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W tym wydaniu między innymi: • Poznajmy się • Głos rodziców • Kącik gwary śląskiej • 
Uczniowie dla Uczniów • Grudniowe rozmaitości • Szkolne info „Kleksa” • Angielski jest 
łatwy • Kącik czytelniczy • „Działamy wspólnie” rubryka Samorządu Uczniowskiego •

  Autorka rysunku: Patrycja Stanisławska
Autorzy bombek: Uczniowie 2a oet i 1a au Montessori



Drodzy  Czytelnicy!  W  poprzednim  wydaniu  „Kleksa”  zaprosiliśmy  Was  do  zabawy  
polegającej  na  odgadnięciu,  o  którym  Nauczycielu  jest  każda  z  zagadek.  Poniżej  
przedstawiamy rozwiązanie „Zagadkowego Dnia Nauczyciela”.

1. Pani Oliwia Szkudło

2. Pani Bożena Hałat

3. Pani Ewa Orzeł-Kilimnik

4. Pani Agnieszka Markowicz 

5. Pan Arkadiusz Kluska

6. Pani Bożena Malcharek

7. Pani Marzena Kołodziejczyk

8. Pan Marek Rozmus

9. Pan Tomasz Naskręcki

10. Pani Joanna Purat

11. Pani Joanna Suchanek

12. Pani Dorota Drab 

13. Pani Monika Stachowicz

14. Pani Ewa Pitner-Wróblewska 

15. Pani Wioleta Całka

16. Pan Grzegorz Gajda

17. Pani Marzena Larem-Szynk

18. Pani Katarzyna Fryc 

19. Pani Renata Mych

20. Pani Katarzyna Gajda

21. Pani Barbara Jędrzejczyk

22. Pan Krzysztof Sobiegraj 

23. Pani Hanna Kołodziejczyk

24. Pani Kamilia Olech-Kantor 

25. Pani Marzena Słomka 

26. Pani Grażyna Wajda

27. Pani Justyna Tasak

28. Pani Agnieszka Grzesiak 

29. Pani Alicja Niechciał

30. Pani Agnieszka Szymańska 

31. Pani Joanna Warzycha-Boszkowicz

32. Pani Sylwia Lich-Pogoda

33. Pani Anna Wąs

34. Pani Beata Piecha-Frycowska 

35. Pani Barbara Czernik

36. Pani Joanna Janczykowska

37. Pani Barbara Żaczek-Janeczko 

38. Pani Róża Hryszko

39. Pan Marcin Król

40. Pan Janusz Mędrak

41. Pan Piotr Grzesiak 

42. Pani Patrycja Majcherczyk-Ryrak

43. Pani Anna Stankowska-Danielczyk

44. Pani Agata Stolecka 

45. Pani Monika Malchar 

46. Pani Anna Łukowiec 

47. Pani Agnieszka Korba 

48. Pani Beata Mędrak 

49. Pani Miłosława Kania 

50. Pani Weronika Błażejewska-Palowska

51. Pani Elżbieta Uljanowska 

52. Pani Izabela Bojda

53. Pani Monika Kapała

54. Pani Róża Staniszewska

55. Pani Aleksandra Szymańska

56. Pani Edyta Maciąg

57. Pani Iwona Żurawik

58. Pan Andrzej Szopa 

59. Pani Jolanta Łabudzka

60. Pani Małgorzata Bunio 

61. Pani Beata Regiec-Baścik

62. Pani Anna Gurgul 

63. Pan Robert Gondzik

64. Pani Monika Blot

65. Pani Grażyna Markowicz

66. Pani Magdalena Wróbel

67. Pani Barbara Grabowska

68. Pani Joanna Nowakowska
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Jestem Krzyś, mam 8 lat. 
Niedawno były moje 

urodziny. W szkole mam 
w klasie jednego kolegę – 

Maksa. Lubię go. Siedzimy 
niedaleko siebie. Lubię 

moją klasę.

Jestem Julia Waluś. Mam 
8 lat. Mieszkam w Tychach. 
W klasie jest ze mną Zuzia, 

Maks i Krzyś. Maksa 
znałam już wcześniej, 
Zuzię i Krzysia znam 
od niedawna. Lubię 

się z nimi bawić. Lubię 
zajęcia w świetlicy.

Krzyś ma 8 lat i chodzi do klasy 
pierwszej.  Ma młodszego brata. Lubi 

układać z klocków ciekawe konstrukcje. 
Interesuje się wędkarstwem. Bardzo lubi 

łowić ryby - wędkować ze swoim 
wujkiem.

Mama Krzysia

Krzysiu to mój kolega. 
Razem siedzimy w ławce. 

Fajnie, że mam kolegę. 
Lubię się z nim bawić i grać 

na WF-ie.
kolega Maks

Julia ma 8 lat. Jest wesołą, pogodną 
dziewczynką. Lubi bawić się 

z rodzeństwem oraz Zuzią, Maksem 
i Krzysiem z klasy.  Układa puzzle, 

koloruje obrazki, jednak najbardziej lubi 
bawić się lalkami, czesać je i ubierać.

Wychowawczyni

Julia to moja koleżanka 
z klasy. Lubię Julkę. Jest 
miła. Razem się uczymy 

i bawimy, układamy klocki. 
Cieszę się, że jest Julia.

koleżanka Zuzia

prace Julki prace Krzysia

Zdjęcia: archiwum klasowe.



Franek jest uczniem klasy II OET. Do klasy chodzi razem z Darią,
Hanią i Alą. Wychowawczynią jest Pani Joanna Suchanek i pomocą na-
uczyciela Pani Joanna Gąstoł. Jest rodzynkiem w klasie jako jedyny chło-
pak, ale mam nadzieję, że może z czasem dołączy do nich jeszcze jakiś
chłopak.  Franek  bardzo  lubi  swoje  koleżanki,  a  najbardziej  Darię.
W domu lubi oglądać bajki,  grać na tablecie  i  prosi,  abym mu czytała
książki przyniesione z biblioteki - sam jeszcze ma kłopoty, aby poskładać
literki. 

Klasa  trafiła  na  nieciekawy  czas
zaczynając  pierwszą  klasę  w  czasie
pandemii, ale dzięki ogromnej pracy
Pani  Asi  udawało  się  codziennie
łączyć  zdalnie  i  w ten  sposób oma-
wiać  materiały  przygotowane  przez
Nią w prezentacji. Były też i zadania, które wykonywaliśmy wspólnie z Frankiem w domu. I wtedy
okazywało się, że mój Franuś wcale nie jest takim aniołkiem, że potrafi być uparty i nie zawsze
chce wykonywać zadania które powinien zrobić (upór to cecha dominująca przy Zespole Downa
i oczywiście uśmiech, który rozbraja wszystkich).

