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LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny, więc pora na kolejny 

numer naszej szkolnej gazetki. Najpierw informacja 

najważniejsza… uległ zmianie skład kolegium redakcyjnego. 

Jako świeżo upieczeni dziennikarze bardzo chcemy, by nasze 

pisanie przypadło Wam do gustu. Przed nami niezwykle trudny i 

pracowity rok. Postaramy się w miarę ciekawie informować Was 

o bieżących sprawach szkolnych i bawić w nadchodzące 

jesienne, pochmurne dni. Przystępujemy do redagowania 

„Kleksa” pełni zapału i ambicji. Być może podczas pisania 

artykułów ktoś z nas odkryje w sobie skrywany talent? Ocenicie 

to sami! Piszcie do nas!!!   

Czekamy na Wasze e-maile: kleks2012@o2.pl  

KOLEGIUM REDAKCYJNE:  

Damian Chodorek 

Joanna Denkowska 

Kinga Kapsa 

Patrycja Kapsa 

Edyta Kowalska 

Wiktor Kozłowski  

Piotr Mikosa 

Sylwia Stańczak  

 
 

Przysłowie na październik 
 

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 
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11września bieżącego roku odbył się 

ćwierćfinał IV turnieju o puchar 

premiera Donalda Tuska chłopców. 

W rozgrywkach tych brali udział 

zawodnicy z klas szóstych szkoły 

podstawowej oraz klas pierwszych 

gimnazjum z następujących miejscowości: 

Ożarów, Sadowie i Baćkowice. Naszą 

szkołę reprezentowali: Adrian 

Kaczmarczyk, Kamil Kaczmarczyk, Adrian 

Stępień, Daniel Kargul, Michał Kita, 

Przemek Otoliński, Kacper Kargul, Nikodem Kuchniak, Jakub 

Masternak i Jakub Stańczak. Awans do półfinału  wywalczyła 

sobie drużyna z Baćkowic. 

12 września 2013 roku odbył się ćwierćfinał IV 

turnieju o puchar premiera Donalda Tuska dziewcząt. 

W turnieju brały udział drużyny 

z Baćkowic oraz drużyna z Ożarowa. 

Naszą szkołę reprezentowały: Karolina 

Wiewiór, Edyta Gierada, Weronika 

Bernacka, Natalia Rej, Klaudia 

Błaszkiewicz, Katarzyna Baran, Joanna Bera, Bernadetta Łojek, 

Aleksandra Pawłowska, Weronika Żerdecka. Awans do półfinału 

wywalczyła sobie drużyna z Ożarowa. 
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Avicii / Aloe Blacc – „Wake me up!” Utwór gości już ponad dwa 

miesiące na szczytach list muzycznych hitów lata 2013 m. in. 

Hop Bęc. Avicii, właściwie Tim Bergling, szwedzki DJ, 

występuje również pod pseudonimami Tim Berg i Tom Hangs. 

Często współpracuje z innymi DJ takimi jak: Aloe Blacc, 

David Guetta itp. :) Avicii tworzy piosenki w stylu house, electro 

i dance. Utwór wpada w ucho już po pierwszym przesłuchaniu i 

nie może z niego wypaść.  

             
Życie siedemnastoletniej Ronnie zostaje wywrócone do góry 

nogami po wstrząsającej informacji o rozwodzie rodziców i 

przeprowadzce ojca z Nowego Jorku na Tybee Island. Trzy 

lata później bohaterka nadal czuje złość i alienuje się od 

rodziców. Matka uważa, że najlepsze dla córki będzie 

spędzenie lata z ojcem… Jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie 

dalej, obejrzyjcie film „Ostatnia piosenka”.  

               

 

 

„Pamiętniki Wampirów” jest to ciekawa kilkutomowa książka 

opowiadająca o przygodach wampirów w świecie ludzi. Powstała ok. 

