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Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy radości w gronie najbliższych. 
Niech się spełnią Wasze świąteczne życzenia. 

Nowy Rok niech przyniesie zdrowie i pomyślność.
Redakcja „Kleksa”



Wywiad z Panem Marcinem Królem - Dyrektorem 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 

Redakcja  „Kleksa”:  Czy  podoba  się  Panu  gazetka  ,,Kleks”?  Co  Pana

najbardziej interesuje w gazetce?

Dyrektor:  Bardzo mi się podoba, że pokazuje to,  co się w szkole wydarzyło

w ostatnim czasie i z przyjemnością przeglądam zawsze cały numer.

K: Jak Pan się czuje na nowym stanowisku?

D: Dzisiaj już dobrze, ale początki, przez nowe wyzwania i obowiązki, były trudne.

K: Jak długo Pan pracuje w szkole?

D: We wrześniu minęło 15 lat.

K: Czy lubi Pan naszą szkołę?

D: Bardzo lubię, najlepszym dowodem jest to, że zostałem dyrektorem i chcę zadbać o uczniów,

nauczycieli, budynek szkoły.

K: Dlaczego nie ma u nas sklepiku szkolnego albo nocki filmowej?

D: Jestem otwarty na pomysły. W przyszłości pomysł nocki filmowej możemy uskutecznić. Co do

sklepiku to większy kłopot, ze względu na asortyment. Sklepik to głównie gotowe przekąski, które

dostarczają  nam  niepotrzebnych  kilogramów.  Aczkolwiek  temat  wart  przemyślenia,  może  we

współpracy z Samorządem Uczniowskim? Może nie sklepik, a jakiś punkt ze zdrowymi przekąskami.

K: Co by Pan zmienił w naszej szkole?

D: Chciałbym przeprowadzić remont,  duży i  gruntowny w starej części budynku, a nową część

chciałbym odświeżyć. Nowy budynek, jeżeli chodzi o architekturę, dużo lepiej wygląda. Poza tym

myślę też o nowym kierunku w szkole branżowej.

K: Czy chce Pan zrobić coś dobrego dla uczniów? Chcielibyśmy na przykład wychodzić na dwór na

przerwach.

D: Jak najbardziej, jak tylko zrobi się ciepło będę myślał jak zrealizować ten pomysł. Dużo zależy

od dyscypliny uczniów.

K: O czym marzył Pan w dzieciństwie?

D: O podróżowaniu.  Już trochę udało mi się zwiedzić.  Byłem np. w Kanadzie,  Irlandii,  Turcji,

Hiszpanii, Portugalii i w krajach na południe od Polski.

K: O czym marzy Pan teraz?

D: By w naszej szkole było miło, sympatycznie,  przyjemnie, uczniowie chcieli  chodzić do szkoły

i żeby nauczycielom dobrze się pracowało.
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K: Czy ciężko być dyrektorem? Na czym polega Pana praca?

D: Zależy jak na to spojrzeć. Jak każda praca wymaga wysiłku, niezależnie co się robi. Muszę to

wszystko, co się dzieje w szkole, trzymać w jednej całości, pilnować, aby były odpowiednie warunki

do nauki, żeby była dobra atmosfera, muszę dbać o finanse szkoły. Dzisiaj odbyłem dwa spotkania

w szkole, na kolejne dwa pojechałem do Urzędu Miasta, a teraz muszę podpisać dokumenty, które

przede mną leżą.

K: Czy ma Pan dzieci? Ile mają lat? Jak spędza Pan czas ze swoimi dziećmi? 

D: Mam 2 synów w wieku 8 i 12 lat. Jeździmy na rowerach, chodzimy na basen, podróżujemy po

górach, głównie po Beskidach.

K: Czy lubi Pan prace domowe – takie jak sprzątanie, gotowanie?

D: Gotowanie niekoniecznie, ale jak trzeba to sobie poradzę. Umiem przyrządzić ulubione kotlety

schabowe. Lubię sprzątać.  Przede wszystkim, to co jest  niepopularne,  to lubię myć okna. Może

przez to, że robi się to rzadko. 

K: Jakie jest Pana marzenie wakacyjne?

D: Chciałbym wyjechać w Bieszczady - w miejsce gdzie jest cicho i spokojnie.

K: Jaką książkę lubił Pan w dzieciństwie?

D: Bajki braci Grimm, były najbardziej wciągające.

K: Czy ma Pan jakieś zwierzę?

D:  Mam psa, małego, bliżej nieokreślonej rasy. Jak to mówią „kandelbery”, po naszemu kundel

bury. Przyjechał do nas z końcem sierpnia.

K: Czy lubi Pan Boże Narodzenie?

D: Bardzo lubię.

K: Jakich tradycji Pan przestrzega? Jakie potrawy świąteczne są na Pana stole?

D: Podejrzewam, że tak jak u większości z nas na stole jest 12 potraw, nie może zabraknąć: karpia,

kapusty z grochem, kompotu z suszonych śliwek. Najbardziej lubię makówki.

K: Jakie życzenia złożyłby Pan czytelnikom Kleksa?

D: Żebyśmy byli dla siebie dobrzy, starali się siebie zrozumieć, aby święta minęły nam spokojnie,

aby Nowy Rok był lepszy niż ten miniony.

K: Dziękujemy za rozmowę.

Pytania przygotowali: Adam Klecha, Laura Pierzchała, Tobiasz Popiela
Wywiad przeprowadzili: Jakub Krężel, Marcel Reszczyński
Zdjęcia: archiwum „Kleksa” oraz archiwum prywatne Wywiad autoryzowany
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Poznajcie klasę 1/2 a AU Montessori. Należą do niej  Paweł i Kamil, którzy uczęszczają do klasy
pierwszej oraz Michał, uczeń klasy drugiej. 
Wychowawczynią klasy jest pani Ewa Orzeł - Kilimnik. 
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KAMIL

PAWEŁ

MICHAŁ

Mam na imię Michał. Jestem o rok 
starszy od Kamila i Pawła, więc mam 9 lat. Do szkoły 

dojeżdżam busem szkolnym, co podoba mi się, bo podczas jazdy staram 
się odpoczywać i patrzeć przez okno. Bardzo lubię chodzić do szkoły

 i się uczyć. Z ochotą wypożyczam książki ze szkolnej biblioteki. Chętnie 
pomagam innym. W wolnym czasie lubię gry komputerowe i zabawę 

klockami Lego. Mam w domu psa, z którym chętnie się bawię. 
W szkole możecie mnie także spotkać w świetlicy szkolnej.