W drugiej klasie zaczęły się zajęcia na basenie, z których bardzo się cieszę. Wiemy jak woda wspa-
niale wpływa na rozwój i do tego jeszcze hydroterapia! Franek jest tak szczęśliwy, że nie chce
wyjść z wody. :) Trwają również zajęcia metodą Tomatisa, dzięki którym widzę, że Franek zaczął
więcej i wyraźniej mówić. Na pewno jest to też zasługa Pani Miłosławy - logopedy. Od tego roku
szkolnego został wdrożony mobiDziennik, super sprawa, jak się go używa. Dzięki Pani Asi mam
aktualne wieści o pozytywnym lub negatywnym zachowaniu Franka i dzięki temu na bieżąco może-
my reagować na różne sytuacje.
Jestem bardzo zadowolona,  że w szkole tak dużo się dzieje,  dziękuję i pozdrawiam wszystkich
nauczycieli i uczniów.

Mama Franka Renia Kucz
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W imieniu Jasia dziękujemy 
wszystkim pracownikom szkoły 

za życzliwość, wieloletnią 
serdeczną i cierpliwą opiekę 
oraz za udział w pogrzebie, 

modlitwę i zamówione msze św. 
Dziękujemy także koleżankom 

i kolegom Jasia za wspólnie 
spędzony, radosny czas. 

Rodzina Jasia



W ramach szkolnej akcji ,,ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI..." ucznio-
wie  ze  swoimi  nauczycielami  odwiedzili  miejsca  pamięci  oraz
uporządkowali bezimienne i opuszczone groby w okolicy. Przed-
stawiciele Klubu Wolontariusza, Samorządu Uczniowskiego oraz
Branżowej Szkoły I Stopnia udali się 25 października na Cmen-
tarz Parafialny Paprocany. Dołączyli do nas uczniowie z Zespołu
Szkół nr 6.  Wspólne działania  okazały się skuteczne.  Młodzież
z nauczycielami posprzątała kilkanaście grobów oraz zapaliła zni-
cze.  Światełka  pamięci  zapalili  również  młodsi  uczestnicy
akcji  ,,Szkoła  pamięta".  Zapalone  znicze  przypomniały  wszyst-
kim, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o zmarłych, zarówno
bliskich, jak i tych, którzy zapisali się na kartach historii.
PokazaliśMY, że Tychy pamiętają!

W odpowiedzi na pismo Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek
Oświatowych w Wołowie Samorząd Uczniowski ZSS nr 8 w Tychach wziął udział w wymianie
kartek pocztowych pomiędzy szkołami specjalnymi z całej Polski. Wszystkie otrzymane kartki będą
wykorzystane do utworzenia wraz z uczniami mapy Polski. Czy ktoś z Was był w Wołowie?  Może
widokówka, którą otrzymaliśmy z pozdrowieniami będzie zachętą, aby odwiedzić to miasto?!

Zachęciliśmy do zorganizowania w klasach zabaw andrzejko-
wych z przymrużeniem oka i przysłania do nas FOTOrelacji.
Najciekawsze  zdjęcia  zostały  nagrodzone  i  umieszczone
na  Facebooku.  Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się  prze-
pyszne ciasteczka z wróżbami, które upiekli uczniowie szkoły
branżowej I stopnia.

     Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
     Pani Bożena Malcharek, Pani Magdalena Gawęda-Pyś,
     Pani Marzena Słomka, Pani Agnieszka Markowicz

6          „KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2021 

 

          



     🌍 🌎 KĄCIK EKOLOGICZNY 🌎 🌍 

Opracowanie: Pani Marzena Słomka i Pani Agnieszka Markowicz.
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Kontynuujemy całoroczną zbiórkę na rzecz bezdomnych zwierząt.
Pomóż im!!!

Jeśli masz niepotrzebne koce, pościel, ręczniki, kołdry (nie z pierza), miski 
metalowe, karmę dla zwierzaków (lepiej mniej, a lepszą) to nie wyrzucaj. 

Przynieś nam, a my zawieziemy do schroniska.

Według raportu WWF przeciętny człowiek spożywa tygodniowo ilość 
plastiku odpowiadającą wielkości karty kredytowej.

Jak ograniczyć zużycie plastiku ?

 ⚙Zrezygnuj z butelkowanej wody.
 ⚙Noś własne torby na zakupy.
 ⚙ Pakuj żywność we własne opakowania.
 ⚙Zrezygnuj z określonych produktów plastikowych.
 ⚙Zrezygnuj z dań gotowych, na wynos i cateringu dietetycznego, 

    pakuj jedzenie w śniadaniówki.
 ⚙Kupuj kosmetyki w kostce.
 ⚙ Stosuj bambusową szczoteczkę do zębów.

Chcesz wiedzieć więcej → zajrzyj na stronę internetową szkoły http://zss8.edu.pl
do zakładki ekologicznej lub na gazetki ścienne!

http://zss8.edu.pl/


poradnik koleżeński pod redakcją szkolnego pedagoga Weroniki Błażejewskiej-Palowskiej

_______________________________________________________________________________

Popularność i  sława to inaczej  uznanie,  powodzenie,  przebojowość,  wzięcie.  Bycie popularnym

ma swoje zalety, ale też konsekwencje. Czasem popularność zabiera nam prywatność. 

Co sami wiemy o popularności? O tym w poniższym artykule.

Pedagog pyta: Co to znaczy być popularnym i sławnym?

Popularny jest ten, kogo lubimy i znamy. /Małgorzata/

Znamy taką osobę i lubimy. /Sebastian/

To znaczy, że osoba jest miła i uśmiecha się do innych. /Dariusz/

Ktoś, kto ma nagrody za występy, dobrze tańczy i jest znany. /Martyna/

To znaczy, że ktoś jest znany. /Izabela/

Ktoś jest ważny, robi coś ważnego. Popularny jest sportowiec, albo aktor. /Wiktoria/
Ktoś znany i lubiany, jak nauczyciel. /Aleksandra/

To znaczy być aktorem, mieć dużo pieniędzy.
Osoba sławna ma limuzynę i duży dom. /Tomasz/

Pedagog pyta o pomysły: Czy w Twojej klasie jest ktoś popularny? Jeżeli tak 

to dlaczego?

To Daniel. On chodzi w koszuli i marynarce.
On jest szefem. /Sebastian/

Nie ma takiej osoby. /Izabela/

Alan – każdy do niego podchodzi. /Wiktor/

W klasie to Oliwia – bardzo ją lubię. 
Na świetlicy to Patrycja – jest miła na świetlicy. /Dariusz/

Ja jestem popularna. Wszyscy mnie znają. /Wiktoria/

To pani Edyta. Ona rozmawia zawsze ze mną. /Aleksandra/

To Dawid – on tańczy najlepiej. /Martyna/

_______________________________________________________________________________

Przysłowia o popularności i sławie: Dobra sława warta więcej niż wielkie bogactwo ---
--- Im straszniejszy przeciwnik, tym sławniejsze zwycięstwo ---

