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LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

Za oknami jasno świeci słońce i tylko patrzeć, kiedy zawita 

prawdziwa wiosna. W najbliższym czasie czeka nas wiele atrakcji: 

Rekolekcje, Dzień Języków, Wielkanoc… Niestety nauki też coraz 

więcej, a czas na zabawę i przyjemności wszelkie niepokojąco się 

kurczy, kiedy w perspektywie egzaminy i zbliżający się milowymi 

krokami koniec roku szkolnego. Sprawdziany, testy, kartkówki to 

chleb powszedni uciemiężonego przez system oświaty ucznia. Mamy 

jednak nadzieję, że przynajmniej niektórzy mają pomysł na to, jak 

się uczyć skutecznie i nie zwariować. Może podzielicie się z nami 

swoimi pomysłami? Czekamy na Wasze e-maile:  

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 marzec 
 

Czy słoneczny, czy płaczliwy - listopada obraz żywy. 
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Jak co roku w marcu w naszej szkole odbędzie się Dzień Języków 

Obcych. Losowanie państw odbyło się już 19 lutego w sali nr 2 

na pierwszej długiej przerwie. Wyniki są następujące: kl. 4 - 

Ukraina, kl. 5 - USA, kl.6 - Szkocja, kl. Ia - Anglia/Walia, kl. Ib - 

Rosja, kl. IIa - Litwa, kl. IIb - Australia, kl. IIIa - Nowa Zelandia, 

kl. IIIb - Kanada, kl. IIIc - Irlandia. Uczniowie mają teraz przed 

sobą wiele pracy, bowiem muszą przygotować plakat pt. „Co warto 

zobaczyć”, wykonać przedmiot związany z tradycją „swojego” 

kraju, wezmą udział w karaoke, zagadkach, quizie, kalamburach i 

wykonają pisankę w kolorach i wzorach charakterystycznych dla 

prezentowanego przez klasę kraju. Jeżeli frekwencja uczniów 

danej klasy będzie duża, to klasa otrzyma dodatkowe punkty. W 

trakcie liczenia punktów odbędą się inscenizacje piosenek 

obcojęzycznych uczniów z klas I - III. Potyczki odbędą się 

w środę 27 marca.  
 

 

 

We wtorek 19. lutego w Opatowie odbyły 

się zawody w siatkówkę.  Do zmagań stanęło 

6 drużyn. Pojawiła się tam również 

reprezentacja z naszej szkoły: Emilia 

Kozłowska, Agata Frejlich, Katarzyna 

Śpiewak, Iwona Gardynik, Angelika Frejlich, Paulina Kwapisz oraz 

kapitan Aneta Czerwik.  

21.02.2013r. w Łagowie odbyły się zawody w ping ponga, w których 

wzięli udział: David Masternak, Mariusz Ślusarz, Piotrek Mikosa 

i Konrad Goliński. Nasi zawodnicy Zajęli 2. i 4. m 
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„She Makes Me Go” to singiel szwedzko - irańskiego piosenkarza, 

tancerza, komika i producenta Arasha wykonany wspólnie 

z jamajskim wykonawcą muzyki dancehall, ocierającym się o reggae 

i hip-hop, DJ i freestylowcem Seanem Paulem.  

             
„Lincoln” - najnowszy film Stevena Spielberga, zrealizowany 

z ogromnym rozmachem i w znakomitej obsadzie aktorskiej. 

Historia burzliwego życia Abrahama Lincolna, prezydenta Stanów 

Zjednoczonych w okresie wojny secesyjnej, która zadecydowała 

o losach świata. W rolach głównych: dwukrotny laureat 

Oscara Daniel Day-Lewis, dwukrotna laureatka Oscara Sally Field 

i laureat Oscara Tommy Lee Jones. 

               
„12 prac Herkulesa” Esencja stylu mistrzyni kryminału zamknięta 

w cyklu zgrabnych opowiadań z niezastąpionym Herkulesem Poirot. 

Detektyw postanawia efektownie zakończyć karierę - stawia sobie 

za cel rozwiązania dwunastu spraw inspirowanych pracami swego 

mitycznego imiennika. Błyskotliwe dialogi, nietuzinkowe postacie, 

angielski humor. Tuzin wciągających historii. 
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Rozmowa z uczennicą klasy IIIa Karoliną Klusek 

Śpiewasz, tańczysz. W obu tych dziedzinach wciąż się kształcisz. 

Masz jeszcze jakieś ukryte talenty? 

Tak, to prawda, wciąż się kształcę w kierunku obu tych dziedzin. Jeśli 

chodzi o moje ukryte talenty, to o żadnych nie słyszałam, ale może kiedyś 

jakieś się pojawią.  

W czym czujesz się lepiej? W tańcu czy śpiewie? 

Tak naprawdę nie wiem. I taniec i śpiew jest dla mnie bardzo ważny, 

dlatego nie zastanawiam się na tym, co lepiej mi wychodzi.  

Jakie sukcesy masz już na swoim koncie? 