Mam na imię Kamil. Mam 8 lat 
i chodzę do klasy pierwszej. Jestem zazwyczaj 

pogodny i lubię pożartować. Interesuję się grami 
komputerowymi i piłką nożną. Mam sporo energii i ciężko jest 
mi usiedzieć w jednym miejscu. Nie lubię nudy. Poza tym znam 
się na samochodach, potrafię wymienić prawie wszystkie marki. 

Nie boję się sceny, więc mieliście już okazję mnie poznać 
podczas wystąpień w uroczystościach szkolnych.



OTO NASZE PRACE PLASTYCZNE

Zdjęcia: archiwum klasowe
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Mam na imię Paweł. Mam 8 lat.

Pani Ewa o Pawle:  Paweł pochodzi z Ukrainy. W Polsce jest 
od niedawna i powoli uczy się języka polskiego. Jego 
ulubionym przedmiotem w szkole jest informatyka. 
W wolnym czasie lubi słuchać muzyki, lepić z plasteliny 
oraz malować farbami.



Kornel i Filip mają 11 lat. Są uczniami klasy 4. Urodzili się w Irlandii. Tam mieszkali przez pierw-
sze lata życia.  Obecnie mieszkają w Bieruniu z rodzicami i  młodszym bratem. Zainteresowania
chłopców to przede wszystkim czytanie książek,  budowanie z klocków Lego,  układanie puzzli.
Lubią grać na komputerze w gry. W czasie wolnym jeżdżą na rowerze, grają w piłkę nożną. Chłop-
cy lubią chodzić do szkoły. Mówią, że jest tam fajnie i ciekawie. Lubią także swoją Panią wycho-
wawczynię i swoich kolegów oraz koleżanki z klasy. W szkole jest  biblioteka, do której chętnie
chodzą wypożyczać książki. Ulubione zajęcia chłopców w szkole to: w-f, matematyka, j. polski,
technika, przyroda i historia. Filip i Kornel to pogodni i roześmiani chłopcy. Chętnie nawiązują
kontakty z rówieśnikami z klasy i bawią się z innymi. Chłopcy są kulturalni, życzliwi i koleżeńscy.
Cieszę się, że Filip i Kornel dobrze czują się w szkole i są zadowoleni.

Róża Goc
mama Kornela i Filipa

Zdjęcia: archiwum prywatne oraz „Kleksa”
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6 grudnia w naszej  szkole było bardzo radośnie,  ponieważ od rana słyszeliśmy dźwięk małego
dzwonka. Była to zapowiedź przybycia do nas wyjątkowego gościa. Co roku każdy z nas zastana-
wia się, czy istnieje, czy przyjdzie... Jego postać wywołuje dużo pytań. Jak będzie ubrany? Czy bę-
dzie ze swoimi pomocnikami? Jak przyjedzie na saniach, skoro nie ma śniegu? Ile ma reniferów?
Czy ma worek bez dna? Już z pewnością wiecie, że tym gościem jest Mikołaj. 
W szkole, w niektórych klasach zostawił list i prezenty. Chodził po szkole w otoczeniu pomocni-
ków: anioła, diabła, renifera, elfów. Zaglądał do różnych sal, uśmiechał się, rozmawiał, a kogo spo-
tkał, tego obdarował.
Zobaczcie, oto kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Opracowała: Pani Wioleta Całka
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Uczniowie wybrali nową Radę Samorządu Uczniowskiego. Zobaczcie, kto w niej zasiada.

W dniu 30 listopada nauczyciele  oraz przedstawiciele  Samorządu Uczniowskiego zaprosili  całą
społeczność  szkolną do wspólnej  zabawy.  Przebrani  za wróżki  i  wróżbitów stworzyli  w naszej
szkole andrzejkową atmosferę. Uczniowie w swoich pięknych strojach uczestniczyli w wielu zaba-
wach, w których z przymrużeniem oka poznawali swoją przyszłość, a także przesłanki na nadcho-
dzące dni. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka ogłoszonych wcześniej konkursów, a ich
zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Na konkurs ,,Andrzejki 2022 w kluczach" trafiły
64 klucze andrzejkowe, przepięknie wykonane różnymi technikami. W konkursie ,,Magia andrzejo-
wych przysłów" wzięły udział  prace od 18 uczniów. ,,Najciekawsze przebranie andrzejkowe" to
konkurs, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodszych, jak i starszych uczestników
zabawy, której przygrywał DJ Paweł.

Zdjęcia: archiwum Samorządu Uczniowskiego
Opracowała: Pani Bożena Malcharek
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poradnik koleżeński pod redakcją pedagoga Weroniki Błażejewskiej-Palowskiej
_______________________________________________________________________________

Przy  różnych  okazjach  zastanawiamy  się  czym  obdarować  najbliższych,  co  by  ich  ucieszyło,

o czym marzą, albo czego potrzebują. Czy zastanawialiśmy się czego my potrzebujemy i co dobre-

go możemy zrobić dla siebie? Jak możemy dodać sobie energii i siebie uradować?

Pedagog pyta: Jak być dobrym dla siebie? 

Musimy mieć marzenia i cele. I je realizować. /Patrycja/

Musimy o sobie mówić dobrze. Cieszyć się z tego co robimy. /Dariusz/

Trzeba jeść śniadanie, ćwiczyć i się uczyć. /Michał/

Trzeba dobrze o sobie myśleć. Tak jak myślimy o mamie, musimy myśleć o sobie.

Nie możemy mówić o sobie „głupi”. /Bartosz/

Trzeba otaczać się dobrymi i miłymi ludźmi. /Magdalena/

Pedagog pyta o pomysły: Jakie prezenty mogę dać sobie?