--- Im trudniejsze dzieło, tym większa sława --- Popularności nie kupisz pieniędzmi ---
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Z  wielką  radością  wspólnie  z  Szymonem  i  Łukaszem  przygotowałam  dla  Was  naszą  wersję
KALENDARZA ADWENTOWEGO. Uważamy, że jest wyjątkowy, bo nie daje nam słodyczy, ale
oferuje  coś  wyjątkowego  –  MAGICZNE CHWILE Z NAJBLIŻSZYMI.  Czas,  który spędzamy
z osobami, które kochamy to okazja do przytulania, do rozmowy. To czas kiedy czujemy, że jeste-
śmy ważni i czujemy się zauważeni. Będąc razem jesteśmy wspólnotą, drużyną, która poradzi sobie
z wszystkimi przeciwnościami. Często o tym zapominamy i nawet będąc pod jednym dachem nie
jesteśmy ze sobą. Wykorzystajmy ten przedświąteczny i świąteczny czas do cieszenia się na nowo
swoją bliskością.
Na każdym pierniczkowym domku odczytacie propozycje na wspólne spędzenie czasu. Większość
dni  wprawdzie  już  za  nami,  ale  przecież  wiele  z  tych  propozycji  możecie  wykorzystać  także
 w ciągu całego roku. Życzymy Wam dobrej zabawy. 😊 
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Opracowanie: Szymon Kuczma i Łukasz Litiński pod kierunkiem Pani Moniki Kapały.
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Święta w Danii
Duńskie dzieci uwielbiają kalendarze adwentowe. Dni do Świąt odlicza się na kalendarzu świecz-
kowym.  Na  świeczce  zaznaczone  są  dni  od  1  do  24  grudnia.  Codziennie  zapala  się  świeczkę
i zdmuchuje się ją, kiedy dana cyfra się wypali. W Wigilię msza święta w kościołach odprawiana
jest po południu. Potem całe rodziny spotykają się i siadają do wielkiej świątecznej kolacji i jedzą
białą kiełbasę medister, kaczkę albo pieczeń wieprzową z ziemniakami. Po posiłku są tańce wokół
choinki, śpiewanie kolęd i okolicznościowych piosenek. Duńskie dzieci wierzą, że Mikołaj mieszka
na Grenlandii, a jego sanie po niebie ciągnie zaprzęg reniferów.

Święta na Filipinach
16 grudnia zaczyna się Simbang Gabi. Przez dziewięć dni o czwartej nad ranem Filipińczycy cho-
dzą do kościoła. Mówi się, że temu, kto weźmie udział we wszystkich 9 mszach, spełni się życze-
nie. 24 grudnia, który jest ostatnim dniem w cyklu, o północy odprawia się pasterkę na pamiątkę
narodzin Jezusa. Po mszy rodzina i przyjaciele spotykają się w środku nocy przy obfitej kolacji
świątecznej. Popularnym daniem jest bibingka, czyli rodzaj ryżowego naleśnika podawanego na li-
ściu bananowca. Pije się też ogromne ilości gęstego ciepłego kakao. Dopiero po kolacji nadchodzi
chwila rozpakowywania prezentów.

Święta w Holandii
W święta Holendrzy jedzą ogromne ilości speculaas. Są to brązowe kwadratowe ciastka z dziurką.
Przez te dziurki przewleka się sznurek i wiesza speculaas na choince. W Wigilię prezenty od Miko-
łaja leżą pod choinką. Mikołaj po holendersku to Kerstman.

Święta w Meksyku
Wigilia nazywa się Noche Buena, co oznacza „dobra noc”. Wiele osób o północy idzie na pasterkę.
Potem zasiada się do świątecznej kolacji, a na niebie eksplodują fajerwerki. Klasykiem na meksy-
kańskim świątecznym stole jest pieczony indyk i tamalas, czyli liście kukurydzy nadziewane mię-
sem i warzywami. Dzieci piją ciepłe kakao z cynamonem i ciastem kukurydzianym, od którego ka-
kao robi się cudownie gęste. Deser to na przykład tort ananasowy. W niektórych rodzinach Mikołaj
albo Dzieciątko Jezus wręczają prezenty już w Wigilię, ale sporo dzieci musi zaczekać do 6 stycz-
nia, kiedy to Trzej Królowie zostawiają im prezenty w butach.

Święta w Stanach Zjednoczonych
Amerykański Mikołaj nazywa się Santa Claus i mieszka na biegunie północnym. W Wigilię dzieci
zostawiają dla niego mleko i ciasteczka, a na kominku wieszają świąteczną skarpetę. Nocą Mikołaj
fruwa między kominami, żeby w skarpetach zostawić prezenty. Czarodziejskie renifery nazywają
się: Kometka, Amorek, Tancerz, Pyszałek, Błyskawiczny, Fircyk, Złośnik i Profesorek i często po-
maga im dziewiąty,  najsłynniejszy  renifer  Rudolf  z  czerwonym, świecącym nosem.  25 grudnia
dzieci, gdy tylko otworzą oczy, biegną do salonu poszukać śladów Mikołaja i otworzyć prezenty.

Źródło: Święta na świecie, Sofie Maria Brand.
Tekst przepisały: Małgorzata Bromboszcz i Izabella Dudek z 2 A SSPdP.

12         „KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2021 

 

          



Wiktoria: moim zdaniem prawdziwa choinka jest lepsza i ładnie pachnie,
a sztuczna nie pachnie. Zalety prawdziwej choinki są takie, że ładnie wygląda
i pachnie,  a wady, że wysycha i może dojść do pożaru. Zalety sztucznej cho-
inki są takie, że można ją używać kilka lat, a wady, że nie pachnie.

Oliwier: lepsza jest sztuczna choinka, bo można ją co roku używać i nie
niszczy się przyrody wycinając ją w lesie. Zalety prawdziwej choinki: ładnie
pachnie, jest naturalna. Wady: szybko usycha i opada z igieł, trzeba ją podle-
wać. Zalety sztucznej choinki: jest wielokrotnego użytku. Wady: nie pachnie,
trzeba ją umyć z kurzu przed użyciem.

Patrycja - klasa 4a Au (gościnnie w naszej dyskusji): żywa choinka jest
lepsza, bo ładnie pachnie. Wadą takiej choinki są kłujące igły, zwłaszcza przy
ubieraniu i rozbieraniu.

Na koniec troszkę ekologii: 
choć może to wydać się zaskakujące, żywe drzewko zostawia za sobą o wiele
mniejszy ślad, niż jego plastikowy odpowiednik, który nie dość, że zużywa
energię do jego wyprodukowania, to jeszcze na wysypiskach rozkłada się  
setki, a nawet tysiące lat.

A sztuczne choinki przecież też w końcu wylądują w koszu - częściej ze starości, rzadziej z powodu
pojawienia się nowszego, ładniejszego modelu. W tym wypadku żywe drzewko jest bezpieczniej-
szym dla środowiska wyborem, bo podczas wzrostu pochłania z atmosfery dwutlenek węgla i jest
w 100 procentach biodegradowalne. Czy ktoś ma pomysł jak rozstrzygnąć ten spór?

Opracowanie: uczniowie z klasy 6/7/8a OET pod kierunkiem Pani Róży Hryszko.
Ilustracje: Aleksandra Strzępka i Dawid Świtała.
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Jak rozstrzygnąć spór między zwolennikami sztucznych choinek, 
a tymi, którzy na święta muszą mieć w domu choinkę prawdziwą? 
Każda opcja ma swoje wady i zalety.

