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Redakcja „Kleksa” dziękuje Pani Katarzynie z sekretariatu za pomoc w opracowaniu strony.
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Koleżanka  Julia o  Maksymilianie  –  Znam
Maksa z przedszkola. Ja chodziłam do Biedro-
nek,  a  Maks do Misiów. Lubimy się  razem  
bawić. To fajny kolega.

Koleżanka  Julia o  Zuzi  –  Zuzia  to  moja  
koleżanka.  Znamy  się  od  niedawna.  Może  
będzie  moją  przyjaciółką.  Razem  układamy
klocki, puzzle i się uczymy.

Kolega Maksymilian o Zuzi – Zuzia to moja
nowa koleżanka.  Zuzia  lubi  WF, lubi  turlać  
piłką i biegać za piłką. Lubię Zuzię. To fajna
koleżanka.

Kolega Krzysztof o Maksymilianie – Maks to
mój kolega, siedzimy obok w ławce. Lubi WF
tak, jak ja. 
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MAKSYMILIAN - ma 8 lat i chodzi do 
pierwszej klasy. Jest radosny i miły. Ma dwóch 
młodszych braci, z którymi chętnie się bawi 
i przebywa. Bardzo chętnie jeździ na rowerze, 
spędza wolny czas na  świeżym powietrzu. 
Zimą jeździ na sankach i nartach. Lubi zabawy 
w grupie, kolorować obrazki, układać klocki.

Tekst: Pani Joanna Purat na podstawie 
informacji od Rodzica

ZUZANNA - jest wesołą, miłą dziewczynką. 
Uczy się w klasie pierwszej. Lubi słuchać 
muzyki i śpiewać piosenki. Misie, lalki, klocki 
są jej ulubionymi zabawkami. Chętnie 
uczestniczy w zabawie, a najbardziej lubi 
zabawy paluszkowe np.: „Pisze pani na 
maszynie.” 

Tekst: Pani Joanna Purat na podstawie 
informacji od Rodzica

Zdjęcia: archiwum klasowe



MAMA O CÓRCE
Łucja jest uczennicą klasy III A OET AU. Na co dzień jest wesołą, pełną  
energii  dziewczynką.  Wszędzie  jej  pełno.  Z  charakteru  to  trochę  mały  
uparciuch, który potrafi dopiąć swego, ale zdarza się też, że odpuści. Łucja 
jest bardzo opiekuńczą dziewczynką, bardzo lubi pomagać. Radość sprawia 
jej wspólnie spędzony czas, wspólne zabawy i odkrywanie nowych rzeczy.  
Oczywiście prezenty – nawet drobnostki, uwielbia dostawać. Złość pojawia 
się u Lusi niestety z przyczyn niezależnych od niej samej. Lusia choruje na 
zespół SMITH-MAGENIS, bardzo rzadką chorobę, która powoduje, że nawet
najprostsze rzeczy sprawiają jej dużo trudu. Lusia jest wrażliwą dziewczynką.
Smuci się, kiedy widzi choroby w innych ludziach. 

Bardzo lubi słuchać muzyki. Oczywiście ma swoje ulubione potrawy,
bardzo lubi spaghetti, naleśniki, pierogi i pizzę. W domu Lusia lubi  
kolorować, wycinać, tańczyć i grać w piłkę. Jest też bardzo aktywna
w pracach domowych.
Do szkoły chodzi bardzo chętnie, najbardziej lubi WF i muzykę.
Lubi spędzać czas z dziećmi z klasy. Najbardziej lubi Nikodema.
W wakacje, jak przejeżdżaliśmy obok szkoły, to pokazywała, że „tu”
jest  szkoła  i  prosiła,  żeby iść.  Tęskniła  za  rówieśnikami  i  Paniami
z klasy.

Cieszę się, że istnieje taka placówka, jak szkoła specjalna,
że  rodzice  dzieci  niepełnosprawnych  mogą  złapać  na
chwilę oddech i zrobić w tym czasie coś dla siebie. Tak
bardzo mi zależy, żeby w szkole było więcej zajęć z logo-
pedą, SI, Biofeedback, basenu, gimnastyki korekcyjnej, re-
habilitacji itp. Dzieci niepełnosprawne, nie tylko Łucja, 
bardzo potrzebują takich zajęć. W szkole jest mało godzin ze specjalistami. Myślę, że nie tylko mi
na tym zależy, ale też innym rodzicom. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni i każde dziecko bę-
dzie miało godziny ze specjalistami i nie będzie trzeba wybierać. To takie moje marzenie, a dzie-
ciom ułatwi to codzienne funkcjonowanie.
Na koniec, na łamach KLEKSA, przesyłam pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli uczących Łu-
cję. Dziękuję za pomoc w nauce i wychowaniu!

Zdjęcia: archiwum rodzinne Mama Łucji – Ania
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1 września - początek roku szkolnego

JESIEŃ     / 23 września /     / pierwszy dzień jesieni /

30 września (czwartek)
1 października (piątek)
4 października (poniedziałek)
14 października (czwartek)
1 listopada (poniedziałek)
11 listopada (czwartek)
19 listopada (piątek)
25 listopada (czwartek)
29/30 listopada (wtorek)
3 grudnia (piątek)
4 grudnia (sobota)
5 grudnia (niedziela)
6 grudnia (poniedziałek)

Dzień Chłopaka
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Światowy Dzień Zwierząt
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Wszystkich Świętych
Narodowe Święto Niepodległości
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci
Dzień Pluszowego Misia oraz Ogólnopolski Dzień Erasmusa
Andrzejki
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Dzień Górnika
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Mikołajki

