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      KWIECIEŃ 2022 nr 80

W tym wydaniu między innymi: • Kącik gwary śląskiej • Uczniowie dla Uczniów • Stronka 
Pana Tomka • A to ciekawe! • Z życia świetlicy •  Kącik czytelniczy • „Działamy wspólnie” 
rubryka Samorządu Uczniowskiego • Wiosenne rozmaitości • Wywiad z nauczycielem •

  Autorzy rysunków: Dominik Rydzkowski, Klaudia Hoffmann, 
        Maria Kozyra, Zofia Siennicka

Drodzy Czytelnicy!

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze 
życzenia 

pogody ducha, miłości, 
radosnych spotkań w gronie 
najbliższych, dużo zdrowia,  
i ciepłego wiosennego słońca.

Redakcja „Kleksa”



Poznajcie uczniów z klasy 2 a au. Oddział tworzą sami chłopcy. Ich wychowawczynią jest Pani
Wioleta Całka. Podczas zajęć pomaga im również Pani Karolina Barańska-Wenck.

Pani Wiola powiedziała, że Julek to miły i sympatyczny chłopiec, który dołączył do klasy we wrze-
śniu. Bardzo lubi układać klocki Lego.  Filip to mądry i sympatyczny uczeń, który  interesuje się
wszystkim, choć najbardziej motoryzacją. Lubi rysować pojazdy. Olek to miły i sympatyczny chło-
piec, który dołączył do klasy we wrześniu. Bardzo dobrze czuje się w swojej klasie. Lubi aktywnie
spędzać czas. Niedawno nauczył się jazdy na nartach.

Zdjęcia: archiwum klasowe i rodzinne
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Lubię bawić się z kolegami 
i budować różne pojazdy 

z klocków Lego. 

Olek jest fajnym kolegą. Filip 
to fajny kolega, choć czasami 

głośno krzyczy.

Lubię kolegów z klasy. W ferie 
jeździłem na nartach.



Wywiad z nauczycielem świetlicy w ZSS nr 8 Panią Anną Kubiak-Kosicką.

Redakcja „Kleksa”: Dzień dobry. Jestem z redakcji szkolnej gazetki
Kleks. Cieszę się, że mogę przeprowadzić z Panią wywiad.

Pani Anna Kubiak-Kosicka: Dzień dobry. Jest mi również miło. 

Redakcja „Kleksa”: Jak długo Pani pracuje w naszej szkole?

Pani Anna Kubiak-Kosicka: Pracuję od stycznia 2021 roku. W stycz-
niu minął rok.

Redakcja „Kleksa”: Czy wcześniej była Pani nauczycielem? Czym się
Pani zajmowała?

Pani  Anna  Kubiak-Kosicka: Wcześniej  nie  byłam  nauczycielem.
Pracowałam w świetlicy terapeutycznej dla osób dorosłych. Nauczy- 
cielem jestem od roku.

Redakcja „Kleksa”: Z którymi klasami Pani pracuje?

Pani Anna Kubiak-Kosicka: Pracuję z wieloma uczniami, ponieważ jestem nauczycielem w świe-
tlicy, zarówno w tzw. nowym budynku, jak i w starym. Prowadzę też zajęcia rewalidacyjne.

Redakcja „Kleksa”: Na czym polega Pani praca?

Pani Anna Kubiak-Kosicka: Swój czas w pracy dzielę na zajęcia w świetlicy i zajęcia rewalida-
cyjne. W świetlicy dzieje się bardzo dużo fajnych rzeczy i jest to praca z wieloma uczniami. Zajęcia
indywidualne prowadzę na rewalidacjach.

Redakcja „Kleksa”: Czy poznała Pani już wszystkich uczniów i nauczycieli? Czy zna już Pani
każdego imię?

Pani Anna Kubiak-Kosicka: Myślę, że 90% osób chyba tak. Zdałabym test.

Redakcja „Kleksa”: A kogo poznała Pani jako pierwszego?

Pani Anna Kubiak-Kosicka: Pamiętam, że o godzinie 7.00 rano była to Pani Barbara Jędrzejczyk
i Pani Magdalena Stolorz, które wprowadziły mnie w pracę w świetlicy szkolnej.

Redakcja „Kleksa”: Czy jak była Pani dzieckiem, to czy lubiła Pani chodzić do szkoły?

Pani Anna Kubiak-Kosicka: Bardzo lubiłam chodzić do szkoły. I do podstawowej i do średniej.
Uczyłam się w Tychach, w szkołach, gdzie było bardzo dużo klas.

Redakcja „Kleksa”: Jakim była Pani uczniem?

Pani Anna Kubiak-Kosicka: Raczej pilnym, sumiennym, nie robiłam problemów. Tak to pamię-
tam.

Redakcja „Kleksa”: Czy już wtedy miała Pani marzenia? Jeżeli tak, to jakie?
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Pani Anna Kubiak-Kosicka
z uczniem Patrykiem Wajdą



Pani Anna Kubiak-Kosicka: Oczywiście, że miałam marzenia. I ciągle mam marzenia. Gdy by-
łam dzieckiem to marzyłam o tym, żeby mieć psa i żeby wyjeżdżać na super wakacje. Teraz przede
wszystkim marzę, żeby wyjechać na fajne wakacje ze swoją rodziną.

Redakcja „Kleksa”: Czy Pani marzenia się spełniły?

Pani  Anna  Kubiak-Kosicka: Tak  –  spełniły  się.  Mam 2  psy  labradory.  Czekoladowy  Gimli
i  biszkoptowy Nala.  Poza tym wyjeżdżam ze swoją rodziną na super  wakacje  i  mam nadzieję,
że w tym roku też nam się uda wyjechać.

Redakcja „Kleksa”: Jak spędza Pani wolny czas? Czy ma Pani hobby?

Pani  Anna  Kubiak-Kosicka: Na  pewno  bardzo  cenny  jest  dla  mnie  czas  z  moją  rodziną
i spacery z psami. Natomiast jak mam czas dla siebie to interesuje mnie dekorowanie wnętrz, zmie-
niam coś w domu, oglądam programy telewizyjne na ten temat.

Redakcja „Kleksa”: Czy ma Pani jakieś motto życiowe? Co Pani myśli w trudnych chwilach?

Pani Anna Kubiak-Kosicka: Konkretnego motta nie mam, ale staram się być zawsze uśmiechnięta
i cieszyć się życiem. Staram się myśleć pozytywnie, że będzie dobrze. Pozytywnie mnie też moty-
wują inni ludzie.

Redakcja  „Kleksa”: Co powiedziałaby  Pani  naszym uczniom,  żeby  wywołać  u  nich  uśmiech
na twarzy?

Pani Anna Kubiak-Kosicka: Że każdy z nich jest dla mnie ważny i nie ma co się martwić, ponie-
waż na pewno będzie dobrze i trzeba myśleć pozytywnie.

Redakcja „Kleksa”: Dziękuję za udzielenie wywiadu. To była przyjemność z Panią porozmawiać.

