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LIST OD REDAKCJI 

Drodzy czytelnicy!  

Marzec zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczęło się nowe 

półrocze. Razem z poprawiającą się pogodą, coraz bardziej 

pachnie wiosną. Dopiero co były walentynki, a już 21 marca 

będziemy się cieszyć oficjalnym końcem zimy, chyba że pogoda 

postanowi spłatać nam figla. Zanim doczekamy się 

kalendarzowego nadejścia wiosny, będziemy świętować Dzień 

Kobiet. Na razie jednak z wielkim trudem próbujemy sprostać 

licznym sprawdzianom, które rozpoczęły się niemal zaraz 

po zakończeniu ferii zimowych. Chociaż wiemy, że to przez 

gołoledź, która przed feriami uniemożliwiła nam dotarcie 

do szkoły i tak nam przykro od razu po wolnym ostro zakuwać. 

Liczymy, że pomimo wielu obowiązków znajdziecie chwilę 

na przeczytanie kolejnego numeru „Kleksa”. Czekamy na Wasze 

e-maile pod adresem: kleks2012@o2.pl.  

KOLEGIUM REDAKCYJNE:  

Damian Chodorek 

Joanna Denkowska  

Kinga Kapsa  

Patrycja Kapsa 

Edyta Kowalska 

Wiktor Kozłowski  

Piotr Mikosa  

Sylwia Stańczak 

Przysłowie na marzec 

 Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 
 

 

mailto:kleks2012@o2.pl
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  W dniach od 10.02. do 13.02.2014r. uczniowie ZSP 

w Baćkowicach wzięli udział w zimowisku. W pierwszym dniu 

uczestnicy spędzili czas na stoku w Niestachowie. Odbył się 

konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej. Drugiego dnia 

oceniono prace plastyczne konkursu oraz uczestnicy wzięli udział 

w „Zimowym Turnieju Gier i 

Zabaw”, który odbył się na sali 

gimnastycznej w Zespole 

Szkół Publicznych w 

Baćkowicach. Zawodnicy 

musieli wykazać się nie tylko 

sprawnością fizyczną, ale i 

intelektualną. Kolejny dzień 

dzieci i młodzież spędzili 

na lodowisku w Kielcach oraz w kinie. W ostatnim dniu wzięli 

udział w turnieju na kręgielni i uczestniczyli w grach bilardowych. 

Uczestnicy układali również hasła o tematyce antyalkoholowej. 

Każdego dnia dzieci i młodzież mieli zapewniony gorący posiłek. 

Organizatorem był ksiądz Grzegorz Gawęda. Zimowisko zostało 

dofinansowane przez Urząd Gminy w Baćkowicach, Bank 

Spółdzielczy, Kamieniołomy Świętokrzyskie, Kopalnię Dolomitu, 

Radę Rodziców ZSP w Baćkowicach oraz sponsorów prywatnych. 

Opiekunami zimowiska byli: pani Renata Jakubowska, pani 

Marzena Krawczyk, pani Joanna Flis i ks. Grzegorz Gawęda. 

Dla wszystkich uczestników były to niezapomniane ferie 

spędzone w gronie rówieśników. 
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DJ Fresh VS Jay Fay Feat. Ms Dynamite – „Dibby 

Dibby Sound” -DJ Fresh (właściwie Dan Stein) jest 

pochodzącym z Wielkiej Brytanii producentem muzyki Drum and 

Bass i jednym z członków Bad Company. Jest powszechnie znany 

ze swoich umiejętności zarówno jako DJ, jak i producent. Uważa się 

go za najpopularniejszego i najbardziej wpływowego spośród 

brytyjskich junglistów. Piosenka zasłynęła głównie dzięki swojej 

niezwykłości, jest bardzo wesoła i od razu wpada w ucho, „chodząc” 

nam po głowie cały dzień. Utwór w sam raz na takie piękne, 

słoneczne dni jak teraz :) 
         

 

Film „Jack Strong” opowiada o 

kulisach współpracy pułkownika Ryszarda 

Kuklińskiego z CIA, a także o brawurowej 

ucieczce z Polski bohatera i jego rodziny. Akcja 

filmu trzyma w napięciu już od pierwszych  scen, 

a rola głównego bohatera, w którą wcielił się Marcin Dorociński to 

po prostu mistrzostwo świata. 

                      

„Stowarzyszenie wędrujących dżinsów” - powieść napisana 

przez Ann Brashares amerykańską pisarkę młodych i dorosłych to 

pierwsza część przygód czterech przyjaciółek. Wszystko zaczyna 

się od kupienia pary dżinsów. Okazują się być wyjątkowe, ponieważ 

pasują idealnie na każdego bez względu na figurę i rozmiar. 

Dziewczęta postanawiają wykorzystać magiczną moc spodni… 



5 
 

 

Dnia pierwszego lutego w godzinach 13.00 – 20.00 w 

Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach odbyła się zabawa 

choinkowa. Swoją obecnością zaszczyciła nas kadra nauczycieli 

oraz nasi kochani rodzice. Wystrojem sali gimnastycznej, w 

której zorganizowano imprezę, zajęli się najstarsi uczniowie 

naszej szkoły, 

którzy postarali się, 

aby wyglądała ona 

szykownie 

i nowocześnie.         

