawieszamy 
na niej błyszczące bombki, własno-
ręcznie wykonane ozdoby z kolorowe-
go papieru, długi i błyszczący łańcuch 
z laminatu. A może na świątecznym 
drzewku powinny zawisnąć dekoracje 
z suszonych pomarańczy czy szyszek 
zebranych jesienią w lesie? Czy ozdo-
by choinkowe muszą być z plastiku, 
który będzie się rozkładał 500 lat po 
wyrzuceniu na wysypisko?  
 

Przyjrzyjmy się temu, co na temat 
ozdób choinkowych myślą nasi 
uczniowie ze szkoły podstawowej  
i gimnazjum: 
- Ozdoby plastikowe są na dłużej, 
można je przechowywać i zawieszać 
na choince co roku. 
- Drewniane ozdoby są złe, bo do ich 
zrobienia niszczy się drzewa. 
- Plastikowe bombki są na krótko, lep-
sze są ozdoby np. z pomarańczy, su-
chych szyszek. 
- U nas w domu bombki są na 2-3 lata, 
mama je potem wyrzuca i kupuje no-
we. 
- Jeżeli chodzi o lampki choinkowe, to 
lepiej kupić droższe, które wystarczą 
na kilka lat, bo tanie lampki szybko się 
psują i trzeba je wyrzucić. 
- Prawdziwe świeczki są niebezpiecz-
ne, bo mogą wywołać pożar. Bez-
pieczniejsze są sztuczne lampki choin-
kowe. 
 
Ile osób, tyle argumentów. Jaką choin-
kę wybrać? Jakie ozdoby mają na niej 
zawisnąć? Wnioski proszę, moi mili, 
wyciągnąć samemu;) 
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Tekst: uczniowie SP i Gim. pod kierunkiem Pani Agnieszki Markowicz 
Rys.: Sonia, Patrycja i Rafał z SPDP 

          

CZY NASZE ŚWIĘTA SĄ EKOLOGICZNE? 



 
 
 
 

 

 
Na jednej z lekcji rozmawialiśmy, co  
w naszych domach zawiesza się na choince. 
Propozycje były przeróżne. Na pewno i Wy, 
drodzy Czytelnicy, zaskoczylibyście nas 
swoimi pomysłami. 
- U mnie na choince mama zawiesza bombki, 
które sama robi. Są one okrągłe, 
różnokolorowe, ozdobione materiałem – 
powiedział Bartek, – ale najbardziej 
chciałbym bombki w kształcie samochodów. 
W domu Kingi na choince wiszą między 
innymi ozdoby, które są zrobione 
samodzielnie z papieru. Najciekawszy jest 
długi kolorowy łańcuch zrobiony  
z kolorowych kółeczek.  
Choinki przyozdobione są zazwyczaj bardzo 
kolorowo, zawsze ze światełkami. Niektórzy 

zawieszają bombki w swoim ulubionym 
kolorze – np. Kacper najbardziej lubi bombki 
koloru czerwonego. U Michała wiszą bombki 
szklane – i to na nie najbardziej trzeba 
uważać. Są też bombki plastikowe, 
papierowe, słomiankowe. Mają wiele 
kolorów i przeróżne kształty.  
Ciekawym pomysłem jest również 
zawieszenie pierniczków i cukierków  
w takiej ilości, aby każdego dnia wszyscy 
mogli się częstować. 
A na górze? Co na waszych choinkach 
znajduje się na czubku? Gwiazdy? Anioły? 
Szpice? 
 
To nasze bombki .

 

 
 

 

          
 
Drodzy Czytelnicy! Oto dalszy ciąg cyklu 
artykułów, w których poznajecie różne 
opinie na różne tematy. Miłej lektury.  
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Przygotowali uczniowie kl. I/II/III SP: Bartek, Kinga, Kacper, Wiktoria, Kuba i Michał
pod kierunkiem Pani Katarzyny Gajdy.

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Drodzy Czytelnicy!  
Kolejna lekcja języka angielskiego pod kierunkiem Pani Barbary Grabowskiej. W przygotowaniu 
lekcji uczestniczyli: Kamil D. z kl. V SP oraz Patryk S. i Oliwier M. z kl. I Gim. 
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KSIĄŻKI NA ZIMOWE WIECZORY! 
W ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa nasza biblioteka 

 wzbogaciła się o 1247 nowych książek. 
 

1. Krella – Moch Aneta: Królewna Lenka nie chce być grzeczna. Seria: Królewna Lenka. 
Jest to jedna z wielu książeczek z serii o królewnie Lence. W tej poznacie 
Lenkę – małą, krnąbrną królewnę, która ciągłym grymaszeniem i złośliwymi 
psotami zasmucała rodziców i całe królestwo aż do dnia, w którym wydarzyło 
się coś bardzo ważnego…  
W naszej bibliotece znajdziecie również pozostałe książki z serii o królewnie 
Lence! Super książka do wspólnego czytania w zimowy wieczór!      
                        

2. Kasdepke Grzegorz: Kacperiada. Zestaw jubileuszowy. 
Jest to kolejna książka Grzegorza Kasdepke, która przedstawia zabawne histo-
ryjki z życia trzyosobowej, dość niezwykłej rodziny. Pokazują one, że co-
dzienność może być fascynująca i pełna niespodzianek. Obiad, kąpiel,  
a nawet spacer do przedszkola z tatą może okazać się fantastycznym wyda-
rzeniem! 
„Kacperiada” to świetna zabawa dla całej rodziny, która uczy młodszych słu-
chaczy nowych słów i kształtuje ich wyobraźnię, a rodzicom pokazuje pomy-
słowe i dowcipne sposoby radzenia sobie ze swoimi małymi urwisami. Książka otrzymała Nagro-
dę im. Kornela Makuszyńskiego i Wyróżnienie Polskiej Sekcji IBBY. 
W ramach NPRCZ w naszej bibliotece można wypożyczyć wszystkie dotychczas wydane książki 
Grzegorza Kasdepke.  Gwarantuję świetną zabawę! 
 

3. Epstein Adam Jay, Jacobson Andrew: Chowańce. T.1. Gwiazdy prze-
znaczenia 

Czy losy królestwa zależą od bezpańskiego kota? Uciekając przed śmiertelnym 
pościgiem, dachowiec Aldwyn ukrywa się w niezwykłym sklepie ze zwierzęta-
mi. Chwilę później zjawia się tam Jack, młody adept magii, który chce wybrać 
czarodziejskiego towarzysza – swojego chowańca. Aldwyn zawsze był sprytny. 
Ale czy jest magiczny? Jack w to wierzy, a kot nie wyprowadza go z błędu. 