Pytania przygotowali Redaktorzy „Kleksa”.
Wywiad przeprowadził Patryk Wajda z klasy 8 A AU.
Zdjęcia: archiwum „Kleksa” oraz archiwum prywatne
Wywiad autoryzowany
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Pani Anna Kubiak-Kosicka
ze swoimi psami labradorami

Gimli i Nala



☑  Na bieżąco dokonujemy aktualizacji gazetek okolicznościowych i informacji.
☑  Dbamy o środowisko:
- zużyte baterie zbieramy, a następnie oddajemy do punktu selektywnej zbiórki;
- segregujemy nakrętki.

Kwiecień
❎ Szkolny konkurs rękodzielniczy ,,PISANKA WIELKANOCNA”
❎ Dzień Czekolady - 12 kwietnia
❎ Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
❎ Obchody Dnia Ziemi - ubieramy się na zielono

Maj
❎ Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi
❎ Konkurs z okazji Dnia Matki

Czerwiec
❎ „JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA MOJEJ KLASY” – konkurs na najśmieszniejsze zdjęcie
❎ Pożegnanie uczniów kl. VIII i szkoły branżowej
❎ Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

     Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
     Pani Bożena Malcharek, Pani Magdalena Gawęda-Pyś,
     Pani Marzena Słomka, Pani Agnieszka Markowicz
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poradnik koleżeński pod redakcją szkolnego pedagoga Weroniki Błażejewskiej-Palowskiej

_______________________________________________________________________________

Tak wiele cech łączy ludzi i tyle samo dzieli. Kto z nas nie zadał sobie pytania o swoją wyjątko-
wość? Wśród 7 miliardów ludzi na świecie jesteśmy my, wszyscy tak samo ważni, ale każdy inny
i wyjątkowy – TAK JAK TY!!!

Pedagog pyta: Czym się różnimy?

Różnimy się wyglądem i charakterem. /Paweł/

Każdy lubi inne rzeczy. Ja na przykład lubię lody czekoladowe,
a Oliwia truskawkowe. /Dariusz/

Ludzie mają różny kolor skóry, inny kolor oczu i włosów. /Krzysztof/

Zachowaniem. Są ludzie dobrzy i źli.
Ktoś jest grzeczny, a ktoś inny rozrabia. /Piotr/

Nie tylko różnimy się zachowaniem i tym jak wyglądamy. Mieszkamy 
w różnych krajach, mamy różne rodziny, lubimy różne rzeczy. /Kacper/

Wystarczy stanąć przed lusterkiem i się porównać. /Wiktoria/

Ludzie mówią różnymi językami. Ja mówię po polsku. /Martyna/

Pedagog pyta o pomysły: Co łączy ludzi?

To, że są ludźmi. Po prostu. /Kacper/

Każdy ma mamę i tatę. Wszyscy mieszkają na Ziemi. /Paweł/

Wszyscy muszą jeść, spać, uczyć się. Nieważne gdzie się mieszka,
bo do szkoły chodzą wszystkie dzieci. /Piotr/

Każdy ma urodziny. /Tomasz/

Wszyscy muszą się uczyć, jeść, każdy ma rodzinę, pracę.
Możemy porównać zdjęcia i znaleźć podobieństwa.  /Bartosz/

Emocje… /Julia/

6          „KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, kwiecień 2022 

 

          



Zadanie na 1 dzień: notuj plusik „+” za każdym razem gdy: Spotkasz osobę, która ma taki sam ko-
lor włosów ---  Lubi ten sam kolor, co ty --- Ma taki sam kolor oczu --- Powie to samo, co ty w jed-
nym momencie --- Lubi taką samą piosenkę, co ty --- ma identyczny kolor ubrania, co ty w tym
dniu… POLICZ WSZYSTKIE PLUSIKI! CO MYŚLISZ O WYNIKU?

Pokoloruj wg jednej z zasad: 1. Każda twarz ma mieć jedną cechę wspólną. 
2. Każda twarz jest inna, unikalna i różni się od pozostałych.

Kolorowankę przygotowała Sandra Szindler z klasy 4 A OET.
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KŁOPOTLIWE SZUMKI

Do głosek szeregu szumiącego zaliczamy: sz, rz/ż, cz, dż. 

Wywołanie głoski sz rozpoczynamy od zaprezentowania przed lustrem układu narządów mownych
przygotowanych do wybrzmienia głoski. Język unosimy do góry, na wałek dziąsłowy, zbliżamy
(ale nie zaciskamy) zęby oraz układamy usta w ryjek. Następnie podczas wydechu wymawiamy
przedłużone sz. 

Wyćwiczenie głoski sz w wyrazach, zdaniach i mowie potocznej, powinno skutkować samoistnym
pojawieniem  się  głoski  rz/ż.  Należy  jednak  uzmysłowić  dziecku,  że  zasada  uniesienia  języka
do góry, zbliżenia zębów i wysunięcia warg dotyczy również i tej głoski. Różnica polega jedynie na
udziale wiązadeł głosowych w czasie jej wypowiadania. 

Przypomnienie o tym samym miejscu artykulacji  głoski cz,  jak podczas ćwiczonych już głosek
sz oraz rz/ż powinno wystarczyć do prawidłowego jej wybrzmienia. Trzeba jednak zaakcentować
różnicę między długim wybrzmiewaniem głoski sz, a krótkim i wybuchowym trwaniem cz. 

Głoska dż powinna pojawić się samoistnie po prawidłowo przeprowadzonych ćwiczeniach wcze-
śniejszych głosek szeregu. 
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Opracowała Pani Magdalena Gawęda-Pyś - szkolny logopeda, na podstawie I. Michalak-Widera,
Miłe uszom dźwięki.
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Dnia 24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę (naszego sąsiada zza wschodniej granicy), tym
samym rozpoczynając wojnę. Do dnia dzisiejszego między Rosją i Ukrainą trwa walka zbrojna.
Wiele kobiet  i  dzieci  z Ukrainy musiało opuścić  ojczyznę,  by zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Uciekają oni teraz do Polski oraz dalej  do innych krajów. Mężczyźni ukraińscy zostali  w kraju
i walczą o wolną Ukrainę.

Polska jest krajem, który nie bierze udziału w wojnie, dlatego tutaj jest bezpiecznie.
Wojna zawsze jest  kryzysem i  to  naturalne,  że słysząc  o niej,  czy oglądając  w telewizji  różne
obrazy możemy odczuwać: strach, złość, smutek, współczucie, inne emocje.

Każda emocja jest w porządku i możemy sobie dać prawo, by ją przeżyć. Możemy porozmawiać
o emocjach w domu, w szkole.  Możemy zadawać pytania dorosłym, możemy narysować swoje
emocje. Możemy przytulić się do kogoś zaufanego.

W związku z wojną w Ukrainie  podpowiadam,  jak można sobie radzić  z  natłokiem informacji
i emocji wywołanych sytuacją kryzysową.
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 1. Ogranicz dostęp do TREŚCI dotyczących wojny:
  🌸 wyłącz telewizor, radio,
  🌸 skróć czytanie informacji o wojnie w Internecie,
  🌸 nie bierz udziału w nadmiernie długich rozmowach dotyczących wojny,
  🌸 sprawdzaj źródło informacji, unikając tak zwanych fake newsów (nieprawdziwych 
        lub częściowo nieprawdziwych wiadomość).

