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LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

Mamy nadzieję, że z zainteresowaniem przeczytaliście 

pierwszy powakacyjny numer „Kleksa”. Wrzesień minął bardzo 

szybko i już zupełnie wdrożyliśmy się w szkolne obowiązki. 

Jednym słowem sezon na klasówki i kartkówki rozpoczęty, a 

nauki coraz więcej. Na pocieszenie mamy dla Was przyjemną 

wiadomość. W tym roku dostaliśmy cztery dni dodatkowo 

wolne od szkoły: 2 i 3 stycznia, 2 maja i 20 czerwca. Jak 

już wyliczamy sobie miłe daty, to chcielibyśmy jeszcze 

przypomnieć, że ferie zimowe będą trwać od 3 do 16 

lutego. O terminach mniej miłych napiszemy w następnym 

numerze, żeby nie psuć dobrego nastroju. Pozdrawiamy i 

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 listopad 
 

Słońce listopada mrozy zapowiada.  

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 
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3   października bieżącego roku w miejscowości Bidziny 

odbyły się międzyszkolne zawody sportowe w biegach 

przełajowych na dystansie: dziewczęta - 800m, chłopcy - 

1000m. 

W skład drużyny żeńskiej wchodziły 

następujące uczennice naszego 

gimnazjum: Paulina Karwacka, Daria 

Kaczmarczyk, Ilona Tomaszewska, 

Marta Wąs, Agnieszka Kargul, Natalia 

Rej, Klaudia Błaszkiewicz, Angelika 

Stańczak, Kinga Chaniecka, Magda Kot, Monika Witkowska. 

Natomiast drużynę męską tworzyli: Karol Gadowski, Mariusz 

Ślusarz, Dawid Masternak, Adrian Stępień, Bartłomiej Opala, 

Adrian Otoliński, Dominik Dąbrowski, Bartłomiej Bernat, 

Hubert Grys i Paweł Boczarski.  

Zawodnicy z naszej szkoły dali z siebie wszystko, 

jednak nie zapewniło im to zwycięstwa. Zarówno dziewczęta, 

jak i chłopcy zajęli zaszczytne drugie miejsce.  

                                                          Gratulacje! 
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Bastille - Laura Palmer. Bastille jest brytyjskim zespołem grającym 

rock alternatywny. Zespół powstał w roku 2010, jako solowy projekt 

piosenkarza Dana Smitha, który następnie zadecydował o stworzeniu 

kwartetu, w którego skład wchodzą: Dan Smith, „Woody” Chris Wood, 

Will Farquarson i Kyle Simmons. Nazwa zespołu pochodzi od nazwy 

Święta Narodowego Francji, które jest obchodzone dnia 14 lipca, jest 

to również data urodzenia wokalisty Dana Smitha. Piosenka znajduje 

się w pierwszych dziesiątkach list przebojów. Po pierwszym 

przesłuchaniu wydaje się być świetna! I taka jest! W sam raz na długie, 

smutne, jesienne wieczory ;)   

 
Zbliża się ostateczne starcie Autobotów z Deceptikonami. Przyczyną 

jest odnalezienie przez astronautów cybertroniańskiego statku na 

Księżycu. W kierunku Ziemi lecą złowrogie oddziały z planety 

Cybertron, a wśród nich zabójczy Shockwave. Optimus Prime razem z 

młodym Samem Witwicky i resztą Autobotów po raz kolejny musi 

połączyć siły, aby skonfrontować się z najgroźniejszymi robotami we 

wszechświecie, które przybyły unicestwić Ziemię. Chcecie wiedzieć 

więcej? Obejrzyjcie film  „Transfomers 3”!!! 

 

                      
„Zapałka na zakręcie” to powieść Krystyny Siesickiej. Ma już ponad 

czterdzieści lat jednak nadal jest popularna. Zalicza się ją 

do najbardziej znanych książek dla młodzieży. Jej urok tkwi 

w szczegółach. Ponadto wyczuwa się sympatię autorki w stosunku 

do młodych ludzi i ich problemów. Uniwersalność problematyki sprawia, 

że zawsze będzie aktualna. Książka potrafi zaciekawić każdego, bo 

przecież młodzi ludzie są bardzo do siebie podobni,  zawsze szukają 

ciepła, miłości i zrozumienia.  
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30 września to dla wielu z Was bardzo upragniony dzień! Jak 

wszyscy wiedzą jest to Dzień Chłopaka. Każdy chłopak liczy, że 

w tym dniu dostanie jakiś podarunek. One nigdy nie zapominają. 

Szczególnie dziewczyny z naszej szkoły przykładają się 

do prezentów dla swoich kolegów. Nic więc dziwnego, że każdy 

chłopak został obdarowany w wyjątkowy, płynący prosto z serca 

sposób. Były to przeróżne podarunki. Skromniejsze lub bardziej 

wystawne. Często takie, które wzbudzały nie tylko zachwyt, 

ale również zazdrość. Nie ukrywajmy, chłopcy z klasy IIIa 

wzbudzili jej szczególnie dużo. Powodem były koszulki, jakimi 

zostali obdarowani. Niepowtarzalne, 

bo z napisami specjalnie dobranymi 

do naszych „bohaterów”.  Mimo tego 

reszta wcale nie była pokrzywdzona. 