Jest to książka pełna magii i przygody. Pełna trzymającej w napięciu akcji i  humoru. Jest połą-
czeniem fantastyki i opowieści o przyjaźni. 

 

4. Tyszka Agnieszka: M jak dżem 
Jest to książka dla nastolatek, w której główna bohaterka, Nela, ma trzynaście 
lat i jej życie przypomina bieg z przeszkodami. Prześladują ją wstrętne kole-
żanki, boleśnie odczuwa nieobecność taty i musi stawić czoła groźnej babci, 
której nigdy wcześniej nie widziała na oczy. Jakby tego było mało, dowiaduje 
się, że będzie miała rodzeństwo. Na szczęście los zsyła jej całe grono osobli-
wych, ale życzliwych osób, dzięki którym życie staje się piękniejsze. 
 

Wszystkie polecane książki są dostępne w szkolnej bibliotece! Życzę miłej lektury i wspania-
łych zimowych spotkań z książką! 

 

          

Propozycje czytelnicze Pani bibliotekarki 

 14 Tekst: bibliotekarka Pani Renata Mych.  
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         XII WIELKIE DYKTANDO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO   

                                                                                                                                 
 

Tegoroczne teksty zostały napisane przez Panią Patrycję Majcherczyk-Ryrak. Dyktanda były 
sprawdzane i oceniane przez komisję złożoną z pań polonistek ZSS nr 8: Patrycję Majcherczyk-
Ryrak  i Bożenę Malcharek.  
Uczestnicy WIELKIEGO DYKTANDA otrzymali dyplomy, upominki oraz poczęstunek (wypieki 
klasy kucharskiej) pod kierunkiem p. Moniki Blot i p. Arkadiusza Kluski. 
Finał Wielkiego Dyktanda - prezentacja zwycięzców i wręczenie nagród oraz statuetek Mistrza  
i Wicemistrza Ortografii SP, Gimnazjum, ZSZ - odbyła się 15 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 
w ZSS nr 8. Statuetki zostały zaprojektowane i wykonane przez p. Joannę Janczykowską 
w szkolnej pracowni ceramiki. 
Finał Wielkiego Dyktanda w tym roku uświetniły występy zespołów: OLIGO-MIX BAND oraz 
zespół taneczny Bąble z MDK nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach pod kierunkiem  
p. Joanny Sajewicz. W dyktandzie wzięło udział 35 uczestników z 10 śląskich szkół.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Wielkie dyktando „ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII WOJE-
WÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” to konkurs organizowany od 2003 roku 
(przerwa w organizacji lata 2008, 2009). Organizatorami Wielkiego 
Dyktanda są nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 8: Joanna 
Janczykowska, Sylwia Lipińska. Edyta Maciąg, Renata Mych. Dyk-
tando adresowane jest do uczniów szkól specjalnych (Szkoła Podsta-
wowa, Gimnazjum,  Szkoła Zawodowa) województwa śląskiego.  
 

MISTRZOWIE  
SP Paweł Filimowski 
Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach 
Gim. Dariusz Olejnik 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach 
ZSZ Alan Jendrecki 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach 
 

WICEMISTRZOWIE  
SP Kinga Gozdowska  
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 
Gim. Alicja Franz  
Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach 
ZSZ Adam Myszor  
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 
 

Zwycięzcy XII Wielkiego Dyktanda 2016 
 

Opracowała Pani Renata Mych. 
Foto: Bartek Kozakiewicz,  
absolwent SPDP. 
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Małpica 
 

Chciołbych Wóm dzisiej opowiedzieć jedna prawdziwo 
historia, kerej był żech świadkym, dobrych pora lot tymu.  
Było to w naszym, ślónskim ZOO w Chorzowie.  
Jedyn starzik wzión swojigo wnuczka, żeby mu pokozać te 
roztomajte zwierzóntka, ptoki i inne szmaterloki. Chodzili tak 
od słónia, do żyrafy, potym niydźwiedzia. Wnuczek był fest 
ciekawy i o wszystko sie pytoł starzika. Tyn opowiadoł mu  
o byle czym: czymu słóń mo trómba, a żyrafa taki dugi kark  
i czymu zebra wyglóndo, jak kóń w poski.  
Naroz starzik godo: 
- A teraz pójdymy obejrzeć se małpica.  
Prziszli pod ta klotka i zaglóndajóm, 
jak óna sie wygupio, robi śmiyszne 
miny, skoko po linach, wiyszo sie na 
ogónie. Stojóm tak dłóższo chwila, 
naroz starzik widzi, że wnuk jakoś tak 

inakszy sie dziwo i nad czymś kómbinuje. Doł mu chwila pokój, 
ale niy wytrzimoł w kóńcu i sie go pyto: 
- Nad czym tak kómbinujesz, mały? 
A tyn mu pado: 
- Starziku, Wyście mi padali, że teraz bydymy oglóndać mało 
pica, to jo myśla, co mógło sie stać z tóm wielkóm picóm. 
Starzik nie wytrzimoł i wybuchnył śmiychym. Potym 
wytłómaczył synkowi, co to je ta małpica.  
 
Taki to kedyś były wice, że dzieci w ZOO oglóndały małpice,  
a teraz bieróm kómórka i dzwónióm do Telepizze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

          

Źródło: Stanisław Ligoń: „Bery i bojki śląskie”.
Tekst przepisał Arkadiusz M. z kl. I SPDP AU.  Ilustracje: Marysia K. i Andrzej M.

Konsultacja: Pani Joanna Gąstoł.
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SŁOWNICZEK:  
starzik- dziadek; roztomajte- różne;  szmaterloki- motylki; fest- bardzo; małpica- małpa; 
inakszy sie dziwo- inaczej patrzy; pado, padali- mówi, mówili; synkowi- chłopcu; wice- 
żarty. 
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Serce mamy   
 
Gdy się rodzimy, to serce Mamy 
napełnia się miłością. 
Miłością tuli nas przez całe życie. 
Odciąga od złego. 
Prowadzi do dobrego. 
Czuwa, by nic nam się nie stało. 
Czuwa, by w szczęściu pozostało. 
Pilnuje, by każdy umiał 
i wiedział swoje. 
Droga Mamo -  
takie jest serce Twoje.   

