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LIST OD REDAKCJI 

Szanowni czytelnicy! 

Witamy w kolejnym numerze „Kleksa”. Minął kolejny miesiąc. 

W naszej szkole jak zwykle dość dużo się dzieje: konkursy 

powiatowe z różnych przedmiotów, zawody sportowe...  

O wypoczynku świątecznym zdążyliśmy już zapomnieć  w 

natłoku obowiązków związanych z końcem półrocza i miło 

spędzanych w szkole chwil. Teraz z niecierpliwością czekamy 

na zabawę choinkową i ferie. Na razie brak śniegu nie nastraja 

nas pozytywnie do zimowego wypoczynku, ale mamy nadzieję, 

że zanim rozpoczną się ferie pogoda nas pozytywnie zaskoczy. 

Aktualnie w murach szkolnych panuje stres związany 

z poprawianiem ocen, ale i radość z tych uzyskanych. Mamy 

nadzieję, że w trakcie wytężonej pracy naukowej znajdziecie 

czas na przeczytanie „Kleksa”. 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 luty 
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima. 

mailto:kleks2012@o2.pl
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Po raz kolejny w naszej szkole odbyła się 

ogólnopolska akcja charytatywna „Góra Grosza”. W dniach 

od 26 listopada do 7 grudnia uczniowie naszej szkoły, tak jak i 

wielu innych szkół na terenie Polski rozpoczęli zbiórkę 

pieniędzy. Akcja ta polega na gromadzeniu najmniejszych 

nominałów czyli „groszy” i usypaniu z nich „góry” na cele 

charytatywne. Warto wspomnieć, że jest to akcja 

Towarzystwa Nasz Dom pod patronatem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Uczniowie naszej szkoły nie pozostawali 

obojętni i z zaangażowaniem włączyli się do 

pomocy potrzebującym. Klasy zbierały 

pieniądze do osobnych puszek, by wziąć 

udział w szkolnej rywalizacji w ramach 

konkursu na „Klasę Naj”. Zaangażowanie 

uczniów było duże, co widać po sumie jaka 

została zebrana – 775,55zł. Nasz szkolny ranking wygląda 

następująco: Ia-201.84zł, VI-131.54zł, IV- 121.97zł, IIIa-

100.61zł, IIb-61.11zł, IIa-60.58zł, V-40.49zł, Ib-34.72zł,IIb-

13.69zł 

Takie akcje ukazują, że nasza szkoła i jej uczniowie nie są 

obojętni i chętnie pomagają innym. Wszystkim osobom, które 

wrzuciły do puszek chociaż symboliczny grosz SERDECZNIE 

DZIĘKUJEMY! Pomogliśmy usypać górę grosza, która będzie 

wsparciem dla wielu potrzebujących dzieci.  
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Z racji swojego falsetu nazywany nowym Prince’m, 

Kim Cesarion jest jednym z najciekawszych młodych artystów, 

jacy pojawili się na scenie w 2013 roku. Debiutancki singiel 

„Undressed” w Danii i Szwecji pokrył się aż Podwójną Platyną, a 

w Norwegii Złotem. Na fali tego sukcesu Kim Cesarion zaczyna 

opanowywać pozostałą część Europy. W Polsce piosenka 

„Undressed” znajduje się w czołówce radiowych hitów. 

 
„Świat dużych pieniędzy, przebiegłych mafiozów, cwanych 

policjantów i przystojnych gangsterów, a w tym świecie: 

błyskotliwy Max (Małaszyński), jego narwany brat Gula 

(Lewandowski), zabójcza Majka (Socha), dwie tajemnicze walizki 

i hektolitry sztucznej krwi, których nie powstydziłby się mistrz 

Tarantino.” Tak interesującą recenzję możemy przeczytać o 

filmie „Weekend”. Zapowiada się ciekawie, chociaż uczciwie 

przestrzegamy, że dość często z ekranu słychać niecenzuralne 

słowa. 

                      

„Szósta klepka” jest to powieść wspaniałej autorki Małgorzaty 

Musierowicz, która choć posługuje się językiem prostym, wręcz 

potocznym, doskonale oddaje charakter opisywanych postaci. 

Główną bohaterką książki jest Cesia, czyli Celestyna Żak. 

Dziewczyna odznacza się niską samooceną, twierdzi, że jest 

brzydka i samotna, jednak na jej drodze pojawia się błyskotliwy 

chłopak znany jako Bobcio… 
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20 grudnia w naszej szkole odbyły 

się Jasełka Bożonarodzeniowe. 

Nad ich przygotowaniem 

pracowali uczniowie szkoły 

podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem swoich opiekunów. 