Jeśli chodzi o taniec: tańczyłam w zespole Storki przez 5 lat, teraz 

dołączyłam do grupy Progress, gdzie jeszcze żadnych nagród nie 

zdobyłam, bo wciąż trenujemy. Natomiast jeśli chodzi o śpiew, to trochę 

się tego uzbierało. Konkursy powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie… Tak 

naprawdę to wszystko, co się da. 

Czy kiedykolwiek myślałaś, aby wziąć udział w programie typu talent 

– show? 

Kiedyś poważnie myślałam o wybraniu się na precastingi do programu 

„Must be the music”, ale niestety w tych samym dniu wypadła mi 

wycieczka do Krakowa. 

Jakie są twoje marzenia?  

Marzeń nie będę zdradzać, bo się nie spełnią. 

Co doradziłabyś koleżankom i kolegom, 

którzy też marzą o występach scenicznych? 

Niech idą w kierunku tych marzeń, niech się kształcą i niech próbują 

swoich sił. Może kiedyś im się uda, czego serdecznie im życzę.                                                                                             

Dagmara Wójcik 
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Nasza redakcja po wnikliwym przeanalizowaniu prac nadesłanych na 

konkurs dotyczący projektu okładki „Kleksa” postanowiła nagrodzić 

za pomysł, inwencję twórczą i zaangażowanie koleżankę Iwonę 

Gardynik z klasy IIIa. Kupony gwarantujące jedno dodatkowe 

nieprzygotowanie z sześciu przedmiotów: języka polskiego, 

matematyki, fizyki, biologii, historii i języka angielskiego wręczone 

zwyciężczyni przez nasze kolegium redakcyjne spotkały się z 

dużym uznaniem.  

 

1 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarza 

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet 

10 marca – Dzień Mężczyzn 

12 marca – Dzień drzemki w pracy 

17 marca – Dzień łodzi podwodnej 

20 marca – Dzień astronomicznej wiosny 

21 marca – Dzień wagarowicza 

24 marca – Dzień windy 

25 marca – Dzień sukienki 

27 marca – Dzień Języków w naszej szkole 

28 marca – Wielki Czwartek 

29 marca – Wielki Piątek 

30 marca – Wielka sobota 

31 marca – Wielkanoc; zmiana czasu z zimowego na letni 
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 Jak co roku, tak i w obecnym roku szkolnym w naszym Gimnazjum 

odbyły się konkursy z niemal wszystkich przedmiotów szkolnych. Pierwszy 

etap miał miejsce w szkole i po nim najlepsi uczniowie zostali wytypowani 

do etapu powiatowego. W II etapie umiejętnościami wykazali się między 

innymi: z informatyki Bartek Chodorek IIIc (65,20%), z biologii Wioletta 

Brodawka IIIc (54,31%), Emilia Kozłowska IIIa (58,65%) i Dagmara 

Wójcik IIIa (65,91%), z języka rosyjskiego Aneta Kargul IIa (67,35%) 

i Agata Wesołowska IIa (55,10%), z historii Wioletta Kita IIa (65,80%) i 

Ireneusz Słowiński IIIa (73,69%), który wysokimi umiejętnościami 

wykazał się także z fizyki (70,37%) i geografii (87,50%). Serdecznie 

gratulujemy wszystkim konkursowiczom, bowiem osiągnięcie takich 

wyników nie jest sprawą łatwą, biorąc pod uwagę stopień trudności 

testów konkursowych. Szczególnie gratulujemy Ireneuszowi 

Słowińskiemu, który z geografii nie tylko przeszedł do etapu 

wojewódzkiego, ale został jego laureatem, ponieważ zajął IV miejsce w 

województwie. Wszyscy uczestnicy twierdzili jednogłośnie, iż pytania 

były trudne, że trzeba było wykazać się wielką wiedzą i umiejętnościami 

niejednokrotnie wykraczającymi poza to, czego można dowiedzieć się na 

lekcjach. Mimo że byli bardzo dobrze przygotowani, to niektórych pojęć 

nie znali i nawet o nich nie słyszeli. Do udziału w konkursach zachęciła ich 

przede wszystkim ciekawość, a także chęć wypróbowania swoich sił. 

Dowiedzieli się również, co muszą powtórzyć do kwietniowego egzaminu. 

Uczniowie bali się tego, czy poradzą sobie z pytaniami i mieli tremę przed 

tym, jak wypadną na tle gimnazjalistów z innych szkół. Wyniki, które 

osiągnęli są ogromnym sukcesem, na który musieli ciężko pracować  

 

 



8 
 

 
Przychodzi dziecko z tornistrem na stację benzynową i mówi: 

- 10litrów benzyny szybko! 

- A co pali się? – pyta sprzedawca. 

- Tak, moja szkoła i przygasa. 

***** 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. 

Szarpie się, męczy, ciągnie... 

- No, weszły! – odetchnęła z ulgą i spocona usiadła na podłodze, 

a dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... 

Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść... 

Uuuf, weszły! Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki... 

Pani niebezpiecznie zwęziły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się 

z butami... Zeszły! Na to dziecko : 

-...bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej 

się trząść i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, 

wciągają... weszły! 

- No, dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki? 

- W bucikach. 

 *****  

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? – pyta pan.  

- Bo cię lubię Kaziu! – odpowiada uczeń, 
 