Monika Sz., absolwentka ZSZ 
 

List do "A"          Bartłomiej Kiczmal, ZSZ 
 
Kiedy byłem malcem, 
Widziałem jak miłość dwóch osób łączy je. 
Kiedy miałem Pierwszą Komunię Świętą 
To poczułem mojego Mistrza przy mym boku. 
Mając piętnaście lat, 
Stałem się dorosłym Chrześcijaninem. 
Byłem w Częstochowie, 
I szukając tej jedynej poznałem Ciebie. 
Od kiedy przyszedłem do Ciebie, 
Ty jesteś kwiatem mego serca. 
Piszę ten list do A, 
Do drugiej połowy serca mego. 
Od tamtego dnia spotkania, 
Jestem jak młody Bóg i zawsze uwielbiam Cię. 
Ciągle wzdycham, tęsknię i boleję, 
Bo gdy nie ma Cię przy mnie,  
świat kończy się. 
Poprzysiągłem na wszystko co Święte, 
By chronić moje kochanie przed 
niebezpieczeństwem. 
Przysięgałem na Krucyfiks,  
że wypełnię misję daną, 
I z Tobą spełnię wszystkie marzenia i sny. 
Bóg nam światkiem,  
nasza miłość jest nierozerwalna, 
Przez wszystkie nasze dni do końca świata. 

Święta   
 
Święta to czas, kiedy się 
spotykamy. 
Kiedy wszystkie złe dni i smutki 
idą w zapomnienie. 
Nic w tym czasie nie jest udawane 
I nikt się nie złości na siebie,  
nie mówi nic nieprzemyślanego. 
Miłości jest co niemiara 
I wszystko się scala. 
Dzieci się śmieją,  
Że Dzieciątko im coś przyniesie  

Andrzej Michalak, I/III SPDP 
 

Mama 
 
Mama to najpiękniejsze słowo. 
Mama to osoba, która mnie rozumie i kocha. 
To Ona zawsze była przy mnie. 
To Ona zawsze wiedziała, czego potrzebuję. 
Mama zawsze wstawiła się za mną. 
To Mama jest mi osobą najbliższą 
i najukochańszą.    

Monika Sz., absolwentka ZSZ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inne zdjęcia pokazały mi, że „tańczyć” z Martynką na wózku – również moż-
na (to przy okazji spotkania z Mikołajem, 6 grudnia). Uśmiech i zadowolenie 
na twarzy dziecka to wielka radość. Cieszą też postępy w komunikacji alter-
natywnej, przyswajaniu pojęć, liczeniu, kolorowaniu. Jednak, żeby dziecku 
„chciało się chcieć” – to dopiero sukces! 

Chylę czoła i za entuzjazm wszystkim, którzy nad tym pracują – DZIĘKUJĘ! 
Mama Martynki 
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Zapytano mnie w szkole któregoś dnia: 
- Czy pani córka może być cheerlederką?  
(czytaj: czirliderką) 
- Na wózku? Czy to jest możliwe? 
Udało się jednak. Może nie wszystko robiła ide-
alnie, ale za to z jaką radością! 
- Czy zgadza się pani, by poprowadziła pociąg? 
No, żeby była maszynistą, a za nią sznur  
dzieci….? 
- Ale jak to? Jadąc na wózku? 
Okazało się – można! I widząc jej minę na zdję-
ciach oraz słuchając relacji obecnych na impre-
zie – zadowolona z tego była bardzo! 

 
Moja mama, tata i brat  

jeszcze zobaczą, 
NA CO MNIE STAĆ! 

 

 

W szkole jestem 
maszynistą,  

w domu mogę być 
KRÓLOWĄ! 
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Dobiega końca kolejna, trzecia już, edy-
cja programu rehabilitacji zdrowotnej pt. 
„Powrót do zdrowia”, którego realizacja 
rozpoczęła się w maju b.r. dzięki finan-
sowemu wsparciu UM Tychy. 
W programie wzięło udział 15 uczestni-
ków, którzy skorzystali z 60 godzin za-
biegów i ćwiczeń usprawniająco – zdro-
wotnych.  

 

Fajnie było, szkoda,  
że już się skończyło! 

Serdecznie dziękujemy Pani Kasi za troskliwą  
opiekę i wspieranie dzieci w czasie zabiegów! 

 
Zabiegi fizjoterapeutyczne mają 

korzystny wpływ zarówno na 
wzmacnianie poszczególnych partii 
mięśni, jak i rozluźnienie przykurczy 

i napięć. 
 

Pan Piotr i grupka uczestników zajęć. 
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Mama Jarka: Bardzo cieszymy się, że 
zabiegi odbywają się w szkole, gdyż dzie-
ci mogą bezpośrednio po lekcjach skorzy-
stać z masażu, czy poćwiczyć pod okiem 
fizjoterapeuty, a my mamy więcej czasu 

dla siebie! 
 

Stowarzyszenie  
„W stronę słońca”  

troszczy się o zdrowie 
uczniów ZSS nr 8! 

 

Odciążanie stawów prowa-
dzi do większej stabilizacji 

kręgosłupa. 
 



Opracowanie: młodzież 
biorąca udział w programie 
pod kierunkiem 
Pani Ani i Pani Basi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

STOWARZYSZENIE „W STRONĘ 
SŁOŃCA” PAMIĘTA O UCZNIACH  

I ABSOLWENTACH! 
Dzięki środkom pozyskanym z Urzędu 
Miasta Tychy, absolwenci i uczniowie 
ZSZ nr 8 w okresie od maja do grudnia 
2016r. mieli możliwość: 
 spotykania się,  
 gotowania i degustowania potraw 
 po prostu wspólnego spędzania  
czasu w niepowtarzalnej atmosferze! 
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Sałatki są zawsze  
w modzie, bo każdy 
z nas chce wyglądać 

młodziej! 

Najlepsza jest sałatka 
owocowa, z bitą śmietaną, 
ale czy na pewno zdrowa? 

 

Sałatka 
jajeczna, czy 
brokułowa? 
Rzecz gustu, 
lecz każda 

dodaje energii 
i ZDROWIA! 
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Bigos z białej kapusty to proste, 
zdrowe i smaczne danie, w sam raz do 
przyrządzenia dla Ciebie i dla mnie! 

