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LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

Za oknem wiosna! W ogródkach rozwinęły swe pąki tulipany, 

aksamitki i inne wiosenne kwiaty. W sadach bielą się i różowieją 

drzewa owocowe. Wszędzie wokół wzrok przyciąga świeża, soczysta 

zieleń. Dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze. Uczniów ogarnia coraz 

większe lenistwo, a przed nami niestety „gorący” okres w szkole 

naszpikowany sprawdzianami, kartkówkami i odpytywaniem. Przyszła 

pora „powalczyć” o końcowe oceny. Życzymy wszystkim zapału, 

cierpliwości i samych sukcesów.  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 maj 

 Ciepły kwiecień, mokry maj - będzie zboże jako gaj. 

 Częste w maju grzmoty rozpraszają zgryzoty. 
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Z Ireneuszem Sławińskim rozmawiała Dagmara Wójcik. 

W jakich konkursach przedmiotowych brałeś udział?  

W konkursie geograficznym, fizycznym i historycznym. 

Co spowodowało, że zainteresowałeś się tymi przedmiotami? 

Ciekawość, dobre oceny, chęć sprawdzenia się. 

Jakie osiągnąłeś wyniki w etapie powiatowym? 

Jeśli chodzi o konkurs fizyczny to, niestety, jeden z gorszych wyników - 

ponad 70%. W historycznym tak samo. Natomiast w konkursie 

geograficznym 87,5%.  

Jak długo przygotowywałeś się do tych konkursów? 

Około tygodnia, oczywiście nie licząc geografii, do której, mówiąc szczerze, 

przygotowywałem się prawie dwa miesiące. 

Mógłbyś opisać jak wyglądał trzeci etap konkursu z geografii?  

Odbył się on w Kielcach. Na początku spotkanie z dyrektorem kieleckiej 

szkoły. Następnie odbył się właściwy konkurs, który trwał 90 minut. Później 

następne spotkanie z wręczeniem wyróżnień finalistom. 

Co sprawiło ci największą trudność? 

Konkurs był dla mnie ogólnie łatwy, ale niektóre pytania wymagały dużej 

wiedzy. Na przykład bardzo dokładne pytania o jeziora poszczególnych 

pojezierzy i myślę, że na tym się spaliłem. 

Co wygrałeś? 

Wygrałem tytuł laureata konkursu geograficznego. 

Wynikają z tego jakieś przywileje? 

Dzięki temu jestem zwolniony z egzaminu przyrodniczo – matematycznego. 

Oczywiście 100% z tych 5 przedmiotów na egzaminie. 

Jakie masz plany na przyszłość? 

Nie są one jeszcze dokładnie sprecyzowane. Jestem właśnie na etapie  

zastanawiania się. Może wygrana w konkursie mi w tym pomoże. 
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„Feel This Moment” to piosenka dance-popowa pochodząca 

z siódmego studyjnego albumu amerykańskiego rapera Pitbulla. 

Powstały przy gościnnym udziale amerykańskiej wokalistki 

pop  Christiny Aguilery. W utworze pojawiają się fragmenty wydanego 

w 1985 singla „Take on Me” wykonanego przez grupę A-ha. 

          

Niezastąpiony Robert Downey Jr. Powraca w roli miliardera 

i genialnego wynalazcy Tony’ego Starka w trzeciej części historii 

ze świata Marvela – „Iron Man 3”. Świat Tony’ego Starka legł 

w gruzach w skutek podstępnych działań jednego z jego 

najpotężniejszych wrogów. W poszukiwaniu zemsty Stark wyrusza 

w podróż, która wystawi na próbę siłę jego charakteru i ducha walki. 

Przyparty do muru, znów może polegać wyłącznie na swojej 

pomysłowości i instynkcie. Wkrótce odkrywa odpowiedź na od dawna 

nurtujące go pytanie: czy to zbroja czyni superbohatera? 

               
 

„Pies Baskerville'ów” A. Conan Doyle’a to jedna z najsłynniejszych 

powieści kryminalnych z Sherlockiem Holmesem w roli głównej. Akcja 

książki rozgrywa się na ponurych bagnach hrabstwa Devon. 

W tajemniczych okolicznościach giną kolejni spadkobiercy. Miejscowa 

ludność przypisuje te zagadkowe zgony klątwie…  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pitbull_(raper)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Christina_Aguilera
http://lubimyczytac.pl/autor/17308/arthur-conan-doyle
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Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki corocznie 

organizuje cieszący się dużym zainteresowaniem halowy turniej piłki 

nożnej chłopców. 6 kwietnia b.r. w Łoniowie odbyła się 18 już jego 

edycja. W rozgrywkach wzięły udział drużyny z 9 gmin zrzeszonych w 

związku. Gminę Baćkowice reprezentowała drużyna w składzie: Dawid 

Czaja, Karol Kryściak, Erwin Podsiadło, Jan Kuchniak, Daniel Czerwik, 

Mariusz Ślusarz, Piotr Danek i Dawid Masternak. Nasi piłkarze bez 

trudu dotarli do finału, w którym po zaciętym meczu ulegli zespołowi z 

Bogorii. Najlepszym zawodnikiem i królem 

strzelców został Dawid Czaja.  

