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LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

Ferie minęły szybko i  bezpowrotnie, chociaż bardzo 

przyjemnie. Zabawa choinkowa też pozostaje już tylko 

miłym wspomnieniem. Nasza redakcja jednak nie traci 

ducha! Przed nami jeszcze wiele przyjemnych chwil  

spędzonych w szkole, ale i nauki coraz więcej w zw iązku 

ze zbliżającymi się milowymi krokami egzaminami 

gimnazjalnymi. Mimo nawału uczniowskich obowiązków 

jesteśmy przekonani, że czas na  współpracę i czytanie 

„Kleksa” też się znajdzie. 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 luty 
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima. 
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Chociaż oficjalnie otwarcia sali gimnastycznej nie było, jednak 

w piątek  1. lutego 2013 roku wójt gminy Baćkowice zatwierdził 

i oddał w użytkowanie naszą salę gimnastyczną. Ściany zostały 

odnowione i pomalowane. Na podłodze położono panele. Jako 

pierwsze na salę weszły klasy IIIa i IIIc zarówno chłopaki, jak 

i dziewczyny. Na nowej sali odbyły się już ciekawe imprezy. 

W czwartek 7. lutego turniej ping-ponga, a w niedzielę 10. lutego 

choinka. Jak dotychczas sala jest znakomicie wykorzystana, 

a uczniowie cieszą się, że mogą uprawiać sport w tak pięknym 

miejscu.             

 

10. lutego 2013r. w ZSP w 

Baćkowicach o godzinie 13.00 

rozpoczęła się zabawa choinkowa. 

Uczniowie doskonale bawili się przy rytmach dyskotekowej muzyki. 

Duże wrażenie na bawiących się wywarł Dj Mario prowadzący całą 

imprezę. „Grał” różnego rodzaju muzykę, dlatego też dla każdego 

coś ciekawego się znalazło, co wpadało w ucho i porywało do tańca. 

Dzieci młodsze rzadko bawiły się w parach, dlatego wychowawczynie, 

starsi koledzy i rodzice musieli zachęcać ich do zabaw w kółeczkach, 

wężykach i korowodach. Podczas rozmów z najmłodszymi padało dużo 

zapewnień, że za rok też chcą taką choinkę. Chociaż znaleźli się 

niezadowoleni, wydaje się, że większość znakomicie się bawiła 
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Pochodzący z Mauritiusa, 

DJ Assad, swą przygodę z muzyką rozpoczął już w 2000 roku. 

Wyróżnia go ogromna wszechstronność i niezaprzeczalny talent. 

Obdarzony muzycznym, siódmym zmysłem i nieprzeciętnymi 

umiejętnościami, w swej twórczości miesza hip-hop, funk, pop, r’n’b i 

soul. Jego utwory opanowują stacje radiowe. „Addicted” to 

najnowszy rewelacyjny singiel DJ-a Assada. 

  „Now is good”  

Tessa jest śmiertelnie chorą na białaczkę siedemnastolatką. 

Postanawia przeżyć szybkie dorastanie w czasie, który jej pozostał. 

Tworzy listę z rzeczami do zrobienia i z pomocą przyjaciół wciela ją 

w życie. Podczas gdy jej rodzina próbuje pogodzić się z sytuacją. 

Tessa z determinacją odkrywa nieznane życie i doświadczenia.  

               
Książka „My, dzieci z Dworca Zoo” jest dokumentem autorstwa 

niemieckich dziennikarzy, którzy napisali ją na podstawie wywiadów 

z główną bohaterką (narratorką książki) Christiane F., jej matką, 

pedagogami oraz policjantami. Akcja utworu obejmuje dwa lata 

z życia nastoletniej mieszkanki Berlina i toczy się głównie 

w okolicach tytułowego Dworca Zoo. Opowiada o narkomanii, która 

zaczęła opanowywać niemiecką młodzież w połowie lat 70. XX wieku. 
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14 stycznia w Łagowie odbył się turniej w halowej piłce 

nożnej o Puchar Wójta Gminy Łagów. Naszą drużynę stanowiło 

ośmiu chłopców z klas 2 i 3 gimnazjum: Karol Kryściak (wybrany 

najlepszym zawodnikiem zawodów), Piotr Danek, Daniel Czerwik, 

Erwin Podsiadło, Dawid Czaja, Paweł 

Podsiadło, Jan Kuchniak i Dawid 

Masternak. Rywalizacja była spora, 

ponieważ w turnieju udział wzięło aż osiem 

drużyn: z Bielin, Rakowa, Nowej Słupi, 

Paprocic, Rudek, dwie drużyny z Łagowa 

oraz nasza z Baćkowic. Drużyny zostały 

podzielone na dwie grupy, w których każdy grał z każdym. Półfinał 

zakończył się wygraną naszych chłopców, którzy nie dali szans 

drużynie z Rudek wygrywając z nimi aż 4:0. Następnie nasza drużyna 

udała się do Opatowa, gdzie zwyciężyła w II Zimowym Turnieju 

halowej piłki nożnej z reprezentacją Lipska oraz dwiema z Opatowa.  