ZIMA     / 22 grudnia /     / pierwszy dzień zimy /

23-31 grudnia
31 grudnia (piątek)
1 stycznia (sobota)
6 stycznia (czwartek)
14 lutego (poniedziałek)
14-27 lutego
19 lutego (sobota)
21 lutego (poniedziałek)
22 lutego (wtorek)
8 marca (wtorek)
12 marca (sobota)

zimowa przerwa świąteczna
Sylwester
Nowy Rok
Trzech Króli
Walentynki
ferie zimowe
Dzień Nauki Polskiej
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego oraz Dzień Babci
Dzień Dziadka
Międzynarodowy Dzień Kobiet
Dzień Matematyki

WIOSNA     / 21 marca/     / pierwszy dzień wiosny /

21 marca (poniedziałek)
1 kwietnia (piątek)
2 kwietnia (sobota)
14-19 kwietnia
22 kwietnia (piątek)
23 kwietnia (sobota)
1 maja (niedziela)
2 maja (poniedziałek)
3 maja (wtorek)
26 maja (czwartek)
1 czerwca (środa)
9 czerwca (czwartek)
16 czerwca (czwartek)

Światowy Dzień Zespołu Downa
Prima Aprilis
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
wiosenna przerwa świąteczna
Dzień Ziemi
Światowy Dzień Książki oraz Dzień Języka Angielskiego
Święto Pracy
Święto Flagi RP
Święto Konstytucji 3 Maja
Dzień Matki
Dzień Dziecka
Dzień Przyjaciela
Boże Ciało

LATO     / 22 czerwca /      / pierwszy dzień lata /

23 czerwca (czwartek)
24 czerwca (piątek)

Dzień Ojca
zakończenie roku szkolnego

Źródło: Internet Opracowanie: Dominik Buch
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Zapraszamy Was do udziału w zabawie. Spróbujcie odgadnąć, o którym Nauczycielu jest mowa. 
Zagadki: Klaudia Hoffmann, Izabella Dudek, Małgorzata Bromboszcz, Daria Mańdok. 
Rysunki: Julia Ziaja, Małgorzata Borkowy, Małgorzata Bromboszcz, Kamil Tekiela.

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, październik 2021          7

 

          

1. Z Nią zaśpiewasz: 
„Bo fantazja, bo fantazja 

jest od tego, aby bawić się, 
aby bawić się…”

2. Maks i Ewa mówią 
do swojej Wychowawczyni: 

„Nasza kochana Pani”

3. W nazwisku tej 
Pani, jak w godle, 
zobaczysz ptaka.

4. Ta Pani ma najpiękniejsze 
loki w szkole, 

uczy chemii i przyrody.

5. Nauczyciel, 
który zrobi nam 
pączki na tłusty 

czwartek.

6. Jest opiekunem 
Samorządu Szkolnego.

7. W szkolnym 
„Mam Talent” razem 

z uczniami 
zatańczyła „Zorbę”.

8. Ten Pan zna się 
na fizyce, ma zajęcia 

w ORW i jest 
bardzo wysoki.

9. W KLEKSIE prowadzi 
„Stronkę Pana Tomka”

10. Ta Pani jest Wychowawczynią 
pierwszej klasy i ma rude włosy.

11. To Wychowawczyni 
Darii, Franka, Ali i Hani. 12. Jedyna 

Dorota wśród 
Wychowawców.

13. Wychowawca 
i trener TUS 

w jednej osobie.

14. Nauczycielka 
religii, gra na 

gitarze, do szkoły 
jeździ na rowerze.

15. Nazwisko ma matematyczne, 
ale matematykiem nie jest, uczy 

w klasach 1-3.
16. Pan 

od języka 
angielskiego.

17. To Wychowawczyni 
Julki, Daniela 
i Sebastiana.

18. Szukasz tej Pani? 
Poszukaj Semira 

i Patryka.
19. Nasza kochana 
Pani, która doradzi, 

jaką książkę 
przeczytać, 

spędzisz u niej miło 
przerwę.

20. Pani, która 
„wrzuca” zdjęcia 

na Facebooka.

21. Jedyna Barbara wśród 
Pań w świetlicy.

22. Nauczyciel wf-u 
„sobie” grający na 

gitarze.

23. Ma swój gabinet  
z wygodnym fotelem, 

biurkiem i z portretem 
Janusza Korczaka 

za plecami.24. Miła Pani z ORW.
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26. Wychowawczyni 
Wiktorii i Wiktora.

27. Niektóre klasy mają 
z tą Panią wychowanie 
do życia w rodzinie.

28. Z tą Panią 
zatańczymy w Pinezce 
i poćwiczymy na SI.

29. Pani, która ma imię, 
jak z krainy czarów.

30. Nowa Pani z zajęć 
kulinarnych w klasach 

SSPdP.
31. Jest z nami 

podczas 
hydroterapii, 

niektórzy z Nią mają 
też wf.

32. Pani, która często pracuje 
z gliną i jest Wychowawczynią 

w klasie VIII OET.
33. Pani Ania 
od polskiego.

34. Pani pedagog, którą 
poznasz po wyraźnym kroku 

i którą znajdziesz w sali 
nr 17 w nowym budynku.

35. Pani, która jest 
naszym prywatnym 

i najlepszym mistrzem 
biegów 

długodystansowych.

36. Pani od gliny 
i prac plastycznych. 

Pracuje wiele lat 
w naszej szkole.

37. Wychowawczyni 
Adama, Dominika 

i Jakuba.

38. Pani, której imię 
to najpiękniejszy kwiat, 

a nazwisko składa się 
z 7 liter.

39. Wysoki Pan, często 
w koszuli i w marynarce, 

rozwiąże różne 
organizacyjne problemy.

