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Drodzy Czytelnicy!
Już wkrótce wakacje!

Życzymy Wam ciekawych 
przygód, nowych przyjaźni, 
słonecznych dni i relaksu.

Dziękujemy za współpracę 
i do zobaczenia w kolejnym 

roku szkolnym.

Redakcja „Kleksa”



Poznajcie Kacpra, który od kwietnia tego roku jest uczniem klasy drugiej. 

Wychowawca – Pani Joanna Nowakowska o Kacprze:
Kacper jest miłym chłopcem. Zdobył sympatię wszystkich swoich kolegów i koleżanek z klasy.
Podczas zabawy lubi układać puzzle i bawić się samochodami. Bardzo dobrze wypełnia swoje obo-
wiązki. Jest pomocny i empatyczny.

Koledzy i koleżanki o Kacprze:

Zdjęcia: archiwum klasowe
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Kacper o sobie:
Lubię chodzić na dwór i lubię grać na telefonie. Marzę 

o tym, aby jeździć samochodem rajdowym. Lubię 
swoją klasę i bardzo kocham mamę. W szkole lubię 

się uczyć i bawić. Znam się na matematyce. Cieszę się, 
że będzie lato, bo wtedy jest ciepło i można chodzić 

w krótkich spodenkach i koszulkach z krótkim 
rękawem. I można być długo na dworze. 

Gabryś: Lubię Kacpra. 
Jest fajnym kolegą. 
Razem lubimy WF.

Pola: Bardzo lubię Kacpra. 
Myślę o nim. Jest bardzo miły 

i jest bardzo uprzejmy. 
Jest zawsze dla mnie miły. 

Przybijamy piątkę.

Dawid: Razem gramy 
w piłkę. Fajnie się razem 
gra na WF-ie. Lubię być 
z Kacprem w drużynie.

Kacper podczas lekcji

Kacper z kolegą Gabrysiem w Dniu Dziecka



Wywiad z nauczycielem ZSS nr 8 Panią Agnieszką Szymańską

Redakcja „Kleksa”: Dzień dobry. W imieniu całej redakcji KLEKSA dziękuję za to, że wyraziła
Pani zgodę na wywiad.
Pani Agnieszka Szymańska: Nie ma za co. Jest mi bardzo miło.

Redakcja „Kleksa”: Czy podoba się Pani w naszej szko-
le? Co Pani się podoba?
Pani  Agnieszka  Szymańska: Tak,  podoba  mi  się.
W szkole  dużo  się  dzieje,  uczniowie  są  angażowani  do
różnych grup i zespołów. Jest zespół taneczny, grupa te-
atralna.  Ostatnio był konkurs Mam Talent.  To wspaniała
inicjatywa.

Redakcja „Kleksa”: Od kiedy Pani pracuje w ZSS nr 8?
I co robiła Pani wcześniej?
Pani Agnieszka Szymańska: W szkole pracuję od wrze-
śnia 2021 r. Wcześniej pracowałam z dziećmi z niepełno-
sprawnością  intelektualną  i  ruchową w OREW-ie  w Ty-
chach.

Redakcja  „Kleksa”: Czy  zna  Pani  już  wszystkich
uczniów? Czy poznała Pani imiona wszystkich?
Pani Agnieszka Szymańska: Znam imiona uczniów, któ-
rych uczę. Pozostałych cały czas się uczę.

Redakcja „Kleksa”: Jakim była Pani uczniem? Gdzie chodziła Pani do szkoły?
Pani  Agnieszka  Szymańska: Byłam raczej  pilną  i  ambitną  uczennicą.  I  oczywiście  grzeczną.
Chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 7 w Tychach.

Redakcja „Kleksa”: Jaki przedmiot był Pani ulubionym?
Pani  Agnieszka  Szymańska: Pamiętam,  że  szczególnym  sentymentem  darzyłam  geografię.
I co ciekawe do pewnego momentu także matematykę. Później matematyka była już coraz trudniej-
sza.

Redakcja „Kleksa”: Jakiego przedmiotu Pani uczy?
Pani Agnieszka Szymańska: Uczę przedmiotu, który nazywa się: sporządzanie i wydawanie posił-
ków. I bardzo podobają mi się te zajęcia z uczniami.

Redakcja „Kleksa”: Na czym polegają te zajęcia? Czy uczniowie mają zeszyty i podręczniki?
Pani Agnieszka Szymańska: Uczniowie są wdrażani do działania i przygotowywania posiłków.
Uczą się obsługi urządzeń i narzędzi, zapamiętują przepisy, wykładają estetycznie potrawy na ta-
lerz. Na początku wszyscy dokładnie zapisywali treści z lekcji w zeszytach, ale teraz już wiem, że
najbardziej lubią zajęcia praktyczne.
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Pani Agnieszka Szymańska 
w towarzystwie uczniów 

Patryka i Jakuba



Redakcja „Kleksa”: Czy lubi Pani gotować? Gdzie Pani szuka pomysłów na zdrowe przepisy?
Pani Agnieszka Szymańska:  Lubię gotować. Przepisów szukam w Internecie, ale korzystam też
z przepisów mojej mamy.

Redakcja „Kleksa”: Jakie są Pani ulubione popisowe potrawy? Czy są trudne do przyrządzenia?
Pani Agnieszka Szymańska: Lubię przepisy na szybkie potrawy, takie jak, na przykład tortilla
z szynką i serem. Na zajęciach dostosowuję potrawy do możliwości uczniów.

Redakcja „Kleksa”: Może zaproponuje Pani jakiś prosty przepis naszym Czytelnikom?
Pani Agnieszka Szymańska: Bardzo chętnie. Kotleciki z mięsa drobiowego. Należy pokroić w ka-
wałki pierś z kurczaka. Z 1 jaja, 1 żółtka, 2 łyżek mąki i 2 łyżek majonezu, szczypty soli i pieprzu
wymieszać ciasto. Mięso należy obtoczyć w cieście i smażyć na złoty kolor. Kotleciki wychodzą
naprawdę przepyszne.

Redakcja „Kleksa”: Czy odradza Pani jakieś produkty uczniom, które są niezdrowe?
Pani Agnieszka Szymańska: To na pewno są słodycze, które w nadmiarze są szkodliwe dla zdro-
wia.

Redakcja „Kleksa”: Jak spędza Pani czas wolny? Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
Pani Agnieszka Szymańska: Czas spędzam zwykle z dziećmi. Jeździmy razem na rowerach, czy-
tamy książeczki.

Redakcja „Kleksa”: Czy ma Pani jakieś swoje hobby?
Pani Agnieszka Szymańska: Lubię słuchać spokojnej, relaksacyjnej 
muzyki oraz czytać książki przygodowe i takie, które są emocjonalne, 
ale niekoniecznie romanse.

Redakcja „Kleksa”: Czy ma Pani marzenia? Czy jakieś się spełniły?
Pani Agnieszka Szymańska: Każdy ma marzenia. Gorzej jest z ich 
realizacją. Moje marzenie się spełniło. Mam wspaniałą rodzinę.

Redakcja „Kleksa”: Co planuje Pani na wakacje?
Pani Agnieszka Szymańska: Planów jeszcze  nie  mam.  Dzieci  są  
za małe na kolonie, ale z pewnością gdzieś rodzinnie się wybierzemy.

Redakcja „Kleksa”: Życzę Pani udanych wakacji i odpoczynku. Dziękuję za udzielenie wywiadu
i miłą rozmowę.