Kacper: żywą choinkę można po świętach posadzić w ogrodzie 
albo w lesie. Wtedy choinka dostaje drugie życie. Minusy takiej 
choinki to, że gubi igły i są z tego śmieci, a plusy , że pachnie 
lasem i świętami. Zalety sztucznej choinki, to że wystarcza 
na wiele lat, a minus jest taki, że ma zapach plastiku i jak 
wyląduje na śmietniku, to leży tam bardzo długo.

Natan: uważam, że sztuczna choinka jest lepsza. Jej zaletą jest 
to, że możemy mieć ją przez parę lat czym chronimy choinki 
prawdziwe. Wadą jest tylko to, że nie pachnie. Zaletą prawdziwej 
choinki jest zapach, który unosi się w całym domu. Wadą jest 
to, że wtedy jest wycinanie milionów drzewek prawie na całym 
świecie. Następną wadą jest, że po świętach wszystkie te drzewka 
są wyrzucane. I to, że choinka prawdziwa szybko może się zapalić.

 

          

Która lepsza – sztuczna czy prawdziwa?



Każdego roku podczas zimowej przerwy świątecznej wykonujemy różne czynności. Przypominają
nam, że Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Wiele osób i rodzin ma swoje tradycje,
które rok w rok powtarza.  I  my również!  Dekorujemy mieszkanie,  wysyłamy kartki  pocztowe,
piszemy  sms-y z życzeniami, pieczemy pierniczki, przygotowujemy wigilijne potrawy, spotykamy
się z rodziną, przyjaciółmi, łamiemy się opłatkiem, idziemy na Pasterkę, śpiewamy kolędy, dajemy
i przyjmujemy prezenty oraz… oglądamy filmy.

Przygotowując  się  do  napisania  tego  artykułu  zaczęliśmy  od  obejrzenia  amerykańskiego  filmu
„Kevin sam w domu”. Film powstał w 1990 roku, a więc ma już 31 lat. Okazało się, że są w naszej
klasie uczniowie, którzy film obejrzeli pierwszy raz w życiu. Jak to możliwe? Przecież film jest
dostępny w Internecie i co święta Bożego Narodzenia emitowany w telewizji. A jednak!

Michał  postanowił  sprawdzić  jak  to  jest  u  nas  w  szkole.  Pewnie  niektórzy  z  Was  pamiętają
chłopca, który wchodził do sali lekcyjnej, zadawał jedno pytanie, notował coś na kartce, dziękował
i wychodził. Otóż były to poważne badania, których wyniki prezentujemy poniżej.
W ankiecie udział wzięło 78 uczniów i 46 pracowników naszej placówki – razem 124 badanych.
Uczniowie i pracownicy  odpowiadali na pytanie, które brzmiało: „Czy kiedykolwiek oglądaliście
film  Kevin  sam w domu?”.  64  uczniów  i  42  pracowników  odpowiedziało  twierdząco  –  czyli,
że oglądało film, natomiast 14 uczniów i 4 pracowników nigdy. Można było usłyszeć komentarze:
„Co roku oglądam ten film”, „Oglądałam 20 razy”, „Pewnie nie ma osoby, która nie widziała”.

Film przedstawia losy ośmioletniego chłopca -
Kevina,  którego  rodzina  wyjechała  na  święta.
Z powodu pośpiechu zapomnieli o nim i zosta-
wili samego w domu. W tym czasie włamywa-
cze zainteresowali się domem. Kevin starał się
go ochronić.

Zastanawialiśmy  się  co  byśmy  zrobili,  gdyby
rodzina  o nas  zapomniała  i  zostalibyśmy sami
na święta w domu.

Julka byłaby smutna i wystraszona, poszłaby do sąsiadów i poprosiła, by zadzwonili po rodziców.
Gdyby Michał został sam w domu to wybrałby się na rowerową wycieczkę z Bierunia do Tychów,
a po powrocie poszedłby do kolegi. Michalina ucieszyłaby się z pustego domu, zaprosiłaby znajo-
mych i zrobiła szaloną imprezę z zakazem palenia papierosów. Kasia miałaby w końcu komputer
sama dla siebie, nie musiałaby czekać, aż brat pozwoli jej pograć. Mogłaby grać cały dzień i całą
noc. A co wy byście zrobili Drodzy Czytelnicy?

Opracowanie: uczniowie z klasy 3b Montessori pod kierunkiem Pani Katarzyny Gajdy.
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Drodzy Czytelnicy!
Oto cykl artykułów, w których zdobywacie 
informacje na różne tematy lub poznajecie 

różne opinie. Miłej lektury.

GDYBYŚ ZOSTAŁ SAM/ZOSTAŁA SAMA W DOMU TO:
Nie otwieraj drzwi do domu osobom nieznajomym.

Nie używaj przedmiotów, które mogą być niebezpieczne.
Nie biegaj po mieszkaniu. Nie wychylaj się przez okno, balkon.

Nie baw się prądem, gniazdkami elektrycznymi, kablami.
Nie jedz kolorowych pastylek – to mogą być leki.

Nie pij tego co znajdziesz w butelkach i słoikach – to mogą byś środki chemiczne.



Źródło: na podstawie informacji prasowych.
Teksty wybrali i przepisali: Klaudia Hoffman, Marcin Soboń, Julia Ziaja, Martyna Rudek.
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DOCENIONA URODA TARNOWA

Tarnów to jedyne polskie  miasto,  które znalazło  się  na liście  15 najpiękniejszych  miejsc
w Europie. Amerykański serwis CNN Travel ogłosił ranking mniej znanych, lecz urokliwych
punktów na Starym Kontynencie. Lista obejmuje zakątki z Chorwacji, Holandii, Portugalii,
Norwegii  i Grecji.  Wymieniony Tarnów porównywany był z Krakowem, zanim zagościły
w nim tłumy turystów. To miasto położone w województwie małopolskim liczy około 100
tysięcy mieszkańców. Ma zadbane średniowieczne kamienice na Starym Mieście. 

PTAKI ŚPIEWAJĄ INACZEJ

W ciągu ostatnich 25 lat śpiew ptaków zmienił się na mniej interesujący. Kojące trele słowi-
ków, skowronków, kosów i wróbli zastąpił  przeszywający krzyk mew i srok. Tak wynika
z badań przeprowadzonych w Europie i Ameryce Północnej. Zarejestrowane dźwięki stały się
bardziej  uproszczone, ubogie i nie są już przyjemne dla ludzkiego ucha. Jest to związane
z tym,  że  zmieniła  się  liczba  danych  gatunków na  określonych  terenach.  Jednych  ubyło,
a drugich przybyło. Duży wpływ na skrzydlate stworzenia ma też hałas miejski. Ptaki wydają
coraz wyższe dźwięki. Wtedy ich głosy nie są zagłuszane przez te niskie, pochodzące od sa-
mochodów i maszyn. Specjaliści są zdania, że to zjawisko ma niedobry wpływ na nasze sa-
mopoczucie i zdrowie. Poza tym kontakt człowieka z naturą stał się przez to uboższy.

