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LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

Jak doszło do tego, że kończy się już rok szkolny 

nie wie nikt, gdyż minął w iście sprinterskim tempie.  

Może dlatego, że był wyjątkowo pracowity i pełen 

atrakcji, a jak wiadomo, gdy jesteśmy zajęci czymś 

ciekawym, to czas szybko płynie. Przed nami upragnione 

lato, bo jak świat światem ulubioną porą roku szkolnego 

każdego ucznia są wakacje. Nasza redakcja również 

udaje się na zasłużony urlop. Życzymy wszystkim 

naszym czytelnikom dużo słońca. Do zobaczenia w  nowym 

roku szkolnym. Napiszcie do nas z  wakacji? Czekamy na 

Wasze e-maile: kleks2012@o2.pl  

KOLEGIUM REDAKCYJNE:  

Paulina Dąbrowska  

Aneta Kargul      

Ilona Tomaszewska  

Marta Wąs 

Agata Wesołowska  

Justyna Witoń  

Kamil Gadowski  

Mateusz Kobyłecki  

Mariusz Ślusarz  

 

Przysłowie na lipiec 
 

  Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. 
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Wywiad z panią Małgorzatą Czerwińską. 

- W jakich dziedzinach sportu odbywały się 

zawody, w których brali udział uczniowie naszej 

szkoły w bieżącym roku? 

- W tym roku uczniowie naszej szkoły brali udział w 

rozgrywkach 

w piłkę nożną i piłkę siatkową, biegach przełajowych: drużynowych

 i sztafetowych, sztafetach pływackich, tenisie stołowym. 

- W jakich dziedzinach sportu nasza szkoła jest najlepsza? 

- Od wielu lat jesteśmy najlepsi w drużynowym tenisie stołowym. 

Uczniowie naszej szkoły dobrze grają też w piłkę nożną. 

- Jakiem największym osiągnięciem sportowym możemy się 

poszczycić? 

- Uczennice naszej szkoły dostały się do finału wojewódzkiego 

Coca-Coli, który odbył się w Kielcach. Zajęły VI miejsce w biegach 

przełajowych, VII miejsce w tenisie stołowym w Bałtowie, IX 

miejsce w sztafetach pływackich w Ostrowcu Świętokrzyskim  

na szczeblu wojewódzkim. Natomiast chłopcy mają osiągnięcia 

w turniejach towarzyskich: I miejsce w  II Zimowym Turnieju 

Halowej Piłki Nożnej, I miejsce w rozgrywkach o Puchar Wójta 

Gminy Łagów, II miejsce w Halowej Piłce Nożnej organizowanym 

przez EZGDK, VIII miejsce w sztafetach pływackich na szczeblu 

wojewódzkim. 

- Czy jest pani zadowolona z sukcesów uczniów naszej szkoły? 

W tym roku jestem bardzo zadowolona z osiągnięć uczniów naszej 

szkoły. Nie spodziewałam się takich wyników i jestem mile 

zaskoczona.                      
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        „Live It Up” to piosenka nagrana przez amerykańską 

piosenkarkę Jennifer Lopez na jej ósmym studyjnym albumie. 

Lopez śpiewa liryczne, inspirujące teksty na temat życia 

do tanecznego popu i europopu w rytmie electro. 

                         

 „1000 lat po ziemi”. Po wielkim kataklizmie, jaki dotknął Ziemię, 

ludzkość musiała opuścić swój świat, znajdując nowy dom na Nova 

Prime. Tysiąc lat po katastrofie, legendarny generał Cypher Raige 

podróżuje wraz ze swym trzynastoletnim synem Kitai w stronę 

Układu Słonecznego. Ich statek zostaje uszkodzony w zderzeniu 

z rojem meteorytów i muszą lądować na nieprzyjaznej Ziemi. 

Ojciec zostaje ciężko ranny, a młody Kitai, który zawsze pragnął 

mu dorównać, samotnie musi stawić czoła dzikiej planecie. 

              
„Ulysses Moore” to fantastyka saga napisana przez Pierdomenico 

Baccalario. Rodzice Julii i Jasona kupują dom w miasteczku, 

którego nie ma na żadnej mapie. Willa Argo jest niezwykłym 

miejscem. Należała do Ulyssesa Moore, którego nikt nigdy nie 

widział. Dzieci muszą znaleźć klucze do Wrót Czasu, bowiem w 

Kilmore Cove tych drzwi jest kilka… Czyta się jednym tchem. 

Polecamy!!! 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierdomenico_Baccalario
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierdomenico_Baccalario
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Dnia 03.06. 2013r. odbył się w naszej szkole Dzień Sportu 

organizowany przy współudziale grupy projektowej z klasy IIa. 

Pierwszą konkurencją były biegi sztafetowe, w których 

rywalizowały reprezentacje chłopców i dziewcząt z równoległych 

klas. Z pierwszych klas zwyciężyła Ia, którą reprezentowali: 

Daria Kaczmarczyk, Patrycja Kapsa, Piotr Nowakowski i Norbert 

Gumuła; z klas drugich szybsza okazała się IIa w składzie: 

Dominika Zawada, Marta Wąs, Dominik Dąbrowski i Marcin 

Wójtowicz; z trzecich po zaciętej walce wygrała IIIa: Iwona 

Gardynik, Agata Frejlich, Daniel Czerwik 

i Wojciech Maj. Drugą konkurencją było 

przeciąganie liny.  Zwyciężyły 

reprezentacje Ia, IIa i IIIb. Następnie 

odbył się mecz piłki nożnej chłopców. 

