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W tym wydaniu między innymi:  • Kalendarz • A to ciekawe! • Działamy wspólnie 
‑ rubryka Samorządu Uczniowskiego • Z życia świetlicy •  Kolorowanki • Galeria 
„Kleksa” • Słowo się rzekło • Ekologiczne echo • Stronka Pana Tomka •

Autor rysunku: Jakub Marchlewski



Wiosną w roku szkolnym 2021/2022 i we wrześniu w bieżącym roku szkolnym do grona naszych 
uczniów dołączyli:
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MICHAŁ
I/II A SP AU

MONTESSORI

PAWEŁ
I/II A SP AU

MONTESSORI

KAMIL
I/II A SP AU

MONTESSORI

WIKTORIA
I/II B SP

MONTESSORI

OLIWIER
I/II A SP OET

ARTUR
I/II A SP OET

ERYK
I/II A SP OET

MIKOŁAJ
I/II A SP OET

NATANIEL
I/II A SP OET

 

          

SZYMON
I/II B SP

MONTESSORI

MAGDA
I/II B SP

MONTESSORI

YEHOR
II/III A SP
OET AU

MYKOLA
II/III A SP
OET AU

AU

IGOR
IV B SP

FILIP
IV B SP

KORNEL
IV B SP

BARTOSZ
IV B SP



WITAJCIE
KOLEŻANKI

 I 
KOLEDZY!

Redakcja „Kleksa” dziękuje Pani Katarzynie z sekretariatu za pomoc w opracowaniu strony.
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STANISŁAW
V/VI A SP
OET AU

MATEUSZ
I A BS

PAULINA
I A BS

KACPER
VII/VIII A SP

OET 

NATALIA
I A BS

WIKTORIA 
I A BS

JULIA 
I A BS

MICHAŁ
I B BS AU

 

          

MAJA
I A BS

JAKUB
I B BS AU

JULIA
I D SSPdP AU

NATANIEL
VII A SP AU

JAKUB
IV/V A SP OET



Poznajcie klasę 1/2 b Montessori. Należą do niej dwie dziewczynki - Magda i Wiktoria, uczennice
klasy drugiej oraz Szymon, który jest uczniem klasy pierwszej. Wychowawczynią klasy jest Pani
Katarzyna Gajda.

Pani Kasia powiedziała o uczniach, że są bardzo radośni i mają dużo pomysłów. Lubią się ze sobą
bawić i wszystkim dzielić. Każdy z nich jest uzdolniony. Magda śpiewa, Wiktoria tańczy, a Szy-
mon wykonuje ciekawe i kolorowe prace plastyczne. Jeśli chcecie ich poznać osobiście, zapraszają
do sali nr 5.

OTO NASZE PRACE PLASTYCZNE

Zdjęcia: archiwum klasowe
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WIKTORIA

SZYMON

MAGDA

Mam na imię Magda, mam prawie 
10 lat, jestem w 2 B w szkole numer 8.

Chodzę na Aikido i chodzę 
do domu do Wiki.

Nazywam się Wiktoria, mam 8 lat.
Lubię bardzo jeść ogórki 

i lubię się bawić.

Pochodzę z Lędzin, mam 9 lat. Mam w klasie
dwie koleżanki: Magdę i Wiki. 
Do szkoły chodzi moja siostra.



Pani Anna Łukowiec była opiekunem redakcji  szkolnej gazetki „Kleks”. Przeszła na emeryturę.
Chcemy podziękować za zaangażowanie, zainteresowanie, dobroć i miłość.

Nasza Pani Ania
Jest to opowieść prawdziwa:

Szkoła była niewielka,
w sali 13-nastce mieszkała
prześliczna nauczycielka!
Byliśmy w nią zapatrzeni,

zawsze słuchaliśmy jej pilnie,
a ona zawsze nas doceniała
i nigdy jedynek nie stawiała.

Zawsze pełna pomysłów,
w cień się zwykle chowała

wierzyła w nas mocno 
i dopingować nie przestała!

I nagle zniknęła,
sala 13-nastka opustoszała,

po szkolnych korytarzach już nie przemyka
nasza długowłosa nauczycielka.

Miasto Tychy jest jednak nieduże
nadzieja nas nie opuszcza,
że na spacerze spotkamy

i tak jak zawsze porozmawiamy 
z naszą kochaną nauczycielką.

Wtedy na pewno powspominamy,
pouśmiechamy się do siebie, jak w szkole

i zawsze jej powiemy:
Tęsknimy mocno za Panią Anią Łukowiec!

„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, październik 2022             5

 

          

Autorzy: uczniowie SSPdP



Pani Ani na emeryturze życzymy spełnienia marzeń, cudownego czasu wolnego, pięknych podróży, 
odpoczynku i z sukcesem realizacji kolejnych celów.

Dziękujemy za KLEKSA, teatr, opiekę, pomysły, konkursy i wiarę w nas!