Pytania przygotowali Redaktorzy „Kleksa”.
Wywiad przeprowadził Jakub Krężel z klasy 1 B BS AU.
Zdjęcia: archiwum „Kleksa”
Wywiad autoryzowany
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Pani Agnieszka 
w swoim żywiole



Jest zawsze uśmiechnięta. (Arkadiusz M. – absolwent)
Jest uśmiechnięta i dużo rozmawia. (Paulina D.)
Ola dużo się śmieje i dużo mówi. (Kasia B.)
Jest urocza i fantastyczna. (Julia H.)
Jest miła i lubię z nią rozmawiać. (Iza D.)
Lubi tańczyć i śpiewać. Lubi malować. (Magda H. – absolwentka)
Jest nieśmiała i koleżeńska, lubi Daniela. (Rafał L. – absolwent)
Ola to moja dziewczyna, jest zawsze uśmiechnięta. (Daniel R.)
Ola jest fajną przyjaciółką, jest moją najlepszą koleżanką. Lubi Harrego
Pottera i jest koleżeńska i zabawna. (Julia Z.)
Ola jest fajna, superowa i lubi Harrego Pottera i Miraculous. Lubi słuchać muzyki i kolorować.
Lubimy razem rozmawiać i kolorować. Czytam Oli książki. (Wiktoria B.)
Jest miła, lubi tańczyć, pomaga innym, ładnie się ubiera. (Marysia K.)
Lubiana, miła, koleżeńska i kochana. (Małgosia B.)
Jest fajna, spokojna, koleżeńska, sympatyczna, opiekuńcza, przyjazna, kulturalna i lubi dużo tań-
czyć. (Patrycja P. – absolwentka)

Wesoła, pomocna i udana. (Dominika T. – absolwentka)
Jest fajną koleżanką. (Rafał L. – absolwent)
Jest fantastyczna i bardzo miła. (Julia H.)
Jest fajna i lubię z nią rozmawiać. (Iza D.)
Dla mnie Anioł w ludzkiej skórze. (Andrzej M. – absolwent)
Bardzo Ją lubiłem. (Arkadiusz M. – absolwent)
Marysia jest miła, pomaga innym, fajnie się ubiera. (Kasia B.)
Jest pogodna, radosna i miła. (Klaudia H.)
Miła, koleżeńska i lubiana prze uczniów i nauczycieli. (Małgosia B.)
Lubię jej poczucie humoru, jest fajną przyjaciółką, jest wesoła i pomocna. (Julia Z.)
Jest spoko, uwielbia rozmawiać ze mną i z Weroniką C. Lubi chodzić na spacery. (Wiktoria B.)
Jest miłą przyjaciółką, rozmawiamy ze sobą, dała mi szminkę, bardzo ją lubię. (Ola S.)
Lubi słuchać muzyki, sympatyczna, miła, lubię z nią rozmawiać. (Patrycja P.)
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Jest miły, fajny i lubiany. (Julia H.)
Uprzejmy, fajny. (Kasia B.)
Miły, koleżeński. (Jacek P.)
Jest miły, daje dobre komplementy. (Dominika T. – absolwentka)
Fajnie się z nim rozmawiało. (Arkadiusz M. – absolwent)
Jest dobrym kolegą, chętnie pomaga innym. (Rafał L. – absolwent)
Miły, spokojny, lubiany przez wszystkich. (Małgosia B.)
Był moim najlepszym kumplem, jakiego miał mój brat i ja. (Andrzej M. – absolwent)
Jest dobry, zajefajny, lubi spędzać czas ze swoją klasą. Chodzi na zajęcia taneczne, super tańczy.
(Julia Z.)
Spokojny, koleżeński, bardzo go lubię. Uśmiechnięty, sympatyczny, miło było, jak chodziliśmy ra-
zem na spacery. (Patrycja P. – absolwentka)
Jest fajnym kolegą, chodziłam z nim kiedyś do przedszkola, lubię go bardzo i uwielbiam z nim roz-
mawiać. (Ola S.)
Jest fajnym kolegą, tańczy w „Pinezce”. (Wiktoria B.)

Miły, wesoły, ładnie tańczy. (Magda H. – absolwentka)
Jest szczęśliwy, bardzo lubi muzykę. (Rafał L. – absolwent)
Jest zabawny. (Arkadiusz M. – absolwent)
Ładnie tańczy. (Iza D.)
Często się śmieje i ładnie tańczy. (Kasia B.)
Jest wesoły. (Julia H.)
Uwielbia muzykę i taniec. (Marysia K.)
Jest fajowym koleżką, uwielbia spacerować. (Wiktoria B.)
Jest fajnym kolegą i ulubieńcem swojej mamy. Lubi tańczyć, kocha muzykę. (Julia Z.)
Bardzo go lubię, nie chcę, żeby mnie podrywał, bo ja jestem z Danielem. Ładnie tańczy i maluje.
(Ola S.)
Lubi dobrze zjeść. (Małgosia B.)
Fajny chłopak, poukładany, spotykaliśmy się na moich urodzinach. (Patrycja P.)
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Ładnie tańczy i śpiewa. (Dominika T. – absolwentka)
Chłopak bardzo uśmiechnięty. (Andrzej M. – absolwent)
Jest miły i kulturalny. (Iza D.)
Bardzo go lubię i jest moim kumplem. (Julia Z.)
Jest bardzo miły i grzeczny, ładnie koloruje. (Marysia K.)
Jest miły, fajny, dobrze się z nim rozmawia. (Weronika K. – absolwentka)
Jest wesoły i cieszy się, że chodzi na tańce do Pana Tomka. (Rafał L. –
absolwent)
Sebastian jest miły, kulturalny, lubi spędzać czas ze swoją klasą, super
pracuje na lekcjach. (Ola S.)
Jest fajnym kolegą, jest moim mistrzem – uczy mnie karate. Jest spokojny, kontroluje emocje swoje
i innych. (Wiktoria B.)

Wesoły, lubi tańczyć. (Magda H. – absolwentka)
Jest koleżeński, lubi Olę. (Rafał L. – absolwent )
Człowiek „do rany przyłóż”. (Andrzej M. – absolwent)
Bardzo przemiły chłopak. (Arkadiusz M. – absolwent)
Jest miły, fajny i lubiany. (Julia H.)
Ładnie koloruje i ma talent plastyczny. (Paulina D.)
Jest miły, ładnie maluje i świetnie tańczy. (Iza D.)
Pomaga innym, lubi się spotykać z koleżankami i kolegami. (Małgosia B.)
Jest  romantyczny  i  zabawny,  lubi  spędzać  czas  z  klasą,  lubi  podrywać  
dziewczyny. (Julia Z.)
Jest wesoły, gra na gitarze, lubi słuchać muzyki, koloruje i dobrze mu to wychodzi. (Marysia K.)
Sympatyczny, miły, uśmiechnięty, koleżeński, kulturalny. (Patrycja P. – absolwentka)
Jest fajnym kolegą, tańczy w „Lemoniadzie”, przyjaźni się ze mną. Daniel kocha Olę. (Wiktoria B.)
Jest moim kolegą, w przyszłości będę brała ślub z Danielem, jest miły dla mnie, lubi malować
i kocha swoją babcię. (Ola S.)

Portrety wykonali uczniowie i absolwenci SSPdP.
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Talent jest jak kawałek szlachetnego,
ale surowego materiału:

dopiero pilna praca go obrobi
i wartość mu wielką nada.

/Stanisław Staszic/

ZSS nr 8 jest  szkołą,  w której talenty rozwijamy stałymi,
systematycznymi,  wieloaspektowymi  działaniami,  przyno-
szącymi  ogromną  satysfakcję  zarówno  nauczycielom,  jak
i uczniom. Nauczycielom, ponieważ mogą obserwować, jak wiele kształtów, barw i odcieni przy-
biera talent. A dzieciom – ponieważ każde z nich otrzymuje w naszej szkole szansę znalezienia
swojego miejsca, ma możliwość wyruszenia we wspaniałą podróż, jaką jest odkrywanie swoich za-
interesowań, talentów i pasji.

Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który posiada nasza szkoła, stanowi dla nas ogromne wyróż-
nienie,  ale też wyzwanie.  Jako placówka, która w istotny sposób przyczynia się do odkrywania
i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, od wielu lat organizujemy Szkolny
Dzień Talentów. Nauczyciele prowadzą systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi i mają kon-
kretne osiągnięcia w tym obszarze działalności pedagogicznej. W naszej szkole rozwija się pasje
i talenty uczniów poprzez zaangażowanie w różnorodne przedsięwzięcia społeczne, pracę w kołach
zainteresowań oraz udział w konkursach wiedzy i przeglądach zespołów artystycznych, tanecznych,
teatralnych, zawodach sportowych.

Podczas  Szkolnego Dnia  Talentów uczniowie  mają  możliwość  prezentowania  swoich  osiągnięć
i zdolności: tanecznych, muzycznych, wokalnych, sportowych, plastycznych i innych. W przygoto-
wanie tego wyjątkowego dnia zaangażowani są nauczyciele, uczniowie i rodzice. Relacje z uroczy-
stości  publikowane są na stronie internetowej  szkoły oraz Facebooku, dzięki czemu osiągnięcia
uczniów są promowane w środowisku lokalnym.

W tym roku Szkolny Dzień Talentów odbył się 20 maja. Jak powiedzieli sami uczestnicy, ten dzień
był dla nich okazją do pochwalenia się swoimi osiągnięciami, talentami, uzdolnieniami i sukcesami
na forum całej szkoły. Długo przygotowywali się do występów, ćwiczyli pod kierunkiem wycho-
wawców i nauczycieli muzyki: Pani Oliwii i Pana Piotra, przygotowywali układy taneczne, wystę-
py wokalne, wykonywali prace plastyczne.

W dniu występu towarzyszyły im duże emocje, stres i niepewność, ale też radość i chęć zaprezento-
wania swoich zdolności. Wszyscy z niecierpliwością czekali na swoją kolej. Największą popularno-
ścią cieszył się taniec. Równie liczna grupa wykonawców prezentowała swoje zdolności wokalne.
Mieliśmy okazję posłuchać popisy wokalistów, którzy przedstawili swoje wersje polskich i zagra-
nicznych przebojów. Impreza miała charakter konkursu, w którym jednak nie było przegranych,
gdyż każdy, kto odważył się stanąć na scenie i zaprezentować swoje talenty - już jest zwycięzcą. 
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Występy uczniów wzbudziły zachwyt wszystkich widzów i były długo omawiane podczas obrad
jury. W tym roku jury w składzie: przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego, mama ucznia na-
szej szkoły oraz Panie z MDK w Tychach zdecydowało o wyróżnieniu dużej grupy uczestników,
doceniając ich wkład pracy, ogromne zaangażowanie i serce, które włożyli w przygotowanie swo-
ich występów. Przyznano także miejsca I, II i III oraz nagrodę Grand Prix. Kiedy nadszedł czas
wręczenia nagród i dyplomów, wszyscy uczestnicy czekali z niecierpliwością na ogłoszenie wer-
dyktu. Jury, z pomocą organizatorów, wręczyło uczestnikom dyplomy i nagrody, a na koniec raz
jeszcze kilku z nich przypomniało swoje wspaniałe występy. Emocje towarzyszące uczestnikom
w tym wyjątkowym dniu najlepiej oddadzą ich wypowiedzi:

Szkolny Dzień Talentów jest wyjątkową uroczystością w kalendarzu ZSS nr 8, świętem całej naszej
społeczności szkolnej. Dla dzieci stanowi wspaniałą okazję do zaprezentowania się, bycia w cen-
trum uwagi, pokazania, co je interesuje i sprawia im radość. Wszystkim młodym twórcom i pasjo-
natom życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że kolejne Szkolne Dni Talentów będą okazją
do odkrywania i prezentowania nowych uzdolnień oraz pasji.
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Cieszę się z II miejsca. Był duży stres. Swój występ 
oceniam dobrze. – Weronika Magala

Jestem zadowolony ze swojego 
występu i I miejsca. Chciałbym 

wystąpić podczas Dnia Talentów 
w przyszłym roku.

– Marcel Reszczyński

Cieszę się bardzo z II miejsca. 
Bardzo ładnie powiedziałam 
wiersz. – Oliwia Soszyńska

Szkoda, że nie udało mi się zdobyć 
wyższego miejsca. Najbardziej 

podobały mi się występy wokalne 
innych uczestników. 
– Malina Ślusarczyk

Zdobyłem I miejsce. 
Jestem bardzo 

zadowolony. Cieszę się 
z dyplomu i nagrody. 
Chcę jeszcze wystąpić 

w Szkolnym Dniu 
Talentów. 

– Dariusz Kubulus



Podczas Szkolnego Dnia Talentów wyróżnienia zdobyli:

Natalia Berent

Wiktoria Borzęcka

Katarzyna Burda

Dorian Ceglarek

Wiktoria Czerniec

Łukasz Czyżewski

Michał Dragan

Emilia Nadzimek

Julia Prusko

Łukasz Radzikowski

Malina Ślusarczyk

Dawid Świtała

Nagrodę Grand Prix otrzymał Zespół Pinezka

Swoje prace plastyczne zaprezentowali: Anna Baloń, Nikola Fuchs, Martyna Kyrcz, Jarosław No-
wak, Patryk Popławski, Dawid Trojok.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Opracowanie: Pani Anna Wąs
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W naszej placówce jest wielu utalentowanych uczniów. Swoje pasje i talenty mogą rozwijać pod-
czas zajęć pozalekcyjnych lub w trakcie lekcji. W tym artykule znajdziecie informacje na temat wy-
branych sukcesów oraz dowiecie się, jakimi wrażeniami żyją szkolni Artyści.

Zespół teatralny „?znak zapytania”

I miejsce podczas XXX Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Tychach.
Grand Prix podczas XXX Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Tychach.

Wypowiedzi uczestników zespołu teatralnego „?znak zapytania”:

Arek: „Podobało mi się, jak występowałem!”

Andrzej: „Podobało mi się, jak występowałem w swojej roli,
czyli jako biały bocian Nandżi. Oczywiście, na początku się
stresowałem, ale  starałem się  nie  myśleć o złych rzeczach.
Najwięcej  trudności  sprawiło  mi  chodzenie  w  zwolnionym
tempie,  pod  materiałami.  W  domu  powiedziała  mi  siostra
i tata,  że  może  kiedyś  zostanę  filmowym  aktorem.  Gdybym
miał wystąpić w programie „Mask Singer”, to właśnie wystąpiłbym jako bocian.”

Magda: „Podobało mi się, że jestem prawdziwą aktorką. Ja tak myślę, że mamy przecież pierwsze
miejsce. Był mój brat i mama i oni trzymali mocno za nas kciuki.”

 Julka: „Miałam wielki strach, bardzo dużo tremy, wszyscy mi kibico-
 wali: siostry Magda i Malwina, moja mama, moi szwagrowie. Podo-
 bało mi się, że byłam czarnym i białym bocianem. Jestem od dawna 
 w teatrze i moja przyszłość to występy w roli piosenkarki, zespół i na-
 grywanie piosenek w studio.”

 Rafał: „Ja się bardzo cieszyłem z mojego występu jako marabuta, by
 łem bardzo pogodny dla wszystkich bocianów. Najśmieszniejsze moje 
 pytanie to było pytanie do Nandżi, czyli białego bociana, czy on był 
 bananem, piórkiem na wietrze, kroplą w oceanie i uchem od śledzia. 
 Najbardziej podobała mi się piosenka ‘Dom, nasz dom’.”