12.04.2013 odbyły się eliminacje do turnieju 

Coca Cola Cup. Naszej drużynie w składzie: 

Dawid Czaja,  Erwin Podsiadło, Jan Kuchniak, 

Daniel Czerwik, Mariusz Ślusarz, Piotr Danek, 

Dawid Masternak, Hubert Danek i Paweł Kargul nie udało się przejść 

do kolejnego etapu. 

11.04.2013 odbyły się drużynowe biegi 

przełajowe dziewczyn. Wzięło w nich udział 

bardzo wiele zawodniczek. Naszą szkołę 

reprezentowały: Paulina Kwapisz, Ilona 

Tomaszewska, Angelika Frejlich, Agnieszka 

Zawada, Iwona Gardynik i Wioletta 

Brodawka. Dziewczyny bardzo dobrze 

wypadły. Zajęły VI miejsce na 120 

możliwych, a więc jest to ogromny sukces naszych sprinterek.  
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1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy 

2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja 

4 maja - Dzień Strażaka i Hutnika 

8 maja - Dzień Zwycięstwa 

14 maja - Dzień Farmaceuty, Zimnych ogrodników (Bonifacego) 

15 maja - Dzień bez Samochodu, Międzynarodowy Dzień Rodziny 

16 maja - Święto Straży Granicznej 

22 maja - Dzień Praw Zwierząt 

23 maja - Światowy Dzień Żółwia 

24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych 

25 maja - Dzień Mleka, Międzynarodowy Dzień 

Dzieci Zaginionych 

26 maja - Dzień Matki 

Dzień Matki to międzynarodowe święto, które 

jest wspaniałą okazją do tego, aby pokazać 

wszystkim mamom, jak wielkim szacunkiem je 

darzymy i jak bardzo je kochamy. Początków 

tradycji związanej z Dniem Matki zwykło 

doszukiwać się już w czasach starożytnych. To właśnie wtedy Grecy i 

Rzymianie otaczali kultem wszystkie swoje matki-boginie. W 

średniowieczu ten zwyczaj przestał obowiązywać. Święto mam 

powróciło do łask za sprawą Anglików dopiero w XVII wieku. W tym 

czasie Dzień Matki był na tyle ważnym świętem, że dzień, w którym go 

obchodzono ustanawiano wolnym od pracy. Pamiętajmy o gorących 

życzeniach dla naszych mam.  

30 maja - Boże Ciało 

31 maja - Światowy Dzień Bez Papierosa  
 

 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2013/
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Dzień Ziemi to akcja prowadzona corocznie wiosną, której celem jest 

promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy 

chcą pokazać ludziom, jak kruchy i jak bardzo narażony na szkodliwą 

działalność człowieka jest ekosystem. ONZ świętuje Dzień Ziemi w 

czasie równonocy wiosennej, czyli 20-21 marca. Jednak w wielu 

krajach, m.in. w Polsce obchodzimy go 22 kwietnia. 

W dniach 23-25 w naszej szkole odbyły 

się egzaminy gimnazjalne trzecich klas. 

Wszyscy uczniowie przystąpili do nich i je 

ukończyli. Największe trudności podobno 

sprawiły trzeciakom zadania z matematyki 

i biologii.  

 

 

W związku z pomysłem, by w naszej szkole powstała telewizja, 

ogłaszamy KONKURS. Waszym zadaniem jest zaproponowanie nazwy 

dla naszego szkolnego programu TV. Pomysły na nazwę możecie 

nadsyłać na adres e-mail redakcji „Kleksa”: kleks2012@o2.pl 

lub zgłaszać  do pani Joanny Stawiarskiej. Czekamy na zgłoszenia do 

31 maja 2013 roku. Jak konkursowa tradycja naszej redakcji 

nakazuje, na najlepszy pomysł czeka przyjemna niespodzianka.   

 

.                       

http://m.in/
mailto:kleks2012@o2.pl
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Wywiadówka w szkole: 

- Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

- Dlaczego? - pyta mama Filipa. 

- Ciągle grają mi na nerwach! 

***** 

Pani od biologii pyta Kazia: 

- Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

- Dwie małpy i trzy słonie. 

***** 

Na plastyce dzieci miały narysować 

rysunek. Pani podchodzi do Jasia 

i pyta: 

- Jasiu czemu nic nie narysowałeś?  

- Nieprawda, narysowałem Małysza.  

- A gdzie on jest? 

- Poleciał... 

 ***** 

Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie domowe, widzi, że Jagoda go 

nie zrobiła, więc pyta:  

- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje ??? 

- Po obiedzie.  

- To czemu nie masz tego zadania zrobionego??? 

- Bo jestem na diecie. 
 