Uczniowie ZSS nr 8

Zdjęcia: archiwum „Kleksa”
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1 września (czwartek) – rozpoczęcie roku szkolnego LATO

23 września (piątek) – pierwszy dzień kalendarzowej jesieni
30 września (piątek) – Dzień Chłopaka
4 października (wtorek) – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
14 października (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej
29/30 października (noc z soboty na niedzielę) – zmiana czasu z letniego na zimo-
wy. Wskazówki zegarów przesuwamy z godz. 3.00 na godz. 2.00. Śpimy dłużej.
1 listopada (wtorek) – Dzień Wszystkich Świętych
11 listopada (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości
16 listopada (środa) – Międzynarodowy Dzień Tolerancji
25 listopada (piątek) – Światowy Dzień Pluszowego Misia
30 listopada (środa) – Andrzejki
3 grudnia (sobota) – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
4 grudnia (niedziela) – Dzień Górnika
6 grudnia (wtorek) – Mikołajki

JESIEŃ

22 grudnia (czwartek) – pierwszy dzień kalendarzowej zimy
23 – 31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
31 grudnia (sobota) – Sylwester
1 stycznia (niedziela) – Nowy Rok
6 stycznia (piątek) – Święto Trzech Króli
16 – 29 stycznia – ferie zimowe
21 stycznia (sobota) – Dzień Babci
22 stycznia (niedziela) – Dzień Dziadka
14 lutego (wtorek) – Walentynki
16 lutego (czwartek) – Tłusty Czwartek

ZIMA

21 marca (wtorek) – pierwszy dzień kalendarzowej wiosny
25/26 marca (noc z soboty na niedzielę) – zmiana czasu zimowego na letni. Wska-
zówki zegarów przesuwamy z godz. 2.00 na godz. 3.00. Śpimy krócej.
1 kwietnia (sobota) – Prima Aprilis
2 kwietnia (niedziela) – Niedziela Palmowa
6 – 11 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
1 maja (poniedziałek) – Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja (wtorek) – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja
26 maja (piątek) – Dzień Matki
1 czerwca (czwartek) – Dzień Dziecka
8 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

WIOSNA

22 czerwca (czwartek) – pierwszy dzień kalendarzowego lata
23 czerwca (piątek) – Dzień Ojca
23 czerwca (piątek) – zakończenie roku szkolnego

LATO

Źródło: Materiały prasowe i Internet Opracowanie: Jakub Telega
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Najcenniejszym i najtrwalszym 
podarunkiem, jaki można dać dziecku,

 jest wykształcenie. 
W podziękowaniu za trud włożony 

w naszą edukację, 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Uczniowie
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DZIĘKUJEMY
Opracowali uczniowie z klasy 4 b pod kierunkiem Pani Anny Wąs.
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Z początkiem roku szkolnego przyszły nowe dzieci. Tworzą razem trzy oddziały:
- 1/2 a OET od Pani Magdaleny Sierzyńskiej
- 1/2 a Au Montessori od Pani Ewy Orzeł-Kilimnik
- 1/2 b Montessori od Pani Katarzyny Gajdy

W oddziałach był czas na naukę, zabawę, wycieczki, świętowanie i inne sprawy. Każdego dnia,
dzieci w szkole, czuły się coraz pewniej. Wychowawczynie zdecydowały, że nadszedł czas, aby
„dzieci” zamienić w „uczniów”. I tak się stało!

13 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystość Pasowa-
nia na Ucznia. Dzieci zajęły wyznaczone miejsca, wykonały zadania, złożyły ślubowanie. Nastąpił
najważniejszy moment uroczystości – pasowanie. Dyrektor podszedł do każdego, położył na dzie-
cięcym ramieniu  bardzo duży ołówek,  powiedział:  „Pasuję  Cię  na Ucznia”  i  gratulował.  Nowi
uczniowie  otrzymali  pamiątkowe  dyplomy.  Zaśpiewali  i  zatańczyli.  Po  oficjalnym  spotkaniu
uczniowie poszli na słodki poczęstunek. Zrobili pamiątkowe zdjęcie, które tutaj zamieszczamy.

Jeśli spotkacie któreś z tych dzieci, porozmawiajcie chwilę i spróbujcie poznać się bliżej. 

Zdjęcie: archiwum szkolne        Opracowanie: Pani Katarzyna Gajda
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Rok szkolny 2022/2023 to dla naszego Samorządu rok pod hasłem 

ŻYCIOWE DROGOWSKAZY – DAJMY SOBIE 
DRUGĄ SZANSĘ! 

Wraz z tą maksymą przygotowujemy się do działań w najbliższych miesiącach. Pierwszym, bardzo 
ważnym działaniem jest wybór członków nowego Samorządu.
Wraz z początkiem roku szkolnego przygotowujemy się do wyborów do rady Samorządu Uczniow-
skiego:

Chcesz mieć wpływ na funkcjonowanie szkoły? 

Chcesz coś zmienić?

Masz ciekawe pomysły?

Jesteś przykładem dla innych?

4 x TAK

TO ONI - KANDYDACI DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Będkowska Julia
2. Czerniec Wiktoria  
3. Czyżewski Łukasz
4. Dominik Wiktor
5. Fiutkowski Olaf 
6. Krężel Jakub
7. Kubulus Dariusz
8. Mikołajczyk Maciej 
9. Niemiec Michalina  
10. Soszyńska Oliwia
11. Tekiela Kamil
12. Telega Jakub 
13. Wojtczak Nikola  

PRZEMYŚL NA KOGO ODDASZ SWÓJ GŁOS ...

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

Powrót do szkoły i rozpoczęcie szkolnej przygody przywołuje na myśl zdobywanie wiedzy, spraw-
dziany i  prace  domowe.  To także  czas  nowych przyjaźni  i  zawierania  znajomości.  Jak  zrobić,
aby poczuć się dobrze wśród innych?