 
 

Przepis na bigos dla Was mamy: 
 biała kapusta, lecz nie „główka 

pusta”, 
 kiełbasa wyśmienita, która 

zapachem nęci i zachwyca 
 świeże pomidory z cebulą 

podsmażone 
i DUŻĄ PORCJĄ DOBREJ 

ZABAWY 
NA KOŃCU OKRASZONE! 



 
 
 
 

 
W dniach 15-19.11.2016r. Pani Aga-
ta Stolecka, koordynator programu 
ERASMUS + współfinansowanego 
przez Unię Europejską „Bridging 
Differences Through Music. Niwe-

lowanie różnic poprzez muzykę” i Pani Katarzyna Gajda uczestniczyły w mię-
dzynarodowym spotkaniu koordynatorów i kadry w/w projektu w szkole dla dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva w Kluż-Napoka /Cluj –Napoca/ w Ru-
munii. Spotkanie służyło opracowaniu działań projektowych oraz rozstrzygnięciu konkursu na LOGO  
i SLOGAN projektu. 
Dzięki tej wizycie koordynatorzy i nauczyciele mogli po-
znać się osobiście po wielu miesiącach wspólnej pracy on-
line. Nauczyciele zwiedzili tamtejszą szkołę, poznali 
uczniów i nauczycieli, uczestniczyli w wielu zajęciach na 
terenie placówki, zwiedzali miasto, pobliską kopalnię soli 
Salina Turda oraz uczestniczyli w oficjalnym spotkaniu  
z tamtejszymi władzami oświatowymi w Starostwie Powia-
towym w Cluj-Napoca.  

Wizyta nauczycieli wynika z faktu, iż  
w tym roku szkolnym nasza szkoła - 
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 rozpo-
czął 2-letnią realizację programu ERA-
SMUS +. Projekt „Bridging Differences 
Through Music. Niwelowanie różnic 
poprzez muzykę” polega na współpracy 
ze szkołami z Hiszpanii (CEIP Montero 

de Espinosa z Almendralejo), Rumunii (Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva z Kluż-Napoka), Tur-
cji (Isparta Sehit Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi z Isparty) i stowarzyszeniem kulturowym 
"AccordiAbili" z Fasano (Włochy).  
Tematem przewodnim projektu jest pokazanie mocy szeroko pojętej muzyki i innych aspektów 
kultury, jako narzędzi na zbliżenie się ludzi różnych kultur. Muzyka może pomóc w niwelowaniu 
różnic pomiędzy nimi, może łączyć, dać radość i zrozumienie. 
W projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele zrzeszeni w grupach artystycznych działających w na-
szej szkole tj. „Oligo Mix Band”, „Pinezka” i „?znak zapytania” oraz kl. III ZSZ, którzy lubią tańczyć, 
śpiewać, grać, występować na scenie i udzielać się artystycznie. W każdym miesiącu pracują oni nad za-
daniami zawartymi w projekcie. Językiem komunikacji jest język angielski. 
Dotacja z Unii Europejskiej umożliwi naszym uczniom i nauczycielom wizyty w szkołach partnerskich - 
najbliższa będzie w maju 2017r. 
w Hiszpanii, a my będziemy 
gościć naszych partnerów w gru- 
dniu przyszłego roku. Dzięki 
temu poznamy się lepiej i wspó-
lnie zrealizujemy zadania wyni-
kające z projektu. 
Bliższe informacje na stronie 
internetowej szkoły: http://www.zss8tychy.com/erasmus 
Opracowanie: Pani Agata Stolecka, Pani Katarzyna Gajda. 
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Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego powstał Szkolny Klub Gier Planszowych, który zapra-
sza do nauki przez zabawę. 

Mikołajkowy Turniej Rummikub odbył się 6 grudnia. 
Rummikub, to bardzo interesująca gra strategiczno-losowa 
(na świecie gra w nią ponad miliard osób, a wszystkie wy-
produkowane kamienie do gry wystarczyłyby do  
2,5-krotnego otoczenia kuli ziemskiej). Podobno, jeśli raz 
w nią zagrasz, nigdy 
nie przestaniesz grać! 
Atutem gry jest to, że 

daje wiele możliwości i każda rozgrywka jest inna. Zasady 
są łatwe i można je szybko opanować. Przekonali się o tym 
uczestnicy Mikołajkowego Turnieju Gier Planszowych, któ-
ry odbył się 6 grudnia z inicjatywy Samorządu Szkolnego.  
Do walki o tytuł Mistrza Rummikub stanęli: Kinga  Go-
zdowska z SP, Michał Kaszowski,  Bartłomiej Kiczmal, 
Daria Kopańska, Tomasz Majchrowski, Angelika Rusiniak  
z ZSZ, Karolina  Kot z SPDP oraz Weronika  Szczepańska, 
Aleksy Lenkiewicz i Oliwier Myśliński z GIM. 
Zwycięzcą został Tomasz Majchrowski i otrzymał tytuł 
Mistrza w grze Rummikub, tytuł Wicemistrza należy do 
Michała Kaszowskiego. Gratulacje należą się również Ka-
rolinie Kot, która zajęła trzecie miejsce. 
 

Jeżeli masz ochotę zagrać z nami, to czekamy na Ciebie:  
Michał Kaszowski, Tomasz Majchrowski, p. Bożena Malcharek, p. Agnieszka Markowicz. 
 

 
PROGRAM „Grosz do grosza” 
Chcąc  wesprzeć  FUNDACJĘ  ByćBardziej nasza szkoła włączyła się 
do akcji i uczestniczyła w programie „Grosz do grosza” - ,,Dzwonek 
na obiad”. Przyszli kucharze z naszej zawodówki postanowili przygo-
tować coś dobrego i w dniach 26-27 października oraz 2-3 listopada - 
wspierani przez organizatora zbiórki Pana Arkadiusza Kluskę oraz 
Samorząd Uczniowski - za symboliczne 2 zł udostępniali pyszności  
z ziemniaka i kukurydzy. Dzięki BARDZO WIELKIEMU ZAANGA-
ŻOWANIU uczniów zebraliśmy 205 zł !!! Kwota została przekazana 

FUNDACJI  ByćBardziej, która przeznaczy otrzymane środki finansowe na obiady dla dzieci w 
całym kraju. Uczniowie, którzy szczególnie mocno otworzyli swoje serca i wsparli fundację zo-
stali nagrodzeni dyplomem oraz wspaniałymi łakociami. A są to: Katarzyna Loska i Wojciech 
Nowacki. 

