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LIST OD REDAKCJI 

Drodzy czytelnicy! 

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! 

Na pewno każdy z nas jest zadowolony z tego powodu. 

Wszyscy już czujemy magię świąt i zapach choinek, które 

zagoszczą w naszych domach, a ślinka nam cieknie na samą 

myśl o świątecznych smakołykach. Miejmy nadzieję, że pogoda 

także nas nie zawiedzie, a na święta będziemy mogli cieszyć 

się obfitym śniegiem. W tym roku przerwa świąteczna będzie 

wyjątkowo długa. Pożegnamy się ze szkołą już w piątek 20 

grudnia, a wrócimy do niej dopiero 7 stycznia. Jednym słowem 

hulaj dusza… Serdecznie i „świątecznie” pozdrawiamy i 

czekamy na Wasze emaile: kleks2012@o2.pl  

KOLEGIUM REDAKCYJNE:  

Damian Chodorek 

Joanna Denkowska  

Kinga Kapsa 

Patrycja Kapsa 

Edyta Kowalska 

Wiktor Kozłowski  

Piotr Mikosa  

Sylwia Stańczak 
 

Przysłowia na styczeń 

Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 

Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 
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1 stycznia –  Nowy Rok 

6 stycznia – Trzech Króli 

7-8 stycznia – Prawosławne Boże 

Narodzenie 

8 stycznia – Dzień Sprzątania 

Biurka 

14 stycznia – Prawosławny Nowy Rok 

15 stycznia – Dzień Wikipedii 

 

21 stycznia – Dzień Babci  

 „Babciu nasza ukochana, 

  nie bądź nigdy zatroskana, 

  niechaj wdzięcznych wnucząt koło, 

  zawsze widzi Cię wesołą! 

  Niechaj w zdrowiu długie lata 

  dni Twe płyną w pomyślności, 

  niech Twe chwile radość splata 

  pośród wnucząt swych miłości!” 

            22 stycznia – Dzień Dziadka 

„Dziadku miły, dobrotliwy, 

bądź wesoły i szczęśliwy, 

niech Ci wszystko dobre służy, 

żyj spokojnie i bez burzy.”  

27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 

holokaustu (ONZ) 

28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko 

Wojnie Nuklearnej 

http://halloween.friko.net/nowy_rok.html
http://halloween.friko.net/trzech_kroli.html
http://halloween.friko.net/prawoslawny-nowy-rok.html
http://halloween.friko.net/dzien-wikipedii.html
http://halloween.friko.net/dzien-babci.html
http://halloween.friko.net/dzien-dziadka.html
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BE.MY- Let The Sun - zespół dostał się do finału Must Be The 

Music. Grupę tworzy dwóch Elie i Mattia, którzy urodzili się 

w Tuluzie we Francji. Z pochodzenia są jednak Polakami. Pasję 

do muzyki odkryli już w wieku 9 i 7 lat, Elie pokochał perkusję, zaś 

Mattia gitarę. W swojej twórczości inspirują się Arctic Monkeys 

i The Cure. Grupa po lokalnych sukcesach postanowiła kształcić się 

dalej w kierunku muzycznym. Elie po uzyskaniu dyplomu z literatury 

w Bordeau wyjechał do Anglii, gdzie rozpoczął studia w Academy of 

Contemporary Music. W jego ślady poszedł Mattia, który 

zrezygnował z liceum, aby poświęcić się muzyce. Piosenka jest 

bardzo pozytywna, szczególnie pasuje na szare dni, z którymi mamy 

teraz do czynienia:)  

 
„Jeszcze większe dzieci". Lenny (Adam Sandler) przeprowadził się 

z Los Angeles do rodzinnego miasteczka, tam gdzie się wychował. 

Tym razem to on i jego przyjaciele dostaną lekcję życia od swoich 

dzieci. A stanie się to w dniu, w którym wszystko może się zdarzyć: 

ostatniego dnia szkoły przed wakacjami. 

                      

„Magiczny pech” – jest to ciekawa, młodzieżowa  książka Meg 

Cabot wydana w 2007 roku. Opowiada historię szesnastoletniej 

Maggi  Honeychurch zwanej przez najbliższych Magą z powodu 

chronicznego pecha. Uważa, że gdzie tylko się zjawia, pojawiają się 

kłopoty. Ten ,,pech’’  doprowadza  do zawiłych sytuacji w wyniku 

czego zmuszona jest nagle w środku roku szkolnego, wyjechać 

z rodzinnego domu i zamieszkać u cioci w Nowym Jorku… 
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Dnia 28.11.2013r. w naszej szkole 

odbyła się dyskoteka andrzejkowa. 

Wszyscy uczniowie rewelacyjnie się bawili. 

Na przerwach, w specjalnie urządzonym 

stoisku, szkolni wróżbici przepowiadali 

przyszłość. W tym dniu odbyła się również 

akcja charytatywna, która miała na celu 

zbiórkę pieniędzy dla dzieci z Filipin, 

które ucierpiały podczas fali tsunami. Na 

aukcję nasze koleżanki przygotowały zdrowe i smaczne 

przekąski.  