Pedagog pyta: Dlaczego trudno zawierać znajomości? 

Jesteśmy nieśmiali. /Magdalena/

Trudno odnaleźć bratnią duszę i kogoś z kim dobrze się rozmawia.  /Dariusz/

Nie wiemy jak to robić i jak zacząć rozmowę. /Szymon/

Nie wierzymy w siebie, brakuje nam odwagi. /Bartosz/

Czasem, jak chcemy kogoś poznać, to zrobimy coś nieładnego i komuś się to nie spodoba. /Patrycja/

Pedagog pyta o pomysły: Jakie są sposoby na nowe znajomości w szkole?

Zapytać dorosłego i poprosić, aby podpowiedział jak to zrobić. /Michał/

Trzeba się interesować� innymi. Rozmawiać�, zadawać� pytania. /Patrycja/

Trzeba być wyrozumiałym i traktować kolegów i koleżanki

z szacunkiem. /Magdalena/

Jak komuś pomogę, albo kogoś obronię, to ktoś uzna, że jestem fajny i będzie chciał 

się ze mną kolegować.  /Igor/

Nie wolno nikogo krytykować, ani się narzucać.

Ja nie lubię jak mnie ktoś zmusza do zabawy. /Nikola/

Trzeba pokazywać się z dobrej strony. /Adam/

Trzeba być sobą i nikogo nie naśladować. /Wiktoria/

Nie można nikogo krzywdzić, ani robić mu złośliwości. /Dariusz/

Trzeba się uśmiechać do innych. /Szymon/

_______________________________________________________________________________

---"Kiedy krzyczysz, wszyscy cię słyszą. Kiedy szepczesz, tylko ci najbliżsi cię słyszą.
Kiedy milczysz, słyszy cię twój najlepszy przyjaciel"---

12          „KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, październik 2022

 

          



Wrzesień minął w świetlicy bardzo szybko. Może dlatego, że był
miesiącem intensywnym i energicznym dla wszystkich. Nowi ko-
ledzy i koleżanki, przyjaźnie, nowe koła zainteresowań, każdy roz-
począł swój pierwszy bądź kolejny, nowy etap szkolny. Przywita-
liśmy  również  nową  porę  roku  –  JESIEŃ.  Wszyscy,  zarówno
uczniowie,  jak  i  nauczyciele  odczuwamy  jednocześnie  strach
i podekscytowanie przed nowymi wyzwaniami.
Wraz  z  nadejściem jesieni  23 września  w salach  świetlicowych
zrobiło się kolorowo i radośnie dzięki współpracy wychowanków
i nauczycieli.  Uczniowie  uczęszczający  do  świetlicy  szkolnej
uczcili  ten  dzień  na  wiele  sposobów.  Były  rozmowy  na  temat
zmian zachodzących w przyrodzie, słuchaliśmy jesiennych piose-
nek. Nie zabrakło także czasu na wykonanie prac plastycznych,
aby w ten sposób pożegnać lato i przywitać z radością nową porę
roku. „Świetliczaki” powitały JESIEŃ zarówno w twórczym wy-
konaniu, jak i dobrej zabawie!
30 września świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Panie wraz z dziew-
czynkami złożyły chłopakom piękne i serdeczne życzenia.

Zdjęcia: archiwum szkolne Opracowanie: nauczyciele świetlicy
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PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Jak  co  roku,  w  październiku,  również  w  naszej
szkole,  obchodzimy  Międzynarodowy  Miesiąc
Bibliotek Szkolnych. To dobra okazja do pokaza-
nia  potencjału  biblioteki,  jej  pozycji  w  oczach
uczniów i rodziców, a także organizowania różne-
go rodzaju aktywności i promocji czytelnictwa.

W  tym  roku  Międzynarodowe  Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa Szkolnego (International Associa-
tion of School Libriarianship – IASL) jako hasło
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
wybrało „Reading for Global Peace and Harmo-
ny”, które w Polsce skrócono do:

„Czytanie dla pokoju”.

Biblioteka szkolna ogłasza następujące AKCJE:
1. AKCJA - Czytająca Klasa – głośne czytanie wg harmonogramu w bibliotece szkolnej (we współ-
pracy z wychowawcami klas i rodzicami uczniów).
2. AKCJA - Kino w bibliotece - MAŁY KSIĄŻĘ - ekranizacja książki francuskiego pisarza i pilota
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
3. AKCJA - Interaktywne zabawy literackie (z wykorzystaniem tablicy multimedialnej).
4. AKCJA Bookcrossingowa - TY CHYba czytasz! Kontynuacja! W holu korytarza na nowej czę-
ści budynku – Różowy Regał! Na półkach tego regału systematycznie pojawiają się książki do za-
bierania i czytania. Można również przynieść na wymianę własną książkę i dać jej nowe życie.
Akcja adresowana jest  do wszystkich,  dzieci  i  dorosłych, którzy lubią czytać i  chcą dzielić  się
książkami z innymi. Biblioteka szkolna ogłasza KONKURS:
1. Konkurs MISTRZ CZYTANIA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Opracowanie: Pani Renata Mych
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DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH!

Czytanie dla pokoju! - nie unikajmy trudnych tematów, świat nam na to nie pozwala.  