Mogę oszczędzać kieszonkowe, nie wydawać na niepotrzebne rzeczy

i kupić sobie coś o czym marzę. /Magdalena/

Mogę zawsze z kims�  porozmawiać�, z panią, albo z rodzićami, jak się z� le ćzuję. /Michał/

Mogę się dobrze uczyć i odnosić sukcesy. /Julia/

Mogę mieć zainteresowania i je rozwijać. /Adam/

Mogę uprawiać sport i dbać o zdrowie. /Nikola/

Mogę codziennie znaleźć czas na swoje przyjemności. /Adam/

Mogę dobrze wybierać kolegów.

Bawić się tylko z tymi, którzy mnie nie przezywają. /Wiktoria/

Jak ktoś chce mi pomóc to mogę przyjmować tą pomoc. /Dariusz/

Mogę wypić szklankę wody zamiast coli. /Szymon/

Mogę wieczorem posłuchać muzyki do snu. /Dominika/

___________________________________________________________________________

--- „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. --- „Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia
tego, kim jest". --- „Bądź tym kim jesteś i mów to, co czujesz”. ---
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21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, czyli
dzień  dobrych uczynków i  pozytywnych  emocji.  Z  tej  okazji
w naszej świetlicy podjęte zostały działania zachęcające do oka-
zywania wzajemnego szacunku i serdeczności na co dzień, mó-
wienia miłych słów i niesienia bezinteresownej pomocy.

Dzień Pluszowego Misia

Zajęcia w świetlicy szkolnej to nie tylko nauka, ale i świetna zabawa. Połączeniem obu były An-
drzejki, które jak co roku – cieszyły się wśród dzieci i młodzieży ogromnym zainteresowaniem.
Część uczniów z okazji Andrzejek przybyła do szkoły w kolorowych i bardzo pomysłowych stro-
jach, którymi wszystkich zaskoczyli. Wesołe prace plastyczne ozdobiły sale świetlicowe.

Zdjęcia: archiwum szkolne
Opracowały: Wychowawczynie świetlicy
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MISTRZ CZYTANIA 2022 – VI EDYCJA
W konkursie czytelniczym wzięło udział 12 uczniów z klas III–VIII SB oraz SSPdP.
Komisja  konkursowa w składzie:  Bożena  Malcharek,  Miłosława  Kania  oceniała  i  przyznawała
punkty za przygotowanie tekstu, wyrazistość, bezbłędność, płynność, intonację w czasie czytania
oraz zrozumienie tekstu, który był wcześniej nieznany uczestnikom konkursu.
W tym roku teksty konkursowe zostały zaczerpnięte z książek z serii „Wojny dorosłych – historie
dzieci”.

Opracowała: Pani Renata Mych
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Zwycięzcami tegorocznej edycji 
konkursu zostali:

MISTRZ CZYTANIA 2022
DARIUSZ KUBULUS kl. V a SP AU

WICEMISTRZ CZYTANIA 2022
WIKTOR DOMINIK kl. I b BS AU

III MIEJSCE
JULIA PAJĄK kl. I d SSPdP

GERRY CHMIELIŃSKI kl. I c SSPdP

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE 
„ZA DOBÓR I INTERPRETACJĘ 

TEKSTU”
DAWID KUBARA kl. III a SSPdP



KSIĄŻKI NA GRUDNIOWE DNI!

1. Zientala Marta: ,,Idą święta”

Sympatyczna historyjka o kłopotach Świętego Mikołaja, któremu przed wyru-
szeniem w drogę rozchorował się renifer. Jest to książka z przepięknymi ilustra-
cjami,  która przybliży Wam magię świąt i wprowadzi w cudowny, rodzinny,
świąteczny nastrój.

Przeczytaj tę książkę!

2. Janosh: ,,Wigilia Misia i Tygryska”

Książka zawiera dwadzieścia cztery historyjki na święta Bożego Narodzenia –
po jednej na każdy grudniowy dzień, aż do Wigilii.  Bohaterem wszystkich hi-
storii jest Wigilijny Niedźwiedź, który wędruje przez świat i zbiera od wszyst-
kich życzenia, by obdarować każdego wymarzonym prezentem.

Jeśli jesteś ciekaw historii i życzeń bohaterów, zapraszam do przeczytania tej 
książki!

Z Lekturnika IGORA
– Igor Malcharek poleca: 

WSZYSTKIE POLECANE KSIĄŻKI SĄ DOSTĘPNE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE!

ŻYCZĘ MIŁEJ LEKTURY i WSPANIAŁYCH ŚWIĄTECZNYCH DNI!

Pani Renata Mych
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Prezentujemy książkę, którą wymyślił i wykonał Arkadiusz Paździerski – absolwent.
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Obrazki pokolorowali: Hanna Stanclik, Daria Mańdok, Franciszek Kucz

16          „KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2022

Boże Narodzenie

Święta,
kolędy,

prezenty,
duży stół, a przy nim 
goście, którzy jedzą.
Po prostu wieczerza.

Anna Baloń

Święta to 
radość,

to prezenty
i przyjaźń.

Jarosław Nowak

Święta to 

choinka pięknie ubrana - najlepiej 
w szklanych bombkach cała, którą wszyscy 

razem stroimy,

zapach pierników pieczonych co roku przez 
babcię,

to również okazja do spotkania w gronie 
rodziny, także z babciami i dziadkiem,

wspólne kolędowanie, kiedy to każdy 
otrzymujący prezent od Dzieciątka 

musi „wykupić” go zaintonowaniem kolędy,

pasterka, na której śpiewam najszybciej 
ze wszystkich.

 Jakub Telega

Święta Bożego Narodzenia 
to czas radości, miłości 

i nadziei!
Życzmy sobie – 

zdrowia, iskierek radości 
i dużo miłości.

I tego, żeby na świecie 
zapanował pokój!

Marzena

Moje serce

Moje serce pękło na pół, gdy usłyszałam 
wiadomość o Twojej śmierci.

Choć nie byłam z Tobą po imieniu, 
jesteś moim autorytetem.

Kochany Jerzy! 
Pisałam kiedyś o Tobie inne wiersze.

Wciąż o Tobie myślę. 
Twojej piosenki, tak przepięknej, 

nie zapomnę nigdy, 
bo głos masz wspaniały, 
który ciągle wybrzmiewa.