40. Najlepszy 
Pan od muzyki 

i od tańca.

41. Pan od wf-u i od podstaw 
przedsiębiorczości, a przy tym 

Wychowawca ósmej klasy.
42. W imieniu i nazwisku 

tej Pani są, aż 4 literki „r”. 
Ta Pani uczy języka polskiego.

43. Raz, dwa, raz dwa, 
tu w-f, tam SI.

44. Z tą Panią to można 
porozmawiać w obcym języku. 

Ale, że jest więcej takich 
Pań, to mała podpowiedź – 

nosi okulary.

45. Z tą Panią 
mamy gimnastykę 

korekcyjną.
Nosi okulary.

46. Ma długie włosy 
i opiekuje się 

KLEKSEM.

47. Wychowawczyni: uczennicy, która pięknie 
rysuje, uczennicy, która pięknie śpiewa 
i uczniów o imionach: Michał i Łukasz.

48. Bardzo miła Pani, jest 
Wychowawczynią w SSPdP 

i ma nazwisko 
takie jak Pan od wf-u.

50. Pani 
pedagog od gier 

planszowych.

49. Pani logopeda 
o najmilszym imieniu, 

jakie znamy.
51. Z tą Panią możemy modlić 

się, bo uczy nas religii. 
Wiemy też, że nosi okulary, 

ale nie gra na gitarze.

 

          

25. W tej drobnej Pani 
jest cała wiedza 

historyczna.



Gratulujemy! Rozwiązanie w kolejnym wydaniu „Kleksa”.
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52. Jedyna Izabela 
wśród nauczycieli.

53. Jest psychologiem i Wychowawczynią, 
ale nie jest to Pani Danuta ani Pani Ania.

54. W nazwisku 
tej Pani 

zawiera się 
część imienia 

Stanisław.

55. Pewien 
Dawid w SSPdP 

mówi do tej 
Pani: Moja 

Wychowawczyni.

56. Ta Pani jest 
bardzo miła, ma 

krótkie włosy i Jej 
imię zaczyna się na 

piątą literę 
alfabetu, uczy 

w SSPdP.

57. Pani 
od matematyki, 

nosi okulary.

58. Z tym 
Panem mali 

i duzi chętnie 
śpiewają na 

religii, gra na 
gitarze.

59. Nie wszyscy Ją poznali, 
bo uczy matematyki dopiero 

od września.

60. Miła Pani w okularach, 
jest logopedą, ale nie 

prowadzi zajęć 
logopedycznych, każdy 
znajdzie Ją na końcu 
wąskiego korytarza 

na parterze SB.

61. Wychowawczyni, 
która dzieli klasę 

z Panią Bożenką Hałat.

62. Miła Pani 
psycholog, którą 

znajdziemy w pokoju 
nr 18 SB.

63. Jedyny Pan 
wśród 

Wychowawców 
w klasach SSPdP.

64. Tę Panią 
znajdziemy w kuchni. 65. Miła Pani, która jest 

Wychowawczynią 
Jakuba, Dominika 

i Adriana.

66. Ta Pani przed 
wakacjami uczyła 
w SSPdP, a teraz 
w I klasie OET.

67. Kochana Pani 
od angielskiego, jest 
też Wychowawczynią 
chłopaków w V i VI 

klasie.

68. Śpiewa w zespole OLIGO. Jest 
supernauczycielką i ma poczucie humoru.

 

          



Drodzy Nauczyciele!

Dziękujemy za cierpliwość /Michalina/

Dziękujemy za dobre serce /Michał/

Dziękujemy Wam za wsparcie /Julia/

Dziękujemy Wam za codzienną pracę /Wiktoria/

Dziękujemy za znoszenie naszych humorów /Paweł/

Przygotowały uczennice z klasy 8b pod kierunkiem Pani Agaty Stoleckiej
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Przewodnicząca Szkoły: Nikola Wojtczak

Zastępca: Diana Paduch

MOTTO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Sekcja dekoracyjna:
Bartłomiej Dudkowski

Łukasz Czyżewski
Kamil Tekiela

Sekcja porządkowa:
Oliwier Myśliński
Patryk Witulski

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, październik 2021          11

 

          

Zostań ekoPrzyjacielem!
POKAŻ KULTURĘ I DBAJ O NATURĘ!

Opiekunowie SU: 
Pani Bożena Malcharek

Pani Agnieszka Markowicz
Pani Marzena Słomka

Pani Magdalena Gawęda-Pyś

„ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI”



poradnik koleżeński pod redakcją szkolnego pedagoga Weroniki Błażejewskiej-Palowskiej.

Powrót do szkoły oznacza zawsze zmiany. To zawsze początek czegoś nowego i początek zmian.
Czy te zmiany są łatwe? I jak można pomóc tym zmianom? Pomoże w tym poniższy poradnik  
i planer na nowy rok szkolny.

Pedagog pyta: Czy łatwo jest dokonywać zmian?
Tak. Łatwo można zmienić wszystko. /Dariusz/

I tak i nie. Zależy, co chcemy zmienić.  /Julia/

Chyba nie. Jak chcę coś zmienić to mi to trudno przychodzi. /Katarzyna/

Zależy, co. Małe rzeczy łatwo, a duże trudno. /Krzysztof/

Trudne pytanie, ale chyba nie. /Daniel/

Łatwo. Wszystko jest łatwo zrobić. /Wiktoria/

Każdy może wszystko zmienić, jeśli tego chce.

Np. mogę się lepiej uczyć, jak sobie postanowię. /Małgorzata/

Pedagog pyta o pomysły: Co mogę zmienić wokół siebie?