 
 
 
 
 

 

RUBRYKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
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Uczniowie naszej szkoły zdobyli dodatkowe umiejętności 
zawodowe. W Centrum Handlowym Auchan uczyli się 
obsługi kasy fiskalnej. 
 

 
 
 
 
 

KONKURS  
„Zgadnij, kto to?” 
 
Konkurs wzbudził 

ogromne zainteresowanie, nie tylko wśród uczniów, ale 
również nauczycieli i pracowników szkoły.  
Uczniowie z zaangażowaniem komentowali zdjęcia 
nauczycieli z dzieciństwa i podejmowali próby właści-
wego ich przyporządkowania. Niestety, nikomu nie 
udało się bezbłędnie rozpoznać wszystkich nauczycieli.  
Najbardziej spostrzegawczą klasą okazała się kl. I/III 
SPdP z wychowawczynią Panią Anią Łukowiec na cze-
le, która prawidłowo wytypowała 18 z 29 fotografii.  
Na wyróżnienie zasługują: klasa I/II/III SP z wycho-
wawczynią Panią Katarzyną Gajdą oraz uczniowie: 
Kamil Dejas, Mateusz Fus, Bartłomiej Kiczmal, Leszek 
Kłos, Daria Kopańska, Mikołaj Kopel, Łukasz Litiński, 
Katarzyna Loska,  Ewa Mildner, Oliwier Myśliński.  
Gratulujemy, a nauczycielom dziękujemy za udostęp-
nienie zdjęć, bo przecież ,,Kto nigdy nie był dzieckiem, 
nie może stać się dorosłym." 
 
 
 
 

Masz ciekawy pomysł na wspólne działanie? Napisz do nas na adres e-mail: 
samorzaduczniowskizss8tychy@onet.eu 

 
 
 
 
 
  
 
 

RUBRYKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
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Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: P. Bożena M., P. Agnieszka M., P. Marzena S.  



 
 

 

 
 

Nadchodzą świę-
ta, czas brązowe-
go piernika, ma-
kowca w piekar-
niku, karpia  
w wannie i pach-
nącej lasem cho-
inki. Ale to także 
czas wspólnych 
rodzinnych spo-
tkań, rozmów  
i wybaczania. 
Każdy z nas może 
i powinien zrobić 
wszystko, aby 
były one nieza-
pomniane.  

 
Przypomnijcie sobie, jak to było za Waszych dawnych dziecięcych czasów. Już od począt-

ku grudnia, a czasem nawet wcześniej, nie mogliście się doczekać Bożego Narodzenia. Wasze 
mamy krzątały się po domu, pragnąc zrobić wszystko, aby święta były wspaniałe. Na dodatek mu-
siały wystać wszystko w niekończących się kolejkach. W domach pojawiał się rzadki zapach po-
marańczy i czekolady. Każdy z Was na miarę możliwości pomagał swojej mamie w kuchni, a po-
tem wspólnie z tatą ubieraliście choinkę.  

Kiedy wszystko było gotowe zasiadaliście do wigilijnego stołu, dzieliliście się opłatkiem, 
składaliście życzenia i próbowaliście przygotowanych potraw.  

Następnie były prezenty. Nie takie jak dzisiaj. Skromne, czasem samodzielnie wykonane, 
ale przez to, że dla bliskiej osoby - ważne i bardzo oczekiwane. A potem, przepełnieni wielką ra-
dością, śpiewaliście kolędy. Późnym wieczorem cała rodzina wybierała się na Pasterkę. Było bar-
dzo wzniośle i uroczyście. Na samo wspomnienie zakręciła mi się łezka w oku.   

Czasem nie było tak wspaniale. Nie wszystko układało się tak, jakbyście sobie tego życzy-
li. Te święta też pamiętacie i również na ich wspomnienie kręci się łezka w oku. Zrobilibyście 
wszystko, aby o nich zapomnieć.  

Drodzy Rodzice! Nadchodzi olbrzymia okazja, aby udowodnić Waszym dzieciom, jak 
bardzo są dla Was ważne i jak bardzo je kochacie. Spróbujcie zrobić wszystko, aby te święta były 
dla nich niezapomniane w pozytywnym tego słowa znaczeniu.  

Pamiętajcie, że to Wy stanowicie dla nich przykład radosnego przeżywania Bożego Naro-
dzenia. Niech w każdym domu wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki zamilkną wszystkie 
spory i zapanuje miłość i pokój. Niech każde dziecko cieszy się obecnością swojej mamy i swoje-
go taty. Niech na Waszych twarzach zagości uśmiech. Teraz macie o wiele więcej niż mieliście 
kiedyś, jedyne czego Wam brakuje, to czas na wspólne przeżywanie, dzielenie się radościami 
i troskami. I właśnie tego czasu dla siebie wzajemnie z całego serca Wam życzę. 

 
pedagog mgr Beata Piecha – Frycowska 
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„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swego brata 
 i wyciągasz do niego rękę, 
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. 
Zawsze ilekroć milkniesz, by wysłuchać innych,  
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, ilekroć rezygnujesz z zasad,  
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, 
Zawsze, ilekroć rozpoznajesz w pokorze  
jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, 
Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie,  
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.” 

Matka Teresa z Kalkuty 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

URAZY SPORTOWE. Uprawianie sportu i regularne ćwiczenia mają korzystny 
wpływ na zdrowie organizmu. Jednak czasem mogą one doprowadzić do urazów. 
 

URAZY SPORTOWE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE PRZEZ: 
– wypadki – takie jak np. upadek 
– brak odpowiedniej rozgrzewki przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń 
– przy użyciu nieodpowiednich techniki lub sprzętu 
– rozpoczynanie od zbyt trudnych ćwiczeń. 
Prawie każda część ciała może ulec kontuzji, w tym mięśnie, kości, stawy i tkanka łączna (ścięgna 
i więzadła). Stawy skokowe i kolanowe to miejsca gdzie najczęściej dochodzi do uszkodzeń. 
 