 2. Zadbaj o swój plan dnia – czyli kilka słów o RUTYNIE (Rutyna to codzienne
 czynności wykonywane w podobny sposób):

  🌸 Zadbaj o to, by twój plan dnia był podobny lub taki sam, jak wcześniej.    

  Czynności, które wykonujemy codziennie, jak jedzenie śniadania, mycie zębów,
  chodzenie do szkoły tą samą trasą, czytanie ulubionej książki, dają nam uspokojenie.

 3. RELACJE z bliskimi, rodziną lub przyjaciółmi:

  🌸 Zastanów się nad tym, co doładowuje twoją baterię optymizmu, może są to miłe 
  spotkania z koleżankami, kolegami. Wspólne gry planszowe, komputerowe albo 
  wyjścia na rower? Słuchanie ulubionej muzyki? Może taniec albo telefon do 
  koleżanki? A może wspólne lepienie pierogów z babcią? No to do dzieła!



Opracowanie: Pani Anna Gurgul – szkolny psycholog

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, kwiecień 2022        11

 

          

 4. ALTRUIZM (Zachowanie polegające na bezinteresownej pomocy innym) – 
 pomaganie daje moc:
 
 Pomaganie innym wzmacnia poczucie kontroli nad sytuacją i zmniejsza poziom lęku,  
 więc dobrze jest je często praktykować:
  🌸 weź udział w akcji charytatywnej,
  🌸 bądź miły dla kolegi z Ukrainy i okaż mu wsparcie,
  🌸 zrób komuś w domu dobrą herbatę,
  🌸 porozmawiaj z kolegą/koleżanką, do którego/do której długo się nie odzywałeś.

 5. Ćwiczenia oddechowe. PRAKTYKA UWAŻNOŚCI:
  🌸 usiądź wygodnie na krześle, tak by plecy były oparte o tył krzesła,
  🌸 możesz zamknąć oczy i wyobrazić sobie swoje ulubione bezpieczne miejsce,
  🌸 weź wdech licząc 1-2-3,
  🌸 zrób wydech licząc 1-2-3-4-5,
  🌸 powtórz ćwiczenie 6 razy,
  🌸 porozciągaj swoje ciało i weź głęboki oddech,
  🌸 spróbuj ziewnąć.

Autorka: Natalia Berent 
z klasy 5 B OET AU

Autorzy: uczniowie 
z klasy 2/3 C SSPdP



KANAPKOWY ROLLERCOASTER 

Wystarczył impuls. Krótka rozmowa, szybka decyzja, by przejść do czynów. Prosty plan, spontaniczne
działania logistyczne, hasło wrzucone na firmowym WhatsApp’ie, by na drugi dzień rano w pracowni
kulinarnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach pojawiło się 8 bochenków chleba, 2 kilogramy
sera, kilka kostek masła, konserwy, pasztety, trzy słoje smalcu oraz kilka słoików z dżemem. Rąk do pra-
cy nie brakuje: pracownicy zmieniają się, ustalają, kto kiedy może zostać po pracy, kto przyjdzie wcze-
śniej, kto zawiezie kanapki na dworzec, kto upiecze buły drożdżowe, a kto będzie szył woreczki. Hasła:
Czego Wam potrzeba? Co kupić? Kiedy mogę przyjść pomóc? Co włożymy do paczek? - to nasza co -
dzienność. Kupowane za własne pieniądze produkty bardzo sprawnie przerabiane są na pożywny posiłek.
Jeden przyjaciel robi plakat, drugi organizuje duży transport zebranych rzeczy. Kilka telefonów do znajo-
mych i na podjeździe stoi samochód z paletą słodkich bułeczek.
Przyjaciółki przyjmują do siebie Uchodźców, trzeba zrobić zbiórkę rzeczy, odzieży, bo ludzie przyjechali
z jedną małą reklamówką. Piętnaście minut na spakowanie dokumentów - tyle miała rodzina z Charkowa.
Żytomierz, Julia z dwójką dzieci i bratem podobnie, szybka decyzja „ratujemy się!”. Spakowała niezbęd-
niki dla dzieci - o sobie nie myśli, nie ma czasu. Dwa dni i już są meble, pościel; pomaga grupa na FB-
wymiana informacji, wymiana rzeczy, akcja - reakcja.
Do akcji wciągają się znajomi, rodziny, przyjaciele z kraju i ze świata. Koleżanka, która mieszka daleko,
posyła pieniądze. „Kupcie co potrzeba. Jesteście wspaniali!”. Wiadomość pokrzepia, napędza do działa-
nia. Przyjaciel, który wyjmuje ostatnie pieniądze z portfela - „Kup co potrzeba - chociaż tak mogę po -
móc” - i jest pełen koszyk chemii, pampersy, oliwki, kremy, mydełka dla dzieci. Mamy co zawieźć do
punktu w Katowicach.  Dominik - cudowny chłopak, prosi mamę: „Dajmy pieniążek, żeby było na chleb
na poniedziałek, bo dzieci będą głodne!” 
„Proszę pani, a może coś upieczemy?”- szybka decyzja, wieczorne zakupy w osiedlowym dyskoncie, a na
drugi dzień charytatywna aukcja rogalików - i już koszyk pełen odżywek dla dzieci, soczków i słodyczy
do paczek. 
Przypadkowa wymiana wiadomości i do akcji dołączają się nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 11.
Robią kanapki z uczniami, szyją woreczki, zbierają ogromne ilości słodyczy, soków, musów, kolorowa-
nek, kredek, maskotek. Wspólna wyprawa na dworzec, kilka kursów z wózkiem do punktów odbioru -
misja wykonana. Są nowe pomysły, które od razu wcielamy w życie, by pomóc maluchom z Ukrainy
w adaptacji, by na chwilę mogły zapomnieć, jak im jest źle i smutno. Oderwane od domu, zabrane z miej -
sca, które zawsze było bezpieczne. Pozbawione własnego kącika z zabawkami, własnego łóżka, ulubione -
go zwierzątka, maskotki, poduszki. 
Pomagamy dalej. Jest duża rodzina bez środków do życia: w godzinę mają jedzenie, pieniądze, kilka za-
bawek, miejsce w przedszkolu, transport do lekarza do innego miasta oraz plan długofalowego wsparcia.
Kamień z serca, ulga dla mamy i babci, uśmiech dzieci. Cuda się zdarzają!
Trudne czasy wymagają trudnych decyzji. Może nie każda decyzja jest dobra, może pewne rzeczy można
robić lepiej, inaczej, sprawniej. Czas na refleksję przyjdzie wtedy, gdy będziemy mieli czas. Teraz szkoda
go marnować na gdybanie i myślenie, analizowanie każdego ruchu. No Pasarán!*