Może nie tylko w mych uszach, 
ale i innych ludzi, 

zawsze zachwyt w nas budzi.

Małgorzata

 

          

Zima

Zima to najpiękniejsza pora roku.
Zimą jest Wigilia i Święta Bożego Narodzenia, 

czas ten spędzamy z rodziną.
Zimą możemy pobawić się śniegiem, 
ulepić bałwana, rzucać śnieżkami, 

jeździć na sankach.
Dzięki tobie zimo, 

można pojechać w góry na narty i kulig.

Rafał



Ślonsko Wilijo

Cołko familijo rychtuje się na wieczerzo. Bez cołko wilijo trza dować pozor, bo godo sie: „Jaki by-
dziesz we wilijo, taki i cołki rok.” Oblyko sie krizbaum. Wiszo sie glaskule, lamety i roztomajte
graczki, na szpic doje sie szpica, pod krizbaum – betlyjka.
Jodło na wieczerzo to: pomlyty mak, kapusta, prawoki na zupa, suszki na kompot, żymły na ma-
kówki, piernik i orzechy na moczka. W cołkij chałpie piyknie wonio.
Na stoł idzie bioły, wybiglowany serwet, pod kery wróźo się siano. Potym talerze, bysztek i oblatki
położone na sianku, ku tymu kraiczek chleba i sol. W kuchni smaży sie kaper, ze karego kożdy do-
stanie jedna łuska, co by go piniondze trzymały. Pod kożdy talyrz dowo się po drobnioku, coby na
bezrok żodnymu piniyndzy niy chybło. Jedyn talyrz mo być dlo niyspodzianego wandrusa.
Przed wieczerzom wszyscy idom się szykownie oblyc. Luko sie byz okno i jeźli sie już pokazała
piyrszo gwiozdka to zapolo sie świyczki na stole. Jak ta piyrszo gwiozdka błysknie, to cołko famili-
jo siodo do stoła. Napoczyno sie pociyrzym i czyto wanielijo o narodzyniu Jezusa. Wszyscy dzie-
lom się oblatkym, winszujom se i siodajom wieczerzać.

krizbaum – choinka

glaskule – bombki

graczki – zabawki

betlyjka – szopka betlejemska

pomlyty – zmielony

prawoki – prawdziwki

żymły – bułki

wonio – pachnie

wybiglowany – wymaglowany/wyprasowany

serwet – obrus

bysztek – sztućce

oblatki – opłatki

kraiczek – kromka

kaper – karp

pociyrz – pacierz

wanielijo – ewangelia

Źródło: Internet, „Górnoślonski ślabikorz”
Tekst przepisała: Izabella Dudek
Rysunki wykonali: Pola Dytkowska, Igor Pacura i Gabriel Kowalski
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Opracowali Julia Sztajnowska i Wiktor Dominik pod kierunkiem Pani Barbary Grabowskiej.
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*Pokoloruj obrazek
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W ZIMOWYM CZASIE RADOŚCI I ŚWIĘTOWANIA WARTO PAMIĘTAĆ
O ĆWICZENIACH USPRAWNIAJĄCYCH NARZĄDY MOWY.

ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE
1. Nadmij lewy policzek.
2. Nadmij prawy policzek.
3. Nadmij oba policzki.
4. Uśmiechnij się szeroko z odsłoniętymi zę-

bami.
5. Uśmiechnij się szeroko z zamkniętymi 

ustami.
6. Rozciągnij zamknięte usta i ściągnij kąciki

ust w dół.
7. Szeroko otwórz usta.
8. Wyślij buziaka.
9. Przesuwaj czubkiem języka po górnych 

zębach od zewnątrz.
10. Przesuwaj czubkiem języka po górnych 

zębach od wewnątrz.
11. Przesuwaj czubkiem języka po dolnych zę-

bach od zewnątrz.
12. Przesuwaj czubkiem języka po dolnych zę-

bach od wewnątrz.
13. Przesuwaj czubkiem języka po podniebie-

niu.
                            Opracowanie: Magdalena Gawęda- Pyś
                                                 logopeda szkolny



Poradnik prezentowy

Jak tam Wasze przygotowania do Świąt? Czy gotowi jesteście pomóc, może kogoś wyręczyć? To
dobry czas, by zacząć robić dobre uczynki, tak zwyczajnie, nie oczekując niczego w zamian. A po-
myśleliście  o świątecznym prezencie  dla  swoich najbliższych? Czy zechcecie  się poddać magii
świąt i czerpać radość z dawania, a nie brania? Jeśli tak, to mam dla Was kilka podpowiedzi i to
niezależnie od tego ile macie oszczędności w skarbonce. Zaproponuję Wam prezenty takie, które
można kupić, i takie które można samemu zrobić. Te drugie są wyjątkowo cenne. Jeśli w przygoto-
wanie prezentu włożysz trochę serca, to może się okazać, że wyczarowałeś coś, czego nie da się ku-
pić w żadnym sklepie. I jest to tańsze niż może się wydawać.

Przy wyborze prezentu warto rozeznać, co ucieszyłoby naszego obdarowywanego, ale zapewniam,
że każdy ucieszy się z prezentu, któremu poświecisz coś, co jest najcenniejsze – swój czas. Oto kil-
ka propozycji, gdy twoja skarbonka jest prawie pusta…

1. Kubek – to nieśmiertelny pomysł na prezent, który można kupić za mniej niż 10 zł. Wystar-
czy kupić  najtańszy jednokolorowy do tego farby do ceramiki  lub folię  samoprzylepną,
z której wytniesz wzory według własnego uznania, a następnie nakleisz na kubek.

2. Przepiśnik – to taki zeszyt dedykowany do wpisywania przepisów. W tym przypadku mo-
żesz wykazać się kreatywnością i przygotować go samodzielnie. Wystarczy zeszyt i pomysł.
Możesz  samodzielnie  go ozdobić  np.  przyklejając  elementy  ozdobne na okładkę,  robiąc
przegródki – desery, zupy, dania główne itp.

3. Ramka ze zdjęciem – wystarczy wywołać ulubione zdjęcie i kupić ramkę w markecie. Mo-
żesz też sam wykonać ramkę. W Internecie bez problemu znajdziesz informację, jak to zro-
bić. Tu też możesz wykazać się kreatywnością ozdabiając ramkę.