Łukasz: „Mnie się podobało, że byłem w teatrze i był występ o 16:00. Tata był na występie i się
cieszył, moja mama i siostry cieszyły się, że zajęliśmy pierwsze miejsce. Chciałbym występować na
Boże Narodzenie i cieszę się, że byłem sam na środku białym bocianem, który tańczył.”
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Zespół taneczny „Pinezka”

Grand Prix podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Dzieci Dzieciom bez Barier”
- Żory 2021.
III miejsce podczas XXX Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Tychach.
II miejsce podczas XIII Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Mikołowie.
I miejsce podczas XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Pszów 2022.
Grand Prix podczas szkolnej edycji „Mam Talent”.
Grand Prix podczas XXX Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Tychach.

Wypowiedzi uczestników zespołu tanecznego „Pinezka”:

Julka: „Lubię tańczyć z fajną grupą. Bardzo podoba mi się nasz ostatni układ taneczny. Lubię sce-
nę, światła i widownię.”

Rafał: „Pinezka to najwspanialszy zespół na świecie. Najbardziej podobał mi się wyjazd do Pszo-
wa i Mikołowa. Kiedy zdobywam nagrody czuję zachwyt i zadowolenie.”

Wiktoria: „Podoba mi się, że możemy wygrywać, ale też przegrywać. Lubię gratulować mojej pani
od tańca. Uwielbiamy występować i czekać na wyniki.”

Jacek: „Jest super. Dziewczyny ładnie wyglądają w strojach.”
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Zespół taneczny „Gajdzioczki”

II miejsce podczas XXX Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Tychach.
II miejsce podczas XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Pszów 2022.
II miejsce podczas szkolnej edycji „Mam Talent”.
Grand Prix podczas XXX Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Tychach.

Wypowiedzi uczestników zespołu tanecznego „Gajdzioczki”:

Julia: „Lubie tańczyć. Byłam elfem. Podoba mi się. Lubię panią Agnieszkę.”

Michał: „Na początku się stresowałem, teraz trochę mniej. Fajne są wyjazdy. Ale jestem po nich
zmęczony. Na początku trudno mi się tańczyło, nie pamiętałem kroków. Teraz już je pamiętam.”

Zespół taneczny „Lemoniada”

wyróżnienie podczas XXX Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Tychach.
III miejsce podczas XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Pszów 2022.
I miejsce podczas szkolnej edycji „Mam Talent”.
Grand Prix podczas XXX Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Tychach.

Wypowiedzi uczestników zespołu tanecznego „Lemoniada”:

Ola: „Bardzo lubię tańczyć u Pana Tomka.
Lubię  tańczyć  z  całą  grupą.  Czuję  radość,
kiedy dostajemy nagrody. Lubię występować,
kiedy jest dużo widowni.”

Julia: „Nasz  zespół  jest  bardzo  sławny.
Mamy fajne stroje. Lubię zdobywać nagrody
i wyróżnienia, wtedy czuję adrenalinę.”
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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Uczniowie naszej  szkoły wzięli  udział  w  VI edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Moja Mama, Mamusia, Mamunia”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej intelektualnie w wieku od 10 do 24 lat. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Z mamą
dbam o zdrowie”.

Organizatorami  konkursu  byli:  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  Trampolina
w Bielsku-Białej oraz Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej. Jury
pod przewodnictwem prof.  Ernesta Zawady wyłoniło laureatów. Wśród nich znalazła  się trójka
uczniów ZSS nr 8. W konkursie nagrodę zdobyła Klaudia Hoffmann a wyróżnienie Jakub Telega
oraz Marta Strzoda.

Wernisaż wystawy pt.: „Moja Mama, Mamusia, Mamunia” odbył się 26 maja 2022 r. w Książnicy
Beskidzkiej. Przedstawicielem Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach podczas wernisażu była
Pani Magdalena Gawęda-Pyś. Wystawę można obejrzeć do końca czerwca w Książnicy Beskidzkiej
w Bielsku-Białej.

Oto, co o swoich pracach i udziale w konkursie mówią laureaci:

Marta Strzoda:  „Narysowałam siebie, mamusię i babusię. Lubię jak chodzimy z kijkami. Zawsze
chodzę pierwsza i jestem trenereczką. Cieszę się, że mój rysunek dostał nagrodę. Lubię rysować.
Najbardziej karetki, tęczę i elektrownię.”

Jakub Telega:  „Moja praca przedstawia zdjęcie z mamą w Ogrodach Kapias w Goczałkowicach
Zdroju. Została wykonana techniką kolażu. Do zdjęcia zostały domalowane pozostałe elementy:
kwiaty, rośliny w doniczkach i tło. Zastosowałem również stemple. To była propozycja Pani Ani.
Powiem szczerze, że nie spodziewałem się wyróżnienia. Jednak bardzo się z tego cieszę. To ważna
nagroda. Dzięki niej czuję się doceniony i daje mi to dużo satysfakcji. Czuję radość i cieszę się, że
mogłem wziąć udział w tym konkursie.”

Klaudia Hoffmann: „Konkurs był bardzo fajny. Dobrze, że się odbył, bo mogłam namalować moją
mamę ze mną, jak razem przyjemnie spędzamy czas. Bardzo lubię malować. Ucieszyłam się ze zdo-
bycia nagrody. Moja mama też była szczęśliwa i zadowolona ze mnie.”

Zdjęcia: archiwum szkolne
Opracowali  uczniowie  i  absolwenci  grup artystycznych  oraz  Marta  Strzoda,  Klaudia  Hoffman,
Jakub Telega pod kierunkiem Pani Izabeli Bojdy, Pani Katarzyny Gajdy, Pani Agnieszki Grzesiak
i Pani Anny Łukowiec.
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Prace przygotowane w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Moja Mama, Mamusia, Mamunia”

 Autor: Dominik Rydzkowski Autorka: Katarzyna Burda

 Autor: Oliwier Szreter  Autor: Patryk Popławski  Autorka: Martyna Rudek 

 Autorka: Paulina Długajczyk  Autorka: Zofia Siennicka

Autorka: Aleksandra Strzępka Autor: Dominik Buch Autor: Dominik Rydzkowski
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Hej, hej wakacje!
I są owocowe i czekoladowe.

Mają smak czereśni i wiśni oraz winogrona.
Teraz jest na to pora!

Maciej Mikołajczyk

„Wiersz o morzu”

Jedziemy nad morze poznawać ciekawe rejony.
Tak, jakby Bóg tam mieszkał.

Ile mew nam zaszumi, ile łabędzi nam zakwili, 
ten się nigdy nie pomyli.

Życzmy sobie razem wszyscy,
by się z nikim nie pokłócić…

I na piasek razem rzucić!

Andrzej M. – absolwent

„Mam”

Talent to dar od Boga.
Ma się go w jednej cenie.
Talent się ma jak matkę.

Zawsze śpiewam o naszych 
nauczycielach i kolegach.

Śpiewem można o nich mówić.

Arek M. - absolwent

„Wiersz o Morzu Bałtyckim”

Nasze morze to Bałtyk.
Trzeba być nad morzem,
żeby mieć coś z morza
i nie wstydzić się tego.
Dziś to ja wam piszę 

wiersz o morzu.

Arek M. - absolwent

„Wiersz o śpiewaniu”

Śpiew to język szczerości 
wyrażanej przez artystę do ludzi.

Płyną uczucia do każdego człowieka.
Nawet niebiosa cieszą się z tym artystą.

Bez tego świat wciąż się kłóci bez sensu.
Powiadam: Lepiej wyrazić złość 

śpiewem niż krzykiem.
P.S. Śpiewać, nie bić.