Opracowanie: Pani Agnieszka Markowicz      * sprawdź w słowniku lub encyklopedii
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Źródło: Angorka, Internet
Teksty wybrali i przepisali: Michał Dragan, Marcin Soboń, Jakub Telega i Dawid K.
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PRZYLECIAŁY BOCIANY
W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej zdjęć bocianów, które już przylecia-
ły do naszego kraju. Niektóre tylko przechadzają się po polach, a inne zasiedliły swoje gniaz-
da. Gdy są w locie na wysokości ponad 1 km, trudno je dostrzec gołym okiem. Z reguły po-
jawiają  się na przełomie drugiej  i trzeciej  dekady marca,  ale niektóre dopiero w połowie
maja. Tylko w co trzecim gnieździe samiec i samica zjawiają się tego samego dnia. Średnio
różnica między przylotem pierwszego i drugiego ptaka wynosi siedem dni. Lecą do Polski
z dwóch kierunków. Jedna trzecia z nich – te, które gniazdują we wschodniej Polsce – przy-
bywa znad Ukrainy. Z kolei osobniki z centralnej i zachodniej części naszego kraju prze-
mieszczają się nad Słowacją. W tych rejonach są bezpieczne. Inaczej jest, gdy są nad Syrią
i Libanem, bo tam się do nich strzela. Niestety, wiele ich jest jeszcze w Afryce i długa po-
dróż dopiero je czeka. Na grupie dyskusyjnej „Bociany lecą!” na FB można obserwować, jak
ptaki z założonymi nadajnikami GPS przemierzają swoją trasę.

INTERNET SATELITARNY
Mieszkańcy Ukrainy mogą już korzystać z Internetu satelitarnego Starlink. Usługa została
udostępniona w  trybie ekspresowym na prośbę wicepremiera Ukrainy. Zrobił to właściciel
firmy Elon Musk, który w ten sposób chciał zapewnić walczącym łączność. W kraju, w któ-
rym toczy się wojna, infrastruktura teleinformatyczna jest zniszczona, a to oznacza, że do-
stęp do Internetu nie wszędzie może być możliwy. Zasada działania Internetu satelitarnego
jest prosta: osoba, która chce się łączyć w ten sposób, musi mieć odpowiedni terminal wypo-
sażony w antenę satelitarną i w miarę bezchmurne niebo. Wystarczy, że „wyceluje” antenę
w krążącego na orbicie okołoziemskiej satelitę, a urządzenia „się zobaczą”. Użytkownik bę-
dzie miał wtedy dostęp do Internetu. Łączność będzie szerokopasmowa, zatem będzie dzia-
łać tak szybko i płynie jak w sieciach kablowych lub najnowszych komórkowych.

DRAPIEŻNIKI PONOWNIE BEZPIECZNE 
Trzy lwy z ukraińskich ogrodów zoologicznych przyjechały do Poznania. Zwierzęta zabrano
z Odessy i Kijowa. Do stolicy Wielkopolski przewieziono również karakale i 17-letnią tygry-
sicę Kaję oraz maluchy – tygrysa Miszkę i lwicę Florę. Podróż drapieżników była stresująca,
transport  przebiegał  pod ostrzałem.  Dyrektorka zoo Ewa Zgrabczyńska  twierdzi,  że  koty
„udało się wydostać dosłownie cudem”, a ich opiekunowie „byli gotowi oddać za nie swoje
życie”.

TAJEMNICE NATURY
Chrząszcz Herkulesa jest łatwo rozpoznawalny. To jeden z największych i najsilniejszych
chrząszczy, jakie żyją na naszej planecie. Chitynowe pokrywy mogą mieć różny kolor: żółty,
zielony, czarny. Owady te mają długi róg na przedpleczu i mniejszy na głowie. Występują
w lasach deszczowych, na nizinach i w górach. Żywią się owocami. Wiodą nocny tryb życia.
Samica składa nawet do 100 jaj. 

 

          



Oto zdanie, które często powtarzaliśmy podczas nauki. Pewnego dnia czytaliśmy fragment historii
o Dedalu i Ikarze. Okazało się, że Dedal był osobą, która wymyślała i tworzyła przedmioty, które
ułatwiały życie. Był bardzo mądry, pomysłowy i nie bał się marzyć. Pewnego dnia obserwując pta-
ki wpadł na pomysł, że zbuduje skrzydła dla siebie i swojego syna. Gdy były gotowe udało mu się
opuścić wyspę – odlatując z niej jak ptak. Dedal to jednak postać mityczna, czyli taka, gdzie część
informacji jest prawdziwa, a część wymyślona.
Dlatego poszukiwaliśmy kogoś, kto w dawnych czasach żył prawdziwie, tak jak żyjesz Ty, Drogi
Czytelniku. I znaleźliśmy taką osobę! Był to Leonardo da Vinci. Ten człowiek już nie żyje, a gdyby
żył musiałby mieć 570 lat. A jak wiesz, takich starych ludzi na świecie nie ma. Urodził się we Wło-
szech. Był bardzo uzdolniony, interesował się techniką, matematyką, medycyną, nauką. Pracował
jako malarz, rzeźbiarz, architekt, inżynier, muzyk, projektował widowiska teatralne z efektami spe-
cjalnymi. Obserwował przyrodę, rośliny oraz zwierzęta Zapisywał swoje spostrzeżenia i odkrycia,
szkicował różne maszyny, których jeszcze na świecie nie było. Projektował mosty, studnie, różnego
typu maszyny, a wśród nich takie, które miały za zadanie latać.
Leonadro da Vinci jak każdy z nas był dzieckiem, a skoro on wyrósł na takiego słynnego człowie-
ka, to każdy z nas może zostać odkrywcą, wynalazcą. 
Będąc na zajęciach wzięliśmy się do pracy. Tworzyliśmy różne konstrukcje z tego co znaleźliśmy
w sali lekcyjnej. Był też czas na zrobienie szkiców i notatek. Pokażemy je Wam, aby zachęcić Was
do tworzenia. Wszystkie maszyny, mają za zadanie unosić się w powietrzu. Ale to nie są samoloty.

Źródło: Internet oraz podręcznik „Uczymy się z Bratkiem. Klasa 3. Edukacja zintegrowana” autor-
stwa M. Rożyńskiej i G. Tamas
Opracowali uczniowie z klasy 3 B 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.

Autorka: Katarzyna Ryguła

Autor: Michał SzindlerAutorka: Michalina Niemiec

Autorka: Julia Cybul



JESTEM  PRZYJACIELEM  PRZYRODY

Wiosna w świecie przyrody to bardzo pracowity i bogaty w wydarzenia czas. Rośliny budzą się
do życia po zimowej drzemce pod śniegiem albo czekają na sianie i sadzenie. Zwierzęta również
kończą  zimowe  drzemki  i  zabierają  się  za  porządki,  żeby  przygotować  w  gniazdach,  norkach
i legowiskach  miejsce  dla  swoich  młodych.  Musimy  tylko  pamiętać,  żeby  im  w  tym  nie
przeszkadzać. 