1. Gawryluk Barbara: Teraz tu jest nasz dom

Wzruszająca historia trójki rodzeństwa, która wraz z rodzicami opuszcza ogar-
nięty konfliktem zbrojnym Donieck. Jest to prawdziwa historia jednej z ukraiń-
skich  rodzin.  Opuszczają  Ukrainę,  po  przejściowym  pobycie  w  ośrodku  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.

2. Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach 

Zbiór opowiadań dla dzieci w wieku 11–15 lat – o tym, co w życiu najważ-
niejsze: o przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale też 
optymizmie, życzliwości, pokojowym nastawieniu do świata…
To książka o ważnych sprawach! Koniecznie przeczytajcie!

Z LEKTURNIKA EWY – Ewa Lysko z kolegami z kl. VI a SP OET poleca:

  

Miłej lektury!

Pani Renata Mych
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„Przyjaźń na zawsze”

Nie chcę, aby ktoś mi ofiarowywał swą miłość. 
Chcę tylko tej przyjaźni na zawsze. 
I aby tak ważna dla mnie Osoba 
została w mym sercu dając mi 
swoje 5 minut, ale to się bardzo ceni. 
I nieważne jest ile. 

Małgosia B.

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” 

Życie jest krótkie, a czas szybko mija.
Dlatego powinniśmy chwytać każdą chwilę,
nie myśleć o zmartwieniach.
Myśleć pozytywnie i szanować się nawzajem. 
Bo po naszym życiu zostanie tylko wspomnienie.
Nie zapominajmy o tym, że czas ucieka,
a wieczność czeka!

Jakub T.

„Kwiaty dla Nauczycieli”

To ważny dzień.
Wszystkich Nauczycieli
bez wyjątków.
Są bardzo cenni i wartościowi.
Im dać trzeba kwiat wyjątkowy!

Arek P. - absolwent



Życzenia dla nauczycieli po śląsku
szkolok, szkolorz /uczeń/
rechtor /nauczyciel/
wyszkolić /nauczyć/

Niych tyn dziyń do Wom wjela radości i uciechy,         
niych bydzie okazjom coby powspominać i popaczeć            

do przodku, coby tu jesce zrychtuwać na prziszłoś.
/Niech ten dzień da Wam dużo radości i uciechy, niech będzie okazją, aby po-

wspominać i popatrzeć do przodu, co by tu jeszcze zrobić
 w przyszłości./

To przed Wami fes srogo robota do zrobjynio. 
Wierzymy w to i tego Wom winszujemy, że docie rada. 

Bo mocie na cym budować.
/Przed Wami dużo pracy do zrobienia. Wierzymy w to i życzymy, że dacie

radę. Macie na czym budować./

Winszujymy Wom wszyjskigo nojlepszego.
/Życzymy Wam wszystkiego najlepszego./

       Winszujymy Wom dużo zdrowio, uśmiychu
 na kożdy dziyń.

    /Życzymy Wam dużo zdrowia, uśmiechu na każdy dzień./

Winszujymy Wom wszyjskigo co nojlepsze: 
powodzynio, szczyńścio, zdrowio, jak tyż pomyślności. 
Niych tyn dziyń i kożdy dalszy dziyń bydzie dla Wos 

powodym do uciechy i uśmiychu.
/Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze: powodzenia, szczęścia, zdrowia
oraz pomyślności. Niech ten dzień i każdy inny będzie dla Was powodem 

do uciechy i uśmiechu./

Chcemy winszować Wom ino tego co nojlepsze i cobyście za-
wsze mogli pedzieć takie słowa, że dziecka zarozki dostowajom

szpryca pozytywnyj energie.
/Chcemy życzyć tylko tego co najlepsze  i abyście zawsze mogli powiedzieć

takie słowa, że dzieci od razu dostają pozytywną energię./

Źródło: Internet
Teksty przepisała Izabella Dudek.              Rysunki wykonali Magda Agiejczyk i Szymon Kroczek.
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Opracowała Julia Prusko pod kierunkiem Pani Barbary Grabowskiej.
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Po co nam nauczyciel?

14 października to wyjątkowy dzień – Dzień Nauczyciela. W tym dniu składamy nauczycielom ży-
czenia, dziękujemy za to, że są, ale czy zastanawialiście się po co nam Nauczyciele? Z pewnością
w pierwszej kolejności odpowiedzielibyście,  że głównym zadaniem nauczyciela jest przekazanie
uczniom wiedzy o otaczającym nas świecie. Ale oczywiście to nie wszystko. Nauczyciele pomagają
zdobyć takie umiejętności, jak: czytanie, pisanie i liczenie. Uczą, jak posługiwać się nożyczkami,
pędzlem czy cyrklem. To nauczyciel często, jako pierwszy objaśnia wam, dlaczego Słońce wstaje
co rano, a ptaki latają. Ale co najważniejsze, nauczyciel stara się poznać każdego z was z osobna,
docenić waszą indywidualność, zrozumieć wasze potrzeby i zainteresowania. Często jest to jedna
z tych osób, do której przychodzą dzieci, by poprosić o pomoc, gdy czują się pokrzywdzone, osa-
motnione czy smutne.

