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 LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

W bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy reaktywować „Kleksa”. 

Redagowanie gazety szkolnej nie jest prostą sprawą, o czym 

przekonaliśmy się już przy pierwszym numerze. Chcielibyśmy, żeby w 

naszej szkolnej gazetce każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Tu 

prośba do Was! Jeśli macie jakiś pomysł, jeśli chcielibyście czymś się ze 

społecznością szkolną podzielić lub gdybyście też chcieli pisać artykuły 

na interesujące Was tematy ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!  

Adres e -mail  redakcj i : kleks2012@o2.pl  

KOLEGIUM REDAKCYJNE:  

Paulina Dąbrowska  

Aneta Kargul 

Ilona Tomaszewska  

Marta Wąs 

Agata Wesołowska  

Justyna Witoń  

Kamil Gadowski  

Mateusz Kobyłecki  

Mariusz Ślusarz  

 

 Listopad – jedenasty miesiąc w roku, według używanego w 
Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. Nazwa miesiąca (według 
słownika Brücknera) pochodzi od opadających jesienią liści.  W języku 
chorwackim słowo listopad oznacza inny miesiąc – październik. Jan 
Himilsbach miał w dowodzie osobistym wpisaną datę urodzenia 31 
listopada, mimo iż miesiąc ten ma tylko 30 dni. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BAdziernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Himilsbach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Himilsbach
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1 Listopada - Wszystkich Świętych (katolickie)             

2 Listopada - Dziady (etniczne słowiańskie); Zaduszki 

3 Listopada - Święto Myśliwych 

4-10 Listopada - Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej 

6 Listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji 

Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych (ONZ) 

9 Listopada - Światowy Dzień Jakości; Międzynarodowy Dzień Walki 

z Faszyzmem i Antysemityzmem 

10 Listopada - Dzień Przewodników i Ratowników Górskich 

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości 

12 Listopada - Dzień Drwala 

14 Listopada - Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę; Dzień Seniora 

15 Listopada - Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej; 

Święto Matki Bożej Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia; Światowy 

Dzień Rzucania Palenia 

16 Listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ONZ) 

17 Listopada - Dzień Studenta 

18 Listopada - Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków 

Drogowych (ONZ) /3 niedziela listopada 

20 Listopada - Dzień Uprzemysłowienia Afryki (ONZ); Powszechny 

Dzień Dziecka (ONZ) 

21 Listopada - Dzień Pracownika Socjalnego; Światowy Dzień Telewizji 

(ONZ); Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

22-26 Listopada - Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 

24 Listopada - Katarzynki; Dzień bez Futra 

25 Listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia; Międzynarodowy 

Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) 

29 Listopada - Dzień bez Kupowania; Dzień Podchorążego; 

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ) 

30 Listopada - Andrzejki 

http://halloween.friko.net/dzien_wszystkich_swietych.html
http://halloween.friko.net/dziady.html
http://halloween.friko.net/zaduszki.html
http://halloween.friko.net/11_listopada.html
http://halloween.friko.net/dzien-studenta.html
http://halloween.friko.net/katarzynki.html
http://andrzejki.friko.net/
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„Gangnam Style”  

Jest to piosenka z gatunku k-pop południowokoreańskiego 

artysty PSY, który tak naprawdę nazywa się Park Jae-Sang. 

Zdobyła popularność dzięki muzyce, która bardzo łatwo wpada 

w ucho oraz charakterystycznemu tańcowi przypominającemu 

jazdę na koniu. Teledysk piosenki, który został zamieszczony 

na YOU Tubie 15 lipca 2012 r. ma już ponad pół miliarda 

wyświetleń. „Gangnam Style” w języku koreańskim oznacza 

życie w luksusie.   

             
„Jesteś Bogiem” 

Jest to polski film fabularny z 2012 roku w reżyserii Leszka 

Dawida. Opowiada o grupie hiphopowej Paktofonika, a 

koncentruje się wokół osoby zmarłego w 2000 roku rapera 

Piotra „Magika” Łuszcza.  

 
„Nawiedzony dom” Joanny Chmielewskiej. To pełna humoru 

opowieść z wątkiem kryminalnym o przejściach grupy 

przyjaciół w nawiedzonym domu. Zaskoczy najbardziej 

znudzonych…  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_Chmielewska
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22 września 31 kolarzy amatorów spotkało się 

w Nieskurzowie Starym na I Wyścigu 

Rowerowym o „Puchar Świętokrzyskich Pagórków”. 

Zawodnicy startowali w czterech kategoriach: uczniowie 

Szkoły Podstawowej, młodzież Gimnazjum Publicznego, 

nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach oraz 

chętni mieszkańcy gminy.  

5 października w Przepiórowie odbyły się zawody powiatowe 

w biegu sztafetowym. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć 

naszej szkolnej reprezentacji. Drużyna 

dziewcząt składała się z 11 osób, a chłopców z 10 

z klas II i III gimnazjum. Konkurencja była 

spora. Oprócz „naszych” pojawiły się między 

innymi drużyny z Opatowa, czy Iwanisk. Niestety 

przez jeden pechowy incydent drużyna chłopców 

nie mogła brać udziału w wyścigach. Na 

pocieszenie dziewczęta zdobywając drugie miejsce 

zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. Gratulacje!!! 

17.10.2012r. w Ożarowie odbył się mecz mini-

piłki nożnej, w którym wzięli udział uczniowie 

klasy szóstej. Nasi piłkarze zajęli II miejsce 

(na 12 drużyn), co pozwoliło im na przejście 

do kolejnego etapu rozgrywek, które będą 

kontynuowane w przyszłym roku. 
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Rozmowa z przewodniczącą Samorządu Szkolnego – Pauliną Kwapisz 

Czym kierowałaś się przy decyzji o kandydowaniu do Samorządu Uczniowskiego? 

