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LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

Minął kolejny miesiąc i do Waszych rąk trafia już siódmy 

numer naszej gazetki. Wydaje nam się, że dopiero wczoraj 

kombinowaliśmy, jak zacząć i opracowywaliśmy szatę graficzną 

„Kleksa”. Przed nami szczególnie trudny miesiąc pod hasłem 

egzaminów na zakończenie gimnazjum. Będziemy trzymać kciuki za 

trzecioklasistów i nabierać sił przed zakończeniem roku 

szkolnego, w trakcie trzech dni wolnych od chodzenia do szkoły. 

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  

 

Przysłowia na kwiecień 

Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

     Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 
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Wywiad z uczennicą klasy IIIa Emilią Kozłowską przeprowadziła Dagmara Wójcik 

- Jak długo przygotowywałaś się do konkursu ekonomicznego? 

- Przygotowałam się dość długo. Chciałam jak najlepiej wypaść.   

  Przygotowania zajęły mi około miesiąca i były bardzo intensywne. 

- Kto pomagał Ci w przygotowaniach? 

- Przygotowywałam się sama. Zadania, które sprawiały mi   

  trudność tłumaczyła mi moja nauczycielka od matematyki pani   

  Małgorzata Majecka. Uważam, że swoje osiągnięcia zawdzięczam   

  po części również jej. 

- Jak Ci się współpracowało z drużyną?  

- Z drużyną z naszej szkoły współpracowało mi się bardzo dobrze.   

  Nauczyliśmy się od siebie bardzo wielu nowych rzeczy. Cieszę   

  się z naszej współpracy, ponieważ drużynowo zajęliśmy wysokie   

  miejsce, bo aż 4. 

- Stresowałaś się, gdy jechałaś na konkurs? 

- Może troszeczkę się bałam, że ze zdenerwowania o czymś    

  ważnym zapomnę. Na szczęście podczas konkursu zapomniałam   

  o stresie i skupiłam się na zadaniach. 

- Jak się czułaś po napisaniu konkursu? 

- Czułam się bardzo dobrze, byłam spokojna, choć niepewna, czy   

  napisałam wszystko dobrze. Jednak, jak się później okazało,  

  bardzo dobrze mi poszło. 

- Jaki wynik ostatecznie osiągnęłaś?  

- Do kompletu punktów brakował mi tylko 1 punkt! 

- Co poradziłabyś uczniom, którzy będą pisać ten egzamin za rok? 

- Naprawdę warto! Można się nauczyć wielu ciekawych rzeczy. 
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Po latach milczenia Sophie Ellis Bextor staje się znowu coraz 

bardziej aktywna. Niedawno pojawiła się w utworze Boba 

Sinclaira, a teraz możemy ją usłyszeć w kawałku „Beautiful” 

francuskiego   DJ-a Mathieu Bouthiera. Według nas jest to 

rewelacyjna piosenka. Sprawdźcie sami, jak wypaliła ta 

współpraca.  

 

             

„Jack pogromca olbrzymów” 

Młody mężczyzna imieniem Jack (Nicholas Hoult) przypadkowo 

otwiera bramę między światem ludzi, a przerażającym światem 

olbrzymów, które usiłują odzyskać panowanie nad dawno 

utraconym lądem. Jack musi stanąć do walki i je powstrzymać, 

choć dotąd wierzył, że istnieją tylko w legendach... Teraz sam 

może stać się legendą. 
 

               
 

„Miecz przeznaczenia" to drugi tom opowiadań o łowcy potworów, 

wiedźminie Geralcie z Rivii. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach 

znanych z „Ostatniego życzenia" – zbioru, w którym po raz 

pierwszy pojawił się Wiedźmin – i stanowi bezpośrednie 

prowadzenie do cyklu pięciu powieści o przygodach sławnego 

Białego Wilka. Super! 
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Półfinał w Kunowie 

 

Dnia 7 marca 2013 roku odbył się w 

Kunowie wojewódzki półfinał w tenisa 

stołowego. Wzięły w nim udział 

uczennice naszej szkoły z klasy IIIc: 

Angelika Frelich i Kinga Olech oraz 

Emilia  Kozłowska z klasy IIIa. W 

turnieju wzięły udział 2 drużyny.  Nasze 

tenisistki walczyły z drużyną  Kunowa. 

