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W najnowszym numerze: 

1. Pożegnań czas… 

2. Szkolne koło PTTK „Turyści” – relacja z wycieczki 

3. Humor szkolny, zrób to sam, ślónsko godka 

4. „Przepiśnik”, krzyżówki, kolorowanki 

5. Egzamin zawodowy – nasz dodatek 



Przyjście lata 

JAN BRZECHWA 

 

I cóż powiecie na to, 
Że już się zbliża lato? 
 
Kret skrzywił się ponuro: 
- Przyjedzie pewnie furą. 
 
Jeż się najeżył srodze: 
- Raczej na hulajnodze. 
 
Wąż syknął: - Ja nie wierzę. 
Przyjedzie na rowerze. 
 
Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym. 
Przyleci samolotem. 
 
- Skąd znowu - rzekła sroka - 
Nie spuszczam z niego oka 
 
I w zeszłym roku, w maju, 

Widziałam je w tramwaju. 
 
- Nieprawda! Lato zwykle 
Przyjeżdża motocyklem! 
 
- A ja wam to dowiodę, 
Że właśnie samochodem. 
 
- Nieprawda, bo w karecie! 
- W karecie? Cóż pan plecie? 
 
- Oświadczyć mogę krótko, 
Przypłynie własną łódką. 
 
A lato przyszło pieszo - 
Już łąki nim się cieszą 
 
I stoją całe w kwiatach 

Na powitanie lata. 

 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/


 KARTKA Z KALENDARZA 

1 czerwca –Dzień Dziecka, 

2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata 

3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny 

4 czerwca – Dzień Drukarza, Dzień Demokracji 

5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska 

6 czerwca – Dzień bez samochodu, Światowy Dzień Pocałunku 

7 czerwca – Dzień Chemika 

8 czerwca – Dzień Informatyka,  

9 czerwca – Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego 

10 czerwca – Dzień Straży Granicznej 
12 czerwca –Dzień Stylisty Paznokci 

13 czerwca – Święto Dobrych Rad 

14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa 

15 czerwca – Dzień Wiatru 

16 czerwca – Światowy Dzień Żonglerki, Międzynarodowy Dzień 

Pomocy Dzieciom Afrykańskim 
18 czerwca – Dzień Ewakuacji 

21 czerwca – Noc Kupały, Święto Muzyki, Dzień Deskorolki, 

22 czerwca – Pierwszy Dzień Lata, Dzień Kultury Fizycznej 
23 czerwca – Dzień Ojca,  

24 czerwca – Dzień Przytulania 

25 czerwca – Światowy Dzień Smerfa 

…ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO i… 

 



POŻEGNAŃ CZAS… 

POŻEGNIANIA ABSOLWENTÓW NASZEJ SZKOŁY 

„Dziś czas żegnać Was” 

W imieniu wszystkich mamy zaszczyt Was pożegnać. Nadeszła ta chwila  - 

będzie to smutny moment. Spędziliśmy z Wami kilka lat. Były to lata pracy 

ale i zabawy. Rozejdziemy się swoimi ścieżkami ze łzami w oczach. 

Jesteście już absolwentami. Zanim odejdziecie powspominajmy 

najważniejsze chwile spędzone razem . Tak wiele jest za nami szkolnych lat. 

Kolejny raz odbierać świadectwo czas lecz to będzie ostatni raz a przed nami 

czeka nowy świat, nowe wyzwania. Dziękujemy Wam za: - rozmowy, 

wsparcie, czas spędzony razem na przerwach, wycieczkach i imprezach 

szkolnych, za wsparcie, życzliwość, szacunek, uśmiech każdego dnia, za 

miłe słowa, miłość, zrozumienie, pomoc, motywację, za wzorowe i godne 

naśladowania zachowanie, za opiekę, serce ale i za ta te porażki, które nas 

mogły czegoś nauczyć. 

Monika H.  