NOWE DOWODY OSOBISTE

Wnioski o nowe dowody osobiste można składać już od 8 listopada. Zmieniona została nie
tylko  warstwa graficzna.  Dokument  wzbogacony będzie  o zapis  dwóch odcisków palców
i widoczny podpis właściciela. Unowocześnienie przewidziane jest wyłącznie w dowodach
wydawanych osobom powyżej 12. roku życia. Nowy wzór i technologia wiążą się z dostoso-
waniem się do wymogów unijnych. Posiadacze wciąż ważnych dowodów tożsamości nie mu-
szą ubiegać się o wymianę – ich ważność trwa do daty zapisanej na dokumencie

TAJEMNICE ZWIERZĄT – LEGRYS HERKULES

Największym kotem na świecie jest Herkules żyjący w rezerwacie Myrtle Beach Safari Wil-
dlife w Karolinie Południowej (USA). Ten tytuł otrzymał w 2013 roku. To legrys. Jego mama
była samicą tygrysa, a tata samcem lwa. Jest dwa razy większy od swoich rodziców. Herkules
mierzy 3,33 metra i waży ponad 400 kilogramów. Nie jest on jedynym legrysem, ale sławę
swą zawdzięcza  właśnie  potężnemu wyglądowi,  który  odnotowano w „Księdze  rekordów
Guinnessa”. Lubi pływać i jest towarzyski. 



WYPRAWKA CZYTELNICZA DLA PIERWSZOKLASISTÓW

Pierwszoklasiści  – Julka, Zuzia, Krzysiu i Maksiu otrzymali  Wyprawkę Czytelniczą  w ramach
projektu MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK wraz z listem do rodziców, zachęcającym
do systematycznego wspólnego czytania. 

W skład wyprawki wchodzą:

● „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlep-
szych polskich autorów dziecięcych

● „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać ra-
zem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodzi-
ców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać

dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla
dzieci i aktywności związane z tekstami z książki

●  Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc
naukę alfabetu i czytania. 

Projekt  jest  realizowany  przez  Instytut  Książki,  który  za  sprawą  przygotowanej  specjalnie  dla
pierwszoklasistów książki chce ich zaprosić do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność
rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury –
tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

W czasie  swojej  pierwszej  wizyty  w szkolnej  bibliotece  uczniowie  kl.  I  SP AU Montessori  –
z ogromną ciekawością słuchali opowiadania „Kicia Kocia w bibliotece”. Poznali zasady korzysta-
nia z biblioteki szkolnej oraz spróbowali swoich sił w potyczkach z bajkowymi postaciami.

Życzymy wspaniałych przygód z książką!

Opracowanie: Pani Renata Mych
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DLA NAJMŁODSZYCH – POLECAM:

Stanecka Zofia: Basia i Boże Narodzenie
To wyjątkowa i pouczająca książka. Z niej dowiecie się, czy prawdziwy Święty Mi-
kołaj istnieje? Jakie dania powinny znaleźć się na wigilijnym stole? Na kogo pod-
czas świątecznej kolacji czeka jeden pusty talerz?
Główna bohaterka – Basia,   długo nie  zapomni tych Świąt Bożego Narodzenia.
Mama Basi łamie sobie rękę, a lekarz zabrania jej cokolwiek robić. Wszystko stanę-
ło  pod znakiem zapytania.  I  co  teraz? Bez  pomocy mamy Święta  mogą się  nie
udać... Jednak na pomoc rusza cała rodzina Basi! Wspólnie robią dekoracje, paku-

ją prezenty i gotują świąteczne potrawy.  Każdy ma swoje zadanie, a razem działają jak jedna wiel -
ka drużyna.

Koniecznie przeczytaj!

DLA MŁODZIEŻY - POLECAM: 

Charles Dickens: Opowieść wigilijna

Piękna i ponadczasowa opowieść Charlesa Dickensa o magii świąt Bożego Naro-
dzenia, o czynieniu dobra i o wzajemnej życzliwości. 
Główny bohater - Ebenezer Scrooge jest bezduszny, skąpy i samolubny. Całe dni
spędza w swoim biurze – z nosem w opasłych księgach rachunkowych. Dobrych
uczynków unika jak ognia, nigdy nie bywa miły i nienawidzi Bożego Narodzenia.
Jednak pod wpływem niesamowitych wydarzeń, które następują w pewną wigilijną

noc, jego życie całkowicie się zmienia… 

Super książka na grudniowe, świąteczne dni. 

Jeśli masz ochotę posłuchaj audiobooka, klikając na podany link 
https://www.youtube.com/watch?v=g1rsidzIAXA

Z LEKTURNIKA EWY LYSKO - Ewa poleca:

CUDOWNYCH I PEŁNYCH MAGII
 ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA !!!

Pani Renata Mych
„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2021        17

 

          

https://www.youtube.com/watch?v=g1rsidzIAXA
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Przyjaciel
Przyjaciel to taka osoba, której można zaufać.
Takiemu przyjacielowi wszystko można powiedzieć.
On nikomu nie powie.
Będzie to trzymał w tajemnicy. 
Kiedy mu powiesz - on przyjdzie. 

Zima
Zima przyszła do nas mroźna.
Dzieci cieszą się z zimy
Bawią się, rzucają się śnieżkami i lepią bałwana.
Dzieci są zadowolone z  zimy.

Arek P. – absolwent

Przyszedł Mikołaj bielutki.
Otarł o siebie wszystkie smutki.

I powiedział: - Idę do dzieci
By im dać dużo słodkości i miłości.

Padał wtedy śnieżek i przyszedł reniferek.
I tym grzecznym dzieciom dał prezenciki

By się uśmiechnęły na dwie chwilki.

Maciej Mikołajczyk

Święta Bożego Narodzenia to 
takie poważne święta, bo czekamy 

na dobrego Jezusa, który kocha 
nas i wie wszystko o nas. 

Przyjaźń to jest wielka rzecz.
To jest zaufanie, pomoc, 

rozmowa i modlitwa.
To możliwość 

picia kawy z tą osobą. 

Magda Hawranek – absolwentka

Wiersz o ŚWIĘTACH.
Te dni są jak bajka przepiękna,
choinka ustrojona jak Panienka.
Dla niespodziewanego gościa 

miejsca bez liku.
Mikołaj dla grzecznych.

I dużo radości. 

Andrzej M. – absolwent

Ilustracje: Semir T. z SSPdP

Ilustracja:
Sandra Szindler
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„Jak dobrze mieć kogoś”

Jak dobrze mieć kogoś
Kto dobrze rozumie Cię
Jak dobrze żyć w przyjaźni
Z kimś, kto bardzo dobrze zna tę osobę.
Dobrze mieć kogoś, kto jest taki dobry,
Taka znajomość cechy ma najlepsze,
Bo przyjaźń jest cudowna,
Dziękuję tej osobie, z którą się przyjaźnię.
Chcę, by tak było dalej. 

Małgosia B.

Boże Narodzenie to magiczny czas,
gdzie choinki przyświecają nam blaskiem.
Kiedy Mikołaj z reniferami fajnie jedzie.

Rodzina fajnie siedzi przy stole. 