Andrzej M. - absolwent

Jakiś czas temu zafascynowały mnie teksty Pana Piotra Barańskiego, który pisał między 
innymi do piosenek mojego taty, takie piosenki jak: „Dwa słowa”, „Ciepłe kraje”, 
„Pokój” i „Lot”. Jest również autorem muzyki i tekstu do swoich własnych piosenek, 
które sam zaśpiewał, piosenek „Dziś taki czas” i „Wśród miłości”. Napisał również 
bardzo wymowny i prawdziwy tekst do piosenki Anny Przedlackiej – „Mgła”, a także 
bardzo wzruszającą piosenkę Olgi Jagieło – „Łatwo”. Pisze również przepiękne wiersze, 
jeżeli ktoś z Was ma taką ochotę może zajrzeć na jego stronę w Internecie, polecam 
wszystkim, jest naprawdę Zdolnym Człowiekiem. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę 
miłego słuchania.

Małgosia Borkowy



ŚLĄSKIE POWIEDZENIA i ZWROTY

 Z graczkōw przidōm płaczki –Zabawa może skończyć się płaczem; z łobuzowania będzie płacz.

 Zawryj łokno, bo ciągnie / zawrzij łokno bo dre – Zamknij okno, bo jest zimno.

 Stońcie, bo ledwo zipia – Zatrzymajcie się, bo nie mogę złapać oddechu.

 Mosz czasu jak marasu – Masz bardzo dużo czasu.

 Twoj zygarek wancki cisnom - Twój zegarek źle chodzi.

 Jo już ni poradza z wami! – Nie wytrzymam z wami!

 Kaj ty mi sam sznupiesz? – Gdzie ty tu szukasz?

 Jo zaroz(ki) dostana na dekel! - Zaraz oszaleję!

 Ale mosz ruła – Ale jesteś powolny.

 Dej pozór! – Uważaj!

 Jak jo Ci przaja! – Jak ja Cię kocham!

 Skocz mi na pukiel! – Daj mi spokój!

 Mie to piko –Jest mi to obojętne.

 Pudź sam ino(yno)! – Chodź tutaj!

 Niy rób gańby! – Nie rób wstydu!

 Niy szczimia! - Nie wytrzymam!

 Mosz recht – Masz rację.

 Niy fanzol! – Nie gadaj głupot!

 Niy mosz co pomaszkecić? – Nie masz czegoś 
słodkiego/smacznego?

 Mosz ała (aua) – Jesteś nie w pełni władz umysłowych, jesteś stuknięty.

 Niy mosz wszyjskich w doma – Głupio gadasz / zachowujesz się głupio.

 drzić sie choby stare galoty – krzyczeć, wrzeszczeć
 mimry z mamrami – byle co podane do jedzenia
 coś je niy rychtyg – coś jest nie w porządku
 ćmi sie – ściemnia się
 do luftu – do niczego (do bani)
 mieć piosek w rynkowach – być leniwym
 mieć wąty – nie zgadzać się, protestować
 jechać furt – wyjechać
 po bosoku – boso
 za dwa tydnie – za dwa tygodnie
 po ćmoku, po cimoku – po ciemku
 prać machy, ciepać machy – robić miny
 po ptokach – za późno, nic już nie da się zrobić
 robić kogoś za błozna – robić z kogoś błazna, wariata
 wiyszać nudle na pysku – wciskać komuś kit, okłamywać kogoś
 przylyźć na krziwy pysk - przyjść w gości nie proszonym
 rychtig fajno dziołcha (dzioucha, frela) – naprawdę ładna dziewczyna.

Źródło: Internet          Teksty przepisał Michał Dragan z klasy 8 B OET AU.
Rysunki wykonali Julia i Radek z SSPdP. Konsultacja: Pani Joanna Gąstoł.
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Jak jo Ci przaja!

Jak jo Ci przaja!



Opracował Bartłomiej Dudkowski pod kierunkiem Pani Barbary Grabowskiej.
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Zobaczcie sami, jak słodko i smacznie było 12 kwietnia w naszej szkole. Samorząd Uczniowski
przygotował dla wszystkich niespodziankę. Świętowaliśmy Dzień Czekolady.

W  wielkanocnym  nastroju  przygotowaliśmy  kolejny  dzień.  13  kwietnia  warsztaty  świąteczne
dla uczniów poprowadzili:
„Do dzieła – ozdabiamy baby wielkanocne” A. Kluska, B. Malcharek
„Podaj dalej – szyjemy od serca” A. Markowicz, M. Słomka
„Matematyczna pisanka” I. Żurawik
„Wielkanoc on-line” A. Stolecka, A. Wąs
„Świąteczne wypieki w stylu retro” A. Szymańska, J. Bugaj

W piątek 22.04.2022 r. z okazji Dnia Ziemi dołączyliśmy do Ekologicznego Festiwalu On-line.
W tym roku, w czasie ponad czterogodzinnego Ekofestonu, podzielonego na bloki tematyczne: dla
najmłodszych dzieci, dla szkół podstawowych, a  także dla dorosłych odbiorców, zostały poruszone
tematy dotyczące gospodarowania odpadami, wodą, a także ochrony klimatu, powietrza i bioróżno-
rodności. Przypomnieliśmy sobie o zagospodarowaniu oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, jak również zużytych baterii i akumulatorów.

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
_______________________________________________________________________________

Odpoczynek  –  każdy  lubi,  każdy  ciągle  o  nim  mówi,  wielu  planuje.  Co  to  jest  odpoczynek?
Jak odpoczywać efektywnie i czy każda rozluźniająca i resetująca aktywność jest odpoczynkiem
i relaksem?

Pedagog pyta: Co to jest odpoczynek? 

Weekend. Piątek, sobota i niedziela. /Filip/

Wakacje, jak wyjeżdżam z rodziną i nie chodzę do szkoły. /Dariusz/

Zawsze, jak nic nie robię. Leżę i nic nie robię. /Paweł/

Odpoczynek, jest, jak się nie pracuje i nie chodzi do szkoły. /Michalina/

Czas wolny po południu, albo w sobotę, albo w wakacje. /Dominik/

Spanie i wakacje. /Sandra/

Dla każdego odpoczynek to coś innego. Ja odpoczywam,

jak spaceruję z psem. /Oliwia/

Pedagog pyta o pomysły: Co to jest aktywny odpoczynek?

To spędzanie czasu na świeżym powietrzu. /Paweł/

Bieganie, spacery, zabawa na placu zabaw. /Dominik/

Na pewno to nie jest oglądanie telewizji

i granie na komputerze. /Mikołaj/

Aktywny odpoczynek jest wtedy, jak się robi coś zupełnie innego niż nauka i praca. /Igor/

To, jak się robi to co się lubi. /Nikola/

Aktywnie jest wtedy, jak coś robimy, ruszamy się, biegamy, gramy w gry. /Michał/

Spędzanie czasu z przyjaciółmi na dworze. /Laura/

Różne ćwiczenia, spacery, zabawy.

Możemy aktywnie odpoczywać w domu i na dworze. /Oliwia/

_______________________________________________________________________________

Biegać, latać, skakać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać --- W słońca blasku, błękitu nieba, właśnie
tego nam dziś potrzeba /słowa: Z poradnika młodego zielarza, Akademia Pana Kleksa/
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Wakacje, znów będą wakacje…
Wkrótce rozpoczną się wakacje. To wyczekiwany przez Was czas wypoczynku, zabawy, spotkań
z koleżankami i kolegami, ale również z dawno nie widzianą ciocią czy kuzynem. To, jak spędzimy
ten czas zależy w dużej mierze od nas. Nawet jeśli nie uda nam się wyjechać nad morze, w góry czy
do babci na wieś, to możemy dobrze wykorzystać ten czas. Najważniejsze to zrobić wszystko, by
cieszyć się każdym dniem i budzić się z nadzieją na fajną kolejną przygodę. Zaangażuj do tego
swoich rodziców i rodzeństwo - z pewnością są w stanie podpowiedzieć Wam kilka zabaw. Ja bar-
dzo chętnie podzielę się z Wami kilkoma pomysłami na to, jak spędzić wolny czas:
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Malowanie w plenerze
 Poczuj się jak malarz, wyjdź na łąkę, 

za dom i spróbuj namalować to, 
co widzisz.