Dużo uroku dodawały 

pomieszczeniu 

fioletowo – kremowe 

balony przywieszone 

do sufitu. Wszyscy 

uczniowie odświętnie i elegancko ubrani bawili się przy muzyce 

tanecznej proponowanej przez didżeja. Wielkim talentem 

tanecznym wykazała się młodzież gimnazjum z klas trzecich, 

która zaprezentowała przybyłym gościom poloneza. Swoimi 

umiejętnościami popisały się również dzieci ze szkoły 

podstawowej, robiąc wielkie wrażenie wykonanym przez siebie 

tańcem nowoczesnym. Rodzice także włączyli się w organizację 

imprezy przygotowując pyszny poczęstunek i czuwając nad 

naszym bezpieczeństwem. Na pewno wszystkim wielką radość 

sprawi odpoczynek po zabawie w zbliżające się ferie. 
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1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

3 Marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

5 Marca - Dzień Teściowej i Dzień Dentysty 

8 Marca - Dzień Kobiet 

11 Marca - Dzień Sołtysa 

17 Marca - Światowy Dzień Morza 

                  Dzień Świętego Patryka 

21 Marca - Pierwszy Dzień Wiosny 

22 Marca - Dzień Ochrony Bałtyku 

23 Marca - Światowy Dzień Lasu 

27 Marca - Międzynarodowy Dzień Teatru (ONZ) 

      

 

14 lutego to Dzień Świętego Walentego. Jak 

każdy wie, to święto zakochanych. Dzień ten jest wypełniony 

prezentami, miłością i całusami. Zakochani wysyłają do siebie 

kartki walentynkowe lub „miłosne” upominki. W naszej szkole 

zgodnie z tradycją, chociaż z drobnym opóźnieniem, działała 

poczta walentynkowa. Wszyscy, którzy znaleźli już swoją 

drugą połówkę lub mają swojego cichego wielbiciela cieszyli się 

walentynkowym szaleństwem. To szczególny dzień, o którym 

trzeba pamiętać, ponieważ właśnie tego dnia mamy szansę 

okazania sympatii drugiej osobie. 

 

 

http://halloween.friko.net/dzien-tesciowej.html
http://halloween.friko.net/dzien_kobiet.html
http://halloween.friko.net/dzien-swietego-patryka.html
http://halloween.friko.net/swieto-wiosny.html
http://halloween.friko.net/dzien-teatru.html
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Dnia 29 stycznia 2014 roku odbyły się zawody piłki siatkowej 

chłopców w szkole nr 2 w Opatowie. Naszą szkołę 

reprezentowali następujący uczniowie: Norbert Gumuła, 

Mateusz Wiewiór, Konrad Goliński, Mariusz Ślusarz, Dawid 

Masternak, Jakub Wójtowicz, Piotr Mikosa, Karol Gadowski 

i Piotr Nowakowski. W fazie grupowej graliśmy 

z reprezentantami ZS we Włostowie oraz SZS nr 2 w 

Opatowie. Oba mecze wygraliśmy bez najmniejszych 

problemów wynikiem 2:0. W finale rozgrywek, mimo zaciętej 

walki, przegraliśmy z zawodnikami SZS nr 1 w Opatowie 2:1. 

Ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce, które dało nam awans 

do następnej rundy 

rozgrywek. 

Dnia 6 lutego 

2014 roku odbyły się 

zawody piłki halowej 

w LO imienia Bartosza 

Głowackiego 

w Opatowie. Naszą 

szkołę reprezentowali 

uczniowie: Mariusz 

Ślusarz, Dawid 

Masternak, Piotr Danek, Mateusz Masternak, Dominik 

Dąbrowski, Sebastian Krowiński, Adrian Otoliński, Dawid 

Czaja i Karol Kryściak. Mieliśmy przyjemność rywalizować 

z OKS Opatów, SZSz nr 1 w Opatów, oraz ZS  Włostów. 

Klasyfikacja generalna uplasowała się następująco: 1 miejsce 

SZSz nr 1 w Opatowie, 2 miejsce ZS Włostów, 3 miejsce ZSP 

Baćkowice, 4 miejsce OKS Opatów. 
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HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH 

Na globusie wyróżniamy południki, północniki i całe nocniki. 

***** 

Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień, pocierali 

krzemień o krzemień, a pod spód kładli stare gazety. 

***** 

W średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się minąć 

najwyżej dwa samochody. 

                                                 ***** 

Nauczyciel pyta: 

- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 

- 7 

- A ile będziesz miał w następne? 

- 9 

- Siadaj, pała! 

- Niech to, pała w urodziny... 

                                                 ***** 

Tato pyta Michałka: 

- Co dzisiaj robiliście na lekcji chemii?  

- Bawiliśmy się materiałami wybuchowymi.  

- A co jutro będziecie robić w szkole? – docieka dalej tata. 

- W szkole? W jakiej szkole? 

                                                  ***** 

Przychodzi Jasio ze szkoły i mówi: 

- Mamo, mamo dzisiaj pan od matematyki mnie pochwalił.  

- Tak? A co powiedziałeś?  

- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja największym. 
 