Torty, kubki, przeróżne słodkości 

również były obiektem zawiści. A to 

nie wszystko, w tym dniu niektórzy 

mogli wcielić się „w kobiecą skórę”. 

Szczególnie postarały się o to 

uczennice klas II.  

To tylko niektóre z atrakcji. Ten 

dzień przepełniony był hektolitrami 

buziaków. To świadczy tylko o 

zaangażowaniu dziewcząt;)  

Panowie składamy spóźnione życzenia i przypominamy dziewczyny 

czekają na rewanż:) 
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11 października 2013r. w Zespole Szkół 

Publicznych w Baćkowicach odbyły się 

uroczyste obchody Dnia Edukacji 

Narodowej. Połączone one były 

ze ślubowaniem i otrzęsinami klas 

pierwszych gimnazjum. Uczniowie pod 

kierunkiem swoich wychowawców 

przygotowali uroczystą akademię, 

na której pojawili się wszyscy pracownicy 

szkoły oraz zaproszeni goście. W trakcie 

przedstawienia dwie uczennice z klasy Ia 

Edyta Gierada oraz Bernadetta Łojek 

zaśpiewały piosenki. Cała akademia 

przebiegała „na wesoło”. Byliśmy 

zaskoczony umiejętnościami aktorskimi uczniów klas pierwszych 

oraz profesjonalną dekoracją. Występy zakończyła Gala, w trakcie 

której nasi nauczyciele w podziękowaniu za pracę i zaangażowanie 

otrzymali „jabłkowe” ordery.  Po części oficjalnej odbyły się 

„otrzęsiny”. Wylosowani uczniowie z klas Ia i Ib mieli do wykonania 

różnorodne zadania m.in.: picie mleka, rysowanie portretu 

wychowawcy oraz taniec z miotłą. W rywalizacji zwyciężyła klasa Ia, 

której wychowawcą jest pani Bożena Lefek. O zwycięstwie 

przesądził jeden punkt! W nagrodę otrzymali dyplom zwalniający ich 

z odpowiedzi ustnych dnia 15 października, co wywołało zazdrość w 

całej szkole. Trzeba przyznać, że obie klasy wypadły naprawdę 

świetnie! Cała uroczystość przebiegła bardzo miło. Na zakończenie 

wielbiciele tańca mogli trochę poskakać przy muzyce. Życzymy 

wszystkim pierwszoklasistom wielu sukcesów edukacyjnych i 

towarzyskich! 

 

http://m.in/
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3 listopada - Dzień bez papierosa; Święto Myśliwych 

5 listopada - Dzień postaci z bajek 

9 listopada - Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem  

11 listopada - Święto Niepodległości 

14 listopada - Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę 

15 listopada - Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 

16 listopada - Dzień Tolerancji 

17 listopada - Dzień Studenta  

20 listopada - Dzień uprzemysłowienia Afryki 

21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

25 listopada - Dzień pluszowego Misia; Dzień bez Futra; 

29 listopada - Dzień bez kupowania; Dzień Chorążego 

 

 Dnia 2 października 2013 r. w naszej szkole odbyły się 

wybory do Samorządu, w których kandydowali: Kinga Firmanty 

kl. Ia, Marcin Krowiński kl. IV, Bernadetta Łojek kl. Ia, Michał 

Misiurski kl. IIIb, Karolina Smaga kl. IIa, Pascal Van Dee kl. 

VI, Marcin Wójtowicz kl. IIIa. Każda z wyżej wymienionych 

osób prowadziła kampanię wyborczą rozwieszając plakaty ze 

swoimi hasłami programowymi i przedstawiając przed całą 

szkołą w czasie apelu swój program wyborczy. Rywalizacja 

była bardzo zacięta. W wyniku głosowania na 

przewodniczącego szkoły został wybrany Marcin Wójtowicz 

z klasy IIIa otrzymując 112 głosów. 
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Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe 

butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...  

- No, weszły!  

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:  

- Ale mam buciki odwrotnie...  

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... 

Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą 

wejść..... Uuuf, weszły!  

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:  

- Ale to nie moje buciki....  

Pani niebezpiecznie zwęziły się oczy. Odczekała i znowu 

szarpie się z butami... Zeszły!  

Na to dziecko :  

-...bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić.  

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną 

jej się trząść i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. 

Wciągają, wciągają..... weszły!.  

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz 

rękawiczki?  

- W bucikach.  

*****  

Na lekcji plastyki nauczycielka kazała narysować dzieciom 

swoich rodziców:  

- Tomek dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?  

- Bo nie miałem łysej kredki.  

***** 

 Na lekcji pani pyta Jasia: 

-Jasiu jakie masz zwierzątko w domu ?? 

-Kurczaka w zamrażalniku! - odpowiada rezolutnie chłopiec.                      