Budowanie robota
Wykorzystaj do tego rolki z papieru 
toaletowego, ręcznika papierowego, 
kartoniki np. po herbacie czy mleku. 

Tu ograniczeniem jest tylko 
Twoja wyobraźnia.

Wspólne gotowanie
Przyłącz się do gotowania z mamą 

czy babcią. To dobra okazja 
do nauczenia się nowych umiejętności, 
ale również do rozmowy. Może wspólne 

przygotujecie słodkie przetwory…?

Zbuduj szałas
To dobra zabawa z rodzeństwem 
zwłaszcza, gdy mieszkasz w domu 
z ogródkiem. Z zebranych gałęzi 

możesz zbudować szałas, w którym 
zabawa toczy się już sama. 

Warunek konieczny 
to towarzystwo i wyobraźnia.

Gry planszowe
Wielu z Was to bardzo lubi. 

Warto kontynuować tę pasję podczas 
wakacji. A może wymyślicie swoją grą?

Malowanie kredą
To super zabawa w każdym miejscu. 

Potrzebujesz tylko kredę, 
towarzystwa, chęci i wyobraźni. 

Namaluj coś na ulicznym chodniku lub 
pod domem.

Korale z niczego
Spróbuj zrobić korale lub bransoletkę 

z drobnych przedmiotów (nakrętki, 
koraliki, guziki, które znajdziesz 
podczas domowych porządków). 

To może być artystyczne arcydzieło.



Dziennik wakacyjny
To ostatnia z moich propozycji. Do tego numeru KLEKSA

 został dołączony „Dziennik wakacyjny”, w którym możecie zapisać
 lub narysować, co robiliście w wakacje, miejsca, które odwiedziliście,

 osoby,które poznaliście. To z pewnością pomoże Wam zapamiętać
 wakacyjne przygody. Swoimi wspomnieniami możecie podzielić się

 z nami we wrześniu, kiedy ponownie spotkamy się w szkole.

Życzę Wam cudownego wakacyjnego czasu 😊

Dzienniki wakacyjne zilustrowali i złożyli uczniowie klasy 8 A OET - Szymon Kuczma i Łukasz 
Litiński.
Opracowanie: Pani Monika Kapała
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Zabawa w choreografa
Choreograf to taka osoba, która „wymyśla” 

taniec. Stwórz swój własny taniec do 
ulubionej piosenki. To może być początek 
np. niedzielnych występów przed rodziną. 

Może uda Ci się wciągnąć w tę zabawę 
kogoś z rodzeństwa, albo kolegów.

Puzzle, klocki
To też lubicie i nie zapominajcie 

o tym w wakacje.



SIŁOWNIA

Siłownia to świetne miejsce pełne profesjonalnych sprzętów do ćwiczeń. Dostępne tam urządzenia
pozwalają precyzyjnie rozwijać pojedyncze partie mięśni i preferowane obszary ciała. Dodatkowe
wsparcie przebywającego na siłowni trenera to podstawa do efektywnej pracy nad swoimi mięśnia-
mi.

Trening  siłowy,  oprócz  poprawy  naszej  sylwetki
i siły,  wywiera również pozytywny wpływ na wiele
innych aspektów naszego życia codziennego. Rekre-
acyjny trening siłowy może przyczynić się do popra-
wy jakości  naszego życia  oraz  zachowania  zdrowia
przez dłuższy czas.

Podstawowe zalety treningu na siłowni:     

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

Budowa mięśni
Mężczyznom treningi siłowe pozwolą 

zbudować atrakcyjną atletyczną sylwetkę. 
Kobietom treningi siłowe wymodelują 

sylwetkę, a skóra stanie się bardzo jędrna.

Spalanie tkanki tłuszczowej
Treningi siłowe na spalanie tkanki 
tłuszczowej działają obosiecznie. 

Po pierwsze: powodują wzrost masy 
mięśniowej, a większa masa mięśniowa 

powoduje wzrost przemiany materii. 
Po drugie: treningi siłowe same w sobie 

spalają kalorie, prowadząc do zwiększenia 
deficytu kalorycznego niezbędnego 

do utraty wagi.

Zwiększanie siły i wytrzymałości
Treningi siłowe wpływają na komfort 

wykonywanych codziennych czynności. 
Wykopanie łopatą dołka pod drzewo? 
Wniesienie łóżka na ostatnie piętro? 

Dzięki treningom siłowym będzie ci znacznie 
łatwiej wykonać tego typu czynności.

Baza pod inne sporty
Treningi siłowe to fundamenty pod inne 
sporty. Na siłowni trenują m. in. kolarze, 
piłkarze, siatkarze, koszykarze, bokserzy, 
sprinterzy, skoczkowie narciarscy i wielu 
innych. Wiadomo, że nie trenują oni jak 

kulturyści, którym zależy na sylwetce, ani 
jak trójboiści, którym zależy na jak 
największej sile. Ich treningi siłowe 

przystosowane są konkretnie pod parametry 
przydatne w ich dyscyplinach.



SPOTKANIE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY Z KSIĘDZEM BISKUPEM MARKIEM SZKUDŁO

W poniedziałek  9  maja  2022  r.  pojechaliśmy  do  Katowic  na  spotkanie  z  księdzem  biskupem
Markiem Szkudło. Wizytę pomógł nam zorganizować ks. dr Krzysztof Sosna - wizytator kateche-
tyczny. W wydziale katechetycznym Kurii Metropolitalnej czekał na nas poczęstunek. Pokazaliśmy
ks. biskupowi nagrane przez nas filmy pt.: „Kim dla Ciebie jest Jezus” oraz „Nasze Zwiastowanie”.
Opowiedzieliśmy o życiu naszej szkoły, wręczyliśmy upominek - pracę z ceramiki, wykonaną przez
naszych uczniów. Księża byli pod wrażeniem naszych filmów. Na koniec ks. bp. udzielił nam bło-
gosławieństwa, wręczył obrazki oraz zrobiliśmy wspólne zdjęcie.
Po spotkaniu przy stole, ks. Krzysztof Sosna oprowadził nas po Katedrze Chrystusa Króla, a następ-
nie odprawił Mszę Świętą w intencji całej społeczności naszej szkoły.
Był to dla nas wspaniale spędzony czas. Byliśmy bardzo przejęci ale i zadowoleni z wyjazdu.
Dziękujemy za zorganizowanie spotkania.
Julia P., Wiktoria Cz., Oktawia L., Julia B., Marcin S., Daniel G., Magda P., Łukasz Cz., Kamil T.,
Patryk W. oraz Pani Ela, Pani Olga i Pani Ewa.

👨 Spotkanie z księdzem biskupem było bardzo fajne i radosne. Podobało mi się jak ksiądz Krzysztof opro-
wadzał nas po Katedrze i pokazywał figury świętych. Potem modliliśmy się na Mszy Świętej za cala naszą
szkołę. Był to ciekawy wyjazd. /Łukasz Czyżewski/

👩 Pierwszy raz byłam w Katedrze. Kościół był duży i wysoki. Podobały mi się figury w kościele i ogromna
chrzcielnica. /Wiktoria Cz./

👨 Biskup poczęstował nas sokami, wafelkami i ciastem. Rozmawiał z nami na temat filmu, który nakręcili -
śmy. Cieszę się, że film podobał się księdzu Krzysztofowi oraz Biskupowi. /Patryk W./

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

  Pan Marek Kubista i Pan Andrzej Szopa.
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Wiosna w pełni, a przyroda dostarcza nam cudownych widoków i zapachów kwitnących drzew
i kwiatów. Maj w świetlicach szkolnych przebiegał w radosnej atmosferze, rozmowach rówieśni-
czych i zabawach bez końca.