29.11.2013r. miało miejsce 

spotkanie pod nazwą „Szybuj 

bezpiecznie w internetowej 

chmurze”. Funkcjonariusze policji – 

pani Agata Frejlich i pan Sławomir 

Bednarski utrwalali uczniom gimnazjum informacje o 

bezpiecznym korzystaniu z Internetu. W ramach projektu 

odbyła się także projekcja multimedialna dotycząca 

cyberprzemocy. Dzięki tej akcji dowiedzieliśmy się, jakie 

niebezpieczeństwa czyhają na nas w Internecie. 

Dnia 10.12.2013r. uczestniczyliśmy w warsztatach 

profilaktycznych prowadzonych przez terapeutę 

ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki. Przez 

cały dzień wszystkie klasy gimnazjum brały udział 

w dwugodzinnych zajęciach profilaktycznych. 

Zaczęliśmy od przedstawienia się, a następnie 

prowadziliśmy rozmowy na różnorodne, interesujące nas tematy. 

Było ciekawie i pouczająco! 
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Grudzień to miesiąc pełen radości, 

śmiechu, prezentów i rodzinnych spotkań. 

Najpierw 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. 

Święty Mikołaj najczęściej kojarzy nam się 

z grubym panem w czerwonym kostiumie. 

Źródła historyczne mówią, że św. Mikołaj 

istniał naprawdę. Był biskupem Miry, 

pochodzącym z zamożnej rodziny. Zasłynął jako dobroczyńca 

biednych. W naszej szkole Mikołajki zaczynają się losowaniem, 

w ten sposób wszyscy zostajemy Mikołajami .  

W końcu nadchodzi wytęskniony czas Świąt Bożego Narodzenia. 

24 grudnia każdego roku w kościele katolickim obchodzona jest 

Wigilia. Tego dnia spożywamy kolację wigilijną, która zaczyna się 

wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy, symbolizującej 

narodziny Jezusa. Kolację rozpoczyna się modlitwą i czytaniem 

fragmentu Ewangelii dotyczącego narodzin Jezusa, a następnie 

łamiemy się opłatkiem i składamy sobie nawzajem życzenia. 

Na stole, przykrytym białym obrusem z wiązką sianka 

pod spodem, ustawia się jedno nakrycie więcej, symbolicznie 

przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. Zakończeniem dnia 

jest pasterka. Następny dzień (25 grudnia) to Boże Narodzenie, 

a 26 grudnia obchodzony jest na pamiątkę św. Szczepana, 

pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską. Oby w każdym 

domu, Święta Bożego Narodzenia były rodzinne, spokojne, pełne 

radości, ciepła i miłości.  
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Międzynarodowy Dzień Tolerancji, to święto obchodzone 

corocznie 16 listopada. Na ustanowienie tego dnia wpłynęły 

pogłębiające się zjawiska nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, 

rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja 

i dyskryminacja mniejszości narodowej. 

      W naszej szkole Dzień Tolerancji był bardzo dobrze 

zorganizowany. Klasa IIIa przygotowała krótką, ale ciekawą, 

akademię na temat bycia tolerancyjnym i szanowania drugiego 

człowieka, a klasy I zaszczyciły nas wykonaniem pięknej piosenki 

Stanisława Sojki pt.: „Tolerancja”. Oprócz akademii w naszym 

gimnazjum na tę okoliczność został zorganizowany konkurs na 

najlepsze hasło na temat tolerancji. wygrała klasa Ia hasłem 

„Tolerancja i szacunek da ci dobry wizerunek.”. Trzecie 

działanie, które zwróciło uwagę wszystkich to gazetka na temat 

tolerancji zamieszczona na szkolnym korytarzu. 

 
22 listopada bieżącego roku na basenie ,,Rawszczyzna” 

w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się Finał Wojewódzki szkół 

gimnazjalnych w sztafetach pływackich. Chłopcy z naszego 

gimnazjum skończyli rywalizację na 4 miejscu i poprawili 

dotychczasowy rekord szkoły o 4 miejsca. W sztafecie chłopców 

wystartowali: S. Krowiński, B. Opala, N. Gumuła, J. Wójtowicz, 

K. Gadowski, K. Ożygała, D. Piątek, M. Zasadowski, K. Kasprzyk. 

Natomiast sztafeta dziewcząt zajęła 7 miejsce, również 

poprawiając swój rekord sprzed roku. W skład sztafety 

dziewczyn wchodziły następujące uczennice: A. Kamińska, W. 

Kita, D. Czerwik, P. Kapsa, K. Baran, J. Bera, A. Wesołowska, 

K. Błaszkiewicz, W. Bernacka, N. Rej. Gratulujemy!!! 
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Przedszkolanka przechadzała się po sali obserwując  

rysujące dzieci. Od czasu do czasu zaglądała, jak idzie praca. 

Podeszła do dziewczynki, która w skupieniu coś rysowała. 

Przedszkolanka spytała ją, co rysuje.  

- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka.  

- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda - powiedziała 

zaskoczona przedszkolanka.  

Dziewczynka mruknęła, nie przerywając rysowania:  

- Za chwilę będą wiedzieli. 

*****  

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła 

dzienniczek z adnotacją  ojca: 

- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę! 

***** 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

***** 

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala: 

- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszyscy. Ci co wiedzą 

- prawą ręką, Ci co nie wiedzą - lewą ręką. 
 

 