Opracowali uczniowie z klasy 6/7/8 A OET pod kierunkiem Pani Róży Hryszko.
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Żaby wychodzą ze swoich zimowych kryjówek i wędrują, czyli skaczą 
w stronę stawów albo jezior, żeby złożyć skrzek, takie jajeczka, 
z których będą małe kijanki. Z kijanek powstaną żaby, ale muszą sobie 
same radzić, bo rodzice się nimi nie interesują, dorosłe żaby 
zapominają o dzieciach, jak tylko złożą jajeczka. Żaby w drodze do 
zbiorników wodnych często muszą przechodzić przez ulice, po których 
pędzą samochody. To jest dla nich bardzo niebezpieczne i dużo żab 
wtedy ginie. Czasem przy drodze można zobaczyć takie specjalne znaki 
z żabą i wtedy wiadomo, że one mogą tędy skakać. Czasem też ludzie 
chroniący przyrodę pilnują i pomagają żabom bezpiecznie przechodzić 
przez jezdnię.

Wiosną budzą się też mrówki. Pierwsze budzą się te, które śpią 
najwyżej i ogrzewa je słońce. Potem te ogrzane oddają ciepło 
następnym i budzą się mrówki, które spały niżej i  tak po kolei. Jak już 
mrówki w mrowisku się obudzą to zabierają się za porządki, bo to 
pracowite zwierzęta. Podobno, gdyby zważyć wszystkie mrówki na kuli 
ziemskiej, to ważyłyby więcej niż ludzie.

Ptaki teraz bardzo ciężko pracują. Muszą zbudować sobie gniazda albo 
przynajmniej naprawić te stare. W gniazdach samice złożą jajka i będą 
je wysiadywać, aż wyklują się młode pisklęta. Jak jeden z rodziców 
wysiaduje jajka, to drugi zazwyczaj przynosi mu jedzenie. Jak wyklują 
się młode ptaki, to rodzice będą je karmić, uczyć latania i zdobywania 
jedzenia.

Kiedy budzą się pszczoły, to wylatują od razu ze swojego ula. 
Nie zaczynają jednak od jedzenia, ale od wypróżniania. Muszą usunąć 
ze swojego organizmu wszystkie pozostałości jedzenia, żeby móc 
na nowo zbierać nektar i normalnie się odżywiać. Oczywiście, jak tylko 
się z tym uporają zajmą się zapylaniem kwiatów. Wszystkie zwierzęta 
cieszą się, że przyszła wiosna. Nasze zadanie to nie przeszkadzać im 
w tej radości.



Nie unikajmy trudnych tematów, świat nam na to nie pozwala. Obserwując doniesienia
z Ukrainy czy sytuację uchodźców, zastanawiamy się, jak pomóc zrozumieć wszystkim,

że wojna to nie zabawa, a los człowieka, nawet jeśli obcego, nie powinien być nam obojętny.
Z pomocą przychodzą książki.

POLECAM:
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH!

Gawryluk Barbara: Teraz tu jest nasz dom

   Wzruszająca historia trójki rodzeństwa, która wraz z rodzicami opuszcza
ogarnięty konfliktem zbrojnym – Donieck. Jest to prawdziwa historia jednej
z ukraińskich rodzin. Opuszczają Ukrainę, po przejściowym pobycie w ośrod-
ku dla uchodźców, osiedlają się w Polsce na stałe. Główny bohater Romek
opowiada o wojnie. Zaczyna chodzić do polskiej szkoły.
   Książka uczy otwartości i tolerancji, w mądry i przystępny sposób opowiada
o współczesnej historii.

Stanecka Zofia: Basia i kolega z Haiti

   To wyjątkowa i pouczająca książka. Główną bohaterką jest Basia i jej ro-
dzina.  Do  przedszkola  Basi  przychodzi  nowy  kolega.  Ma  na  imię  Titi.
Ma ciemną skórę i prawie nie mówi po polsku. Dzieci są go ciekawe, ale jed-
nocześnie  boją  się  innego,  dziwnego chłopca.  Dopiero  kiedy  poznają  jego
historię, zrozumieją, że chłopiec nie stanowi dla nich zagrożenia, wręcz prze-
ciwnie – to jego należy otoczyć opieką.
   Książka  porusza  szereg  trudnych  tematów  –  klęski  żywiołowej,  utraty
bliskich,  adopcji  i  inności.  To prawdziwe wyzwanie dla małego czytelnika,

a jednocześnie lekcja empatii i zrozumienia. Będzie doskonałym pretekstem do rozmowy o warto-
ściach i postawach, które powinniśmy przyjmować nie od święta, ale w codziennym życiu.

Nowak Ewa: Kot, który zgubił dom

   Ta historia wydarzyła się naprawdę. I skończyła happy endem. Rodzina ucieka-
jąca z Iraku ruszyła do Europy wraz ze swoim kotem, Kunkushem. W trakcie
wędrówki zgubili ukochanego zwierzaka. Na szczęście jednak nie na zawsze.
   Ta  poruszająca  historia  opowiada  o  wzajemnym  przywiązaniu  człowieka
i zwierzęcia, a także o ludziach dobrej woli, bez których nie byłoby szczęśliwego
zakończenia.

ŻYCZĘ MIŁEJ LEKTURY!
WSZYSTKIE POLECANE KSIĄŻKI SĄ DOSTĘPNE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE!

ZAPRASZAM!!!
Pani Renata Mych
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Przedstawiamy Wam książkę, którą wymyślił i wykonał Absolwent Arkadiusz P.
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Święta Wielkanocne to czas, w którym zbieramy jajka w koszyku, robimy pisanki, idziemy 
do kościoła. W Wielkanoc jest zajączek, baranek i kurczaczek. Nie zapominajmy, że Wielkanoc 
to przede wszystkim oczekiwanie na zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Dominik Rydzkowski

Zbliża się wiosna, będzie cieplej i będzie świeciło 
słońce. Będziemy wychodzić na podwórko i bawić się 
na placu zabaw. Wiosną będę jeździć na rowerze 
i hulajnodze. Lubię jeździć po lesie z rodzicami 
i siostrą. W lesie bardzo ładnie pachnie drzewami 
i kwiatami.

Martyna Rudek

Wiosna to: Jest piękna pogoda, chodzimy do parku i do lasu i jeździmy na rowerze.
Lato to: Jest piękny dzień, chodzimy na basen i nad morze, na lody i do kina.
Jesień to: Jest chłodny dzień, chodzimy do lasu i do parku, zbieramy kasztany, żołędzie, 
grzyby i jarzębinę. 
Zima to: Jest zimny dzień, chodzimy na lodowisko, na sanki, narty. Lepimy bałwana.

Małgorzata Bromboszcz

Wiosną są kwiaty, jest ciepło, są motyle 
i świeci słońce. Wiosna jest ładna. Będę 
chodzić na spacery. Czasami wiosną pada 
deszcz, są wtedy na niebie chmury. Czekam 
na wiosnę i patrzę na kalendarz i liczę, 
ile zostało jeszcze dni.

Łukasz Litiński

O Ukrainie
Jest taki kraj, co ma swoje tradycje 

katolickie, co serce ma najczystsze, choć 
ostatnimi czasy mają ciężkie dni.

Przez chore ambicje Putina.
My, Polacy, wierzymy, że wroga 

pokonamy jednym: modlitwą.