4. Zakładka do książki – możesz ją zrobić samodzielnie. Również w tym przypadku inspira-
cji możesz poszukać w Internecie.

5. Breloczek - możesz zrobić go samodzielnie. Wystarczy, że masz kółeczko do kluczy lub
mały karabińczyk. Ozdobę możesz zrobić z filcu, włóczki, koralików. Pomysłów możesz
szukać w Internecie.

6. Biżuteria –  taka  robiona  samodzielnie  z  koralików,  włóczki.  Może masz  takie  zestawy
w domu i teraz jest dobra okazja by z tego coś wyczarować.

7. Kupon – to oferta dla pracowitych lub mogących podzielić się swoją wiedzą. Może warto
Twoich rodziców podszkolić z obsługi komputera, Internetu, Facebooka itp.? Zrób kuponiki
na ładnym kartoniku lub kolorowej kartce. Oto kilka propozycji usług:

 1 godzina korepetycji z matematyki (lub innego przedmiotu),

 1 godzina korepetycji z obsługi Internetu, FB  (dla babci lub dziadka),

 1 godzina korepetycji z obsługi gry…
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 usługa: umycie samochodu, posprzątanie piwnicy, odśnieżenie podjazdu itp. (ważne by była
to czynność, która nie należy do Waszych obowiązków; na karnecie dopiszcie czas ważno-
ści karnetu i informację, z jakim wyprzedzeniem należy poinformować o chęci wykorzysta-
nia kuponu). Podstawowa zasada to taka, że nie możecie odmówić realizacji kuponu w ter-
minie podanym przez jego właściciela 😊

To raptem kilka propozycji na prezenty. Może będą dla Was inspiracją. Zachęcam Was do dzielenia
się tym, co mamy, również czasem i uwagą, jaką możemy obdarzyć innych nie tylko w tym okresie
świątecznym. A przede wszystkim nie zapomnijcie obdarować wszystkich uśmiechem, dobrym sło-
wem. To dogodny czas, by napisać coś miłego do koleżanki, z którą się pokłóciłaś, do kolegi, które-
go obraziłeś we wpisie na czacie… To czas by zacząć częściej mówić

p.s. A jeśli wiecie, że osoby z Waszego otoczenia mają poczucie humoru to możecie sobie zażarto-
wać pakując nietypowo prezenty. I tak możesz spakować prezent w tzw. opakowanie zastępcze czy-
li np. do kartoniku po ryżu zapakować książkę lub długopis do opakowania po paście do zębów itp.
Tutaj możesz wykazać się swoją pomysłowością.

Rysunki wykonali: Katarzyna Ryguła i Kornel Goc
Opracowała: Pani Monika Kapała
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Wszyscy lubimy spacerować lub uprawiać sport na powietrzu. Niestety późną jesienią, zimą oraz
wczesną wiosną powietrze którym oddychamy nie należy do zbyt czystych. Utrzymujący się w po-
wietrzu smog, czyli mieszanina zanieczyszczeń, skutecznie utrudnia realizacje naszych pasji. Źró-
dłem zanieczyszczeń powietrza są głównie procesy spalania paliw kopalnych i pozostałe procesy
technologiczne, ale także ruch pojazdów silnikowych: samolotów, samochodów, ciężarówek i stat-
ków.
Zanieczyszczenia powietrza mogą zagrażać zarówno zdrowiu jak i życiu człowieka, przyczyniając
się do rozwoju chorób lub śmierci. W celu ochrony zdrowia bada się poziom substancji niebez-
piecznych takich jak:

 dwutlenek siarki SO2 i dwutlenek azotu NO2, 
 tlenek węgla CO,
 benzen,
 ozon,
 pył drobny PM10 oraz pył drobny PM2,5
 metale ciężkie zawarte w pyle drobnym PM10.

Organizmy wystawiane na duży wysiłek fizyczny – kiedy
dochodzi do przyspieszonego oddechu i wzmożonej wen-
tylacji – przyswajają o wiele większe dawki niebezpiecz-
nych związków znajdujących się w powietrzu. Sportowcy
wdychają  podczas  aktywności  ruchowych  od 10 do 20
razy więcej powietrza niż osoby nieaktywne. A zatem w
celu  uniknięcia  negatywnych  zdrowotnych skutków za-
nieczyszczeń  zaleca  się  przenieść  treningi  do  zamknię-
tych, dobrze filtrowanych pomieszczeń. Nie chcąc rezygnować z aktywności na powietrzu można
zmienić godziny treningów na bardzo wczesne lub bardzo późne omijając godziny szczytu ruchu
ulicznego. Można w bardzo prosty sposób sprawdzić jaki jest obecnie stan powietrza. Wszyscy po-
siadamy smartfony.  W wielu  aplikacjach  pogodowych wyświetlany  jest  stan  jakości  powietrza.
Można również zainstalować aplikację mierzącą tylko i wyłącznie jakość powietrza w naszym mie-
ście. I do tych wskazań dostosować nasze aktywności na powietrzu: spacery, biegi, gry w piłkę.

Źródło: Internet
Opracował: Pan Tomasz Naskręcki
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Zanieczyszczenie powietrza



         🕊 🕊 🕊 KATECHEZA 🕊 🕊 🕊 

SŁÓW KILKA O ADWENCIE

W tym roku adwent trwać będzie od 27 listopada a zakończy się oczywiście w wigilię Bożego
Narodzenia – 24 grudnia. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny, który trwa tyle samo co rok
kalendarzowy  czyli  dwanaście  miesięcy,  ale  jego  rytm  wyznaczają  wydarzenia  z  życia  Jezusa
i Maryi. W ciągu czterech tygodni adwentu przede wszystkim czekamy na święta Bożego Narodze-
nia i na paruzję, czyli ponowne przyjście Jezusa na ziemię, na końcu świata. 
Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego terminu adventus, który oznacza „przyjście” – czekamy
na przyjście Pana Jezusa. 