CO ZROBIĆ, JEŚLI MASZ URAZ? 
Jeśli doznałeś kontuzji, prawdopodobnie od razu od-
czujesz ból oraz tkliwość, a także zauważysz obrzęk, 
zasinienie i ograniczenie ruchu lub sztywność w tym 
obszarze. Zdarza się, że objawy te można zauważyć 
dopiero kilka godzin po zakończeniu aktywności fi-
zycznej. Zatrzymaj się i przestań wykonywać ćwi-
czenia jeżeli czujesz ból, niezależnie od tego, czy 
odczułeś go nagle lub pojawił się tylko na chwilę. 
Jeśli uszkodzenie jest niewielkie, zwykle nie trzeba 
iść do lekarza. Jednak czasami warto odwiedzić spe-
cjalistę, który po zbadaniu  i przeprowadzeniu odpo-
wiednio dobranych testów sprawdzi czy na pewno nic 
Ci nie dolega. Jeśli uraz jest poważny i dotyczy kości 
(zwichnięcia, złamania) lub ciężkiego urazu głowy 
jak najszybciej zgłoś się do najbliższego szpitala. 
 

LECZENIE KONTUZJI SPORTOWYCH 
Drobne urazy mogą być traktowane w następujący 
sposób: kontuzjowana część ciała musi odpocząć przez 48-72 godziny. Zapobiegnie to dalszym 
uszkodzeniom. Regularne przykładanie lodu w tym miejscu jest bardzo wskazane w pierwszych 
godzinach po urazie. Zmniejszy to możliwość wystąpienia obrzęku. Dodatkowo można przyjmo-
wać leki przeciwbólowe takie jak paracetamol lub ibuprofen w celu zmniejszenia bólu. Jeżeli  
w ciągu kilku dni czy tygodni objawy będą się nasilały, koniecznie skontaktuj się z lekarzem ro-
dzinnym, który po wstępnym wywiadzie skieruje Cię do specjalisty takiego jak np. fizjoterapeuta. 
Poważne obrażenia, jak np. złamania kości, zerwanie więzadeł, wymagają natychmiastowej inter-
wencji specjalisty. 
W zależności od uszkodzenia, czas jaki potrzebny jest do odzyskania pełnej sprawności może wa-
hać się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Ważne jest, aby podczas regeneracji organizmu nie 
robić zbyt wiele i zbyt szybko. Aktywność powinna być zwiększana stopniowo. 
 

 
 

          

Tekst: Pan Tomek Naskręcki, rehabilitant szkolny. 
Rys. Paryk S. z kl. I Gim AU  
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1. W małym miasteczku Tikapo mieszkała 
sobie grupa przyjaciół. Pewnego dnia 
wszyscy spotkali się u Rafiego Tunera, 
żeby zaplanować wyjazd na nieznany ląd. 

2. Gdy to już ustalili, zaczęli się pakować: Natali 
i Eli oraz Jon i Rafi. Zrobili sobie też prowiant 

na wyjazd. 

3. Następnego dnia poszli na przystanek 
Rukol, wsiedli do autobusu i pojechali do 
portu Rubus. 

4. Gdy przyjechali do portu Rubus, wsiedli 
na statek o nazwie Elizabeth i popłynęli. 

5. Na statku poznali kapitana Bryczko, 
kucharza Galusa oraz córkę kapitana 
Mandarynę.  

6. W pewnej chwili kapitan Bryczko spojrzał 
przez lunetę i powiedział: 

– Widzę jakąś wyspę. Musimy do niej 
dopłynąć, bo brakuje nam już paliwa. 

I wpłynęli do portu. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

7. Gdy wysiedli na brzeg, poznali rodzinę Czanga 
i jego dzieci. Kucharz Galus uciekł z wyspy 
znalezioną łódką. Kapitan i majtek zasnęli po 
podróży.  

8. Przyjaciele, nie tracąc czasu,  ruszyli 
w głąb dżungli. Nagle zobaczyli jaskinię. 

Jako pierwszy wszedł do niej Jon, świecąc 
sobie latarką. 

9. Gdy wszedł do jaskini, zawołał głośno: 
– Halo, halo. 
Nie wiedział, że w jaskini mieszka niedźwiedź, 
który właśnie się obudził.   

10. Jonatan zobaczył niedźwiedzia i zawołał 
do swojej ekipy: 

– Niedźwiedź, uciekajcie! 
Wszystkim udało się uciec przed 

niedźwiedziem na wyspę.  

11. Przyjaciele zamieszkali razem na wyspie.  
Wymyślili dla niej nazwę Bulana. 
Kapitan Bryczko i Mandaryna odpłynęli.    
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Źródło: Angorka. 
 Teksty wybrał i przepisał Arek M. z SPDP   
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EMPATIA NA ŚWIECIE  
Najbardziej empatyczni, czyli wrażliwi na uczucia, emocje i potrzeby innych, są mieszkańcy 
Ekwadoru, Arabii Saudyjskiej i Peru. Najmniej zaś Litwini. Pierwszych w historii badań po-
ziomu empatii narodów świata - i ich porównania - dokonali amerykańscy naukowcy z Uni-
wersytetu Stanowego Michigan, Uniwersytetu Chicagowskiego i Indiana University. Posłużył 
do tego kwestionariusz, na który odpowiedziało prawie 105 tys. osób z 63 krajów. Pytano je  
o zdolności w zakresie wyobrażania sobie punktu widzenia innych ludzi i współodczuwania.  
W pierwszej dziesiątce znalazły się też Dania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Korea, USA, 
Tajwan, Kostaryka i Kuwejt. W państwach tych obserwuje się nasilenie ugodowości, su-
mienności, dobrobytu, emocjonalności, zachowań prospołecznych, i kolektywizmu, czyli 
poczucia wspólnoty i skłonności do współpracy. W ostatniej dziesiątce rankingu, co ciekawe, 
znalazło się 7 krajów europejskich.  
 
 
CZWORONOŻNE ROBOTY 
Companion Pet Pup i Kompanion Cat to roboty na baterie amerykańskiej produkcji, które 
niczym prawdziwe psy i koty umilają życie. Szczeniaczek jest małym golden retrieverem,  
a kociątko ma biało-szarą sierść i słodką mordkę. Obie maskotki reagują na zachowanie lu-
dzi, bo mają wbudowane odpowiednie czujniki. Gdy człowiek się zbliża, piesek zaczyna 
szczekać. Głaskany po głowie – unosi ją. Jeśli pogładzimy jego pysk, to zacznie nim trącać 
naszą rękę. Gdy położymy dłoń na jego plecach, poczujemy jak bije mu serce, a jeśli ode-
zwiemy się do niego, to spojrzy w naszym kierunku i zaszczeka. Warta 119 dolarów zabawka 
jest świetną alternatywą dla osób, które chociażby ze względów zdrowotnych nie mogą mieć 
w domu prawdziwego zwierzaka.   
 
