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LIST OD REDAKCJI 

Za oknem coraz częściej widzimy pochmurne niebo, 

mgły, deszcz… Nadchodzi prawdziwa jesień. Na takie szare, 

smutne i mokre dni polecamy lekturę naszej gazetki! W 

trakcie jej czytania na pewno poprawi się Wam humor i na 

twarzach pojawi się szczery uśmiech, a w naszej szkole 

zagości wesoły i pogodny nastrój. Tylko u nas przeczytacie, co 

w naszej „szkolnej trawie piszczy”… Dowiecie się, co 

ciekawego można obejrzeć, posłuchać i przeczytać w długie 

listopadowe wieczory… Pośmiejecie się z „psotkowo – 

śmieszkowych” żartów. Macie jakieś pytania? A może chcecie 

udoskonalić naszą gazetkę szkolną lub nasunął Wam się jakiś 

ciekawy temat na artykuł? Czekamy na Wasze e-maile! 

Zachęcamy do pisania! kleks2012@o2.pl  

KOLEGIUM REDAKCYJNE:  

Damian Chodorek 

Joanna Denkowska  

Kinga Kapsa 

Patrycja Kapsa 

Edyta Kowalska 

Wiktor Kozłowski  

Piotr Mikosa  

Sylwia Stańczak 
 

Przysłowie na grudzień 

Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty 

grudzień - stycznia czyni znaki, szósty grudzień luty 

przepowiada, siódmy grudzień nam o marcu gada. 

mailto:kleks2012@o2.pl
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W minionym miesiącu odbyły się 

międzyklasowe rozgrywki w piłce nożnej 

chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Zawody odbywały się 

w dwóch wyłonionych na drodze losowania grupach: 

          1. Ia, Ib, IIIa                                  2. IIa, IIb, IIIb.  

Wyniki poszczególnych meczów przedstawiały się 

następująco: 

IIIa - Ib 22:1                 Ia - Ib 5:0                IIIa - Ia 5:0 

IIa - IIIb 2:4                IIb - IIIb 1:3           IIa - IIb 4:1  

Po niezwykle emocjonujących pojedynkach do ścisłego finału 

dostały się klasy IIIa oraz IIIb. Ostatecznie zwycięzcą 

całego turnieju i zdobywcą pucharu została klasa IIIa 

pokonując przeciwnika jedynie 1 golem i ustalając wynik 

finałowego meczu na 4:3. Klasa IIIb uplasowała się na miejscu 

drugim. Natomiast mecz o 3 miejsce, rozegrany pomiędzy 

klasami IIa i Ia, zakończył się wynikiem 4:2 dla IIa. Obie 

klasy grały bardzo dobrze i dostarczyły kibicom wielu 

niezapomnianych wrażeń.  

          Królem strzelców tegorocznego turnieju został Karol 

Krysiak, który zdobył aż 22 bramki. Najlepszy bramkarz to 

Mariusz Ślusarz, który wykazał się nie tylko dużymi 

umiejętnościami, ale i znakomitą postawą. Najbardziej 

zaszczytny tytuł najlepszego piłkarza turnieju otrzymał Dawid 

Czaja. Tegoroczny turniej należy zaliczyć do bardzo udanych, 

atmosfera stworzona przez kibiców, zdrowy duch rywalizacji, 

piękna pogoda (z małymi wyjątkami…) sprawiły, że jeszcze 

długo będziemy rozmawiać i wspominać piękne gole strzelone 

przez naszych kolegów. Wszystkim uczestnikom serdecznie 

dziękujemy za emocje i gratulujemy sportowej postawy!!! 
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Sylwia Grzeszczak – „Księżniczka”. Sylwia jest polską 

piosenkarką, kompozytorką i autorką tekstów. „Księżniczka” 

to jej nowe dzieło. W zniewalająco krótkim czasie zaczęła 

gościć na szczytach muzycznych list przebojów! Piosenka jest 

idealna na jesienne wieczory. Mówi ona o zakochaniu, 

prawdziwej miłości i pożądaniu dwojga ludzi. Piosenka coraz 

częściej pojawia się na komórkach i MP-3 młodzieży oraz w 

radio. Z niecierpliwością czekamy na następne hity Sylwii! Na 

pewno pojawią się one w „Kleksie” ;) 

 
Film „Człowiek ze stali”. Chłopiec dowiaduje się, że jest 

nie z tej ziemi i posiada nadprzyrodzone moce. Jako młody 

mężczyzna podróżuje, aby dowiedzieć się, skąd pochodzi i 

jaka jest jego misja. Ukryty w nim bohater musi się ujawnić, 

jeśli ma ocalić świat przed zagładą i stać się symbolem nadziei 

całej ludzkości. 

                      

„Życie ciągle przede mną” jest to wzruszający 

pamiętnik Jennifer Lauck poświęcony dziennikarce, która 

osiągnęła w życiu niezwykle dużo, chociaż miała bardzo trudne 

dzieciństwo. Książka opowiada o przeżyciach nastoletniej 

dziewczyny po śmierci matki i sile przetrwania, która ujawniła 

się w tej ciężkiej sytuacji. Myślę, że każdy, kto przeczyta tę 

historię, zauważy, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, 

jacy jesteśmy szczęśliwi, dopóki nie spotka nas jakaś 

przykrość, z którą nie możemy sobie poradzić. 
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Dnia 08.11.2013r. w naszej szkole odbyła się akademia 

z okazji Dnia Niepodległości, którą przygotowali uczniowie 

klas Ia, Ib, IIIa oraz przedszkolaki. Uroczystość miała za 

zadanie przypomnieć nam o obowiązku uczczenia tego ważnego 

dla wszystkich Polaków wydarzenia, które w całości zmieniło 

naszą historię. Podczas apelu trzecioklasiści recytowali wiele 

wierszy wybitnych poetów, którzy pisali, aby wesprzeć 

na duchu nasz naród, przybliżyli nam także 

najważniejsze wydarzenia historyczne tego 

okresu, chór złożony z uczniów klas 

pierwszych śpiewał pieśni patriotyczne, 

a uczeń klasy IIIa Filip Forma grał na 

gitarze. Hitem był występ maluchów, które 

jak nikt potrafią zachwycić widownię. 