Mogę zmienić swoje ubranie. /Aleksandra/

Mogę dbać
 o siebie, np. o zdrowie. Mogę jes
ć
 mniej słodyćzy, albo kebabo
 w.

To będzie zmiana. /Dominik/

Mogę planować swój dzień. Czas na naukę i na zabawę. /Wiktoria/

Mam wpływ na to, z kim się przyjaźnię. /Katarzyna/

Mogę zmienić swoje zachowanie i emocje,

czy jestem radosna, czy zła w różnych sytuacjach. /Oliwia/

Mogę zmienić wygląd swojego pokoju. /Małgorzata/

Powiedzonka: Małe, wielkie zmiany --- Możemy wszystko, jeśli chcemy ---

Załącznik do poradnika: Skorzystaj z naszego planera.
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Planer zaprojektował uczeń Gabryś Gieleciak
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Każdy z nas ma wiele zalet, posiada różne talenty i uzdolnienia. Jest coś, co każdy z nas ma w so-
bie, ale wykorzystujemy to w inny sposób, do innych celów. Ta tajemnicza moc jest w każdym
z nas mniej  lub bardziej  rozwinięta,  mniej  lub bardziej  wykorzystywana.  Czasem nam pomaga,
a niekiedy przeszkadza. Co to takiego? WYOBRAŹNIA!

Na zajęciach zastanawialiśmy czy coś wiemy na temat wyobraźni. Okazało się, że całkiem wiele
wiemy i tym się dziś z Wami, Drodzy Czytelnicy podzielimy.

Kasia: To jest coś co pomaga nam myśleć, a nawet wymyślić jak coś wygląda. Pomaga nam zaglą-
dać w przyszłość. Gdy chcemy coś zrobić, to możemy najpierw to sobie wyobrazić. Możemy sobie
wyobrazić jak idziemy do lekarza, jaka będzie pani doktor i dzięki temu mniej się tego boimy. Może-
my wyobrazić sobie jak wygląda święty Mikołaj, albo jak będą wyglądały nasze urodziny, kto przyj-
dzie, co będziemy jeść, jakie dostaniemy prezenty. 

Michał: Wyobraźnia pomaga wymyślić jaki chcemy komuś zrobić prezent. Pozwala wyobrazić so-
bie, co my chcemy dostać i jak to ma wyglądać. Wyobraźnia jest po co, by rozumieć to, czego uczy -
my się w szkole. Na przykład, gdy pani mówi o słoniu – mogę sobie w głowie wyobrazić jak wyglą-
da i co robi. Albo gdy pani czyta książkę, to mogę wyobrazić sobie każdą scenę.

Wyobraźnia służy do wymyślania tego co istnieje w świecie, ale też tego, czego nie ma.

Wyobraźnia może pomóc nam w nauce. Będzie nam podpowiadać różne rzeczy. Pomoże nam do-
brze myśleć, lepiej zapamiętać. Korzystając ze swojej wyobraźni możemy łatwiej się uczyć. Dlate-
go warto  ją ćwiczyć i rozwijać. Zaprzyjaźnić się z nią.

Przygotowaliśmy dla Was cyfry i liczby. Może sami narysujecie to, co podpowiada Wam wyobraź-
nia, gdy patrzycie na cyfry.

Opracowanie: Julia Cybul, Katarzyna Ryguła, Michał Szindler 
pod kierunkiem Pani Katarzyny Gajdy.
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Drodzy Czytelnicy!Oto cykl artykułów, 
w których zdobywacie informacje na 
różne tematy lub poznajecie opinie 

innych osób. Miłej lektury.



Źródło: na podstawie informacji prasowych. Teksty wybrali i przepisali: Marcel Reszczyński, 
Przemysław Pierzchała, Malina Ślusarczyk, Gabryś Gieleciak, Dominik Buch.   
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TELEWIZORY SZKODLIWSZE NIŻ SAMOLOT
Urządzenia służące do wymiany informacji i komunikacji mogą być przyczyną wydzielania do
atmosfery większej ilości gazów cieplarnianych niż samoloty –  twierdzą naukowcy z Lancaster
University.  Przyczyną jest  rosnąca dostępność i popularność tego sprzętu oraz stosowanie za-
awansowanych technologii w  przedmiotach do tej pory ich pozbawionych. Przykładem są ekra-
ny LCD montowane nie tylko w laptopach, telewizorach i telefonach, ale coraz częściej w innych
urządzeniach wykorzystujących sztuczną inteligencję, jak lodówka i pralka. Już na etapie ich pro-
dukcji tworzą się szkodliwe dla środowiska substancje lotne zawierające fluor. Toksyczne związ-
ki powstają także podczas użytkowania tego rodzaju przedmiotów (wytwarzanie energii potrzeb-
nej do ich zasilania), a  gdy trafią na śmietnik, również na skutek ich nieprawidłowego składowa-
nia lub niewłaściwej utylizacji (np. spalania).

ILE JEST WARTA PRACA DRZEW? 
Praca, którą wykonują drzewa, jest warta miliony złotych rocznie. Pieniądze zaoszczędzone czy
zyskane przez ludzi to właśnie korzyść wypracowana przez rośliny. Uczeni wzięli pod uwagę ty-
siąc drzew z warszawskiej Woli. Okazało się, że dzięki nim człowiek zaoszczędza 250 tys. zł
każdego roku. Otóż regulują one klimat –  zarówno lokalny, jak i  globalny, ograniczają spływ
wody po deszczu, zmniejszają ryzyko podtopień, oczyszczają powietrze oraz zapewniają drewno
i kompost. Dzięki nim ludzie mogą wydawać mniej pieniędzy, np. na odnowę elewacji budyn-
ków, zmniejszać koszty związane z  naprawą różnych szkód materialnych i  ograniczać wydatki
na hospitalizacje związane głównie z  leczeniem chorób układu oddechowego. Poza tym w  po-
bliżu parków i  zieleńców wzrastają ceny mieszkań i domów. Wartość usług świadczonych przez
drzewa ocenili ekonomiści z  Uniwersytetu Warszawskiego.

