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LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

Czas szybko płynie! Dopiero zaczynaliśmy rok szkolny i w 

niewyjaśniony sposób, zupełnie niespodziewanie okazało się, że 

pierwsze półrocze dobiega końca, a my wkraczamy w nowy 2013 

rok. W związku z powyższym życzymy naszym czytelnikom 

spełnienia marzeń, sukcesów „naukowych” i sportowych oraz 

przyjemnego czytania kolejnych numerów „Kleksa”. A na 

zbliżające się ferie zimowe życzymy Wam i sobie 

pięknej,  śnieżnej, umiarkowanie mroźnej i bardzo 

słonecznej pogody. Czekamy na Wasze e-maile 

do redakcji: kleks2012@o2.pl  

KOLEGIUM 

REDAKCYJNE:  

Paulina Dąbrowska  

Aneta Kargul      

Ilona Tomaszewska  

Marta Wąs 

Agata Wesołowska  

Justyna Witoń  

Kamil Gadowski  

Mateusz Kobyłecki  

Mariusz Ślusarz  

Przysłowie na styczeń 
Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 
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Zapraszamy wszystkich 13 stycznia 2013 r. do świetlicy 

gminnej na 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W programie imprezy zostały zaplanowane ciekawe występy 

artystyczne uczniów PSP w Modliborzycach i ZSP w Baćkowicach 

oraz aukcje mające wesprzeć finansowo noworodki i niemowlaki 

oraz wspomóc godną opiekę dla seniorów!!! Nie bądźmy obojętni! 

 

1 stycznia – Nowy Rok, Światowy Dzień   Pokoju 

6 stycznia – Trzech Króli 

8 stycznia – Dzień Sprzątania Biurka 

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony   

                    Przyrody 

11 stycznia – Dzień Wegetarian 

21 stycznia – Dzień Babci 

22 stycznia – Dzień Dziadka 

24 stycznia – Światowy Dzień Środków   

                      Masowego Przekazu 

25 stycznia – Dzień Sekretarki  

                      i Asystentki 

26 stycznia – Światowy Dzień Transplantacji 

27 stycznia – Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu,  

28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko   

                      Wojnie Nuklearnej 
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„Scream & Shout” to piosenka nagrana przez amerykańskiego 

artystę Will.I.Am i piosenkarkę Britney Spears. Napisali ją 

will.i.am, Jef Martens i Jean Baptiste. Premiera w USA i 

Wielkiej Brytanii - 19 listopada 2012 roku. Utwór osiągnął 

komercyjny sukces. Uzupełnia listy przebojów na całym świecie. 

             

„Hobbit: niezwykła podróż” - filmowa adaptacja książki J.R.R. 

Tolkiena to opowieść pełna niezwykłych wydarzeń i magicznych 

postaci, przedstawiająca odwieczną walkę dobra ze złem. Hobbit 

Bilbo Baggins niechętnie wyrusza w niezwykłą i niebezpieczną 

podróż. Pokierowany przez czarodzieja Gandalfa opuszcza swój 

przytulny domek w Shire, by wraz z trzynastoma krasnoludami 

zmierzyć się ze smokiem Smaugiem.  

               
          „Hobbit” to pierwsza książka J. R. R. Tolkiena. Napisał 

ją dla swoich dzieci, ale stała się klasyką i wstępem do „Władcy 

Pierścieni”. To opowieść o niezwykłej podróży podjętej przez 

krasnoludy, które wyruszają wykraść strzeżone przez smoka 

złoto. Ich nieoczekiwanym partnerem staje się hobbit Bilbo 

Baggins, który jak wszyscy hobbici, bardzo sobie ceni dobre 

jedzenie, spokój i wygodę, ale jego udziałem staje się wielka 

przygoda.  
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W naszej  szkole dnia 10.12.2012r. odbył się  

turniej ping ponga. Biorący w nim udział   

zawodnicy bardzo się starali pokonać swoich 

rywali. Cała impreza  przebiegała  spokojnie, chociaż dostarczyła 

zarówno kibicom, jak 

i uczestnikom  wielu wrażeń. 

Zacięte pojedynki rozegrali 

uczestniczący w turnieju: Erwin 

Podsiadło Dawid Czaja, Konrad 

Goliński, Marcin Wójtowicz, 

Dominik Dąbrowski, Mariusz 

Ślusarz, Mateusz Wiewiór, 

Mateusz Kobyłecki, Dawid 

Kobiałka. Turniej nie został 

jeszcze rozstrzygnięty. 

Z niecierpliwością czekamy  na 

jego ciąg dalszy. 