Cierpliwie czekać na coś lub na kogoś jest trudno, zwłaszcza gdy czekanie trwa dosyć długo. Ocze-
kiwanie nie polega jednak na tym, by siedzieć bezczynnie i nic nie robić. Wręcz przeciwnie, warto
wykorzystać te cztery tygodnie, by jak najlepiej przygotować się na Przyjście Pana Jezusa! Pomyśl-
cie nad dobrymi uczynkami, które będą waszymi adwentowymi postanowieniami.

Życzę wytrwałości.
Ela Uljanowska – katechetka
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Najważniejsze symbole adwentu:
Figurka Matki Bożej – Maryja towarzyszy nam przez cały adwent. To Ona najbardziej czekała 
na narodziny Jezusa, swojego syna. Całe swoje życie oddała Bogu.
Roraty – Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, odprawiana podczas adwentu oprócz 
niedziel.
Roratka – świeca zapalana podczas rorat.
Lampion – zabieramy go ze sobą na roraty, światło przypomina nam o przychodzącym na świat 
Jezusie, który potrafi rozświetlić każdy mrok.
Wieniec adwentowy – umieszczamy na nim cztery świece i w każdą niedzielę adwentu 
odpalamy kolejną.
Kolor fioletowy – w czasie adwentu ksiądz zakłada fioletowy ornat, a ministranci – fioletowe 
pelerynki.

Na zdjęciu Zosia i Dominik
z wieńcem adwentowym

Autor: Łukasz Litiński



Jest grudzień, zatem niebawem będą święta Bożego Narodzenia. W wielu miejscach można zauwa-
żyć dekoracje świąteczne. W sklepach, w domach, w naszej szkole ustawia się choinki. Ustrojone
są lampkami, łańcuchami i bombkami. I o bombkach dziś pewna ciekawostka.

Szymon powiedział, że jego choinka stała zawsze w rogu pokoju i ozdobiona
była różnokolorowymi bombkami. Miały one różne kształty, wzory i kolory.
Przypominały piłki, sople lodu, grzyby. Niektóre były aniołami, inne zwie-
rzętami. Magda mówiła, że niektóre bombki zrobione były ze szkła, inne z
plastiku, słomy. Kilka papierowych zrobiła samodzielnie. Wiktoria dodała,
że u niej w domu bombki są elementem stroika i innych dekoracji.

Skąd wzięła się bombka? Pewnie ze sklepu. A czy chcecie dowiedzieć się dro-
dzy Czytelnicy, skąd wzięła się pierwsza bombka na świecie? Z pewnością
tak.
Niedaleko naszego kraju, w Niemczech, żył pan Hans Greiner. W jego cza-
sach na bożonarodzeniowym drzewku wieszało się cukierki, orzechy i owoce.
Był biedny i nie stać go było na kupno tych produktów. Pan Hans pracował w

manufakturze szkła. Robił rzeczy przydatne ludziom. Przed świętami zrobił dla siebie kilka szkla-
nych kul, które wyglądały jak jabłka. Powiesił je u siebie w domu na choince. Zobaczyli je sąsiedzi
i bardzo zapragnęli takie mieć. Od tego momentu rozpoczęła się produkcja bombek, które miały co-
raz ciekawsze kształty i kolory.

A czy można zrobić własną bombkę? Oczywiście, że tak. Zaproponujemy Wam kilka pomysłów na
ozdoby choinkowe z papieru.
„To proste” – powiedział Szymon. – „Wystarczy na kartce namalować kółko, wyciąć je i pokoloro-
wać z obu stron. Potem trzeba zrobić dziurę i dać sznurek”.
Magda: „Wytnij z kartki paski. Przyklej jeden do drugiego na środku. Wyjdzie taki kwiatek. Można
na środku przykleić kółko”.
Wiktoria: „Można wyciąć kółka z papieru. Wszystkie złożyć na pół i przyklejać do siebie. Trzeba
dodać sznurek, by bombka mogła wisieć”.
Zatem do dzieła! Udanej zabawy.

Opracowali uczniowie z klasy 1/2 b Montessori pod kierunkiem Pani Katarzyny Gajdy.
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Źródło: Internet, „Małe charaktery”
Teksty wybrały i przepisały: Małgorzata Bromboszcz i Izabella Dudek
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POCZĄTEK NOWEGO ROKU
W wielu krajach początek nowego roku obchodzi się w innym terminie niż 1 stycznia i wiąże
się z różnego rodzaju zwyczajami i nietypowymi formami świętowania. W Tajlandii między
13. a 15. dniem kwietnia świętuje się tajski nowy rok. Jednym z elementów jego obchodów
jest obfite lanie się wodą. Na wyspie Bali w Indonezji Nowy Rok obchodzi się w marcu. Jest
to tzw. dzień ciszy w trakcie którego należy powstrzymać się od pracy i nie wolno słuchać
radia, oglądać telewizji i zapalać ognisk ani światła w domach. Data chińskiego Nowego
Roku jest ruchoma. Przypada między 21 stycznia a 20 lutego i jest wielkim świętem. Pod-
czas obchodów zapala się kolorowe lampiony i organizuje pochody smoków. Każdy kolejny
rok, według kalendarza chińskiego powiązany jest z konkretnym zwierzęciem, które staje się
patronem danego roku. Rok 2022 jest rokiem Tygrysa, a rok 2023 będzie rokiem Królika.

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE ŚWIATA
W Polsce,  święta Bożego Narodzenia to choinka,  karp, pasterka,  dzielenie  się opłatkiem.
W wielu krajach święta wyglądają zupełnie inaczej: OGÓREK NA CHOINCE w Niemczech
– dzieci muszą szukać ogórka, a kto wypatrzy go najszybciej dostanie dodatkowy prezent.
CHOWANIE MIOTEŁ w Norwegii – na święta trzeba dobrze ukryć miotły, ponieważ kie-
dyś wierzono, że złe duchy i czarownice obudzą się i będą poszukiwać mioteł, aby na nich
polatać. RZUT PUDDINGIEM w Słowacji – najstarszy członek rodziny bierze pełną łyżkę
puddingu i rzuca na sufit. Im więcej się przyklei słodkiej masy, tym więcej szczęścia czeka
rodzinę w przyszłym roku.