Nauczyciel  to także przyjaciel,  który w sytuacjach trudnych pocieszy, doceni wysiłek  włożony
w każdą, choćby najmniejszą, pracę czy wykonane zadanie  w szkole. Wszystko po to, by być dla
Was  wsparciem,  czasem  drogowskazem,  abyście  dobrze  umieli  wykorzystać  wiedzę  zdobytą
w szkole i w przyszłości podejmowali lepsze decyzje w życiu. Ale nauczyciel to nie tylko ta osoba,
z którą spotykamy się w szkole, bo wśród Was są też inne osoby, które mimo, że nie nazywamy ich
nauczycielami, zachowują się jak oni. To wasi rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, ciocia, są-
siadka czy trener. Może w tym dniu warto podziękować i tym osobom za trud nauczenia, chociażby
wiązania sznurówek, pisania pierwszych literek czy robienia kanapek.  😊 Możecie do tego celu
wykorzystać załączony szablon sówki. Po jej wycięciu i sklejeniu w całość, możecie na odwrocie
napisać życzenia lub choćby to jedno, ale jakże  ważne i cenne słowo: DZIĘKUJĘ.

Opracowanie: Pani Monika Kapała
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Deska (plank) 
Deska  to  ćwiczenie  angażujące  w  bardzo  dużym stopniu  wszystkie  mięśnie  ciała.  Polega  ono
na przygotowaniu się jak do wykonywania pompek, ale należy podeprzeć się na zgiętych w łok-
ciach rękach i utrzymywać w poziomie naprężone ciało. Należy uważać na to, by biodra nie scho-
dziły w dół, ani nie były wypchnięte ku górze – od głowy do pięt należy utrzymywać linię prostą.
Prawidłową pozycję do deski możesz podejrzeć na zdjęciu.

Plank (deska) – jak robić prawidłowo?

 Klęknij na podłodze. Oprzyj się na przedramionach, zginając ręce w łokciach pod kątem prostym.

 Barki powinny znajdować się dokładnie nad łokciami.

 Opierając się na palcach stóp unieś tułów. Napnij mięśnie brzucha.

 Nie unoś pośladków do góry ani nie wyginaj w dół odcinka lędźwiowego – pięty, biodra i ramiona
powinny pozostać w prostej linii.

 Wytrzymaj określoną ilość sekund (osoby początkujące mogą zacząć od 20 sekund i wydłużać ćwi-
czenie o 10 sekund co tydzień, aż będą w stanie wytrzymać 60 sekund).

Plank (deska) - efekty

Deska to ćwiczenie typu ,,core''. Prawidłowo wykonana wzmacnia mięśnie tułowia i mięśnie głębokie,
odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała, przez co pomaga niwelować bóle pleców. To idealne ćwi-
czenie dla osób, które prowadzą siedzący tryb życia i w związku z tym często narzekają na bóle pleców.

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



Witamy Was po wakacjach. Mieliśmy jak zawsze napisać coś o ekologii i dbaniu o naszą planetę,
ale wydarzyło się coś co zmieniło nasze plany. A było to tak: pewnego dnia nasza Weronika znala-
zła przy śmietniku wyrzuconego szczeniaka. Zabrała go do domu, znalazła mu rodzinkę, ponarze-
kała na „wrednych ludzi” i pewnie na tym by się skończyło gdyby nie......
Po kilku dniach w śmietniku znowu coś piszczało, okazało się, że Weronika znalazła kolejnego pie-
ska. Tego już było za dużo. Dlatego na pytanie, o czym napiszemy do „Kleksa”, Weronika tupnęła
nogą i powiedziała:
O TYM, ŻE NIE WOLNO WYRZUCAĆ PSÓW, ANI INNYCH ZWIERZĄT.

Weronika: Ludzie są wredni i źle traktują zwierzęta. O zwierzęta trzeba
dbać, bo nas potrzebują. Dla tych piesków się domy znalazły, ale ludzie
dużo zwierząt wyrzucają, najbardziej psów.
Wiktoria: Wyrzucają też kotki i jest dużo bezpańskich, biednych kotków.
Kotki znajdują się też w schroniskach. Jak możemy, to powinniśmy cho-
ciaż nakarmić takie kotki. Moja babcia ma kotki i ja się z nimi bardzo lu-
bię bawić.
Kacper C.: Ludzie mają różne zwierzęta i nie wiem dlaczego je wyrzuca-
ją. Ale nie tylko psy i koty, też chomiki, rybki, węże i inne. Zwierzęta trze-
ba karmić i się z nimi bawić. Często ludzie przywiązują psy w lesie, żeby
nie mogły się ruszyć, często one potem umierają, bo nie mają wody ani je-
dzenia.
Kacper P.:  Wiadomo,  że się  nie  wyrzuca  i  nie  krzywdzi.  Trzeba  dbać
o zwierzę,  kupować  mu  karmę,  chodzić  na  spacer  (ale  mama  chodzi).
Hugo był u fryzjera, bo już nic nie widział, a ja mu kupię nawet fotel i te-
lewizor.
P. Róża: Z tym telewizorem, to chyba Kacper przesadził...
Co powiedziałyby nam zwierzęta, gdybyśmy mogli je zrozumieć?
Weronika:  Wszystkie zwierzęta  są mądre i  ładne,  i  te duże,  i  te małe,
z ogonem, z piórami albo z łuskami. Tak jak ludzie - też każdy jest inny.
Wiktoria: Każde zwierzę, tak jak każdy człowiek ma swój charakter, czu-
je radość, smutek, strach, boli go kiedy mu zadaje ktoś ból.
Kacper P.: Zwierzęta mieszkają w różnych miejscach, tak jak ludzie. Każde zwierzę ma swoją ro-
dzinę, ma mamę, ma tatę też i czasem ma brata albo dziadka i babcię.
Kacper C.: Zwierzęta ludzi kochają i się z nimi bawią albo im pomagają, jeśli mają dobrą opiekę.
Dobra opieka jest wtedy kiedy mają odpowiedni pokarm, picie, jest im ciepło, mają swoje miejsce
i zaprowadzamy je do weterynarza.
Weronika, Wiktoria, Kacper i Kacper: Zwierzęta trzeba kochać, a jak nie chcemy się zwierzę-
ciem opiekować, to go nie zabieramy. Jak już jest z nami to lepiej znaleźć mu dobry dom, a nie za-
niedbywać, bo jest mu wtedy źle i smutno. Jak widzimy, że zwierzak potrzebuje pomocy albo ra-
tunku, to musimy mu pomóc. Kiedy nie możemy nic zrobić, to chociaż zadzwonić trzeba do schro-
niska, w końcu każdy ma telefon...