Arek M. – absolwent

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
całemu GRONU PEDAGOGICZNEMU, 
wszystkim PRACOWNIKOM SZKOŁY 
oraz Wam KOLEŻANKI I KOLEDZY, 

życzymy dużo radości i miłości.

Uczniowie klasy 2/3 C SSPDP

Praca: Wiktor Mańkowski

Praca: Wiktoria Stanula



Nasza Wilijo

Przed wieczerzom wszyscy idom sie szykownie oblyc. Jo, Cilka i Bercik kukomy bez łokno, jeźli
sie już pokozała piyrszo gwiozdka, a łojciec zapolo świyczki na stole. Jak ta piyrszo gwiozdka bly-
sknie, to cołko familijo siodo do stoła. 
Napoczyno sie pociyrzym, a łojciec czytajom wanielijo o narodzyniu Jezusa. Potym wszyjscy dzie-
lom sie oblatkym, winszują se i siodajom wieczerzać.

Przodzij  jy  sie  siymiyniotka,  potym grzibionka,  smażonego kapra,  kapusta  z  grochym,  kompot
ze suszków i moc inkszych szpecyjałów. Na  ostatku moczka, makówki i kołocz. Zdo sie skoszto-
wać z kożdyj potrawy, bo jakby ftoś niy spróbowoł wszyjskiego,  toby mu mogło jodła na bezrok
niy styknońć.

Żodyn niy śmiy pryndzyj stanońć od stoła, aże cołko familijo niy powieczerzo. Potym idzie sie pod
krizbaum po gyszynki, kere prziniosło Dzieciontko. Pryndzyj trza było ale odewrzić łokno, coby
Dzieciontko poradziyło wlyź. Wszyjscy śpiywomy kolyndy i je moc uciechy przi graczkach i roz-
prawianiu. Jak już se wszyjscy dychnom, to trza iść do kościoła na pastyrka, coby piyknie napo-
cznońć świyncyniy godów.

Źródło:  wybrane fragmenty „Górnoślonski ślabikorz” oparty na zasadach ortograficznych opraco-
wanych pod kierownictwem prof. Jolanty Tambor (Chorzów 2010).
Tekst przepisał Arkadiusz P. – absolwent. Konsultacja: Pani Joanna Gąstoł.
Ilustracje wykonały: Maria Kozyra i Martyna Rudek.
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SŁOWNICZEK: Wilijo- Wigilia; szykownie oblyc-ładnie się ubrać; kukomy- zaglądamy, pa-
trzymy ukradkiem; pociyrzym- pacierzem; wanielijo- ewangelia; oblatkym- opłatkiem; wiecze-
rzać- jeść kolację, wieczerzę; przodzij jy sie siymiyniotka, grzibionka, kompot ze suszkow i moc
inkszych szpecyjałów- najpierw je się zupę z siemnienia, zupę grzybową, kompot z suszonych
owoców i dużo innych smakołyków; zdo sie skosztować- trzeba spróbować; ftoś- ktoś; toby mu
mogło jodła na bezrok niy styknońć- mogłoby mu w przyszłym roku nie wystarczyć jedzenia;
krizbaum- drzewko bożonarodzeniowe, choinka; gyszynki- prezenty; odewrzić- otworzyć; pora-
dziyło wlyź- mogło wejść; moc uciechy przi graczkach i rozprawianiu- dużo radości przy za-
bawkach i rozmowach; dychnom- odpoczną; coby piyknie napocznońć świyncyniy godów- żeby
pięknie rozpocząć świętowanie Bożego Narodzenia.



Przed nami czas zimy. Zapraszamy do przypomnienia sobie nazw kolorów. 
Pokolorujcie obrazek zgodnie z podanymi cyframi. Każdej cyfrze odpowiada jeden kolor.

Opracowanie: Bartłomiej Dudkowski i Magdalena Ptaszny pod kierunkiem Pani Barbary Grabowskiej.
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Krótka sonda wśród naszych uczniów: Kim dla ciebie jest św. Mikołaj?

- To taki święty, co roznosi prezenty. Dałem mu złotą skarpetę. /Filip M. 2a Sp Au/

- Jest cudownym przyjacielem, który nas lubi. /Kamil T.  2/3 B SSPdP/

- Lubię Mikołaja, bo prezenty przynosi. /Dominik P. 2/3 B SSPdP/

Opracowanie: uczniowie z klasy 8b pod kierunkiem katechetów: Pani Olgi Drażyk, Pani Elżbiety 
Ulianowskiej, Pana Marka Kubisty i Pana Andrzeja Szopy. 
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Tradycyjnie co roku 6 grudnia przede wszystkim dzieci obdarowywane 
są prezentami. Skąd wzięła się ta miła tradycja? Wiemy, że w tym dniu 
przypadają imieniny św. Mikołaja. Kim był? Był biskupem z Miry, 
w dzisiejszej Turcji. Jako jedyne dziecko zamożnych rodziców, 
odziedziczył po nich duży majątek. Wyróżniał się wielką wrażliwością na 
potrzeby innych. Pomagał najbiedniejszym, zwłaszcza dzieciom. Czynił 
to bardzo dyskretnie, cichutko, najczęściej nocą. Nie chciał, by ktokolwiek 
dowiedział się o tym. W piękny sposób realizował w życiu przykazanie 
miłości. Po jego śmierci mieszkańcy Miry, kontynuowali jego dzieło – 
6 XII w rocznicę śmierci biskupa Mikołaja, obdarowywali się prezentami. 
Jego piękne życie spowodowało, że został zaliczony w poczet świętych. 
Jest m.in. patronem Grecji i Rosji. Ilustracja: 

Julia Prusko

Ilustracja:
Paweł R.

Ilustracja:
Wiktoria Czerniec



Świetlicowe przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

Świetliczaki w oczekiwaniu na święta stworzyły kalendarz adwentowy – wspólnie wymyślały zada-
nia do wykonania. Przed nami 24 dni ciekawych, świątecznych zadań i zagadek.
Pomysły dzieci na adwentowe zadania:
- „Zrób świąteczną kartkę.” (Michał Szindler)
- „Naucz się kolędy.” (Tomek Konfederak)
- „Ubierz choinkę.” (Julia Waluś)
- „Pomóż w porządkach.” (Nikola Fuchs)

„Moja choinka” słowami uczniów:
- Krzysztof: zielona, ma kolorowe bombki i prezenty pod choinką.
- Julia: ładna, ma prezenty, kolorowe światełka i dużo bombek.
- Michał: jest zielona, ma długi, kolorowy łańcuch i bombki, a aniołka i dużo prezentów.

Ważnym zadaniem w przygotowaniach świątecznych jest ubieranie choinki. :) Nasze Świetliczaki: 
Daria i Franek z klasy 2 a OET przystroiły choinkę, która wita wszystkich uczniów i przypomina, 
że Boże Narodzenie tuż tuż…!

Opracowanie: Pani Patrycja Kaczmarzyk – Bugno i Pani Anna Kubiak – Kosicka.
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Choinka to wyjątkowy symbol Świąt Bożego 
Narodzenia. Uczniowie świetlicy szkolnej 
mieli okazję stworzyć swoje wymarzone 
choinki. Nie zabrakło ciekawych pomysłów 
plastycznych.