Od dłuższego czasu czekamy na ukończenie remontu szkolnej sali 

gimnastycznej. Praca postępuje, lecz nie aż tak szybko jakbyśmy 

chcieli. Niestety w czasie ferii będzie ona jeszcze niedostępna dla 

szkolnych sportowców. „Wieść gminna” niesie, że po feriach 

zimowych znów będą mogły odbywać się tam zajęcia wychowania 

fizycznego. Przyjemnie będzie patrzeć na świeżo pomalowane 

ściany i nowy parkiet. Oprócz wielu plusów, remont sali ma jeden 

minus: wolno na nią wchodzić tylko w odpowiednim obuwiu.  

Żegnajcie wysokie obcasy na dyskotekach szkolnych!!!  
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Jak co roku 31 grudnia obchodziliśmy Sylwestra - dzień 

pożegnania starego i powitania nowego roku. Wieczór i noc 

sylwestrową spędziliśmy ze znajomymi, rodziną, na „domówce” 

lub na balu sylwestrowym, gdzie tańczyliśmy do białego rana. 

Jest wiele zwyczajów związanych z tym świętem. Najbardziej 

lubianym są petardy i fajerwerki odpalane o północy. Popularne 

są także zimne ognie. O północy składamy sobie noworoczne 

życzenia. W ten magiczny wieczór w coraz większej ilości miast 

na rynkach i placach organizowane są koncerty z udziałem 

różnych gwiazd. 

 

Jeśli uważnie przyjrzycie się Kleksikowi (kociakowi, który 

zamieszkał na okładce naszej gazetki), zauważycie, że jest 

mocno przygnębiony. Może dlatego, że nasza okładka sprawia 

wrażenie bardzo „surowej”.  Jeśli macie jakiś pomysł na 

„ocieplenie” wizerunku naszej strony tytułowej, wesprzyjcie nasz 

zespół redakcyjny! Zaprojektujcie okładkę  i przynieście do nas 

(osoba upoważniona do odbioru prac konkursowych to pani 

Joanna Stawiarska) lub wyślijcie na adres  e-maile 

do redakcji: kleks2012@o2.pl. Wszystkie prace (na 

przyzwoitym poziomie) zostaną wnikliwie obejrzane  i  

wykorzystane przynajmniej raz, jako strona tytułowa 

„Kleksa”. Za  najlepszy projekt przewidujemy 

atrakcyjną nagrodę.  

mailto:kleks2012@o2.pl
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   21 grudnia w kościele parafialnym w Baćkowicach odbyły 

się jasełka zaprezentowane przez uczniów klas V i VI szkoły 

podstawowej oraz Ia i IIb gimnazjum. Szkolni artyści 

przypomnieli nam w trochę zaskakujący i niestandardowy sposób 

o narodzinach Jezusa Chrystusa. Odśpiewano piękne kolędy. 

Występ podziwiali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum 

oraz grono pedagogiczne. Wszyscy zebrani byli zachwyceni. 

Międzyklasowy konkurs na 

stroiki świąteczne został 

rozstrzygnięty! Najładniejszy i 

najbardziej oryginalny stroik 

wykonali uczniowie klasy IIIc i to 

oni zwyciężyli. 

Wszystkim klasom jednak należą się wyrazy uznania za 

stworzenie w szkole świątecznego nastroju.  Poniedziałek 14. 

01. to najprzyjemniejszy dzień w kalendarzu ucznia, jest to 

bowiem początek długo wyczekiwanych ferii zimowych. Z sondy 

przeprowadzonej wśród gimnazjalistów przez zespół redakcyjny 

„Kleksa” wynika, że większość uczniów naszej szkoły ma zamiar 

całe dwa tygodnie spędzić w domu, spora część planuje w tym 

okresie odwiedzić rodzinę i tylko nieliczni wyjadą na zimowiska. 

Jak co roku, dla pozostających w domach, szkoła przygotowuje 

ofertę wspólnego przyjemnego i pożytecznego zagospodarowania 

wolnego czasu. W tym roku jednak zajęcia sportowe z powodu 

remontu sali gimnastycznej będą ograniczone do wejścia na 

basen i wyjazdów na rozgrywki piłki nożnej.  
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Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: „Nigdy nie 

będę mówił do nauczyciela na TY”. Nazajutrz Jasio przynosi 

zeszyt.  

- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale 200 razy?  

- Bo cię lubię Kaziu!  

***** 

Tato mówi do Jasia:  

- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać 

się z Wojtkiem. Przecież to niegrzeczny 

chłopiec, najgorszy uczeń w klasie!  

- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, 

ja byłbym najgorszym uczniem! 

                                  ***** 

Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  

- Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą 

wszechczasów?  

- Edison – odpowiada Konrad.  

- Czy mógłbyś to uzasadnić?  

- Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję oglądać przy świecach !!! 

                                  ***** 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Dawida:  

- Która rzeka jest najdłuższa: Ren czy Missisipi?  

- Oczywiście, Missisipi.  

- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?  

- Dokładnie o sześć liter. 