Opracowanie i rysunki: uczniowie z klasy 7/8 a OET pod kierunkiem Pani Róży Hryszko.
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     🌍 🌎 KĄCIK EKOLOGICZNY 🌎 🌍 

Ilustracje: Internet
Opracowały: Pani Marzena Słomka i Pani Agnieszka Markowicz.
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Kontynuujemy całoroczną zbiórkę na rzecz bezdomnych zwierząt.Pomóż im!!!
Jeśli masz niepotrzebne koce, pościel, ręczniki, kołdry (nie z pierza), miski 
metalowe, karmę dla zwierzaków (lepiej mniej, a lepszą) to nie wyrzucaj. 

Przynieś nam, a my zawieziemy do schroniska.

RAZEM DZIAŁAMY,CZYSTO ODDYCHAMY!
Na fasadzie budynku naszej szkoły (na zewnątrz), pod oknami sali komputerowej, 
umieszczono czujnik smogowy. Czujnik mierzy poziom zanieczyszczeń w powietrzu 
i informuje nas o jego jakości. Dzięki temu małemu urządzeniu będziemy wiedzieć, czy 
możemy bezpiecznie iść na spacer do okolicznego parku, czy lepiej nie opuszczać 
budynku i zamknąć szczelnie okna w sali. Wszystkich nauczycieli i uczniów zachęcamy 
do sprawdzania na bieżąco stanu powietrza, zwłaszcza w nadchodzącym okresie 
wzmożonej emisji zanieczyszczeń z okolicznych domów ogrzewanych opałem 
niskiej kategorii.

Koordynatorzy akcji "Czyste powietrze".

Dowiedzcie się czym jest smog, skąd się bierze i jak nam zagraża.



Wielu z Was zna grę komputerową „Minecraft” i „Roblox”. Są to gry, w których można zbudować
coś z „bloków” w kształcie kostki do gry, a postaci mają kanciaste ciało. Aby opisać grę, wykorzy-
stując pojęcia matematyczne, czytalibyście teraz o sześcianach i prostopadłościanach. Spokojnie!
Będzie prościej. Zainteresowaliśmy się figurami geometrycznymi.

Uczniowie o kole:
Wiktoria: Jest takie okrągłe. Są małe, średnie i duże. Różne zabawki maja kształt koła. Słońce ma
kształt koła.
Szymon: Koło wygląda jak cytryna albo jak kubek.
Magda: Ma trzy rozmiary. Jest podobne do szklanki, piłki i arbuza.

Uczniowie o kwadracie:
Wiktoria: Jak coś jest kwadratowe to może być jak pudło albo kostka, jak jakaś rzecz.
Magda: Kwadrat ma cztery boki.

Uczniowie o trójkącie:
Wiktoria: Ma aż trzy boki.
Magda: To jest takie V, ino, że odwrócone do góry nogami i ma jeszcze taką kreseczkę. 
Szymon: Wygląda jak pudełko, takie kartonowe, do którego można misia schować.

Uczniowie o prostokącie:
Wiktoria: Jest długi jak baton, bardzo długi. 
Szymon: Drzwi są prostokątne. Lego jest prostokątne. Można zbudować domek, wieżę.

Figury geometryczne można narysować lub odrysować od różnych przedmiotów. A łącząc różne
kształty  można stworzyć ciekawe obrazki.  Szymon narysował nietoperza.  Zobaczcie!  Może wy,
drodzy Czytelnicy coś narysujecie, korzystając z figur geometrycznych?

Rysunek: Szymon Kroczek
Opracowali uczniowie z klasy 1/2 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.

KOŁO

KWADRAT

TRÓJKĄT

PROSTOKĄT



Źródło: Angorka, Internet
Teksty wybrały i przepisały: Kinga Makulska i Dominika Makulska.
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WAŻNA PROŚBA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Ratownicy medyczni zwracają się do wszystkich osób z prośbą, której spełnienie może ura-
tować życie tobie lub twoim bliskim. Chodzi o to, żeby każdy w swoim telefonie komórko-
wym w kontaktach miał wpisaną specjalnie oznakowaną zaufaną osobę. W razie wypadku to
właśnie  do  niej  w pierwszym  momencie  zadzwonią  ratownicy,  żeby  dowiedzieć  się  np.
o grupę krwi,  uczulenia,  przyjmowane leki i choroby przewlekłe.  Numer taki zapisuje się
pod międzynarodowym skrótem ICE (in case of emergency). Wpisywanie więcej niż jednej
osoby wymaga następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3 itd.