 
TAJEMNICE ZWIERZĄT 
W Polsce żyje około 20 gatunków trzmieli. Najbardziej popularny to trzmiel ziemny. Trzmie-
le mogą żądlić kilkakrotnie. Żądło mają matki i robotnice, ale używają go tylko wtedy, kiedy 
zagrożone jest gniazdo. 
 
Żaba leśna ma w swoim organizmie substancję, która działa jak płyn niezamarzający. Pozwa-
la to zwierzęciu przeżyć w warunkach nawet do – 14 st. Celsjusza. 
 
Jaja o długości 10 centymetrów – aż czterokrotnie większe niż przeciętne – znosi w Wielkiej 
Brytanii czarna kura imieniem BB. 
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Prace wykonali uczniowie ZSS nr 8 
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Dla miłośników kolorowania– kolorowanka. Miłej zabawy. 

 

Źródło: Internet 
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Dla miłośników kolorowania– kolorowanki. Miłej zabawy. 

Źródło: Internet 
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Zadanie wymyślił i przygotował Maciej Kostuś z SPDP. 

ROZWIĄŻ ZADANIE. 
Połącz linią działania arytmetyczne z odpowiednimi wynikami. 
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 1.         N                   
    2.   O              
     3. W                
    4.   Y                
   5.     R           
  6.       O             

7.           K           
     8.            
     9.            
     10.            
     11.            
                
                
 1. Grudniowe święto   7. Pod nią znajdziemy prezenty     
 2. Wieszamy ją na choince  8. Wynik działania 42-40      
 3. Najważniejsza wieczerza w roku 9. Wynik działania 1000-1000     
 4. Składamy je np. na święta  10. Wynik działania 2001-2000     
 5. Smaczna potrawa na wigilię  11. Wynik działania 89-82      
 6. Imieniny obchodzi 6 grudnia           
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QUIZ PRZYRODNICZY.  
Sprawdź swoją wiedzę. Właściwe odpowiedzi znajdziesz na ostatniej stronie gazetki. 

Quiz przygotował Arkadiusz Paździerski, absolwent SPDP. 

1. Najszybsze zwierzę to? 
A. słoń 
B. gepard 
C. zebra 
D. jak   

2. Największym ptakiem morskim jest? 
A. mewa 
B. struś 
C. albatros 
D. dudzik 

3. Które zwierzę nie jest ssakiem? 
A. pies 
B. świnia 
C. kot 
D. żaba 

4. Największy z węży to? 
A. anakonda 
B. żmija 
C. kobra 
D. grzechotnik 

5. Kto buduje tamy? 
A. żubr 
B. zimorodek 
C. bóbr 
D. wielbłąd 

6.Ile lat żyją osły? 
A. 13 lat 
B. 9 lat 
C. 10 lat 
D. 40 lat 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 

  Przygotowali uczniowie kl. I/II/III B SPDP. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

- Jasiu, zmieniłeś rybkom wodę  
w akwarium? 
- Przecież one jeszcze tej nie wypiły! 

- Mamo, dla kogo kroisz taki wielki ka-
wał tortu? – pyta Jaś. 
- Dla ciebie, synku. 
- Taki mały? 

Mąż do żony: 
- Kochanie, spełniło się twoje marzenie, 
żeby mieszkać w droższym mieszkaniu. 
- Naprawdę? – z radością pyta żona. 
- Tak, od przyszłego miesiąca podnoszą 
nam czynsz. 
 

Mała dziewczynka zobaczyła w muzeum po 
raz pierwszy szkielet człowieka.  
- Mamo, co to jest?  
- Kości zmarłego.  
- To tylko mięsko idzie do nieba? 

Rozmawiają dwie kobiety: 
- Ech, życie… Wracam z pracy i haruję  
w domu. Dzisiaj myłam podłogi, jutro 
umyję okna… 
- A mąż? 
- A mąż na szczęście sam potrafi się umyć.  - Chciałabym coś praktycznego do pokoju 

dziennego - mówi kobieta w sklepie  
z dywanami. 
- A ile Pani ma dzieci?  
- Sześcioro.  
- To najpraktyczniejszy byłby asfalt… 

Przepycha się dziewczynka przez kolejkę 
w sklepie i krzyczy:  
- Może pan mnie najpierw obsłużyć?! 
Mój tato siedzi w domu i bardzo na to 
czeka!  
- A co podać? 
- Rolkę papieru toaletowego, poproszę. 
 

- Tatusiu, czy ty wiesz, że mama jest lepszym 
kierowcą od ciebie? 
- Chyba żartujesz? 
- Uwierz mi. Sam mówiłeś, że przy zaciągnię-
tym hamulcu ręcznym samochód nie ruszy  
z miejsca, a mama wczoraj przejechała pra-
wie 15 kilometrów.  
 

Kawały wybrał i przepisał Arkadiusz M. z SPDP 
Źródło: Angorka, Internet. 
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- No nie!!! Znowu przytyłam!!! 
- Ale kto staje na wagę z zakupami??? 
- Masz rację, ale ja i tak zaraz to wszyst-
ko zjem. 
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- Był tu dziś pewien młody człowiek i prosił 
o twoją rękę. 
- I zgodziłeś się tatusiu?  
- Ten chłopak bardzo mi się spodobał, więc 
wybiłem mu ten pomyśl z głowy. 

- No i jak moja metoda na bezsenność – 
pyta lekarz. – Liczy pani? 
-Liczę. Wczoraj doliczyłam do 200 ty-
sięcy! 
- I co, zasnęła pani? 
- Nie. Musiałam już wstawać! 
 

- Jasiu, czy umyłeś już uszy?  
- Nie, ale jeszcze słyszę! 

Podczas dużej przerwy Krzyś przestępuje  
z nogi na nogę. 
- Co ci się stało? – pyta kolega. 
- Musze iść do toalety, ale przecież nie będę 
sobie na to psuł przerwy! 
 

Joasia pierwszy raz w życiu pije kwaśne 
mleko. 
- Mamo, ta krowa chyba była przetermi-
nowana. 
 