RAJ DLA GRZYBIARZY
Polskie lasy są obszarem występowania aż 1,4 tys. gatunków grzybów nadających się do zjedze-
nia.  Przepisy  prawne  dopuszczają  jednak  produkowanie  potraw  wyłącznie  z 47.
To i tak więcej niż 15 rodzajów, które rozpoznaje przeciętny polski grzybiarz. Niestety, spora
część smacznych, jesiennych okazów jest bardzo podobna do tych trujących. Czasem pomyłka
spowoduje tylko zepsucie potrawy, ale trzeba pamiętać, że niektóre grzyby mogą okazać się bar-
dzo szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Żółta kurka, czyli pieprznik jadalny, przypomina trującą li-
sówkę  pomarańczową,  a borowik  szlachetny  – gorzkiego  goryczaka  żółciowego.  Ważne  jest
więc, by swoje zbiory zawsze porównać z informacjami podanymi w atlasie grzybów. 

TAJEMNICE ZWIERZĄT – WRÓBLE
Wróble domowe zasiedlają prawie wszystkie kontynenty. W  naszym kraju żyją one w miastach
i na wsiach. Ich populacja maleje. Tworzą pary na całe życie. Ptak ten zwany jest także jagodni-
kiem, wróblem pospolitym i  wróblem zwyczajnym. Jest niewielki, ale ma krępą sylwetkę oraz
silny dziób. Samiczki są mniej barwne niż samce. Wróble mylone są z mazurkami. To ich krew-
ni, ale łatwo te ptaszki odróżnić. Wróbla rozpoznamy po szarej czapeczce i  czarnym krawacie,
a mazurka –  po czarnej plamce na policzku.



Opracowanie: Bartłomiej Dudkowski pod kierunkiem Pani Barbary Grabowskiej
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KSIĄŻKI NA JESIENNE DNI!

SZCZYPTA EKONOMII! DAWKA EKOLOGII! PORCJA HISTORII!

Kasdepke Grzegorz: Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiastek z ekonomią
w tle.
Książka zawiera lekkie, łatwe, zrozumiałe ilustracje oraz opowiadania, w których autor stara się
w najprostszy sposób wyjaśnić różnego rodzaju pojęcia z zakresu ekonomii.
Czy podaż i popyt to bliźniaki, a fiskus to imię dla psa? Wszystko staje się jasne po przekroczeniu
bram ekonomicznego zoo. Kogóż i czegóż tu nie ma? Manko, zarobki, procenty, zaskórniaki, hipo-
teka, waluty, konta…
Koniecznie przeczytajcie!

Bednarek  Justyna: Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli.
Są to opowieści, które dają nam jasny przekaz - dzisiaj ekologiem musi być każdy z nas.  W dzie-
więciu  rozdziałach  poznajemy  główne  bolączki  współczesności:  skażenie  powietrza  smogiem,
wszędobylski plastik, ocieplenie klimatu, konsumpcjonizm i złe traktowanie zwierząt. 
Wszystko co musimy wiedzieć,  opowiadają  nam Matylda i jej brat bliźniak Marcel, uczniowie
wiejskiej szkoły w Pietruszkowej Woli.
Książkę można przeczytać w ekologicznym formacie elektronicznym  na stronie:
https://issuu.com/aude_content_marketing/docs/ty-tez-mozesz-uratowac-swiat-ekoopowiesci?
fr=sMDZiMjIzNzYyMzc
Warto przeczytać!

Wakuła Paweł: Jagiełlo pod prysznicem
Jest to pełna humoru opowieść o polskich władcach, która zaciekawi nawet tych, którzy dotąd uwa-
żali, że historia jest nudna jak flaki z olejem. Przekonają się, że prawdziwa historia Polski obfituje
w wydarzenia, których nie wymyśliliby scenarzyści "Gry o tron".
Dzięki tej książce przekonacie się, że historia da się lubić!

ŻYCZĘ MIŁEJ LEKTURY !
Opracowanie: Pani Renata Mych

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, październik 2021          17

 

          

https://issuu.com/aude_content_marketing/docs/ty-tez-mozesz-uratowac-swiat-ekoopowiesci?fr=sMDZiMjIzNzYyMzc
https://issuu.com/aude_content_marketing/docs/ty-tez-mozesz-uratowac-swiat-ekoopowiesci?fr=sMDZiMjIzNzYyMzc


VII GWIAŹDZISTY RAJD Z KSIĄŻKĄ
POD HASŁEM

SPORT W TYCHACH
30 września 2021 r. 5-osobowa drużyna w składzie: Kacper, Kuba, Daniel, Wiktor oraz Arek wzię-
ła udział w VII Gwiaździstym Rajdzie z Książką. W Rajdzie uczestniczyły drużyny z tyskich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorem Rajdu była Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Oddziału ZNP w Tychach.

Celem Rajdu było propagowanie czytelnictwa, lepsze poznanie zbiorów bibliotek szkolnych, zachę-
cenie do aktywności fizycznej, umacnianie więzi uczniów z Tychami – Małą Ojczyzną – poprzez
ukazanie sukcesów sportowych tyszan.