Kamil
Jędrzejczak

Dariusz
Kubulus

Zuzanna
Molka

Julia
Waluś

Krzysztof
Sońta

Laura
Targiel

Michał
Szindler



HIIT

Trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) jest takim zestawem ćwiczeń, które pozwa-
lają na szybkie spalenie tkanki tłuszczowej. Cykl ćwiczeń charakteryzuje się tym, że na przemian
wykonuje się intensywne ćwiczenia anaerobowe* z umiarkowanymi ćwiczeniami kardio. HIIT po-
lega na przeplataniu tempa wykonywanych ćwiczeń. Są to krótkie okresy intensywnego wysiłku
przerywane ćwiczeniami  w umiarkowanym tempie.  Do treningu wpleść można dowolny rodzaj
ćwiczeń, od jazdy na rowerze, przez bieganie, czy ćwiczenia siłowe.

Dzięki interwałowemu treningowi HIIT

 szybko i skutecznie spala się tkankę tłuszczową
 poświęca się stosunkowo niewiele czasu (około 30 minut / 3 razy w tygodniu)
 skutecznie  można  rozpocząć  przygodę  z  dbaniem o  swoją  kondycję  –  HIIT jest  proste

w zastosowaniu, ćwiczenia są jednolite i przewidywalne, ale przeplatając je należy zwracać
uwagę na czas wykonywania pojedynczych elementów i trzymać się harmonogramu

 ćwiczenia można rozpocząć bez nadwyrężania budżetu – nie potrzeba kosztownych przyrzą-
dów i akcesoriów treningowych

Jak powinien wyglądać plan treningu HIIT? 

Można ćwiczyć w siłowni albo w domu. Ważne, aby cały trening przebiegał mniej więcej w kolej-
ności przedstawionej poniżej:

 rozgrzewka (ok. 4 minuty);
 ćwiczenia w tempie intensywnym – np. 15 sekund szybkiego sprintu na najwyższym pozio-

mie intensywności;
 ćwiczenia w tempie umiarkowanym – np. 30-60 sekund lekkiego truchtu.

Przeplatanie tempa ćwiczeń powinno odbyć się nieprzerwanie przez 11 rund. 
Po zakończeniu treningu warto wykonać rozciąganie w celu lepszej regeneracji.

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

*Ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe) polegają 
na wykonywaniu krótkiego, energicznego 
wysiłku, który zwiększa siłę mięśni a nie 

poprawia krążenia ani oddychania. Przykładem 
jest bieg na krótkich dystansach (sprint) czy 

podnoszenie ciężarów.



Od września do grudnia br. w naszej szkole realizowane są zajęcia taneczne w ramach projektu
„Wracamy do tańca”. Jest to program z zakresu rehabilitacji społecznej, współfinansowany przez
Urząd Miasta  Tychy w ramach działalności  na rzecz  osób niepełnosprawnych.  Skierowany jest
do młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami. Udział w zajęciach wyni-
ka z codziennych potrzeb i oczekiwań podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „W Stronę Słońca” w Tychach.

W projekcie bierze udział 10 osób – uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 8. W ramach zajęć
uczestnicy uczą się wyrażania siebie poprzez udział w warsztatach ekspresji tanecznej z elementami
choreoterapii. Niezwykle ważne z punktu widzenia rehabilitacji społecznej jest to, że rezultaty pro-
jektu mają przynieść i utrzymać efekty o znaczeniu długofalowym. Tancerze uczą się przezwycię-
żania barier i lęków, wyzwalają pozytywne emocje i zwiększają wiarę w siebie.

Zajęcia prowadzi instruktor i choreograf Pan Piotr Grzesiak. Prowadzone przez niego grupy tanecz-
ne w Młodzieżowym Domu Kultury w Tychach są laureatami wielu konkursów ogólnopolskich
i międzynarodowych. Pan Piotr o naszej grupie mówi:  „To wybitni artyści! Indywidualiści, którzy
razem tworzą cudowny zespół tancerzy. To wyjątkowi i zdolni młodzi ludzie. Przezwyciężają swoje
bariery, ciesząc się przy tym i osiągając sukces. Chętnie się uczą i wyczekują kolejnych zajęć. Praca
z tą grupą to dla mnie wielka przyjemność.”

A co o zajęciach mówią ich uczestnicy?

→ Julia, która co tydzień dopytuje, czy dzisiaj będzie Pan Piotr: „Lubię tańczyć i lubię Pana Pio-
tra. Te zajęcia są super. Chciałabym aby trwały ciągle.”

→ Anna: „Świetnie się bawię i uczę nowych kroków. Lubię spotykać się na zajęciach ze swoimi ko-
legami i koleżankami.”

→ Jarosław: „To świetne zajęcia. Jestem bardzo zadowolony. Mogę uczyć się nowych rzeczy i po-
tem pokazać innym tego, czego się nauczyłem.”

→ Dominik: „Lubię tańczyć z Panem Piotrem. Cieszę się, gdy są zajęcia.”

Projekt ten to bardzo duży sukces dla Stowarzyszenia, jego podopiecznych i szkoły. W tak trudnym
czasie pandemii mogliśmy doświadczyć odrobiny normalności i POWRÓCIĆ DO TAŃCA. Dzię-
kujemy Urzędowi Miasta Tychy za umożliwienie nam tej aktywności. 

Opracowanie: Pan Robert Gondzik, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„W Stronę Słońca”, koordynator projektu.
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Prezentujemy prace, które wzięły udział w konkursie na okładkę „Kleksa”.

I miejsce II miejsce III miejsce

    wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie
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 Patrycja Stanisławska                  Daria Mańdok                         Igor Bębenek
                                                                                                 Szymon Wojewoda

Jarosław Nowak

Bartłomiej Dudkowski

Aleksandra Strzępka

   Arek Paździerski Michał Haśnik        Daniel Rygiel
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     Bartłomiej   Dariusz          Dominik        Emilia Izabella      
    Dudkowski  Kubulus       Rydzkowski    Piaskowska  Dudek

           Małgorzata Jarosław
          Bromboszcz  Nowak

          Julia      Julia         Katarzyna       Michał   Oskar
    Hankiewicz     Ziaja Burda       Dragan    Ferel

          Aleksandra            Martyna
Strzępka  Rudek



Bombki przygotowane w ramach akcji „charytatywna choinka”.
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       Wiktoria Nikola
        Stanula  Fuchs

 Sandra      Sebastian
Szindler    Miśkiewicz

Wojciech
Łukaszewski

Zofia
Siennicka

Natalia Berent

Marta Strzoda Łukasz Radzikowski

Kacper Kostka

Piotr Kaczmarek
Emilia Piaskowska

Oskar Ferel

Jakub Mikołajczyk

Lena Duczmal

Sandra Szindler



Autorka: Daria Mańdok

   Autor: Szymon Kuczma
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WYKREŚLANKA
Znajdź i wykreśl wyrazy związane z Bożym Narodzeniem, a następnie wpisz je na kreski przy 
odpowiedniej literze.