 

Dziękuję bardzo, że w szkole było fajnie i wesoło i miałem tu dobre koleżanki 

i lubię Olę. Chcę podziękować Panu Wojtkowi, wychowawcy bo był dobry, 

pomagał i umiał nas słuchać. Pomagał nam w gotowaniu i innych rzeczach. 

Gotowałem w szkole i teraz gotuję w domu. Będę zawsze wspominał tych co 

bardzo lubię: Dominika, Olę i Karolinę Chcę podziękować też Pani Mirce, też 

ją lubię. Będę tęsknił za szkołą, będę Was odwiedzał i wspominał. 

Filip W. 

 

Dziękuję nauczycielom za troskę, że mnie uczyli, że pomogli, że nauczyli nas 

gotować, robić z gliny różne rzeczy. Będę wspominać nauczycieli i przyjaciół. 

Będę wspominać dyskoteki, występy, wycieczki, Gospel, przerwy. Będę 

bardzo tęskniła za Olą za Moniką, za wszystkimi uczniami nauczycielami.                 

To były piękne wspólne lata. Dziękuję! 

Dominika P. 

 

Ja chcę powiedzieć tak samo jak Filip i Dominika. Dziękuję za troskę i za 

wszystko. Będę bardzo tęsknić za całą klasą. Będę tęsknić za Panem 

Wojtkiem, Panią Magdą z ceramiki,  za Panią Mirką i za Panią Mirelą.  

Kasia S. 



Chciałabym pożegnać uczniów z klasy Pana Wojtka i uczniów klasy 3 szkoły 

Branżowej. Będzie nam Was bardzo brakowało. Będziemy za Wami tęsknić 

i wspominać wspólne chwile. Szkoła bez Was już nie będzie taka sama. 

Dziękuję za to wszystko co z nami robiliście przez te szkolne lata: za 

wygłupy, śmiechy, uśmiechy, tańce, śpiewy w Gospelu i na akademiach 

szkolnych, wspólne wyjazdy, wspólną naukę. Te szkolne lata tak szybko 

minęły. Przed Wami dorosłe już życie. Życzymy Wam powodzenia na nowej 

drodze. Pamiętajcie o nas zawsze.  

Małgosia S.  

 

Drodzy Koledzy i Koleżanki z 3B życzymy Wam powodzenia na nowej 

drodze życia. Życzymy też, żeby Wam się wszystko ułożyło. Z jednej strony 

zazdrościmy, że już nie będziecie musieli chodzić do szkoły a z drugiej strony 

przed Wami praca. Za nami wspólne próby, występy, dyskoteki szkolne, 

wycieczki. Będzie Was tu brakowało. Może będzie ciszej i spokojniej ale bez 

Was na pewno nudno i trochę smutno. 

Pozdrawiamy: Pawła! Kacpra! Julię! Ewelinę! Patrycję i Asię! 

Klasa 1 szkoły branżowej żegna klasę 3B 

 

W tym oto dniu serdecznie chcielibyśmy podziękować za te wszystkie lata 

nauki i nerwów. Za to ile poświeciliście nauczyciele dla nas swojego cennego 

czasu i cierpliwości. Dziękujemy za wszystkie miłe wspomnienia, które 

zostaną w naszej pamięci: np. wszystkie wycieczki jakie się odbyły, wyjazdy 

na koncerty z Gospel-u, występy, dyskoteki, Andrzejkowe imprezy. Jesteśmy 

w szoku, że ten czas tak szybko minął. Było, było i się skończyło. Jesteśmy 

zadowoleni z tego co udało nam się tu wypracować, za te wszystkie 

doświadczenia i wiedzę i przygotowanie do dorosłego życia. Największy 

wysiłek w kształtowanie nas na ludzi  w okresie gimnazjum włożyła Pani Ola 

Wiera a w szkole podstawowej Pani Ola Strączek. A Pani Ewie dziękujemy 

za wspieranie nas, za wszelką pomoc jaką oferowała, za świętą cierpliwość, 

za przygotowanie do egzaminu zawodowego. Kolegom i koleżankom 

życzymy samych sukcesów w tej szkole i żebyście nas godnie zastępowali. 