Do zadań każdej drużyny rajdowej należało:

 wybranie jednej z książek o tematyce sportowej ze zbiorów biblioteki szkolnej i przygoto-
wanie 3-zdaniowej rekomendacji tej pozycji do zaprezentowania na mecie Rajdu – nasza drużyna
wybrała książkę Pawła Beręsewicza „Więcej niż klub” – książkę dla fanów piłki nożnej

 odwiedzenie dwóch obiektów związanych ze sportem na trasie przejścia ze szkoły na metę
Rajdu – my odwiedziliśmy i poznaliśmy historię Basenu Miejskiego, Areny Lekkoatletycznej oraz
Stadionu Miejskiego.

 wybranie jednego sportowca, związanego z naszym miastem i przygotowanie krótkiej infor-
macji na jego temat –  nasza drużyna wybrała postać ARKADIUSZA MILIKA – reprezentanta
drużyny narodowej w piłce nożnej.

      
    Nasza WSPANIAŁA DRUŻYNA DRUŻYNA NA MECIE RAJDU!

Opracowanie: Pani Renata Mych
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Opracowanie: Pani Renata Mych
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Ilustracje: Julia Cybul i Katarzyna Ryguła
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Jesień to pora, w której
noc jest dłuższa, a dzień krótszy.
To jest poemat, a w jesieni pada deszcz,
a kolorowe są liście.
To jest poemat, w którym chcę się 
zwrócić do Was tymi słowami.
Jesień to jest też pora, 
w której dzień ma swoje granice.
Dzieci, jesień to jest pora na jesienne spacery, 
na szukanie kasztanów i zbieranie liści.
Dzieci, tym poematem się do Was zwracam,
wychodźcie z rodzicami na jesienne spacery, 
a nigdy nie będziecie samotne.

Arek Michalak – absolwent

„Poemat o jesieni”

„Jesień”

Raz ciepło, raz zimno,
a w nocy czasem spadnie deszcz.
Babie lato się ubrało
i swe piękno ukazało.
Coraz krótsze dniei dłuższe noce.
Jesień powiedziała nam ”dzień dobry”,
tak jak w nocy ryją bobry.

Andrzej Michalak – absolwent

„Wiersz bez tytułu”

Kiedy pada deszcz
za oknem.
Siedzę i się nudzę.
Wtedy wpada mi pomysł
żeby porysować różne rzeczy.

Arek P. - absolwent



Powiedzonka o jedzeniu:

 

 
 

Źródło: „Elementarz śląski” wg Marka Szołtyska          Tekst przepisał Arkadiusz P. - Absolwent
Rysunki wykonała Małgorzata Bromboszcz                   Konsultacja: Pani Joanna Gąstoł
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Łojciec nudla mocie na pysku! 
(Zwrócenie komuś uwagi, że kawałek 

jedzenia przykleił się mu 
w okolicach ust)

Dziubołeś sie ze szpokami? 
(Co robiłeś, że jesteś 

taki brudny na twarzy?)

Niy lyj sie żurym i plackiym niy 
łociyrej! Niy kidej sie żurym! 

(Nie opowiadaj bzdur) Lepij dać piekorzowi i masorzowi, 
niż dochtorowi! 

(Lepiej dobrze, zdrowo jeść, 
niż potem się leczyć)Tyś je darymny futer! 

(Futer – jedzenie, ale powiedzenie 
oznacza: Jesteś beznadziejny, 

bezużyteczny) Od żuru, chłop z muru! 
(Z jedzenia siła)

Ruby jak krepel! 
(Gruby jak pączek)

Na chlyb trza robić, a na bułki niy! 
(Dowcipne powiedzonko)

Niy wyszczygej tak! 
(Nie patrz tak nachalnie na jedzenie 

w nadziei, że cię poczęstują)

Od wieprzków i mlyka, 
trefisz do haźlika. 

(Wieprzki – agrest, haźlik – toaleta)
Jak sie bieresz w rajzy, 

to niy jydz szpajzy. 
(Wybierając się w podróż, 

nie jedz wymyślnych potraw)
Z kapusty chop tusty. 

(Od jedzenia kapusty 
przybiera się na wadze)

Figa z makiym! 
(Nic ci nie dam)



Domowy warsztat logopedyczny zawiera bardzo wiele przeróżnych rzeczy. Warto więc gromadzić
"skarby", bo przecież ze wszystkiego można zrobić super pomoc terapeutyczną.

Ćwiczenia usprawniające motorykę języka rekomendowane są dla wszystkich dzieci, u któ-
rych zauważymy deformacje głosek. Rozwijanie sprawności języka jest fundamentem działań ko-
rekcyjnych. Warto też zwrócić uwagę na pionizację języka, tor oddechowy, a także na sposób poły-
kania. Wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na poprawną wymowę. Ćwiczenia najlepiej wy-
konywać, gdy dziecko jest zrelaksowane. Istnieje także złota zasada: Lepiej jedno ćwiczenie wyko-
nać dobrze, niż cały ich arsenał zrobić nieprawidłowo.

W ćwiczeniach logopedycznych zawsze należy pamiętać, że to właśnie praktyka czyni mi-
strza. Powodzenia!!!

22        „KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, październik 2021

 

          



Opracowanie: Pani Magdalena Gawęda-Pyś - szkolny logopeda
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   PAŹDZIERNIK  -
– MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC AAC

Dla wielu ludzi – także dla niektórych uczniów naszej szkoły komunikowanie się z otoczeniem od-
bywa się nie za pomocą wypowiadanych słów, ale poprzez znaki przestrzenno – dotykowe (przed-
mioty), wskazywanie obrazków (piktogramów, symboli, zdjęć), pokazywanie gestów, korzystanie
ze specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania. Może być też tak, że te sposoby komunikacji
wspomagają mowę werbalną, która z różnych powodów może być niezrozumiała lub ograniczona.
Takie formy komunikowania się nazywamy komunikacją alternatywną i wspomagającą  - AAC
(Augmentative and Alternative Communication). 
Osoby stosujące AAC mogą porozumiewać się z otoczeniem i stawać się niezależnymi, bo kto z nas
nie chce opowiadać o swoich sprawach, uczuciach, zadawać pytań, podejmować decyzji czy wyra-
żać swoich myśli?