Pojedynek był bardzo   wyrównany i nie 

mniej zacięty.    Zwycięstwo zapewniło 

naszym   świetnym tenisistkom udział   w finałach wojewódzkich, w 

których  zajęły 7 miejsce. Gratulujemy! 

Zawody w Mircu 

Dnia 05 marca 2013 r. odbyły się zawody ping pongowe  w Mircu. 

Były tam też nasze dwie  wspaniałe zawodniczki: Kinga  Chaniecka 

i Magdalena Kot z klasy Ib . Dziewczęta zajęły drugie  miejsce 

na cztery bardzo trudne i znakomicie przygotowane  drużyny. 

Impreza dostarczyła im dużo wrażeń. Tenisistki cieszą  się 

z zajętego na podium miejsca, a po cichutku mają nadzieję,  że 

w następnym roku powalczą o złoto. Czego im z całego serca  

życzymy. 
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      Dnia 15 marca w Pińczowie odbył się finał XIV 

Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy 

Ekonomicznej. Gimnazjum Publiczne z Baćkowic reprezentowali: 

Karolina Staniek z IIa, Emilia Kozłowska z IIIa i Patryk Kargul 

z IIIc pod opieką pani Małgorzaty Majeckiej. W związku 

z konkursem na stronie Gimnazjum nr 2 w Pińczowie pojawił się 

artykuł zatytułowany „Przyjechali, zwyciężyli, odjechali...”, który 

świetnie opisał postawę zaprezentowaną przez naszych 

zawodników. Spośród 

zgrupowanych w ponad 

40 drużynach 146 

uczestnikach z całej 

Polski, (bo na turnieju 

znaleźli się uczniowie 

między innymi 

z Gdańska, Wrocławia, 

Częstochowy, czy 

Kielc) najlepsza 

okazała się Emilia 

Kozłowska z Baćkowic, która wróciła do domu z zaszczytnym I 

miejscem i z laptopem. Również pozostali uczestnicy wykazali się 

ogromną wiedzą ekonomiczną zajmując miejsca: X (Patryk Kargul) 

i XV (Karolina Staniek). Drużynowo reprezentanci naszej szkoły 

zajęli IV miejsce, co prawda już niemedalowe, ale bardzo 

zaszczytne, biorąc pod uwagę ilość drużyn i wysoki poziom wiedzy, 

który sobą reprezentowały. Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów!     
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1 kwietnia – Prima Aprilis 

12 kwietnia – Dzień Czekolady 

15 kwietnia – Dzień Kombatanta 

22 kwietnia – Dzień Ziemi 

23 kwietnia – Dzień Książki          

 

 

Sprawdzian szóstoklasisty  

            Dnia 04.04.2013 r. na sali gimnastycznej ZSP nasi młodsi 

koledzy i koleżanki pisali sprawdzian szóstoklasisty. Przystąpiło 

do niego aż dwudziestu sześciu uczniów. Tuż po wyjściu z tego 

pierwszego dla nich państwowego egzaminu byli w dobrych 

humorach. Podobno najwięcej musieli główkować podczas 

wykonywania poleceń z języka polskiego. Najtrudniejsze były 

formy pisemne: list, ogłoszenie. Chociaż większość klasy się mocno 

stresowała, sprawdzian w wymaganym czasie ukończyli wszyscy. 

Na sali bardzo dobrze się im pisało, chociaż było zimno była miła 

atmosfera. W komisji znajdowali się : Pani Jakubowska, Pan 

Borkowski oraz Pani Obarska. Nie mieli aż takich problemów 

z pisaniem ( oprócz braku czasu). 
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Mama do Jasia:  

- Jasiu, dlaczego kiedy babcia podaje ci lekarstwo to wypijasz, a 

ode mnie nie chcesz?  

- Bo babci się trzęsą ręce... 

***** 

Jasiu przychodzi do domu i mówi:  

- Mamo wszyscy się ze mnie śmieją, że mam duże okulary.  

- Nie syneczku, nie masz dużych okularów.  

- A gdzie one są?- pyta Jaś.  

- Tata wyniósł na strych, bo myślał, że to rower, 

***** 

Jaś z tatą są w operze. Jaś pyta:  

- Tato, czemu ten pan grozi tej pani kijem?  

- On jej nie grozi, on dyryguje.  

- To czemu ta pani krzyczy? 

                                              ***** 

Na religii:  

- Kto widzi i wie wszystko?  

Na to Jasiu:  

- Moja sąsiadka... 

***** 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu, co jest stolicą Angoli? 

- Londyn!? 
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