Andrzej Michalak - absolwent Wiosna
Wiosna to jest piękna pora, bo można sobie 

wyjść na powietrze.
Wiosną wszystko może się zdarzyć, kwitną 

kwiaty, topi się śnieg, jest Marzanna.
Wiosna jest piękna, gdy się mogę wyszaleć, 
piękna jest jak Pani Patrycja Majcherczyk – 

Ryrak, o 33% piękna w jednej postaci.

Arkadiusz Michalak - absolwent

Pani wiosna, przepiękna kobieta, ubrana w zawilce i kaczeńce.
To ja – pani wiosna, chcę wam przywieść radość a nie smutek.

Arkadiusz Paździerski - absolwent

„Moja miłość do końca” 
Nie narzekam – życie, dobrze mi.

Ciągle słucham Pani i wiem, że żyję, bo ciągle 
słucham Pani cudownego głosu. 

Dziękuję tak bardzo za spotkanie losu. 
Za to, co pięknego się ostatnio zdarzyło, ale też za to, 

co kiedyś było.
Bo Pani Raisa prawdziwą Zwyciężczynią.

Kocham Ją naprawdę, kocham.
Ponad wszystko.

Małgorzata Borkowy

Przyszedł  króliczek pętliczek, 
puknął w stoliczek.  

I zobaczył kolorową wiosnę na świecie 
i zamknął ją w berecie.

By motyle fruwały na świecie.
Aż nagle pokolorowały całą wiosnę, aby 
w twoim sercu było magicznie i ślicznie.

Maciej Mikołajczyk



Źródło: Internet
Tekst przepisał Jacek Biernacki z klasy 3 B BS. Konsultacja: Pani Joanna Gąstoł
Rysunek wykonała Izabella Dudek z klasy 2 A SSPdP.
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PON HILARY

W Zobrzu, w familoku starym,
Miyszkoł jedyn chop, Hilary.
Mioł on pamiynć pieronowo
I jak ino ruszoł gową,
To dzieje spominoł stare:
- Kiedy piyrszy mioł zygarek,
- Jak konie były na grubie,
- Godoł jak sie piyrze szkubie,
- Kaj utopki w stowie żyją,
- Czymu łożyroki piją,
- Na co były biydaszyby,
- Kiedy rosną wielge grziby
- Kaj król dycki piechty łazi...
...ale kaj se bryle wraził,
To Hilary zapomino,
Choć jeszcze mioł je przed chwilą!
Bestoż z niyszczynśliwą miną
Cołko chałpa przeszukuje
I pierońsko pieronuje.
Ale se niy myście wcale,
Że w tym poszukiwań szale,
W izbie delówka pozrywo.
Tak to na Śląsku niy bywo!
Wiync co zrobił nasz Hilary?
A dyć obyczajym starym,
Jak to pobożno duszyczka,
Porzykoł do Antoniczka,
Tego patrona świyntego,
Od wszyskigo zgubionego.
Świynty drapko go wysuchoł
I tak padoł mu na ucho:
Ach Hilary! Ty Gorolu!
Dyć mosz bryle na kicholu

SŁOWNICZEK:
familok - budynek wielorodzinny na Śląsku;
pamiynć pieronowo - bardzo dobra pamięć;
na grubie - w kopalni;
utopki - złośliwe duchy żyjące w stawach, rzekach;
łożyroki – pijacy;
biydaszyby - nielegalnie wykopywane w ziemi 
dziury w celu wydobywania węgla;
dycki – zawsze;
bryle – okulary;
bestoż – dlatego;
pierońsko pieronuje - okropnie przeklina;
delówka - drewniana podłoga;
porzykoł do Antoniczka - pomodlił się 
do świętego Antoniego;
drapko – szybko;
padoł – powiedział;
Gorol - tak Ślązacy nazywają ludzi spoza Śląska;
dyć – przecież;
kichol - nos.



Opracował Bartłomiej Dudkowski pod kierunkiem Pani Barbary Grabowskiej.
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W ramach innowacji pedagogicznej „Biblia nie tylko na papierze”, katecheci naszej szkoły starają
się przybliżyć uczniom najważniejsze wydarzenia Pisma Świętego. Biblia powstała wiele tysięcy lat
temu, została napisana językiem - na dzisiejsze czasy - archaicznym.

Nowe formy przekazywania jej treści za pomocą m.in. różnych technik plastycznych, wizualnych,
dają możliwości większego zainteresowania historią wiary.

Uczniowie  naszej  szkoły pod  kierunkiem:  mgr  O.  Drażyk,  mgr  E.  Uljanowskiej  oraz  przy
współpracy  mgr  A.  Szopy,  przygotowali  film  ze  sceny  „Zwiastowanie  Maryi”.  Praca  została
nagrodzona III miejscem w XVIII Konkursie Ewangelicznym „W drodze do Betlejem”.

Pod opieką naszych katechetek: mgr E. Uljanowskiej i mgr O. Drażyk - uczniowie młodszych klas
mieli  możliwość  wykazania  się  pomysłowością  przy  powstawaniu  prac  plastycznych:  „Arka
Noego” oraz „Stworzenie Świata”.

Zdjęcia: archiwum szkolne
Opracowali katecheci: Pani Olga Drażyk, Pani Elżbieta Ulianowska, 

  Pan Marek Kubista i Pan Andrzej Szopa.
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Po feriach uczniowie w trakcie pobytu w świetlicy od razu rozpoczęli super zabawę: kalambury,
układanki, ulubione zabawy ruchowe i coś zupełnie nowego - „świetlicowe kino”. Pierwszy seans
za nami!

Aktualnie wszyscy „odrabiamy lekcję z solidarności”. Przed nauczycielami oraz uczniami kolejny
już raz, po pandemii i zdalnym nauczaniu, stoi ważne zadanie - w mądry, wyważony sposób stara-
my się podejść do tematu, jakim jest wojna w Ukrainie. Ozdobiliśmy sale świetlicowe - na szybach
zawisły flagi Ukrainy, a na tablicy umieściliśmy ozdobne grafiki. Tym drobnym gestem oraz po-
przez włączanie się w różnego rodzaju akcje pomocowe (szkolne, pozaszkolne) nie pozostajemy
obojętni, ale okazujemy swoje wsparcie obywatelom Ukrainy.

W marcu nie sposób nie wypatrywać pierwszych oznak wiosny. Podczas naszych spotkań dzielili-
śmy się  zauważonymi przejawami nowej pory roku, co mobilizowało do dalszych poszukiwań.
Czyniliśmy to zarówno w trakcie pobytu na przynależącym do szkoły boisku i placu, jak również
na pierwszych wiosennych spacerach. W salach świetlicowych pojawiły się gazetki przywołujące
wiosnę. Wykonaliśmy piękne prace, które aż „zaroiły” się od wiosennych oznak i symboli, dzięki
czemu wprowadziliśmy nową porę do świetlicowych pomieszczeń. Uczciliśmy Dzień Kobiet, two-
rząc wielobarwne krokusy oraz tulipany. Podczas prac plastyczno-technicznych z zaangażowaniem
wykonywaliśmy również z kolorowego papieru mnóstwo wiosennych kwiatów, bocianów, żabek,
czy jaskółek. Wszystko to, co kojarzy nam się z wiosną.