Październik to szczególny miesiąc pamięci  o osobach korzystających z AAC. Tegoroczne hasło
przewodnie Międzynarodowego Miesiąca AAC brzmi:

„Wyjdź, zabierz głos i przebij się w odradzającym się świecie.”

UWAGA!!! A na koniec zadanie dla wnikliwych obserwatorów: podczas pobytu w szkole rozejrzyj
się po budynku. W niektórych miejscach można znaleźć przyczepione symbole – obrazki – ułatwia-
jące komunikację. Jeśli sam z nich nie korzystasz – pamiętaj, aby ich nie niszczyć! Są one bowiem
przydatne dla innych uczniów naszej szkoły.

Pamiętaj! Gdy ktoś nie mówi, nie znaczy, że nie ma nic do powiedzenia.

Źródło: www.aac.org.pl Symbole: Boardmaker Opracowanie: Joanna Suchanek
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Taniec

Taniec – układ rytmicznych ruchów ciała, powstających spontanicznie skoordynowanych zazwy-
czaj ze muzyką lub tylko elementem rytmicznym. Ruchy te mają wartość estetyczną i symboliczną.
Tańce mogą być podzielone i opisane ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub histo-
ryczne pochodzenie.

W tańcu intensywnie pracuje nie tylko ciało, gdy podczas wykonywania tanecznych ruchów pracują
nogi, ręce, korpus i głowa. W tańcu angażowane są także emocje – wzruszenia, radość, smutek, za-
duma… Tańcząc w parze znakomicie trenuje się interpersonalne zdolności, które z pewnością po-
magają w codziennym życiu.

Uczestniczenie w treningach tanecznych w wymiarze 3-5 godzin tygodniowo w krótkim czasie pro-
wadzi do poprawy postawy, ogólnego wzmocnienia organizmu i rozwijaniu kondycji. Nie do pomi-
nięcia są też inne efekty treningów – nowe znajomości, częstsze spotkania, wspólne wyjścia na im-
prezy.

Odrębnym tematem jest uczęszczanie na zajęcia w Zespołach Pieśni i Tańca, w formacjach tańca
towarzyskiego czy tańców nowoczesnych (np hip-hop). Wielogodzinne próby, kontakt z kilkudzie-
sięcioma koleżankami i kolegami, wyjazdy, uczestnictwo w festiwalach, przeglądach i turniejach
pozostawiają przepiękne wspomnienia na całe życie – w dobrej kondycji zdrowotnej.

Spalanie  kalorii  w tańcu  przebiega  jako skutek  uboczny ponoszonego wysiłku  i  przeżywanych
chwil. Nabiera się smukłej sylwetki, dobrej kondycji i wytrzymałości.

Jeśli chcesz potańczyć przyjdź na zajęcia „Lemoniady”

Ilustracja: źródło Internet Opracowanie: Pan Tomasz Naskręcki
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Nowy cykl artykułów pt.:„10 pomysłów na 
aktywność fizyczną”



JESTEM CHRZEŚCIJANINEM
W tym roku szkolnym jako uczniowie Szkoły Branżowej odkrywamy znaczenie bycia chrześcijani-
nem.

1. Na katechezie zastanawialiśmy się nad tym: Do czego świat mnie potrzebuje?

Doszliśmy do wniosku, że aby być pomocą dla innych już dziś możemy podejmować działania 
takie jak:

 Czerpać wiedzę i umiejętności od rodziców,
 Pomagać i opiekować się dziadkami.

Natomiast działania, które możemy podjąć,  aby pomagać innym ludziom oraz ulepszyć świat 
to min:

 Pilna nauka,
 Segregacja odpadów,
 Pomoc mamie w gotowaniu,
 Sprzątanie domu,
 Opieka nad rodzeństwem,
 Opieka nad zwierzętami.

2. Kolejne zagadnienie, które omawialiśmy to: Jak mogę rozmawiać z Bogiem? 

Efektem naszej pracy była krzyżówka. Zachęcamy do rozwiązania.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Mama Pana Jezusa.
2. Modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus.
3. Trzecia Osoba Boska.
4. Pismo Święte.
5. Duchowny.
6. Człowiek, który mieszka w niebie.
7. …… nadzieja i miłość.
8. Uczniowie Pana Jezusa.

Opracowanie: uczniowie klasy Ia BS pod kierunkiem katechetów: 
Pani Olgi Drażyk, Pani Elżbiety Uljanowskiej, Pana Andrzeja Szopy i Pana Marka Kubisty.
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Autor: Dominik Rydzkowski

Autorka: Katarzyna Ryguła
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Autorka: Marta Strzoda

Autorka: Martyna Rudek
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Autorka: Zofia Siennicka

Autor: Michał Szindler Autorka: Maria Kozyra
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Rozwiąż krzyżówkę obrazkową.
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Znajdź ukryte nazwy stolic Europy.