PIŁKA TENISOWA NIEZASTĄPIONA W PODRÓŻY
Piłka tenisowa pomoże zminimalizować niedogodności długich podróży – przekonują spe-
cjaliści. Okazuje się, że ten kulisty przedmiot może działać jak masażer. Gdy od długotrwa-
łego siedzenia w samolocie czy pociągu zaczynają boleć plecy, umieśćmy piłkę między ple-
cami  a oparciem  fotela,  a następnie  zacznijmy  delikatnie  poruszać  się  na  boki.  Z kolei
opuchnięte i zdrętwiałe nadgarstki rozruszamy, obracając ją w dłoniach, jednocześnie kręcąc
nadgarstkami w lewo i prawo. Spuchniętym od wielogodzinnego lotu stopom przyniesiemy
ulgę, zdejmując buty i robiąc masaż umieszczoną pod podeszwą kulą. Następnie chwytajmy
i puszczajmy piłkę palcami stóp, dzięki czemu przywrócimy w nich krążenie. A gdy to nie
pomoże, rozmasujmy całe nogi, by poczuć olbrzymią ulgę. 

DBAJMY O PSY
Pies, tak jak i człowiek, czuje ból fizyczny i psychiczny. Polskie prawo chroni pupili ustawą
mówiącą o tym, że „zwierzę nie jest rzeczą”.  Każdy psiak mieszkający wyłącznie na ze-
wnątrz powinien mieć kojec umieszczony w budzie, łatwy dostęp do wody i pożywienia oraz
porządną ochronę przed zimnem, upałem i ulewami. Również podłoże, na którym wypoczy-
wa, nie może być betonowe ani kamienne, lecz drewniane. Według prawa trzymanie psa na
uwięzi możliwe jest maksymalnie przez 12 godzin, a długość linki nie może być krótsza niż
3 metry i nie może kaleczyć ciała. W rzeczywistości jednak takie rozwiązanie powinno być
ostatecznością i nie trwać aż tak długo. Przecież nikt z nas nie chciałby być uwięziony bez
możliwości spędzania czasu w przyjemny sposób, a dla psa to zabawa, wąchanie, bieganie
czy przytulanie się. Jeśli jesteśmy świadkami znęcania się nad zwierzęciem, możemy zaalar-
mować Policję,  Straż  Miejską,  Inspekcję  Weterynaryjną  bądź inną organizację  chroniącą
zwierzęta. Dobrze jest również mieć udokumentowany np. czas trzymania psa na łańcuchu
oraz podobną opinię innych świadków. Znęcanie się nad zwierzętami jest karane - zarówno
za zachowania umyślne, jak i te nieumyślne. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat po-
zbawienia wolności. 

TAJEMNICE NATURY
- Lampart jest czwartym co do wielkości kotem świata.
- Płeć krokodyli zależy od temperatury, w jakiej przebywały złożone jaja. W niższej tempe-
raturze wyklują się samce. 
- Żubry z Bieszczad idą w kierunku niższych partii gór. Szukają tam cieplejszych dolin, a to
znak, że nadchodzi zima. Zwierzęta łączą się więc w większe stada, aby przetrwać chłodną
porę roku. Podobnie postępują amerykańskie bizony. Populacja żubrów w Polsce wzrasta -
rok temu naliczono w Bieszczadach 719 osobników.
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ZADANIE MATEMATYCZNE
Oblicz działania arytmetyczne. Wyniki wpisz do kratki wskazanej przez strzałkę. Pod wynikiem 
wpisz odpowiednią literę i odczytaj hasło. Zadanie przygotowała Klaudia Hoffmann.

WYKREŚLANKA
Zadanie przygotowały: Paulina D. i Katarzyna B.
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KRZYŻÓWKA
Rozwiąż krzyżówkę obrazkową.
Zadanie przygotował Patryk Popławski.
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ZADANIE JĘZYKOWE
Ułóż z podanych liter poprawny wyraz.
Zadanie przygotował Patryk Popławski.
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Autor: Igor Malcharek

Autor: Radosław Ćwikła
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Autor: Gerry Chmieliński

Autor: Dawid Świtała



Źródło: Internet, „Mały Gość Niedzielny”.
Teksty wybrali i przepisali: Oliwia Jedwabnik, Tomasz Konfederak.
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 Jasiu do kolegi: 
 - Którzy kierowcy są najbardziej uprzejmi?
 - Policjanci.
 - Dlaczego?
 - Bo często zapraszają ludzi do swojego auta.

Mama śpiewa córeczce piosenkę na dobra-
noc. Śpiewa po raz drugi, piąty, dziesiąty.
Nagle córeczka pyta:
- Mamo, kiedy przestaniesz śpiewać? Chcę 
już spać!

Na szkolnym korytarzu rozmawia dwóch ko-
legów: 
 - Jaką lekturę ostatnio przeczytałeś?
 - Książkę telefoniczną.
 - Tak? I jak ci się podobała? 
 - Akcja jak akcja, ale za to ilu bohaterów! 