W pierwszy dzień wiosny, 21 marca obchodziliśmy wyjątkowe święto: Dzień Kolorowej Skarpetki
– Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się
z osobami chorymi na Zespół Downa. Na znak akceptacji i solidarności wykonaliśmy prace przed-
stawiające przeróżne, barwne skarpetki!

Z kolei, wtorek 22 marca - Dzień Wody - stał się dla nas okazją do przypomnienia, jak ważną rolę
woda odgrywa w naszym życiu oraz dlaczego powinniśmy ją oszczędzać. W tym dniu świetliczaki
obejrzały film pt. „Bez wody nie ma życia” i rozwiązywały tematyczne zagadki.

Opracowanie: nauczyciele świetlicy
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CHODZENIE

Chodzenie jest najprostszą i najbardziej  prozaiczną czynnością, jaką wykonujemy każdego dnia.
Jednak to nie tylko nasz sposób przemieszczania się, ale też doskonała alternatywa dla długich
godzin spędzanych w sali sportowej, tym bardziej, że nie wymaga specjalistycznego przygotowania
i sprzętu. Chodzenie szybszym lub wolniejszym
tempem  poprawia  nasze  tętno,  dotlenia  orga-
nizm oraz aktywuje w nim procesy, które pozy-
tywnie wpływają na nasze samopoczucie.  Spa-
cerowanie  pozwala  również  na  rozluźnienie
mięśni i stawów, a więc pomaga zapobiegać na-
pięciu i towarzyszącemu mu bólowi.

Powinniśmy  spacerować  codziennie  przez  co
najmniej 30 minut, zwłaszcza jeśli nie uprawia-
my żadnego  sportu.  Nie  czekaj  do  weekendu,
wybierz się na spacer już dziś!

Spacer może być idealnym rozwiązaniem na stres, problemy z pamięcią, koncentracją, na kłopoty
ze snem. Podczas spaceru chodzi nie tylko o wysiłek, ale też o kontakt z przyrodą, piękną architek-
turą, innymi ludźmi. By nauczyć się czerpać z niego przyjemność, spróbuj fotospaceru. Polega on
na tym, aby w czasie przechadzki zrobić pięć zdjęć czegoś, co sprawiło ci radość.  Możesz użyć

telefonu. W ten sposób wyrabiasz w sobie nawyk zauważania wokół
pozytywnych rzeczy.  Przyjrzyj  się podłożu,  po jakim się  poruszasz.
Zastanów  się,  czy  jest  miękkie,  czy  twarde.  Pomyśl,  jak  to,
po czym idziesz, odczuwasz w kostkach i poszczególnych mięśniach.
Największe korzyści dla organizmu daje  energiczny marsz. Najlepszy
jest  w  tempie  100  kroków na  minutę,  czyli  w  godzinę  powinieneś
przejść ok. 5-6 km. Przyspieszaj i zwalniaj, podchodź pod wzniesienia,
wspinaj się na schody i chodź po niestabilnym podłożu, np. po piasku. 

Marsz na powietrzu wzmocni Cię i doda Ci sił. Spaceruj w tempie, ale bez
forsowania się. Tak, by wysiłek podczas maszerowania nie był maksymalny,
ale  był  dostosowany  do twoich  możliwości.  Spacery  pomagają  schudnąć
i wysmuklają całe ciało. By marsz był efektywniejszy, staraj się mieć cały
czas napięte mięśnie brzucha. To jednocześnie odciąża kręgosłup. 

Wyprostuj się, ugnij ramiona i ruszaj w drogę!

Ilustracje: źródło Internet
Opracowanie: Pan Tomasz Naskręcki
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Cykl artykułów pt.:„10 pomysłów na aktywność fizyczną”
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Każde święta są doskonałą okazją do tego, by spędzić ze sobą więcej czasu. To wtedy rodzice nie idą do
pracy, a dzieci nie idą do szkoły. Nawet jeśli  odwiedzą nas krewni,  to jest  to doskonała okazja do
wspólnej zabawy. Siedząc wspólnie przy stole można np. pooglądać stare zdjęcia, wspomnieć osoby,
których już z nami nie ma, ale z którymi przeżyliśmy wspaniałe chwile. Możemy też zagrać w kalambu-
ry, wymyślić bajkę lub zagrać w jakąś grę planszową. Dziś chcemy Wam zaproponować grę wymyśloną
przez Karinę, Szymona i Łukasza. Zasady nie są skomplikowane, więc z pewnością szybko je opanuje-
cie. Gorąco Was zachęcamy do wspólnej zabawy! 

GRA  POSZUKIWACZE  ZAGINIONYCH  JAJEK 

Gra przeznaczona jest dla 2 - 4 osób. Przygotuj pionki i kostkę. Wytnij pisanki (są na następnej stronie).
By szybko się nie zniszczyły możesz przykleić kartkę do sztywniejszego papieru, a następnie je wyciąć.
Zasady gry:
Wyruszasz właśnie w wędrówkę pełną przygód. Twoja misja polega na zebraniu jak największej ilości
jajek, na które natrafisz, pokonując kolejne etapy gry. Grę zaczynasz od pola oznaczonego liściem i sam
możesz zdecydować, który wybierzesz. Wygrywa ta osoba, która w swoim koszyczku będzie miała naj-
więcej jajek, jednak możecie je policzyć dopiero, gdy metę przekroczą wszyscy uczestnicy gry. Gracz,
który jako pierwszy przekroczy linię mety zyskuje dodatkowo jedno jajko.

Wybierz pionek. Grę rozpocznie ten gracz, który jako pierwszy wyrzuci na kostce „3”. Następnym gra-
czem będzie osoba, która siedzi po jego lewej stronie. Jeśli staniesz na polu zajętym przez innego gra -
cza, to musisz się cofnąć na miejsce, z którego ten ruch nastąpił. Na szczęście nie tracisz w ten sposób
jajek zdobytych w ostatnim ruchu. Aby zająć ostatnie pole, musisz wyrzucić taką liczbę oczek, jaka jest
potrzebna do jego zajęcia. A oto niespodzianki, jakie mogą Cię spotkać, gdy wejdziesz na konkretne
pole:
🎲 KUKUŁKA – podrzuć komuś do koszyczka swoje 2 jajka. 
🎲 ŚLIMAK – przykro mi, stoisz dwie kolejki.
🎲 MOTYLEK – powiedz każdemu z graczy coś miłego.
🎲 KURA – podaj pozostałym graczom przepis na twoją ulubioną jajecznicę.
🎲 PISANKA – poszukaj kartki oraz ołówka i szybko narysuj pisankę, zanim wrócisz do gry.
🎲 KOGUT – przywitaj się z pozostałymi graczami po koguciemu.
🎲 KACZKA – wymień 4 potrawy z jajek. 
🎲 ZAJĄCZEK – wymień 4 zwierzęta, które znoszą jaja.
🎲 KOSZYCZEK – wymień 4 produkty, które wkładasz do koszyczka ze święconką. 
🎲 RÓŻOWY KWIATEK – wymień wiosenne miesiące lub podaj jedno przysłowie związane z wiosną.
🎲 ZIELONA KONICZYNA – powiedz, kiedy jest pierwszy dzień wiosny.
🎲 MOSTEK – możesz skrócić swoją drogę i przejść przez mostek. 
Jeśli nie wykonasz któregoś z zadań musisz czekać dwie kolejki.