Walczyły klasy trzecie kontra drugie 

i pierwsze. Mecz zakończył się wynikiem 

3:0 dla klas pierwszych i drugich. W 

skład wygranej drużyny wchodzili: Karol Kryściak, Dawid 

Masternak, Dawid Czaja, Mariusz Ślusarz, Hubert Grys, Piotr 

Danek, Bartek Bernat i Mateusz Masternak. Następnie odbyły 

się rozgrywki w piłkę siatkową. Zwycięzcami zostali uczniowie z 

klasy IIa reprezentowani przez drużynę w składzie: Karol 

Kryściak, Dawid Masternak, Sebastian Krowiński, Paulina 

Dąbrowska, Dominika Zawada i Ilona Tomaszewska. Na 

zakończenie zwycięskie drużyny oraz najlepsi szkolni sportowcy 

otrzymali nagrody. 
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   8 czerwca uczniowie klasy Ia, Ib i kilku uczniów z klasy IIIc 

wybrali się na wycieczkę do Chorzowa. Wszystkim bardzo się tam 

podobało, a dobry nastrój nie opuszczał ich ani przez chwilę. 

Uczestnicy zwiedzili Planetarium, gdzie obejrzeli seans 

zatytułowany „Niebo nad Chorzowem” i Obserwatorium 

Astronomiczne, w którym wzięli udział w lekcji astronomii. 

Zwiedzali także Skansen, tam cofnęli się w czasie oglądając stare 

chałupy i poznając życie ludzi w dawnych czasach. Większości 

uczniów najbardziej podobał się pobyt w Wesołym Miasteczku . 

Mieli tam czas na zabawę i pokonywanie własnych lęków 

(szczególnie na diabelskim młynie). Opiekunami w czasie wycieczki 

były panie: Joanna Flis, Małgorzata Majecka, Bożena Lefek oraz 

Anna Karcz. 

15 czerwca odbyła się wycieczka do Kazimierza Dolnego, na którą 

wybrali się uczniowie z klas Ia, IIa, IIb i IIIc. Uczestnicy 

podziwiali piękne widoki, płynąc statkiem po Wiśle, zwiedzili 

również część miasta oraz wybrali się na pieszy rajd po Wąwozie 

Korzeniowym. Swoich sił mogli spróbować w parku linowym, gdzie 

spędzili najwięcej czasu. Uczniom towarzyszyły panie : Justyna 

Grzyb, Teresa Koza, Jolanta Chodorek oraz Anna Otolińska-

Brodawka. Uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni, ciesząc się, 

że mogli z takiego wyjazdu skorzystać. 

22 czerwca na najlepszych szkolnych sportowców oraz uczniów 

wykazujących się pozytywnie w różnych dziedzinach życia 

szkolnego czeka kolejny atrakcyjny wyjazd. 
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1 lipca – Dzień Psa; Światowy Dzień Architektury 

2 lipca – Dzień Dziennikarza Sportowego 

7 lipca – Dzień Spółdzielczości 

11 lipca – Światowy Dzień Ludności (ONZ) 

15 lipca – Dzień bez Telefonu Komórkowego 

19 lipca – Dzień Czerwonego Kapturka 

18 lipca – Dzień Nelsona Mandeli 

20 lipca – Dzień Kubusia Puchatka 

23 lipca – Dzień Włóczykija 

24 lipca – Dzień Policjanta 

25 lipca – Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

28 lipca – Dzień Kultu Masy Mięśniowej 

31 lipca – Dzień Skarbowości 
 

 

W ramach programu „antyużywkowego” w naszej szkole 

odbyła się akademia pt. „STOP NARKOTYKOM”. Wystąpili w niej 

uczniowie klasy 2a oraz klas trzecich. Organizatorem i reżyserem 

tego przedstawienia była pani Joanna Flis. Spektakl miał na celu 

przeciwdziałanie narkomanii, paleniu papierosów i piciu alkoholu. 

Całe przedstawienie składało się z wielu scenek ukazujących 

w sposób humorystyczny negatywne skutki nałogów. Uczniowie 

wspaniale zagrali „Kopciucha”. Szczególny aplauz przypadł 

wykonawcom kilku świetnych piosenek. Na akademii gościliśmy 

panią policjant i panią psycholog. Występ podobał się wszystkim 

zebranym. Mamy nadzieję, że wiele osób wzięło go sobie do serca. 
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Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej 

samej klasie 

                             ******         

Uczeń protestuje:              

- Nie zasłużyłem na jedynkę!              

- Masz rację moje dziecko, ale regulamin szkolny nie przewiduje 

niższych ocen.    

****** 

Syn do matki sprzątającej mieszkanie: 

- Mamo, nie mogę patrzeć, jak ty się męczysz. Ja sobie wyjdę. 

 
 