Szkolną imprezę uświetnili przemówieniami okolicznościowymi 

pan dyrektor Zbigniew Majecki, pani sekretarz Anna Ożygała i 

ksiądz proboszcz Jerzy Kubik, który zaprosił wszystkich 

zgromadzonych na mszę świętą w intencji Ojczyzny 

odprawianą 11 listopada w kościele Św. Mikołaja w parafii 

Baćkowice. Podczas tego uroczystego nabożeństwa naszą 

szkołę godnie reprezentował poczet sztandarowy. Został 

także przygotowany apel poległych poświęcony Polakom, 

którzy na przestrzeni dziejów oddali swe życie za Ojczyznę. 

Na zakończenie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze 

pod pomnikiem żołnierzy na miejscowym cmentarzu. 

Przedstawiciele naszego gimnazjum również godnie 

reprezentowali szkołę w czasie mszy polowej odprawianej w 

70 rocznicę zgrupowania oddziałów partyzanckich pod 

dowództwem legendarnego Ponurego (porucznika Jana 

Piwnika) u podnóża Szczytniaka w niedzielę 10 listopada.  
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 1. listopada każdego roku w kościele katolickim 

obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych. Uroczystość 

wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy 

poświęcili swe życie za wiarę w Chrystusa. Dzień ten kojarzy 

się nam ze zniczami, grobami bliskich, chryzantemami, 

modlitwą. Jest to dzień zadumy i pamięci o tych, którzy 

wyprzedzili nas na drodze do wieczności. Odwiedzamy wtedy 

groby krewnych, przyjaciół i rodziny, świecimy symboliczny 

„płomyk nadziei”.  

2 listopada to Dzień Zaduszny, 

potocznie nazywany „Zaduszkami”. Jest 

to dzień modlitwy za zmarłych, którzy 

dopiero czekają na ostateczne zbawienie. 

Odwiedzamy po raz kolejny groby 

zmarłych, zapalając znicze, 

symbolizujące światłość Chrystusa. Jest 

to współczesny odpowiednik pogańskich 

„dziadów”. Dziady to zwyczaj ludowy 

Słowian i Bałtów. Jego zasadniczym 

celem było nawiązanie kontaktu z duchami i pozyskiwanie ich 

przychylności. Duszę należało ugościć i rozpalić ognisko, by 

mogła spędzić tę noc wśród bliskich, skutkiem tego zwyczaju 

są współczesne znicze, jednocześnie płomień blokował drogę 

upiorom. Uroczystość tę uwiecznia Adam Mickiewicz w II 

części „Dziadów”. Od tamtych czasów wiele się zmieniło. 

Teraz te święta nie mają na celu przywoływania zmarłych, 

tylko wręcz przeciwnie - wyproszenia dla nich życia 

wiecznego.      
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Cytat dnia: 

„Zawsze mów prawdę: w ten sposób nie będziesz musiał 

stale pamiętać, co powiedziałeś.” -  Mark Twain 

2 grudnia - Światowy Dzień Walki z Uciskiem. 

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych. 

4 grudnia - Dzień Górnika (Barbórka) i Naftowca. 

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

6 grudnia - Mikołajki. 

7 grudnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego. 

8 grudnia – Dzień Kupca 

10 grudnia - Dzień Odlewnika. Dzień Praw Człowieka. 

11 grudnia - Dzień Chruścików. 

13 grudnia - Dzień Księgarza. Dzień Telewizji Dla Dzieci. 

15 grudnia - Dzień Palenia Świec dla Aniołków. 

17 grudnia - Dzień Bez Przekleństw. 

18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Emigrantów. 

19 grudnia – Dzień Narodów Zjednoczonych 

20 grudnia - Dzień Ryby. 

21 grudnia - Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek.  

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 

25 grudnia – Boże Narodzenie 

26 grudnia – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia 

28 grudnia - Międzynarodowy Dzień Pocałunku. 

29 grudnia - Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej. 

31 grudnia - Sylwester. 



8 
 

 

A chciał dobrze… 

Pani zadaje w szkole takie zadanie domowe: „napiszcie zdania”. 

Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy: 

- Mamo, pomóż mi napisać zdania. 

- Nie mam czasu!  

Jasiu zapisał i poszedł do taty: 

- Tato, pomóż mi napisać zdania. 

- Czytam gazetę! 

Jasiu zapisał i poszedł. Później usłyszał za oknem: „Podwieźć 

panią?!” i też to zapisał. Na drugi dzień pani w szkole mówi do 

Jasia: 

- Przeczytaj swoje zadanie. 

- Nie mam czasu! 

- Jasiu! 

- Czytam gazetę! 

- Jasiu, bo zaraz pójdę po dyrektora!!! 

- Podwieźć panią?! 

*****  

Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. 

Nauczyciel twierdził, że jest fizyczną niemożliwością, by 

wieloryb mógł połknąć człowieka. Pomimo, że jest taki wielki, 

jego gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała się, że 

przecież Jonasz został połknięty przez wieloryba. Zirytowany 

nauczyciel powtórzył, że to fizycznie niemożliwe. 

Na to dziewczynka: 

- Gdy będę w niebie, zapytam o to Jonasza. 

- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośliwie nauczyciel. 

- Wtedy pan go zapyta! 
 