Pozdrawiamy i żegnamy 

Uczennice klasy 3B dla wszystkich 

 

 



ŻEGNAMY NASZĄ PANIĄ LOGOPEDĘ  

– Panią Anię 

 

W tym numerze czas wspomnień i wzruszeń ponieważ poza 

absolwentami naszej szkoły chcielibyśmy pożegnać również 

Panią Anię Zielińską, założycielkę naszej szkolnej gazetki. 

To ona w sposób szczególny dbała o słowo – nie tylko to 

wypowiadane ale i pisane.  

Dzięki Niej mamy również szkolne wyróżnienia: Jak Król 

Maciuś I. Pani Ania z zaangażowaniem i sercem przez wiele 

lat pracowała w naszej szkole dlatego dziś chcemy Jej za to 

wszystko co dla nas robiła – podziękować tekstami i 

ilustracjami. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominika D.                                                 Karolina B. 



Dziękujemy bardzo pani Ani za cierpliwość, za radość, że nas nauczyła mówić 

trudnych dla nas słów. Pani Ania zawsze była fajna, miła, wesoła, dumna. 

Dziękujemy, że wymyśliła pani dla nas nagrodę „Jak król Maciuś I”.  

Dziękujemy Pani za uśmiech i dzień uśmiechu, słodkości i jabłka w nagrodę. 

Dziękujemy Pani za pomoc w czytaniu. Dziękujemy, że mogliśmy u Pani wypić 

pyszną herbatkę. Dziękujemy za „mówtaki”, „żartoczytanie”, i zabawy „powtórz 

zdanie” z piłką. Dziękujemy za wytrzymałość. Szkoda, że Pani odchodzi bo bardzo 

Panią lubimy. Życzymy wszystkiego najlepszego na emeryturze. 

Klasa 6aL (Iza R.., Łukasz S., Tomek S., Tomek P., Kinga S.) 

Pani Ani chcielibyśmy podziękować za naukę poprawnego mówienia. Zawsze 

chętnie chodziłem do Pani na zajęcia. Fajnie się pracowało. Najbardziej lubiłem 

robić zadania na komputerze i w zeszycie z logopedii. Będzie mi Pani brakowało. 

Była Pani miła i uśmiechnięta.  

Piotr K. z 3aL 

Dziękujemy, że tu Pani z nami była, że organizowała Pani dla nas konkursy. 

Dziękuję, że Pani nas uczyła mówić wyraźnie . W Pani gabinecie  było zawsze miło. 

Będziemy o Pani pamiętać.  

Roksana Ś. i Marcin S z 2-3aL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Alan K.                                                                  Izabela R. 



Relacja z wycieczki do Szczyrku z wyjściem n Klimczok w 
sobotę 12 czerwca 2021 r. 

 
Dnia 12 czerwca 2021 r. uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do 

Szczyrku w ramach akcji „Przewodnik czeka”. Na miejscu, pod Biurem Informacji 

Turystycznej w Szczyrku spotkaliśmy się z ratownikiem Beskidzkiej Grupy GOPR              

z którym udaliśmy się na pieszą wędrówkę po Beskidzie Śląskim. Pan przewodnik               

i ratownik GOPR zapoznał nas z różnymi aplikacjami przydatnymi podczas 

wyjazdów i wyjść w góry. Z miejsca zbiórki pod informacją turystyczną ruszyliśmy 

niebieskim szlakiem w kierunku południowo-wschodnim.  

Cały czas podążając w górę wędrowaliśmy grzbietem Magury, z której 

roztaczały się wspaniałe widoki na pasma i szczyty Beskidu Śląskiego. W dalszej 

części wędrówki mijaliśmy kompleks hotelowy Centrum Kongresów i Rekreacji 

„Orle Gniazdo”.  