Na początku miesiąca obchodziliśmy święta: 1-go Maja i 3-go Maja. Uczniowie wykonali prace
plastyczne związane ze świętami majowymi, rozmawialiśmy na temat symboli narodowych, słucha-
liśmy hymnu i pieśni patriotycznych.

Budząca się zieleń zachęca nas do wykonania różnokolorowych i różnorodnych prac plastycznych.
Uczniowie nie pierwszy raz zaprezentowali swoje talenty, dzięki czemu powstały piękne prace, któ-
re zdobiły nasze sale świetlicowe. 

W maju  Świetliczaki  brały  udział  również  w dwóch projektach  szkolnych:  „Podróż z  książką”
i „Szkolny Tydzień Profilaktyki”. Pierwszy projekt miał na celu zachęcanie uczniów do aktywnego
czytania, a w drugim projekcie rozmawialiśmy o naszych relacjach, emocjach, o dobroci względem
drugiego człowieka. 

Zwieńczeniem projektów było wykonanie pięknych zakładek do książek, które uczniowie przekaza-
li do biblioteki szkolnej oraz wykonanie wspólnego plakatu pod hasłem „Wszyscy jesteśmy sobie
potrzebni. Razem łatwiej, radośniej i bezpieczniej”.

26. maja obchodziliśmy ważne święto - Dzień Matki. W świetlicach nie mogło zabraknąć cieka-
wych prac plastycznych i pięknych laurek wykonanych przez uczniów. Dzieci miały możliwość
wypowiadania się na temat: „Najlepsza mama na całym świecie”.

W salach świetlicowych oddawaliśmy się relaksowi, słuchając muzyki. Stworzyliśmy również salę
kinową i oglądaliśmy bajki, jak w prawdziwym kinie. Wolny czas w świetlicy spędziliśmy grając
w gry planszowe, układając puzzle, grając w kalambury, czytając bajki i opowiadania. Pogoda do-
pisywała więc sporo czasu spędzaliśmy na naszym szkolnym podwórku. 

Zdjęcia: archiwum szkolne
Opracowanie: nauczyciele świetlicy
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Moja Mama robi najlepsze CIASTO
Lubię gdy Mama CZYTA MI BAJKI
Moje najlepsze wspomnienia z mamą to WAKACJE
Ulubiony kwiat RÓŻA
Ulubiony kolor BIAŁY

Lubię , gdy mama PRZYTULA
Moja mama robi najlepsze KANAPKI
Jej ulubiony kwiat TULIPAN
Jej ulubiony kolor NIEBIESKI
Moja mama zawsze powtarza KOCHAM
Moje najlepsze wspomnienie z mamą to WAKACJE



Wakacje zazwyczaj dają nam więcej wolnego czasu. Możemy bawić się na dworze, spędzać czas
z naszymi koleżankami i kolegami z sąsiedztwa. W wielu miejscach widzimy drzewa. Podczas lek-
cji zastanawialiśmy się, czy drzewo może pomóc nam w dobrej zabawie. Okazało się, że tak!

Za  drzewem  możemy  się  schować,  bawiąc  się  w  chowanego.
Wokół drzewa możemy biegać,  bawiąc się w berka. Na drzewo
możemy się wspiąć. Na sprawdzonych i bezpiecznych drzewach
dorośli budują domki do zabawy dla dzieci lub na konarach zawie-
szają huśtawkę. Pod drzewem możemy usiąść i bawić się w co
tylko zechcemy. Wszystko to, o czym tu piszemy jest na rysunku,
który wykonaliśmy podczas zajęć. 

Może  i  wy,  drodzy  Czytelnicy  macie  wspomnienia  dawnych
zabaw pod drzewem, na drzewie, obok drzewa? Albo może teraz
w waszych głowach powstają  nowe, ciekawe pomysły na dobrą
zabawę? Pamiętajcie zawsze o tym, by nie niszczyć drzew oraz
żeby bawić się bezpiecznie.

Podczas rozmowy z koleżankami i kolegami z klasy mówiliśmy
o ulubionych  zabawach,  podczas  których  korzystamy z  pomocy
drzew. Przeczytajcie!

Lubię jeździć na rowerze i huśtać się na drzewie.
Igor

Wspinam się po drzewach. Bardzo to lubię.
Kasia

Biegam od drzewa do drzewa, a czasem pomiędzy nimi robię slalom.
       Michalina

Odbijam piłkę od drzewa i próbuję ją złapać lub przeskoczyć.
           Michał

Życzymy Wam ciekawych pomysłów i udanej zabawy!
Do zobaczenia po wakacjach.

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.



Źródło: Angorka, Internet
Teksty wybrali i przepisali: Michał Dragan, Izabella Dudek, Semir T. i Dawid K.
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PŁYWAJĄCY KOSZ NA ŚMIECI
Nad projektem supernowoczesnego statku zbierającego śmieci pracują naukowcy z Polski
i Tajwanu. Jednostka będzie poruszać się cicho dzięki zasilaniu energią elektryczną. Pływa-
jąc, wyzbiera śmieci z wody i odbierze odpady z pozostałych statków. Konstruktorzy chcą,
by maszyna była zdolna także do usuwania plam olejowych. Nie będzie jednak w stanie
oczyścić morskiego dna. Statek ma mieć nie więcej niż 24 metry długości i dbać o czystość
w strefie wód przybrzeżnych

BEZPŁATNY DOSTĘP DO STARYCH KSIĄŻEK
Dzięki aplikacji Legimi uruchomionej w ramach projektu Depozyt Biblioteczny każdy bę-
dzie miał bezpłatny dostęp do cyfrowej wersji starych książek, których już nie można kupić
w księgarniach. Także do tych rzadkich oraz bardzo drogich, niedostępnych dla przeciętnego
czytelnika.  Zbiór  będzie  zawierał  zasoby bardzo wielu  polskich  bibliotek.  Docelowo ma
mieć tysiące e-booków. Młodzież uzyska dostęp np. do pozycji niedostępnych już na rynku:
„Wyspy Robinsona” Arkadego Fiedlera i „Orlich piór” Krystyny i Alfreda Szklarskich. Wa-
runkiem korzystania z  zasobów będzie posiadanie aktywnej karty bibliotecznej.

INWESTYCJA
Dla osób, które myślą przyszłościowo, przewidują i planują, ważnym słowem może być in-
westycja.  To  przeznaczanie  pewnych  środków,  zwykle  finansowych,  na  rozwój,  który
w przyszłości ma zapewnić jakieś korzyści. Inwestycją może być np. nabycie mieszkania dla
dziecka (kiedy będzie dorosłe, będzie miało swoje „cztery kąty”), zakup samochodu (można
go wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej), odnowienie licencji na oprogra-
mowanie (ktoś będzie mógł szybciej i lepiej wykonywać swoją pracę). Inwestować można
także w siebie, wtedy zwykle mówi się o nauce. Im więcej człowiek umie, tym wyższe ma
kwalifikacje, a co za tym idzie – większe szanse na znalezienie lepszej pracy.

NARODZINY TAKINA ZŁOTEGO
Jednym z  najrzadszych gatunków zwierząt, jakie można spotkać w  ogrodach zoologicz-
nych, jest takin złoty. Właśnie przyszedł na świat we wrocławskim zoo. Hodowlą tego zwie-
rzaka zajmuje się tylko 13 ogrodów na świecie. Samiczka – podobnie jak wszystkie takiny –  
wyglądem przypomina krzyżówkę kozy, antylopy i niedźwiedzia. Na razie jest mała, waży
około 8 kilogramów i nie odstępuje opiekuńczej mamy, bo żywi się jej mlekiem. Za jakiś
czas zostanie wypuszczona na większy wybieg i tam poznają ją odwiedzający.  Takin ma
sierść koloru żółtozłotego, beżowego, ciemnoczerwonego i czarnego. Zarówno samiczka, jak
i samiec  mają  krótkie  rogi.  Takin  jest  roślinożercą.  Pochodzi  ze  wschodnich  Himalajów
i Wyżyny Tybetańskiej.
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Autor: Patryk Popławski

Autor: Gerry Chmieliński
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Autor: Gerry Chmieliński



KRZYŻÓWKA
Rozwiąż krzyżówkę obrazkową.
Zadanie przygotował Patryk Popławski.