WARSZAWA,   PRAGA,   BERLIN,   RZYM,   PARYŻ,   KIJÓW,   
AMSTERDAM,   MADRYT,   BUDAPESZT,   ATENY,   BRUKSELA

Autorem zadań jest Patryk Popławski
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Julia Ziaja

Kamil Tekiela Julia Cybul

Julia Cybul

Michał Szindler
     Michalina Niemiec

Kasia Ryguła
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Małgorzata Borkowy

Małgorzata Borkowy    Małgorzata Bromboszcz

 Klaudia Hoffman Małgorzata Bromboszcz
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Źródło: Internet. Teksty wybrała i przepisała: Małgorzata Bromboszcz z SSPDP.
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Jasiu pyta mamę:
- Czy możemy napisać nowy list do św.
Mikołaja?
- Dlaczego?
- Bo ja chcę rower.
- Przecież cały czas marzyłeś o kolejce.
Nie chcesz już kolejki?
- Nie, bo w szafie u tatusia znalazłem 
całkiem nowa kolejkę - to po co nam 
dwie?

Po zakończeniu roku szkolnego Jasiu 
przychodzi do domu bardzo smutny.
- Co się stało? - pyta zatroskana mama.
- Spóźniłem się do szkoły i zostało dla 
mnie już tylko najgorsze świadectwo...

Na geografii nauczyciel pyta:
- Jasiu, czy znasz Kanał Sueski?
- Nie, proszę pana. Na moim osiedlu 
nie ma kablówki.

Jasiu pyta tatę:
- Tato, wiesz który pociąg ma najwięk-
sze spóźnienie?
- Który? - pyta zdziwiony ojciec.
- Ten, który w zeszłym roku obiecałeś 
mi na gwiazdkę.

Po śniadaniu mama mówi do Jasia:
- Nie, nie i jeszcze raz nie! Nie pójdziesz
do szkoły z takimi brudnymi rękami!
A Jaś na to:
- Dobrze, skoro się tak upierasz, zostanę 
w domu...

Jasiu pyta tatę:
- Tato, dlaczego słoń jest duży?
- Nie wiem.
- Tato, a dlaczego lwy mają kły?
- Nie wiem.
- Tato, a nie przeszkadzają ci moje pyta-
nia?
- Pytaj synku, pytaj, inaczej nic nie bę-
dziesz wiedział.

Ojciec usypia Jasia, śpiewając mu 
kołysankę. Po 20 minutach mama Jasia 
staje w drzwiach i cichutko pyta:
- Zasnął?
- Tak - szeptem odpowiada Jaś.

Mama pyta swego synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wy-
pytują, a ja o niczym nie wiem.

Dwóch chłopców rozmawia w przed-
szkolu:
- Mój tata pływa w marynarce! - chwali
się pierwszy.
- A mój w kąpielówkach! - odpowiada 
drugi.



SZKOLNE INFO „KLEKSA”

     „KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, październik 2021            35 

 

          

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU 
SZKOLNEGO 2021/2022

1 września każdy Wychowawca spotkał się 
w sali lekcyjnej ze swoimi Uczniami oraz 

ich Rodzicami / Opiekunami.
Do społeczności szkolnej dołączyli nowi 

uczniowie. Życzymy Wam trwałych 
szkolnych przyjaźni oraz sukcesów 

w nauce!

ZBIÓRKA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI

Jak co roku Szkolny Klub Wolontariusza 
organizuje zbiórkę kasztanów i żołędzi, czyli 

przysmaków leśnych zwierząt. 
Zebrane dary jesieni można zostawiać 

w przedsionku przy wejściu do starej części 
budynku szkoły.

WIRUSOOCHRONA

Uczniowie oddziałów 1-3 SP oraz 1-3 SP 
OET wzięli udział w wojewódzkiej akcji 

informacyjno-edukacyjnej 
„Wirusoochrona”. Uczniom zostały 

przekazane informacje na temat 
podstawowych zasad higieny osobistej, 

zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa 
grypy i koronawirusa.

SZKOLNE WYCIECZKI

Korzystając z dobrej pogody Uczniowie naszej 
szkoły byli w Skansenie „Zagroda Wsi 
Pszczyńskiej”, „Pokazowej Zagrodzie 
Żubrów”, Parku Pszczyńskim, Teatrze 

Żelaznym w Katowicach, Ogrodach Kapiasa 
w Goczałkowicach.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Uczniowie klas 1-3 SP włączyli się do 
ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata 

„Myślę, więc nie śmiecę”. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

Podczas zajęć matematyki, jak również 
w wybranych klasach podczas edukacji 

wczesnoszkolnej i zajęciach rozwijających 
kreatywność Uczniowie wykonywali zadania 

logiczne i matematyczne, gdzie główną 
„bohaterką” była kropka.

ZBIÓRKA NA RZECZ ZWIERZĄT

Pani Agnieszka Markowicz oraz Pani 
Marzena Słomka koordynują zbiórkę 

na rzecz zwierząt przebywających 
w schronisku. 

ŚLĄSKI TURNIEJ BOCCE

W dniach 28-29.09.2021 zawodnicy Szkolnego 
Klubu Sportowego „Motyl” wzięli udział 

w Śląskim Turnieju Bocce Olimpiad 
Specjalnych w Rudzie Śląskiej. 

Po zaciętych zmaganiach udało się wywalczyć 
następujące miejsca:

2 miejsce: Izabella Dudek i Patrycja Paluch, 
4 miejsce: Dawid Trojok i Oliwier Szreter. 

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych. 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI 
MNOŻENIA

1 października Pani Iwona Żurawik, Pani 
Edyta Kędzierska, Pani Katarzyna Gajda 
i Pani Joanna Nowakowska przygotowały 

rozmaite ćwiczenia, zadania i zabawy 
w celu utrwalenia umiejętności 

mnożenia liczb.

Informacje przygotowali uczniowie 4/5 c SP 
pod kierunkiem Pani Katarzyny Gajdy
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