Dalej znów wspinając się w górę, dotarliśmy do Sanktuarium Matki Boskiej 

Królowej Polski w Szczyrku „na Górce” usytuowanego w północnej części miasta. 

Sanktuarium to jest miejscem 

licznych pielgrzymek i cudów.                  

W dalszej kolejności 

udaliśmy się szlakiem niebieskim 

w kierunku Klimczoka.  

Po długiej i wyczerpującej 

wędrówce dotarliśmy na Przełęcz 

Kawiorek (inna nazwa to Siodło 

pod Klimczokiem) znajdująca się                     

w północno-wschodniej części 

Pasma Baraniej Góry.  

Po dojściu  do schroniska 

górskiego PTTK i krótkim 

odpoczynku udaliśmy się na sam 

szczyt Klimczoka (1117 m n.p.m). 

Nazwa szczytu jest związana                            

z Wojciechem i Mateuszem 

Klimczokami, będącymi 

„hetmanami” familii zbójnickich.               

Ze szczytu Klimczoka roztacza się 

panorama na szczyty Beskidu 

Śląskiego, a także na Tatry polskie               

i słowackie. W Masywie Klimczoka znajdują się liczne jaskinie.  

Z Klimczoka udaliśmy się zielonym szlakiem w kierunku Przełęczy 

Karkoszczonka (724 m n. p. m.), gdzie w chacie Wuja Toma zrobiliśmy odpoczynek 

i pokrzepiliśmy się napojami oraz zupą, proponowaną przez miejscową gastronomię. 

Następnie  żółtym  szlakiem udaliśmy się w drogę powrotną w dół drogą prowadzącą 

w kierunku centrum Szczyrku. W dobrych humorach wróciliśmy do Pszczyny.                                                    

Pan Tomek 



HUMOR SZKOLNY 

 
Dyrektorka domu wczasowego wita w 

progu wczasowicza: 
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u 

siebie w domu! 
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem 

wypocząć! 

Jaka jest różnica między wczasami w 
górach a wczasami nad morzem? 
W górach ceny są wysokie, a nad 

morzem - słone 
 

Żona do męża przed wyjściem na plażę: 

- Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich! 

- To załóż łyżwy... 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 

                    :D 
 

 ŻYCZYMY WAM NA TE 

WAKACJE  

                                                                        WIELE RADOŚCI I UŚMIECHU 

                                                                         - redakcja gazetki 

 



ATRAKCJE TURYSTYCZNE W POBLIŻU… 

Nie zawsze mamy możliwość wyjechać gdzieś daleko na wakacje ale to 

nie znaczy, że skazani jesteśmy na nudę.  W pobliżu naszego miejsca 

zamieszkania też mogą być fajne miejsca do zobaczenia, odwiedzenia 

czy spędzenia wolnego czasu.  Zapraszamy do kilku z nich…. 

PARK WODNY PAPROCANY- Leży na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego Paprocany, bardzo chętnie odwiedzanego przez 

mieszkańców Tychów. Stworzone niegdyś na potrzeby huty 

sztuczne Jezioro Paprocańskie dziś jest atrakcyjnym akwenem 

turystycznym. Nie brakuje tu atrakcji , gdyż działa tu strzeżona plaża, 

przystań wodna, wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego, pole 

kempingowe, boiska sportowe i korty tenisowe. Plac otoczony jest zielenią 

i świetnie wkomponowany w malowniczą okolicę. Pełen jest kolorów i 

estetycznych elementów małej architektury, a specjalna antypoślizgowa 

posadzka posiada ciekawą grafikę nawiązującą do kręgów na wodzie. Na 

placu umieszczono fontanny, tęczę wodną i tryskające wodą kwiaty. Na 

pewno zrobi to na was wrażenie! 