Zadanie przygotował Patryk Popławski.
Ilustracje: uczniowie z klasy 2a au i 2/3c au Montessori.
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KRZYŻÓWKA
Rozwiąż krzyżówkę obrazkową.

Zadanie przygotował Patryk Popławski.
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ZADANIE MATEMATYCZNE

Zadanie przygotowała Martyna Rudek.
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Źródło: Internet.
Teksty wybrała i przepisała Małgorzata Bromboszcz.
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Po świętach Bożego Narodzenia
do lekarza przychodzi mały Jasio 
i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś 
nie w porządku. Przed kilkoma dniami 
przebrał się za starego dziadka i twier-
dził, że nazywa się św. Mikołaj!

Spotykają się dwie koleżanki i jedna 
mówi: 
- Ty, słuchaj, wiesz że w tym roku 
Sylwester wypada w piątek?
A na to druga: 
- Żeby tylko nie trzynastego!

- Jak minęły święta? Jasio mówi 
do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 
pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi 
sprawić przyjemność, to popraw swoją 
jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już 
perfumy.

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!

Spotyka się dwóch starych kumpli:
– Słuchaj, wpadniesz do mnie 
na imprezę sylwestrową?
– No, nie wiem… a kiedy?

Co robi matematyk w święta?
Zadania z gwiazdką.

Biznesmen przed świętami Bożego 
Narodzenia mówi do żony:
- Kochanie, co mam ci kupić 
na gwiazdkę?
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej 
jakieś małe BMW do jazdy po mie-
ście!

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepszy prezent!
- To superprezent! Dzięki niej zarabiam 
codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

W noc wigilijną pies rozmawia 
z kotem.
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta 
pies.
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co 
dostałeś? - kot zwraca się do psa.
- Ciebie!!!

Rozmawiają dwaj koledzy:
- Wczoraj żona serwowała mi same 
zagraniczne dania.
- A jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bre-
tońsku, pierogi ruskie i sznycle 
z kapustą włoską.
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MITYNG PŁYWACKI

26 listopada 2021r. odbył się XXVIII Śląski 
Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 
Rybnik 2021. Nasi zawodnicy Motyl Tychy 
w składzie: Martynka, Malina, Dominik, 
Jacek i Filip spisali się na medal! A właściwie 
na 8 medali!!!
W konkurencjach indywidualnych zdobyli 
6 złotych i 1 srebrny medal! W konkurencji 
4x25m sztafet zdobyli srebro! 
Gratulujemy wszystkim Zawodnikom!!!

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada 
swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, 
najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 
przytulanka przy zasypianiu – pluszowy 
miś. 25 listopada w szkolnej świetlicy 
obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. 
Nauczyciele świetlicy zorganizowali 
fotobudkę (a właściwie misiobudkę), 
w której uczniowie robili sobie zdjęcia. 
Uczniowie wykonali też wspaniałe prace 
plastyczne, których bohaterem jest 
ukochany miś. 

JESIEŃ NA TALERZU

28 października w naszej szkole miało 
miejsce coroczne wydarzenie: „Jesień 
na talerzu”. Ze względu na pandemię miało 
ono trochę inny charakter. W wydarzeniu 
brały udział klasy I-III, klasy SP OET oraz 
klasy SSPDP. Uczniowie  przygotowywali 
jedną z kilku prac do wyboru: jesiennego 
zwierzaka – cudaka z warzyw i owoców, 
warzywa i owoce z mas plastycznych, 
latarenkę z dyni lub przepis na owocową lub 
warzywną potrawę.
Było kolorowo i przepysznie!!!

WSPÓLNE ŚPIEWANIE HYMNU

10 listopada o godzinie 11.11 uczniowie 
stanęli do wspólnego odśpiewania czterech 
zwrotek hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Tym samym, nasza szkoła ponownie 
włączyła się w ogólnopolską akcję Szkoła 
do hymnu.

SUKCES PINEZKI

6 listopada zespół Pinezka działający 
we współpracy z MDK nr 1 w Tychach 
otrzymał nagrodę specjalną Grand Prix na 
VIII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Dzieci 
i Młodzieży “Dzieci Dzieciom Bez Barier” 
w Żorach. 
Serdecznie gratulujemy Tancerzom – jak 
zwykle byliście wspaniali. Brawo!

BEZPIECZNA SZKOŁA

Dbajcie o bezpieczeństwo i zdrowie. 
Pamiętajcie – nadal stosujemy zasadę DDM:

KONKURS RECYTATORSKI

Uczniowie prezentowali przygotowane 
przez siebie teksty. Znakomicie sobie 
poradzili. Wszyscy otrzymali dyplomy 
i nagrody.



Przygotowali uczniowie SSPdP pod kierunkiem Pani Aleksandry Szymańskiej.

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2021        37

 

          

SPOTKANIA AKTORSKIE

Szkolna grupa teatralna ?znak Zapytania 
uczestniczyła w XV Spotkaniach Aktorskich 
Osób Niepełnosprawnych Ruda Śląska 2021. 
Spotkanie przybrało formułę on-line. Każda 
z zaproszonych grup teatralnych zaprezentowała 
swoje przedstawienie, brała udział w dyskusji, 
udzielała odpowiedzi na pytania.

NAGRODA PREZYDENTA

Wśród Nauczycieli nagrodzonych przez 
Prezydenta miasta Tychy są: Pani Agata 
Stolecka oraz Pani Beata Piecha-
Frycowska. Gratulujemy!

FESTIWAL PIOSENKI

Nadia, Laura oraz Marcel wzięli udział 
w I Festiwalu Integracyjnym Piosenki 
Dziecięcej w Tychach "Bez barier - z Fundacją 
PZU". Podczas festiwalu panowała wspaniała 
atmosfera. Udane występy naszych uczniów 
zostały nagrodzone pięknymi statuetkami. 
Brawa dla naszych artystów!

KONKURS WOJEWÓDZKI

Julia i Patryk uczestniczyli w XIX 
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
o Górnym Śląsku. Tematem konkursu 
były powstania śląskie i plebiscyt 
na Górnym Śląsku. Uczniowie zajęli 
II miejsce! Brawo!

POZNAJ POLSKĘ

9 grudnia 2021 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 12 zwiedzili Kopalnię 
Soli oraz Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce. 10 grudnia 2021 roku 
uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia 
nr 5 zwiedzili Fabrykę Schindlera 
i Dom Jana Matejki w Krakowie.

PACZUSZKA DLA MALUSZKA

Kolejny raz nasza szkoła wsparła Fundację 
Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo 
organizując zbiórkę potrzebnych rzeczy. 
Dziękujemy za dołączenie się do zbiórki.

PASOWANIE NA UCZNIA

12 października pięciu Pierwszoklasistów 
zostało pasowanych na Uczniów naszej 
szkoły. Życzymy Wam pięknych, szkolnych 
przyjaźni, mądrości i radości.

WOJEWÓDZKI KONKURS 
PLASTYCZNY

Martyna, Dawid, Jarek i Ania zostali 
laureatami XXV Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną, ruchową i sprzężeniami 
„Moje podróże, małe i duże”. 
Gratulacje!
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