SEN ZIMOWY
Borsuki i niedźwiedzi twierdzą, że najlepszym sposobem na przetrwanie zimy jest sen zimo-
wy. Gdy robi się zbyt mroźnie – zasypiają. Przed snem zimowym niedźwiedzie bardzo dużo
jedzą, aby nie musieć przerywać swojej drzemki. Układają się wygodnie w swoich jamach,
nazywanych gawrami. Borsuki natomiast przeczekują zimę w ładnie urządzonych norach.
Czasem jednak, gdy zwierzęta mają już dość spania, budzą się w czasie zimy i wychodzą,
aby coś przegryźć lub się napić. Niedźwiedzice w przerwach między snem rodzą nawet małe
niedźwiadki. Potem oczywiście będą drzemać dalej i tak aż do wiosny.

PŁATKI ŚNIEGU
Przeciętna wielkość płatka śniegu waha się od wielkości nieco mniejszej od grosza do szero-
kości ludzkiego włosa. Według rekordów światowych Guinnessa 28 stycznia 1887 r. w Fort
Keogh w Montanie (USA) spadł płatek śniegu o szerokości 45 cm i grubości 20 cm, co czyni
go największym płatkiem śniegu, jaki kiedykolwiek zaobserwowano. Aomori City w północ-
nej Japonii otrzymuje więcej opadów śniegu niż jakiekolwiek inne duże miasto na naszej
planecie.  Statystycznie  każdego roku mieszkańcy  są  atakowani  8  metrami  śniegu.  Śnieg
może padać w temperaturach znacznie powyżej zera. Wielokrotnie śnieg padał w temperatu-
rze ponad 4 stopni.

 

          



Źródło: Internet
Teksty wybrały i przepisały: Małgorzata Bromboszcz, Izabella Dudek
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ŚWIĘTA NA UKRAINIE

WIGILIA NA UKRAINIE
Tradycje  bożonarodzeniowe  na  Ukrainie  i  w  Polsce  są  dość  podobne.  W  obu  krajach,
w przeddzień Bożego Narodzenia – 24 grudnia w Polsce i 6 stycznia w Ukrainie – obchodzi-
my wigilię lub, jak mówią na Ukrainie, Święty Wieczór.

UKRAIŃSKIE KOLĘDY
Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie w Boże Narodzenie śpiewa się kolędy. Jednak na Ukra-
inie kolędy, zgodnie z tradycją, śpiewają dzieci idące na kolędowanie do sąsiadów i krew-
nych. Składają one życzenia szczęścia, zdrowia i dostatku gospodarzom. W zamian obdaro-
wywane są słodyczami i pieniędzmi. Uważa się, że im więcej kolędników odwiedziło nasz
dom, tym lepszy będzie rok. Kolędowanie na Ukrainie trwa od 6 stycznia do 15 lutego.

DANIA WIGILIJNE NA UKRAINIE
Podczas wieczerzy wigilijnej Ukraińcy zjadają barszcz, grzyby, pierogi z kapustą albo faso-
lą, duszone ziemniaki oraz kutię. Na wigilijnym stole znajdą się również: pampuszki, śledź
marynowany, placki ziemniaczane, groch z fasolą, hrybna juszka czy uzwar. Wigilijna trady-
cja mówi o tym, że trzeba spróbować chociaż odrobinę każdej potrawy – to ma zwiastować
bogaty przyszły rok.

CHODZENIE Z SZOPKĄ NA UKRAINIE
Starym i ciekawym zwyczajem na Ukrainie jest chodzenie z szopką. To miniaturowy teatr
lalek, który znajduje się w skrzynce. Z jego pomocą pokazywane są spektakle na temat Bo-
żego Narodzenia.

STARY NOWY ROK NA UKRAINIE
Interesującym wyróżnieniem ukraińskich noworocznych tradycji  jest  obchodzenie Starego
Nowego Roku. Stary Nowy Rok jest powiązany z mnóstwem różnorodnych tradycji i zwy-
czajów. Wieczorem 13 stycznia obchodzony jest Szczodry wieczór – według kalendarza li-
turgicznego wspomnienie Melanii. 14 stycznia rano chłopcy i mężczyźni idą siać ziarno, co
ma zapewnić szczęście. Kobiety kultywują wróżby, przepowiadając przyszłego męża. Jeden
z prostych sposobów wróżenia polega na wyjściu wieczorem 13 stycznia na ulicę i zapytaniu
o imię pierwszego napotkanego mężczyzny. Takie samo imię ma mieć przyszły narzeczony.

DZIADEK MRÓZ
Dziadek Mróz i Święty Mikołaj to jedna i ta sama postać: czerwony płaszcz, biała broda, wo-
rek prezentów. Jednak Dziadkowi Mrozowi na Ukrainie towarzyszy wnuczka, Śnieżynka,
która  przychodzi  z  nim witać  dzieci.  Ubrana jest  w niebieski  płaszcz.  Ponadto,  Dziadek
Mróz przynosi prezenty 31 grudnia, a Święty Mikołaj 24 grudnia.
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Anna Baloń

Anna Janczy

Borys Bębenek Igor BębenekDorian Ceglarek Jarosław Nowak

Filip Goc Julia Hankiewicz Martyna Rudek

Nikodem Cierniak Patryk Popławski Zofia Siennicka Robert Jedwabnik
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Igor Malcharek Jacek Petelczyc Magda Agiejczyk

Julia Pająk Julia Waluś Łucja Pękala

Katarzyna Ryguła Krzysztof Dziechciarz

Kornel Goc Maksymilian Kurdziel

Dominik Rydzkowski



„KLEKS” – Gazetka ZSS nr 8 w Tychach, grudzień 2022          29

 

          

Aleksander 
Adamczyk

Artur 
Stefanowicz

Eryk Felder Filip Migdał

Marta Strzoda Martyna Kyrcz Natalia Berent Piotr 
Kaczmarek

Kacper Kurpas Julian Myśliński Michał Gąszczyk Paweł Paluch

Michał Szindler

Nikodem SzwedKamil Wajda Zuzanna Molka



KRZYŻÓWKA
Rozwiąż krzyżówkę obrazkową.
Zadanie przygotował Patryk Popławski.
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WYKREŚLANKA
Zadanie przygotował Patryk Popławski.
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Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty.
- Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 
też szukaliśmy wspólnego mianownika! 
Że też nikt go do tej pory nie znalazł...