        

    



PARK GRÓDEK W JAWORZNIE - Lazurowa woda, strome klify, małe 

wysepki... Nie, wbrew pozorom nie chodzi tutaj o żadne tropiki. Tak pięknie 

jest w jaworznickim Parku Gródek. Na to miejsce często mówi się, że to 

taka mała „Chorwacja". Ale internauci już znaleźli nowe określenie dla 

Parku Gródek w Jaworznie. "Jak Malediwy!" Nad zbiornik wodny, którego, 

możemy wybrać się dwoma trasami. Jedna z nich prowadzi przez Bacówkę 

Wspólnoty Betlejem, w której możemy podziwiać zwierzęta. Droga ta 

doprowadzi nas na zbiornik Wydra z altanami od góry. Inna droga jest 

lżejsza. Po drodze mijamy ośrodek nurkowania i obchodzimy dawny 

kamieniołom, aż dostaniemy się na wielką polanę z altankami na wodzie. 

Niesamowicie czysta woda zachwyca, możemy podziwiać w niej różne 

ryby, które tutaj mieszkają. Choć może nas kusić, przypominamy, że w tym 

miejscu nie wolno się kąpać. Park Gródek znajduje się między Pieczyskami 

a Ciężkowicami w Jaworznie. Dzięki niszczycielskiej działalności człowieka 

teren parku przybrał taki specyficzny kształt. Otóż głębokie parowy i urwiska 

skalne są pozostałością dawnych wyrobisk cementowni i zakładów 

dolomitowych.  

 

 

 



23 czerwca Dzień Ojca  

 

 



  

Dla każdego syna TATA jest pierwszym SUPERBOHATEREM. W Dniu 

Ojca warto zastanowić się: za co kocham swojego Tatę, a także co 

lubi najbardziej. 

Odpowiedzi na te pytania na pewno pomogą przygotować 

niespodziankę w dniu jego święta. 



Tym razem "Ślónsko godka" na GRUBIE.  

Nie jeden TATA ciężko pracuje na kopalni. Oto wyrażenia po ślonsku, 

które są warto sobie przypomnieć. 

 

Humor po ślonsku 

 

 



WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE... 

Wszyscy cieszą się na przyjście lata i wakacji. Pamiętać należy o kilku 

zasadach, których znajomość i przestrzeganie pozwoli bezpiecznie 

odpoczywać i bawić się. 

 
 

 

 



PRZEPIŚNIK 

W czerwcu królują truskawki. Słodziutkie, soczyste, pyszne. 

Kompoty, koktajle, ciasta, a nawet lody ...to wszystko z truskawką w 

roli głównej. 

 

 

Przepis na KOKTAIL TRUSKAWKOWY 

Składniki 

 350 g jogurtu naturalnego 

 50 g śmietany 18% 

 100 g truskawek świeżych (waga po odszypułkowaniu) lub 

mrożonych 

 2 łyżki cukru 

 1 łyżeczka cukru waniliowego z prawdziwą wanilią 

 

Wykonanie 

 odszypułkować truskawki 

 wszystkie składniki umieścić w blenderze i zmiksować 

 rozlać do szklanek i podawać 

 
Przepis pochodzi z portalu:fotokulinarnie.pl 

 
 

SMACZNEGO! 
 
 

https://fotokulinarnie.pl/przepisy/domowy-cukier-waniliowy


 

Zagadka dla uważnych czytelników gazetki  :) 

 

Wakacyjna kolorowanka dla cierpliwych. 

 

 



Wakacyjna kolorowanka dla niecierpliwych. 

 

Krzyżówka. Litery w kolorowej kolumnie utworzą rozwiązanie. 

 



JESZCZE NIE KONIEC EGZAMINÓW… 

Choć Egzamin Ósmoklasisty już za nami to jeszcze nie koniec egzaminów. 

Ciągle przed egzaminem są uczniowie klasy 3 Szkoły Branżowej.                        

Do zdania egzamin teoretyczny i praktyczny. Kilka porad dla zdających! 

Trzymamy kciuki! Powodzenia! 

 

 

 



KRZYŻÓWKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 

 