Wraz z moją klasą mieliśmy wiele pomysłów, jak urozmaicić ten rok szkolny. 

Potrzebna była nam jedynie osoba, która będzie nas reprezentować. Moja 

klasa uznała, że ja będę odpowiednią osobą. 

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego zdobyłaś 78 głosów. Jest to naprawdę 

bardzo dobry wynik. Jak myślisz, skąd wzięła się twoja popularność? 

Tak naprawdę, sama nie wiem. Jestem bardzo zaskoczona. Nigdy bym się nie 

spodziewała, że zdobędę tak dużo głosów. Chciałabym podziękować 

wszystkim, którzy oddali swój głos na mnie. Jestem bardzo wdzięczna. 

Na co ma wpływ Zarząd Samorządu Uczniowskiego i jakie ma prawa? 

Jako Samorząd możemy organizować imprezy okolicznościowe i mamy wpływ 

na niektóre decyzje dyrektora. Na spotkaniach Samorządu wymieniamy się 

pomysłami i mamy prawo do wcielania ich w życie. 

Co oprócz imprez kulturalnych chciałabyś wprowadzić do naszej szkoły? 

Chciałabym zająć się działalnością charytatywną. Dowiedziałam się, że 

na terenie naszej gminy mieszkają niepełnosprawne dzieci, a my możemy im 

pomóc. Natomiast reszty dowiecie się wkrótce… 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie w szkole. Jak wyobrażasz sobie 

zaangażowanie wszystkich tych osób w działanie? 

Zostanie założona skrzynka, do której wszyscy uczniowie będą mogli wrzucać 

swoje pomysły i uwagi. Co jakiś czas będziemy do niej zaglądać i rozpatrywać 

wszystkie problemy, pomysły.  

O czym marzy Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego? 

Jak na razie moje marzenia nie wybiegają bardzo daleko. Chciałabym, aby 

uczniowie byli zadowoleni z pracy Samorządu. Mam też nadzieję, że zdam 

egzamin gimnazjalny jak najlepiej i dostanę się do dobrej szkoły. 

Dziękuję za rozmowę.                           Dagmara Wójcik 
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 15 października bieżącego roku w ramach obchodów Dnia 

Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste przyjęcie I klas gimnazjalnych 

do grona uczniów ZSP w Baćkowicach. Na początku odśpiewano hymn 

narodowy Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie na środek 

korytarza wyszli przedstawiciele pierwszaków, którzy podnosząc ręce 

w kierunku sztandaru wraz z klasą złożyli uroczyste ślubowanie 

zostając oficjalnie uczniami gimnazjum. Później zaprezentowali 

społeczności szkolnej swoje umiejętności kabaretowe oraz wokalno – 

recytatorskie. Na zakończenie Karolina Klusek zaśpiewała piosenkę 

dedykowaną nauczycielom, w trakcie której przedstawiciele 

samorządu wręczyli naszym nauczycielom kwiaty. W drugiej części 

imprezy odbyły się otrzęsiny prowadzone przez Kingę Olech i Rafała 

Firmantego z klasy IIIc. Wybierani losowo przedstawiciele klas 

pierwszych wychodzili na środek i dostawali określone zadania, np.: pili 

mleko, do którego dosypano sól, przelewali łyżeczką mleko z pełnego 

do pustego talerza, jedli jabłka zawieszone na nitce, rysowali portrety 

swoich wychowawców i wykazywali się wiedzą o szkole. Konkursy te 

przyniosły wszystkim wiele radości. Na zakończenie imprezy odbyła się 

dyskoteka, w trakcie której uczniowie świetnie się bawili tańcząc 

i śpiewając znane przeboje. Zbyt szybko nadeszła godzina 14.30, 

o której nastąpił koniec szkolnego święta. 

16 października w Nadleśnictwie Łagów odbył się konkurs wiedzy leśno 

– przyrodniczej skierowany do uczniów okolicznych szkół. Naszymi 

przedstawicielami zostali Michał Flis, Kinga Firmanty i Mariusz Pająk z 

klas IV, V, i VI. Zajęli pierwsze miejsce ex aequo z sześcioma innymi 

szkołami. 
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18 października klasy III gimnazjum wraz ze swoimi wychowawcami wybrały 

się do Kielc do kina Helios na film pt.: „Jesteś Bogiem”, który wywarł na nich 

wielkie wrażenie. Pytani, o czym był film, odpowiadali krótko: „O życiu”. 

 

Nauczycielka pyta Piotrka: 

- Odrobiłeś pracę domową??? 

- Proszę pani, mamusia zachorowała i musiałem wszystko w 

domu robić… 

- Siadaj, pała! A ty Dominik zrobiłeś zadanie? 

- Ja, proszę pani, musiałem ojcu pomagać w polu… 

- Siadaj, pała! A ty Konrad zrobiłeś zadanie? 

- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł z więzienia, 

taka balanga była, że szkoda gadać! 

- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Siadaj, trója! 

Z zeszytów uwag 

 Schowany za podręcznikiem wydaje dźwięki 

przyprawiające mnie o mdłości. 

 Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po klasie. 

 Na lekcji dłubie w nosie i mówi, że to jak narkotyk. 

 W trakcie lekcji uprawiał cyrklem ziemię w doniczce. 

 Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głową 

i suchą gąbką. 

Z uczniowskich wypracowań 



9 
 

 Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to 

zwierzęta.  

 Soplica był wysoki, miał długie wąsy i dymiło mu się 

ze strzelby. 

 Jurand miał jedno oko, które przeszkadzało mu w walce. 