1992 roku. Napisana została przez Lise Jane Smith amerykańską 

autorkę literatury młodych. 

http://m.in/
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 Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce 

2 września. Wstępem do uroczystości była msza święta. Po niej 

uczniowie udali się do budynku szkolnego, gdzie na sali 

gimnastycznej pan dyrektor Zbigniew Majecki serdecznie 

powitał uczniów, rodziców i pedagogów. Następnie głos zabrała 

pani wicedyrektor Alicja Czekaj, która zaznajomiła uczniów 

poszczególnych klas z wychowawcami oraz podała kilka 

istotnych informacji dotyczących dowozu do szkoły, 

ubezpieczenia i obiadów. Nowością w szkole jest to, że jeśli 

ktoś nie wpłaci za obiady do 10 każdego miesiąca, będzie musiał 

dokonać wpłaty na specjalne konto w banku. W bieżącym roku 

szkolnym do naszego gimnazjum przybyło 59 pierwszaków, z 

czego 33 uczy się w klasie Ia, a ich wychowawczynią jest pani 

Bożena Lefek, pozostali to uczniowie klasy Ib pozostający pod 

opieką pani Joanny Flis. Początkowo trochę nieśmiali, jednak 

radzą sobie w szkole coraz lepiej. Pozostałych uczniów też nie 

opuszcza dobry humor. Rok szkolny dopiero się zaczął, a za nami  

już pierwsza wywiadówka, w trakcie której rodzice dowiedzieli 

się o wielu istotnych sprawach związanych z życiem szkoły.  

Stopni nie ma jeszcze za wiele, ale i tak niektórym skóra 

cierpnie na myśl o jedynkach nałapanych przez pierwsze 

tygodnie nauki oraz paru innych grzeszkach…  

 

Krzysztof Daukszewicz 
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  Terminarz Konkursów Przedmiotowych dla uczniów 

gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 

2013/2014. 

L.p. Nazwa konkursu Etapy 

I (godz. 13.00) II  

1. Konkurs Języka 

Rosyjskiego 

5 listopada 2013r. 7 stycznia 2014r. 

2. Konkurs Języka 

Angielskiego 

8 listopada 2013r. 13 stycznia 2014r. 

3. Konkurs Biologiczny 14 listopada 2013r. 17 stycznia 2014r. 

4. Konkurs 

Matematyczny 

18 listopada 2013r. 22 stycznia 2014r. 

5. Konkurs 

Geograficzny 

7 listopada 2013r. 16 stycznia 2014r. 

6. Konkurs Chemiczny 22 listopada 2013r. 31 stycznia 2014r. 

7. Konkurs Fizyczny 15 listopada 2013r. 9 stycznia 2014r. 

8. Konkurs 

Historyczny 

25 listopada 2013r. 24 stycznia 2014r. 

9. Konkurs Języka 

Polskiego 

27 listopada 2013r. 29 stycznia 2014r. 

10. Konkurs 

Informatyczny 

12 listopada 2013r. 15 stycznia 2014r. 

Ostatni III etap odbędzie się w marcu 2014 r. Wszystkim 

uczniom, którzy zdecydowali się sprawdzić swoją wiedzę 

z różnych przedmiotów życzymy sukcesów. 
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30 września - Dzień Chłopaka. 

1 października - Dzień Wegetarianina. 

4 października - Dzień Dobroci dla Zwierząt. 

9 października - Dzień Znaczka Pocztowego. 

9-15 października - Tydzień Pisania Listów. 

10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. 

14 października - Dzień Nauczyciela/Święto Edukacji Narodowej. 

15 października - Międzynarodowy Dzień Niewidomych. 

16 października - Światowy Dzień Żywności. 

18 października - Dzień Poczty Polskiej. 

22 października - Dzień Jąkających się. 

24 października - Światowy Dzień Informacji. 

28 października - Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów. 

31 października - Dzień Rozrzutności. 

„Jesień” 

„…Kasztany z drzew spadają nam pod nogi, 

Pożółkłe liście niesie drogą wiatr. 

Przechodnie idą, tuląc się do płotów, 

Zziębnięte twarze kryjąc w fałdach palt. 

Jadące auta przecierają oczy 

I woda spływa z ich gumowych rzęs. 

I coraz ciemniej robi się na dworze, 

I wszystko to ma swój jesienny sens…”  

Krzysztof Daukszewicz 
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Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której 

słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej 

wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po 

chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy 

pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w 

kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda?  
 

*****  

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła... 

***** 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

***** 

 Wywiadówka w szkole: 

- Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

- Dlaczego? - pyta mama Filipa. 

- Ciągle grają mi na nerwach! 

http://gry-ubieranki.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-ubieranka/13932/nauczycielka