Przepełniony autobus wciąż stoi i stoi na 
przystanku.
- Dlaczego nie jedziemy? – denerwuje się 
jeden z pasażerów.
- Kierowca okazał się dżentelmenem - odpo-
wiada ktoś z przodu - i ustąpił miejsca star-
szej pani.

W szkole:
- Jasiu, co jest położone dalej od nas, Chi-
ny czy Księżyc? – pyta nauczyciel.
- Myślę, że jednak Chiny.
- A na jakiej podstawie tak twierdzisz?
- Bo Księżyc już widziałem nieraz, a Chin 
jeszcze nigdy.

- Kelner, przepraszam!
- Słucham pana….
- Nie odpowiada mi ta zupa.
- A o co ją pan pytał?Katechetka pyta ucznia:

- Kto zbudował arkę?
- No…Eee…
- Bardzo dobrze! Piątka. - Znalazłem sposób, żeby zmusić moją sio-

strę do porannego wstawania – mówi 
Krzyś.
- Jak ci się to udało? 
- Wpuszczam psa do jej łóżka. 
- I co? Pomaga? 
- Tak, bo ona śpi z kotem. 

- Jasiu, mówi pani w szkole – 
  Jak ty śpiewasz, to mówisz…?
- Ja śpiewam.
- Dobrze, jak mama śpiewa, to…
- Ona śpiewa
- Jak tata śpiewa, to mówisz…?
- Tato, przestań! -  Tato, kup mi rower na urodziny.

- Przecież zimą nie jeździ się na rowerze.
- To kup mi w lecie.
- Ale latem nie masz urodzin.Na imprezie spotykają się dwa komputery.

- Dlaczego nie tańczysz?
- Bo wypadł mi dysk.
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SZKOLNE ZMIANY
Od września nowym dyrektorem 

szkoły jest Pan Marcin Król.
Wicedyrektorkami zostały: Pani 

Małgorzata Bunio i Pani Weronika 
Błażejewska-Palowska. Życzymy 

wszystkiego najlepszego.

PROFILAKTYKA
We wrześniu, w szkole, 

realizowany był program Tydzień 
dla Profilaktyki Chorób 

Zakaźnych. Podczas kilku dni 
przybliżony był temat szczepień

 i chorób, którymi łatwo 
jest się zakazić.

MATEMATYKA
W związku z Dniem 

Kropki i Świętem 
Tabliczki Mnożenia 
uczniowie szkoły 

podstawowej i branżowej 
uczestniczyli 

w matematycznych grach 
i zabawach.

ZESPÓŁ TANECZNY
Zespół Pinezka znalazł 

się wśród laureatów 
Najzdolniejszych 
Uczniów Tyskich 

Szkół. Uroczysta gala 
odbędzie się 7 listopada 

w Teatrze Małym. 
Gratulujemy!

WOLONTARIAT
Szkolny Klub Wolontariusz 

włączył się do zbiórki 
„Opatrunek na Ratunek”. 
Bandaże, gazy, plastry 
i środki odkażające – to 
niektóre z rzeczy, które 

zostaną przekazane 
potrzebującym.

SPORT
Zawodnicy Klubu Olimpiad 

Specjalnych „Motyl Tychy” wzięli 
udział w Śląskim Mityngu w Biegach 
Przełajowych Olimpiad Specjalnych 
w Tychach, XV Makroregionalnym 
Śląskim Turnieju Bocce Olimpiad 

Specjalnych w Rudzie Śląskiej oraz 
XXVI Śląskim Turnieju Tenisa 

Stołowego Olimpiad Specjalnych 
w Rudzie Śląskiej. Zawodnicy 

wywalczyli medale. Gratulujemy!



Przygotowali uczniowie: Tomasz Konfederak i Julia Waluś pod kierunkiem Pani Katarzyny Gajdy.
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NAUKA 
PŁYWANIA

Od września grupa 
naszych uczniów 

uczestniczy 
w organizowanej 

przez Miasto Tychy 
nauce pływania.

 

          

KONKURSY
7 października odbył się 

konkurs recytatorski. 
Uczniowie prezentowali 

wybrane przez siebie 
wiersze. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali dyplomy 
oraz nagrody.

NAGRODA PREZYDENTA
W październiku Prezydent miasta 

Tychy wyróżnił nauczycieli za 
swoją pracę. Wśród nagrodzonych 

jest Pani Katarzyna Gajda. 
Gratulujemy!

AKADEMIA
13 października odbyła się 

akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej oraz uroczystość 

Pasowania na Ucznia. 
17 października wychowankowie 

świetlicy złożyli ślubowanie 
i zostali włączeni do społeczności 

świetlicy.

PROJEKTY
Uczniowie klasy 3 Szkoły 
Branżowej wzięli udział 

w Młodzieżowym Budżecie 
Obywatelskim. Wywalczyli 

dofinansowanie 
na doposażenie pracowni 
gastronomicznej i nowy 
sprzęt multimedialny.

TYDZIEŃ BEZ BARIER
18 października odbyło się 

spotkanie uczniów 
z przedstawicielami piłkarzy 

i piłkarek tyskich drużyn. 
Był czas na rozmowę 

i wspólne zajęcia ruchowe.
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