POLA:
1. ŻÓŁTE – zdobywasz 1 jajko z kurnika.
2. ZIELONE – ups, właśnie zbiłeś jedno jajko (oddaj je do kurnika).
3. CZERWONE – ups, zbiłeś wszystkie swoje jajka (oddaj je do kurnika). 
4. POMARAŃCZOWE – hura, zyskałeś 3 jajka. 

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!
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Jajka do wycięcia. ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ Będą potrzebne w trakcie gry.

Plansza

Opracowali: Karina Kuc, Szymon Kuczma i Łukasz Litiński z klasy 8 A OET 
pod kierunkiem Pani Moniki Kapały.
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WYKREŚLANKA
Znajdź i wykreśl 10 wyrazów związanych z wiosną i Świętami Wielkanocnymi.
Zadanie przygotowała Paulina Długajczyk.
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KRZYŻÓWKA
Rozwiąż krzyżówkę obrazkową.
Zadanie przygotował Patryk Popławski.
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ZADANIE MATEMATYCZNE
Połącz działanie z wynikiem.
Zadanie przygotował Jakub Telega, narysowała Julia Ziaja.
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ZADANIE MATEMATYCZNE
Połącz działanie z wynikiem.
Zadanie przygotował Łukasz Litiński, narysowała Maria Kozyra.
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Źródło: Internet
Teksty wybrali i przepisali: Marcin S., Semir T., Małgosia B.
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Rozpaczliwie płaczącego syna pyta ojciec:
- Dlaczego płaczesz synku?
- Zgubiłem 10 zł, odpowiada syn.
- Nie płacz, dam ci 10 zł
Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada 
jeszcze w większą rozpacz.
- Co się stało synku? - pyta ojciec.
- Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł, to 
miałbym teraz 20 zł.

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? 
- pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy, kiedy
ja jeszcze śpię.

– Tatusiu, czy zdajesz sobie sprawę, 
że mama jest lepszym kierowcą niż ty?
– Chyba żartujesz?
– Uwierz mi. Sam tłumaczyłeś, że przy
zaciągniętym hamulcu ręcznym, samochód 
nie ruszy z miejsca, a mama wczoraj przeje-
chała prawie 15 kilometrów!

Syn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca
o pożyczenie samochodu. Ojciec ostro:
– Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię
 i zetnij włosy, to wrócimy do tematu.
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca 
i mówi:
– Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już 
prawie na pamięć. Pożycz samochód!
– A włosy?
– Ale tato! W Biblii wszyscy: Samson, Moj-
żesz, nawet Jezus mieli długie włosy!
– O, widzisz, synku! I chodzili na piechotę...

Nauczycielka mówi do ucznia:
- Ten rysunek jest bardzo dobry.
Przyznaj się, kto ci go zrobił: ojciec czy 
matka?
- Nie wiem, ja już spałem.

Policjant zatrzymuje kierowcę, który prze-
jechał przez skrzyżowanie na czerwonym 
świetle. Rozpoznaje w nim swego byłego 
nauczyciela języka polskiego.
- No, panie profesorze, mandatu panu nie 
wlepię, ale na jutro napisze mi pan sto 
razy: "Nie będę przejeżdżał na czerwonym 
świetle".

- No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie
nauczyłaś nazw miesięcy:
- Sty...?
- Czeń!
- Lu...?
- Ty!
- A dalej sama!
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, 
pad i dzień!

Nauczyciel napisał w dzienniczku 
uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienni-
czek z adnotacją ojca:
- To pestka! Gdyby pan słyszał jej 
matkę!...

Mama woła dziecko na podwórku:
- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu!
- A co?! Spać mi się chce?
- Nie! Głodny jesteś!



  
     

Przygotowali uczniowie SSPdP pod kierunkiem Pani Aleksandry Szymańskiej.
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ŚWIATOWY DZIEŃ  ZESPOŁU 
DOWNA

21 dzień marca to nie tylko początek wiosny, 
ale również Światowy Dzień Zespołu Downa. 
Kilkunastu uczniów naszej szkoły obchodziło 
w tym dniu swoje święto. Z tej okazji na 
stronie fb szkoły został zamieszczony krótki 
filmik, który prezentuje uczniów, ich 
umiejętności i zdolności. Z tej okazji w całej 
szkole królowały w tym dniu  kolorowe 
skarpetki – symbol tego święta.
Zobaczcie sami, serdecznie zapraszamy!

1 MARCA  - NARODOWY DZIEŃ 
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W naszej szkole uświetniono pamięć Żołnie-
rzy Niezłomnych. To święto bohaterów wal-
czących o niepodległość Polski. Z tej okazji 
uczniowie wraz z nauczycielami przygo-
towali montaż słowno – muzyczny oraz 
ogłoszono konkurs plastyczny. Serdecznie 
zapraszamy do obejrzenia filmu na stronie 
fb szkoły. Organizatorami uroczystości były: 
p. A.Wąs, p. A. Galiszewska, p. O. Szkudło,
p. J. Purat, p. W. Całka.

MITYNG LEKKOATLETYCZNY

23 marca 2022 roku sportowcy Klubu Olim-
piad Specjalnych MOTYL TYCHY gościli 
w Raciborzu na XX ŚLĄSKIM MITYNGU 
LEKKOATLETYCZNYM Olimpiad Specjal-
nych. 
Nasi zawodnicy pod opieką pani B. Mroczek 
i pani A. Stankowskiej-Danielczyk startowali 
w dwóch konkurencjach: biegu na 800m 
i rzucie kulą. We wspaniałym stylu zdobyli 
8 medali: 4 złote, 2 srebrne i 2 brązowe. 
Patrycja, Dawid, Jacek, Filip i Marcin -  
wielkie gratulacje dla Was. BRAWO!!!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY 
PI

16 marca w naszej szkole obchodziliśmy 
święto liczby! Tak, tak – liczba, która 
nazywa się Pi ma swoje święto! Liczbę Pi – 
nazywaną inaczej LUDOLFINĄ zapisujemy 
3,14. Z tej okazji zorganizowane zostały 
zabawy matematyczne. Organizatorami  
były p. I. Żurawik i p. E. Kędzierska. 
Matematyka może być bardzo przyjemna!

KARTKA DLA UKRAINY

W naszej szkole został ogłoszony konkurs -  
Kartka dla Ukrainy. Prace można obejrzeć 
na stronie fb szkoły. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy. Kilka prac 
zostało przekazanych obywatelom Ukrainy, 
którzy zamieszkali w Tychach.

WYSTAWA W MEDIATECE

W Mediatece została otwarta II Wystawa 
Ceramiki i Rysunku. Na wystawie prezen-
towane są prace ceramiczne i rysunkowe na-
szych uczniów. Wystawę przygotowała
p. S. Lich -Pogoda. Wspaniałe dzieła można 
oglądać do końca kwietnia. 
Serdecznie zapraszamy !
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