ZADANIE MATEMATYCZNE
Połącz działanie z wynikiem.
Zadanie przygotowała
Magdalena Hawranek
 – absolwentka.

PLĄTANINKA
Wpisz litery w odpowiednie miejsca.
Zadanie przygotowała Marcelina G. – czytelniczka.
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Źródło: Internet
Teksty wybrali i przepisali: Marcin Soboń, Michał Dragan.
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Jasiu, kiedy ty właściwie odrabiasz lekcje?
- Zawsze po obiedzie.
- To w takim razie dlaczego dziś masz 
nieodrobione?
- Bo od wczoraj jestem na diecie. 

Jasiu zabłądził w lesie. Zaczął krzyczeć. 
W pewnej chwili ktoś szturcha go z tyłu. 
Jasiu odwraca głowę, a tu rozespany niedź-
wiedź:
- Co tu robisz? – pyta zwierz.
- Zgubiłem się.
- Ale czemu się tak drzesz?
- Bo myślałem, że ktoś mnie usłyszy i mi 
pomoże.
- No to ja usłyszałem. Pomogło ci?

Pani w szkole zadaje pytanie Jasiowi:
- Kiedy używamy dużych liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

- Jasiu, co dziś robiłeś na podwórku? – pyta 
mama.
- Udawałem ptaka.
- Śpiewałeś czy ćwierkałeś?
- Nie, jadłem robaki.

Pani pyta dzieci, jaki jest ich ulubiony 
kwiat.
- Ten kto chce powiedzieć niech podniesie 
rękę.
Jasiu podniósł rękę i powiedział, że jego 
ulubionym kwiatem jest róża. A więc idź 
napisz to słowo na tablicy.
A Jasiu na to:
- Aaaa, to ja już wolę maki.

Wchodzi pani na lekcje i mówi:
- Dzieci, dzisiaj będziemy mówili o sław-
nym Polaku. Jego imię zaczyna się na „A”,
a nazwisko na „M”. Kto wie kto to jest?
Jasiu podnosi rękę i mówi:
- Adam Małysz.
- Nie Jasiu. - odpowiada pani - Adam Mic-
kiewicz.
A Jasiu na to:
-Eee, to pewnie jakiś przedskoczek.

Na lekcji religii ksiądz pyta:
- Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg?
- U nas w łazience.
- Jasiu, co Ty mówisz? Dlaczego?!
- Bo codziennie rano mama wali do drzwi 
i krzyczy: Boże, jeszcze tam jesteś?

U dentysty.
- Proszę wybaczyć, przez pomyłkę usuną-
łem panu zdrowy ząb, teraz muszę się za-
brać za chory – mówi lekarz.
- Całe szczęście, że nie jest pan okulistą.

Nauczyciel zadał pracę na temat: „Gdybym
był dyrektorem firmy”. Wszyscy starannie 
piszą i tylko Jasiu patrzy w okno.
- A Ty dlaczego nie piszesz?
- Czekam na sekretarkę!

Przychodzi Jasiu do lekarza.
- Co ci jest chłopczyku?
- Kuleję, panie doktorze, z matematyki.



  
     

Przygotowali uczniowie SSPdP pod kierunkiem Pani Aleksandry Szymańskiej.
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XXX JUBILEUSZOWY FESTIWAL 
TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

W kwietniu nasi szkolni Artyści zaprezentowali 
swoje niezwykłe talenty w aktorstwie i tańcu na 
deskach Teatru Małego w Tychach.
Oto ich sukcesy:
Grupa teatralna „?znak zapytania” - I miejsce
Zespół taneczny „Gajdzioczki” - II miejsce
Zespół taneczny „Lemoniada” - wyróżnienie I st.
Zespół taneczny „Pinezka” - III miejsce.
Wielkie brawa i gratulacje dla Artystów
oraz ich opiekunów.

 PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ
CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM 

PRZECZYTAJ! POSŁUCHAJ! 
POMYŚL! DZIAŁAJ! w ramach akcji

„Cała Szkoła Czyta Dzieciom 2022”
 

Jak co roku w maju, w naszej szkole, odbyła 
się podróż, Podróż z książką... 
Uczniowie przez cały tydzień brali udział 
w różnych działaniach związanych z czyta-
niem i książkami. Były m. in.: Poczytanki, 
Literacka Gra Czytelnicza, Bajkowa Gra 
Terenowa. Organizatorami imprezy były: 
R. Mych, K. Chmiel-Szymczyk, M. Kania, 
E. Maciąg, J. Janczykowska, O. Szkudło, 
A. Łukowiec.

WIOSNA NA TALERZU

9 maja do naszej szkoły zawitała wiosna! 
Nie, to nie błąd. Naprawdę, tego dnia wiosna 
pojawiła się w każdej klasie - na talerzach. Było 
pachnąco, kolorowo, kreatywnie i przede 
wszystkim bardzo zdrowo!!! Z nowalijek powsta-
wały ciekawe i śmieszne  kompozycje oraz 
pyszne kanapeczki. Wszystko wyglądało cudnie, 
a smakowało wybornie. Wiosna jest taka pyszna!

 OLIMPIJSKIE SUKCESY JACKA

Podczas XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych 2022 w pływaniu, 
nasz kolega Jacek Petelczyc zdobył 
w sztafecie 4x25 m stylem dowolnym 
ZŁOTY medal, a w konkurencji 25 m stylem 
dowolnym BRĄZOWY medal.
Jacku, gratulujemy ogromnego sukcesu!!!

 MAM TALENT

20 maja odbył się szkolny konkurs „Mam 
Talent”. Uczniowie  zaprezentowali swoje 
umiejętności i pasje w różnorodnych 
kategoriach: śpiewie, recytacji, tańcu, 
malarstwie, rysunku. Mimo towarzyszącej 
tremy, wszyscy spisali się świetnie, 
wykazując przed publicznością nieprzeciętny 
talent. Wielki szacunek za odwagę. Wszyscy 
byliście wspaniali – wielkie brawa!!!

 KOMERS SSPDP

21 czerwca będzie dniem pełnym radości, ale 
i wzruszeń. Podczas komersu pożegnamy uczniów 
kończących szkołę SSPdP. Tegorocznymi 
Absolwentami są: Ola, Marysia, Semir, Daniel, 
Sebastian i Marcin.   Zostaną im wręczone kartki 
z wierszami, statuetki oraz pamiątkowe tablo. 
Oczywiście będzie też wspaniała zabawa przy 
muzyce. 

Drodzy Absolwenci! 
Mamy nadzieję, że będziecie miło wspominać 
czas spędzony w szkolnych murach i już wkrótce 
nas odwiedzicie! SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

Jak co roku odbyło się wydarzenie 
organizowane przez szkolnych pedagogów: 
p. B. Piechę-Frycowską i p. W. Błażejewską
-Palowską. W tym roku temat przewodni 
brzmiał: „Porozmawiajmy o relacjach 
- integracja i reintegracja, czyli jak dbać 
o więzi”.
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W następnym wydaniu „Kleksa” między innymi:

Drodzy Czytelnicy! Nasza gazetka wydawana jest od 2000 roku. Jeśli chcecie poczytać star-
sze wydania, podajemy adres internetowy: http://zss8.edu.pl

Z lewej strony: GAZETKA „KLEKS”- GAZETKI DO POCZYTANIA.
Znajdziecie tam wszystkie wydania gazetki od 2004 roku. Zachęcamy do czytania.

Miłej lektury.
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