2 lutego w Zaklikowie odbyły się kolejne zawody halowej 

piłki nożnej. Po niefortunnym wylosowaniu dwóch mocnych drużyn 

oraz licznych kontuzjach niestety ponieśliśmy porażkę.  

W środę 6.02.2013 roku w naszej szkole odbyły się zawody 

w tenisa stołowego. Rywalizowaliśmy z uczniami z Bidzin i Iwanisk. 

Gra była zacięta zarówno w singla, jak i w debla. Pierwsze miejsce 

w debla zajęły Kinga Olech i Angelika Frejlich, a trzecie miejsce 

Piotr Danek i Dawid Czaja. Gratulujemy!!! 
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Pewnie zauważyliście nową okładkę „Kleksa”. To pierwsza praca 

nadesłana na nasz konkurs. Jej autorką jest Iwona Gardynik z klasy 

IIIa. Całej redakcji projekt bardzo się podoba. Czekamy na Wasze 

opinie! Piszcie do nas na adres e-mail naszej redakcji 

(kleks2012@o2.pl). Mamy jednak nadzieję, że znajdą się 

jeszcze inni projektanci. Gorąco Was zachęcamy! 

        
2 lutego - Dzień Handlowca, Dzień Świstaka, Ofiarowanie Pańskie 

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem 

7 lutego - Tłusty Czwartek 

8 lutego - Start Karnawału w Rio, Dzień Bezpiecznego Internetu 

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy 

10 lutego - Chiński Nowy Rok (Węża) 

10-11 lutego - Światowy Dzień Chorego 

12 lutego - Ostatki - Koniec Karnawału 

13 lutego - Środa Popielcowa, Początek Wielkiego Postu 

14 lutego - Walentynki, Dzień Chorego na Padaczkę 

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               
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W dniach 21-24 stycznia 2013r. odbył się czterodniowy 

wyjazd na zimowisko w Bieszczady do miejscowości Ropienka. 

Organizatorami byli ks. Marian Zaręba oraz ks. Grzegorz Gawęda, 

opiekunami zaś panie: Ewa Stępień, 

Marzena Krawczyk i Jolanta Szemraj. W 

wycieczce wzięły udział dzieci i młodzież 

głównie z parafii Baćkowice, a także ze 

Staszowa i Barda. Celem zimowiska był 

wypoczynek na świeżym powietrzu, 

ukazanie zabaw zimowych, jako 

znakomitego sposobu na spędzenie ferii 

w górach oraz wspaniała zabawa. 

Uczestnicy zimowiska mieli okazję 

wędrować po górach, pokonać okoliczne 

wzniesienia m.in. Leśniankę (562m), 

aby tam wspólnie wybudować ołtarz i uczestniczyć we Mszy św. na 

świeżym powietrzu. Po nabożeństwie wszyscy bawili się przy ognisku 

z pieczeniem kiełbasek. Dzieci i młodzież wzięli udział w różnego 

rodzaju grach, zabawach i rozgrywkach sportowych oraz wykazali 

się wiedzą w konkursie „Kocham Cię Polsko”. Skorzystali z 

możliwości poszusowania na stoku narciarskim w Ustrzykach 

Dolnych. Wszyscy mieli okazję zwiedzić również Park Etnograficzny 

w Sanoku, aby tam zobaczyć takie miejsca jak np.: remizę strażacką, 

wiejską szkołę, aptekę czy cerkiew z XVIII w. oraz wiele innych 

ciekawych budynków. W drodze powrotnej mogli wypróbować swoje 

umiejętności w jeździe na łyżwach na lodowisku w Rzeszowie. Był to 

niezapomniany wyjazd, który z pewnością zostanie w pamięci 

uczestników zimowiska. 
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Jasiu przychodzi ze szkoły i krzyczy: 

- Mamo, mamo dostałem 6! 

- Z czego mój drogi ? -pyta mama  

- 1 z polskiego, 2 z muzyki, 1 z plastyki i 2 z historii. ; ) 
 

                                           ***** 

OGŁOSZENIE! 

Mam zaszczyt ogłosić, że mojej koleżance zaginęła pyszna kanapka! 

Była to pyszna kanapka : z żółtym serem i masełkiem w białym 

papierku z widocznymi śladami tłuszczu. Ostatnio widziana na holu 1. 

piętra. Znalazcę prosimy o przyniesienie jej do sali nr 6.  

                                                                                       Klasa IIIc 

                                             ***** 

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! 

                                           ***** 

-Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole. 

-Co masz na myśli, mówiąc „małe”? 

-No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor... 