Koniec roku szkolnego. Syn przychodzi 
ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok
- zostaję w tej samej klasie.

- Bolku, jak nazywał się Chrobry?
- Nie wiem.
- No, przecież tak jak ty!
- Nowak?!

Wigilia. Gospodarz gotowy, niecierpliwie 
dogląda pierwszej gwiazdki. 
Oczywiście przy stole czeka puste miejsce.
Nagle dzwonek do drzwi. 
- Kto tam?! 
- Strudzony wędrowiec. Czy jest puste 
miejsce przy stole? 
- Jest. 
- A czy mogę skorzystać? 
- Nie! 
- Dlaczego? 
- Bo tradycyjnie jest puste.

Nauczyciel biologii pyta Jasia:
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
- Po rosnących na nim kasztanach.
- A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma?
- To ja poczekam...

Jasio przychodzi ze szkoły i mówi: 
- Tato zrobiłem dobry uczynek! 
- To dobrze, a co to było? 
- Kolega podłożył pineskę na krześle 
nauczyciela i gdy nauczyciel miał usiąść, 
odsunąłem mu krzesło.

- Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
- A czym ty ją będziesz karmił synku?
- Kup mi taką z zoo, ich nie wolno karmić.

Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 
pod choinkę. 
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi 
sprawić przyjemność, to popraw swoją 
jedynkę z matematyki. 
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już 
perfumy.- Synku, przed godziną w szafce były dwa 

ciastka, a teraz jest tylko jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno i nie 
zauważyłem tego drugiego.

Tata Jasia poszedł do szkoły syna poważnie
porozmawiać z jego nauczycielem.
- Mój syn dostał jedynkę z angielskiego!
- I co w tym dziwnego? - pyta nauczyciel.
- Przecież mój syn nie zasługuje na takie 
oceny!
- Tak, nie zasługuje, ale niższych ocen nie 
ma.

Kolega pyta : 
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak.

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

http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/882/koniec-roku-szkolnego-synek-przychodzi-ze-szkolybr---tato,-ty-to-masz-szczescie-do-pieniedzyb.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/882/koniec-roku-szkolnego-synek-przychodzi-ze-szkolybr---tato,-ty-to-masz-szczescie-do-pieniedzyb.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/882/koniec-roku-szkolnego-synek-przychodzi-ze-szkolybr---tato,-ty-to-masz-szczescie-do-pieniedzyb.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4433/ojciec-pyta-syna----co-robiliscie-dzis-na-matematyce---szukalismy-wspolnego-mianownika---cos.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4433/ojciec-pyta-syna----co-robiliscie-dzis-na-matematyce---szukalismy-wspolnego-mianownika---cos.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4433/ojciec-pyta-syna----co-robiliscie-dzis-na-matematyce---szukalismy-wspolnego-mianownika---cos.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4433/ojciec-pyta-syna----co-robiliscie-dzis-na-matematyce---szukalismy-wspolnego-mianownika---cos.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html


  
     

Przygotowali uczniowie SSPdP pod kierunkiem Pani Aleksandry Szymańskiej.
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MITYNG PŁYWACKI
25 listopada odbył się XXIX Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 
Rybnik 2022. Nasi zawodnicy: Martyna, Dominik, Jacek i Kacper spisali się 

na medal! A właściwie na 7 medali!!! W konkurencjach indywidualnych zdobyli 
4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy medal! Dodatkowo w sztafecie 4x25m zdobyli 

srebro! Gratulujemy wszystkim zawodnikom!!!

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
,,Miękki, puchaty i taki z klapniętym uszkiem”.

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci 
i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.

W tym dniu w świetlicy szkolnej obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. 
Z tej okazji uczniowie zapoznali się z głównymi bohaterami bajek: Kubusiem 

Puchatkiem i Misiem Uszatkiem. Poznaliśmy historię pluszaków oraz wykonaliśmy 
piękne prace plastyczne pod hasłem: ,,Ja i mój przyjaciel Miś".

KONKURS O GÓRNYM ŚLĄSKU
21 listopada uczniowie: Przemysław i Marcel wzięli udział w XX Wojewódzkim 
Konkursie o Górnym Śląsku. Zmagania konkursowe obejmowały wiadomości 

dotyczące najważniejszych wydarzeń, dat, postaci związanych z historią Górnego 
Śląska. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i zajęli  I miejsce. 

Wielkie gratulacje!!!

SUKCES ,,PINEZKI”
7 listopada zespół taneczny ,,Pinezka” działający we współpracy z MDK nr 1       
w Tychach zaprezentował swoje niezwykłe umiejętności podczas VII Tyskiej Gali 

Najzdolniejszych Uczniów. Talent, pasja, ciężka praca i wytrwałość 
naszych tancerzy została nagrodzona – dołączyli do grona najzdolniejszych 

tyskich uczniów.  Serdecznie gratulujemy tancerzom – jak zwykle 
byliście wspaniali. Brawo!

ANDRZEJKI – SPOTKANIE Z TRADYCJĄ
,,Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze.”

30 listopada - Andrzejki w naszej szkole, to był dzień nie tylko wróżb, 
ale także tańca i dobrej zabawy. Dobre wróżki dzięki tajemnym, czarodziejskim 
zaklęciom wywróżyły nam przyszłość pełną radości, miłości, dalekich podróży 

i sukcesów. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się ogłoszone wcześniej 
konkursy: ,,Andrzejkowe klucze”, ,,Magia andrzejkowych przysłów” 

oraz ,,Najciekawsze przebranie andrzejkowe”. 
Wytańczyliśmy się przy wspaniałej muzyce i zabawie jaką poprowadził 

dla nas DJ Paweł. Na koniec czekały na nas pyszne, 
słodkie poczęstunki w klasach. 

WSPÓLNE ŚPIEWANIE HYMNU
10 listopada o godzinie 11.11 uczniowie stanęli do wspólnego odśpiewania 

czterech zwrotek hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”. Tym samym, nasza szkoła 
ponownie włączyła się w ogólnopolską akcję ,,Szkoła do hymnu”.
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