Rozmawiają dwaj sąsiedzi: 
- Mój pies umie czytać! 
- Wiem, bo mój mi o tym powiedział. 
 



„KLEKSA” 
 
 
 
 
 
  
 
 
Jesień na talerzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          

STOWARZYSZENIE „w akcji” 
W sobotę, 10 grudnia o godzinie 10.00 w hiper-
markecie „Auchan” odbyło się kolejne spotkanie 
zorganizowane na rzecz naszego stowarzyszenia 
„W stronę słońca”. Szkolny Zespół Oligo Mix 
Band przedstawił godzinny koncert pastorałek 
i kolęd. Nasi Artyści pokazali się w wyśmienitej 
formie.  
 

SZKOLNE INFO  

JASEŁKA 2016 
W czwartek, tj.22 grudnia, o godzinie 9.00 pani Ewa 
Pitner Wróblewska wraz zespołem zaprosiła na „Świą-
teczne Jasełka”. 
 

COROCZNY KONCERT 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach zaprosił 
naszych uczniów wraz z nauczycielami do udziału 
w corocznym mikołajkowym koncercie „Dzieci Dzie-
ciom”. Koncert odbył się 9 grudnia w Zespole Szkół 
Muzycznych i stanowił prezent przedświąteczny dla 
naszych wychowanków. 
 

ERASMUS+ + ANDRZEJKI  
Nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym 
programie „Erasmus+”, współfinansowanym 
przez Unię Europejską. W przedsięwzięciu pt. 
„Niwelowanie różnic poprzez muzykę” biorą też 
udział placówki  z Hiszpanii, Rumunii, Turcji  
i Włoch. W ramach programu 25 listopada w ZSS 
nr 8 odbyła się impreza muzyczna pt. „Taneczna 
podróż z Erasmusem +”. Uczniowie „podróżowa-
li” po krajach partnerskich „pociągiem”, którego 
maszynistką była Martynka Rutkowska. Zapozna-
li się z muzyką tradycyjną i współczesną krajów 
partnerskich, ich tańcami ludowymi, strojami. 
Mieli okazję skosztować regionalnych potraw 
(m.in. tureckich i rumuńskich ciasteczek, wło-
skich pizzerinek oraz hiszpańskich pomarańczy  
z miodem i orzechami), poznać osobliwości kra-
jów biorących udział w projekcie, a także miło 
i tanecznie spędzić czas. Nie zabrakło również 
wróżb andrzejkowych. Wszyscy świetnie się ba-
wili, a zabawę poprowadził niezastąpiony pan 
Piotr Grzesiak. Koordynatorami imprezy były 
panie: Agata Stolecka i Dorota Kopacz. 
 

Opracowali redaktorzy „Kleksa”. 

JESIEŃ NA TALERZU 
19 października 2016 r. uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w imprezie szkolnej pt. „Jesień na 
talerzu”. Każda klasa przygotowała pyszne danie 
z warzyw lub owoców. Potem była wspólna degu-
stacja dań.  Koordynatorami imprezy były panie: 
Dorota Kopacz, Marta Stanuch i Ewelina Faron-
Maj. 
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KONKURS PLASTYCZNY 
Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą kartkę dla 
emerytowanych nauczycieli. Do naszej redakcji wpły-
nęło dosyć dużo kartek. Postanowiono nagrodzić dy-
plomami klasy biorące udział w konkursie, gdyż 
wszystkie prace zasłużyły na wyróżnienie. Nagrodzo-
ne klasy to: II/III A SPDP AU, I SPDP AU, I/II/III A 
SPDP, I/II/III B SPDP, I/III SPDP, II/III B SPDP, 
II/III B GIM OET i V B SP OET AU. Szczególnie 
chcemy podziękować paniom: Joannie Janczykow-
skiej, Marzenie Larem-Szynk i Agnieszce Korbie za 
pomoc w przygotowaniu prac. Wszystkie kartki zosta-
ły przesłane emerytowanym nauczycielom. Dzięku-
jemy w Ich imieniu!!!! 
 

 
 

Tradycyjnie, 6 grudnia, w szkole zjawił się 
wspaniały Gość – Św. Mikołaj, który przywiózł ze sobą 
dużo prezentów. Mogliśmy sobie zrobić z nim pamiąt-
kowe zdjęcie. Dziękujemy pięknie Radzie Rodziców, 
która „zaprosiła” Mikołaja do szkoły.  
Również 6 grudnia, w „Kozie” na ulicy Browarowej, 
odbyło się spotkanie z Mikołajem, organizowane co-
rocznie przez pana Janusz Mędraka. Na naszych 
uczniów czekał tam Mikołaj i mnóstwo niespodzianek. 
Dziękujemy panu Januszowi za zaproszenie! 
 

MIKOŁAJKI 

KARTKA Z KALENDARZA 
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 27- 30 grudnia 
2016 r. Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Spotykamy się  
2 stycznia, w poniedziałek. Miłego wypoczynku.  

ŚWIĄTECZNE PRZEDSTAWIENIE  
21 grudnia o godzinie 16.00 artyści grupy teatralnej 
„?znak zapytania” wraz z opiekunami zaprosili 
rodziców, nauczycieli, administrację, obsługę oraz 
przyjaciół na przedstawienie świąteczne „W poszu-
kiwaniu skradzionego czasu”. Po spektaklu wszy-
scy obecni częstowali się pysznym ciastem przygo-
towanym przez pana Arka. 
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W następnym wydaniu  
„Kleksa” między innymi: 
– Tradycje wielkanocne  
   w krajach Europy 
– Odkrywamy szkolne talenty 
– Czy wiesz…? 
– Ekologiczne echo 
– Poznajmy się 
– Wiosenne porady ogrodnika 
– Kącik gwary śląskiej  
– Coś do poczytania 
– Łamigłówki dla mądrej główki  
– Humor   
– Szkolne info „Kleksa” 

Dwumiesięcznik „KLEKS”, gazetka Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 
43-100 Tychy, ul. Edukacji 21, tel. fax. 0-32 / 218-00-50 

E-mail klekstychy@gmail.com 
nakład: 35 egzemplarzy + dodruk       

REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRÓTÓW I OPRACOWAŃ TEKSTÓW 

Rys. Dawid K. z SPDP 

QUIZ PRZYRODNICZY- odpowiedzi: 1.B   2.C   3.D   4.A   5.C   6.D 