Przedstawienie pokazywało zarówno życie świętej rodziny, jak 

i współczesne przygotowania do świąt. Wszyscy aktorzy 

starannie przygotowali się do swoich ról, dlatego pierwszą, 

najwspanialszą nagrodą były gromkie brawa publiczności. Jasełka 

zostały wystawione tuż przez rozpoczęciem przerwy 

świątecznej, co uświetniło to wydarzenie, ponieważ mogliśmy 

poczuć bożonarodzeniowy klimat i przygotować się do przeżycia 

Wigilii we własnym sercu. Przedstawienie oparte było na faktach 

biblijnych i sytuacjach z życia codziennego. Przed oczami widzów 

pojawiły się kolejno: wędrówka brzemiennej Maryi i Józefa 

do Betlejem, narodziny Pana Jezusa, przybycie trzech króli, 

ale również wigilia XXI wieku i wigilijni, niezapowiedziani goście, 

dla których, tak jak dla Pana Jezusa w dniu jego narodzin, nawet 

w ten szczególny dzień nie było miejsca przy stole. Całość 

cieszyła się dość dużym uznaniem, dlatego już 12 stycznia 2014r. 

uczniowie po raz kolejny zaprezentowali jasełka, tym razem w 

kościele parafialnym w Baćkowicach. Uśmiechy oraz wzruszenie 

na twarzach widzów i zadowolenie w oczach wykonawców 

wskazują na to, że przedstawienie udało się w całości. Atmosferę 

zdecydowanie poprawiał świąteczny wystrój kościoła: piękne, 

mieniące się od ozdób choinki, szopka przygotowana przez 

rodziców dzieci, które w tym roku  przystąpią do pierwszej 

komunii oraz śpiewane wspólnie piękne kolędy. 
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2 lutego - Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień    

                 Handlowca, Dzień Świstaka, Ofiarowanie Pańskie 

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem 

8 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu 

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy 

10-11 lutego - Światowy Dzień Chorego 

14 lutego - Walentynki 

15 lutego - Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 

17 lutego - Światowy Dzień Kota 

21 lutego - Dzień Języka  

                Ojczystego (ONZ) 

22 lutego - Europejski Dzień  

                Ofiar Przestępstw 

23 lutego - Ogólnopolski Dzień         

Walki z Depresją 

27 lutego - Tłusty Czwartek 

        „Góra pączków, za tą górą  

         Tłuste placki z konfiturą,  

        Za plackami misa chrustu,  

        Bo to dzisiaj są zapusty.” 
                                 „Tłusty czwartek” (fr.) 

                                Władysław Broniewski                               

28 lutego – Start karnawału 

                  w Rio 
 

 

http://halloween.friko.net/dzien-pizzy.html
http://halloween.friko.net/walentynki.html
http://halloween.friko.net/dzien-kota.html
http://halloween.friko.net/tlusty_czwartek.html
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W dniu 13 stycznia 2014 roku w naszym 

gimnazjum odbyły się międzyklasowe zawody 

w tenisa stołowego. Rozgrywki cieszyły się 

dużym zainteresowaniem, co świadczy o tym, 

że zwolenników tej gry w naszej szkole nie 

brakuje. Zawody miały na celu wyłonienie 

spośród uczniów naszego gimnazjum czwórki najlepszych tenisistów 

stołowych zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. Do następnego 

etapu rozgrywek na poziomie powiatowym zakwalifikowali się: 

Angelika Borzęcka – kl. Ib,  Natalia Wąs – kl. Ib, Kinga Chaniecka – 

kl. IIb, Magdalena Kot – kl. IIb oraz: Piotr Danek - kl. IIIa, 

Mateusz Grys – kl. IIIa, 

Konrad Goliński - kl. IIa i 

Piotr Nowakowski - kl. IIa .  

W dniu 16 styczeń 2014 

również w naszej szkole 

odbyły się rozgrywki 

powiatowe w tenisa 

stołowego. Udział w nich 

wzięli reprezentanci 

gimnazjum w Baćkowicach i 

gimnazjum w Iwaniskach. 

Zawody pomyślnie zakończyły się dla naszych dziewcząt: I miejsce 

zajęły Natalia Wąs i Angelika Borzęcka, II miejsce – Magdalena Kot 

i Kinga Chaniecka. Chłopcy naszej szkoły mieli w tym dniu mniej 

szczęścia i zostali pokonani przez tenisistów z Iwanisk. 

Wszystkim uczestnikom zawodów dziękujemy za dostarczone 

emocje, a za zwycięzców trzymamy kciuki i życzymy im dalszych 

sukcesów podczas kolejnych etapów rozgrywek! 
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Na lekcji pani sprawdza pracę domową i po kolei pyta uczniów: 

- Zdzisiu, zrobiłeś zadanie? 

- Proszę pani, mamusia zachorowała i musiałem wszystko w 

domu robić… 

- Siadaj, dwója! A ty, Witku, zrobiłeś zadanie? 

- Ja, proszę pani, musiałem ojcu pomagać w polu… 

- Siadaj, dwója! A ty, Jasiu, zrobiłeś zadanie? 

- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł z więzienia, 

taka balanga była, że szkoda gadać! 

- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Siadaj, trzy. 

*****  

Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie chętnie 

wracają do szkoły po wakacjach.”? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, proszę pani! 

***** 

Na lekcji matematyki nauczyciel pyta uczniów: 

- Matka ma sześć jabłek i chce je podzielić równo między 

troje dzieci. Jak ma to zrobić? 

Radek podnosi palec: 

- Na szarlotkę za mało, to może ugotować kompot z jabłek, 

proszę pani! 

***** 

 


