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 Szanowni Czytelnicy! 

Przed nami ostatni miesiąc nauki w szkole. Pracowity 

(szczególnie dla poprawiających oceny), ale też przyjemny, bo prócz 

nauki czekają na nas liczne atrakcje: rajdy rowerowe, wycieczki w 

ramach projektu „Edukacja naszą szansą na lepszy start”, Dzień 

Dziecka…  W związku z tym ostatnim, chociaż gimnazjaliści na co 

dzień to już właściwie nie dzieci, życzymy wszystkim uśmiechu, 

spełnienia marzeń i dużo słońca. Nieodmiennie czekamy też na 

Wasze e-maile i przypominamy nasz adres: 

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 czerwiec 

Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.  

Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. 
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1 czerwca  - Dzień Dziecka, Dzień bez Alkoholu 

6 czerwca  - Światowy Dzień Pocałunku 

9 czerwca - Dzień Przyjaciela 

21 czerwca  - Najdłuższy Dzień Roku, Święto Muzyki 

23 czerwca - Dzień Ojca 

23/24 czerwca - Wianki/Noc Świętojańska 
 

24 czerwca  - Dzień Przytulania 

28 czerwca - KONIEC ROKU SZKOLNEGO 

NIECH ŻYJĄ WAKACJE!!! 
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DJ Antoine „Bella vita” jest to najnowsza piosenka 

szwajcarskiego DJ’a i producenta tworzącego muzykę house 

i electro. Utwór nagrany dla Kontor Records w roku 2013, wydany 

na płycie „Bella Vita - Single” zachwyca słuchaczy tekstem, chociaż 

niektórzy wolą jego wersję instrumentalną…  

           

„Szybcy i wściekli 6” - agent Hobbs otrzymuje informacje 

o przechwyceniu konwoju wojskowego w Berlinie. Wpada na trop 

organizacji wyszkolonych kierowców-zabójców, którzy działają 

na terenie dwunastu krajów. Tymczasem, Dominic Toretto i jego 

załoga wiodą luksusowe życie poza granicami Stanów. Przymusowa 

emigracja nie trwa długo, kiedy u Doma pojawia się Hobbs, a wraz 

z nim szansa na powrót do domu. Jak wiadomo jednak, nie ma nic 

za darmo... 

               
 

„Wzór na diabelski ogon” Agnieszki Osieckiej to wspaniała, 

satyryczna powieść, przy czytaniu której uśmieją się wszyscy. 

Głównym bohaterem jest Pietruch, uczeń szkoły podstawowej, który 

wciąż ma problemy z fizyką, miłością i kumplami.   

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/DJ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_muzyczny
http://fm.tuba.pl/album/Dj+Antoine/592791819/
http://www.webook.pl/autor-Agnieszka_Osiecka.html
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Dnia 17.05.2013 roku w naszej szkole odbyły się zawody 

w pływaniu. W kategorii dziewcząt wystartowały: Ania Flis, Ola 

Bernacka, Kasia Gardynik, Dominika Żerdecka, Weronika Bernacka, 

Asia Bera, Iwona Gardynik, Paulina Dąbrowska i Agata Wesołowska.  

W kategorii chłopaków startowali: Pascal van Dee, Bartosz Wójcik,  

Michał Flis, Damian Chodorek,  Norbert Gumuła,  Jakub Stańczak, 

Kacper Kargul, Przemek Otoliński, Rafał Firmanty, Karol Gadowski, 

Wojciech Wójcik, Sebastian Krowiński, Mariusz Ślusarz i Marcin 

Wójtowicz.  

W sobotę 18 maja reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły 

pojechała na wojewódzkie zawody Coca-Cola w Kielcach. W tym roku 

były one organizowane pod hasłem „Bądź aktywny”. W skład drużyny 

weszły: Emilia Kozłowska, Agata Frejlich, Angelika Frejlich, Iwona 

Gardynik, Kinga Majewska, Kinga Chaniecka, Paulina Dąbrowska, 

Patrycja Kapsa, Sylwia Stańczak i Dominika Skoda. Dziewczęta 

zagrały trzy mecze z Jędrzejowem, Pierzchnicą i Wolicą. Niestety 

nie odniosły sukcesu. Za udział dostały pamiątkowe dyplomy i stroje 

sportowe. 

W środę 22 maja odbyły się powiatowe zawody w piłkę 

nożną dziewcząt. Wzięły w nich udział drużyny z Iwanisk, Ożarowa, 

Bidzin i Baćkowic. W reprezentacji naszej szkoły zagrały: Emilia 

Kozłowska, Agata Frejlich, Iwona Gardynik, Paulina Kwapisz, 

Angelika Frejlich, Wioletta Brodawka, Kinga Chaniecka, Sylwia 

Stańczak, Patrycja Kapsa i Kinga Majewska. Mecze były rozgrywane 

na zasadzie każdy z każdym. Agata Frejlich i Emilia Kozłowska 

strzeliły po jednej bramce. Pierwsza padła w meczu z Ożarowem, a 

druga w meczu z Iwaniskami. Ostatecznie I miejsce zajęły Iwaniska, 

II Bidziny, III Ożarów.  

https://www.facebook.com/kacper.kargul.1
https://www.facebook.com/przotto?hc_location=timeline
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    Dnia 26.04.2013 roku na pierwszej godzinie lekcyjnej odbyła 

się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Przedstawienie przygotowali nasi młodsi koledzy z klas V i VI (30 

osób). Próby do tego wielkiego wydarzenia, pod czujnym okiem 

naszych nauczycieli, trwały około miesiąca. „Stresowaliśmy się 

bardzo występując przed całą szkołą. Wrażenia po występie są 

super. Wszystko nas zadowala. Z chęcią weźmiemy udział w kolejnej 

akademii" - mówili nasi młodzi artyści. 

    W poniedziałek 13 maja odbył się test diagnostyczny 

dla trzecioklasistów zorganizowany przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. Jednoosobowa Komisja sprawdzała wiedzę uczniów z 

geografii. Test był anonimowy, gdyż jego zadaniem było zbadanie 

kompetencji geograficznych w ogóle, a nie umiejętności 

poszczególnych uczniów. Wszyscy trzecioklasiści podeszli do tego 

sprawdzianu bezstresowo, ponieważ nie będzie brany pod uwagę 

podczas wystawiania ocen, nie było na nim naszych nauczycieli, 

a wyniki nie przyjdą do szkoły.  
     W dniach 13 – 17 maja w naszej szkole miały miejsce Dni 

Profilaktyki i Uzależnień pod tytułem „STOP NARKOTYKOM". 

Można było wziąć udział w konkursie literackim pisząc wiersz, 

opowiadanie lub list. Odbył się konkurs plastyczny, na który można 

było wykonać plakat, folder lub ulotkę informacyjną. Zostały 

przeprowadzone lekcje przez panią pedagog Annę Kargul i panią 

Joannę Flis, podczas których przedstawiono uczniom konsekwencje 

brania narkotyków. Pani policjant zaproszona do szkoły powiedziała, 

jak kontakt z narkotykami wygląda od strony prawnej. 29 maja 

uczniowie z klasy IIa i klas III zaprezentowali spektakl o 

przeciwdziałaniu narkotykom. 
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      W maju bieżącego roku odbyła się kilkudniowa wycieczka 

do Brukselii, na którą pojechali uczniowie naszej szkoły pod opieką 

pana dyrektora Zbigniewa Majeckiego. Wyjazd był nagrodą za dobre 

wyniki w nauce i udział w konkursie ekonomicznym. Nasi koledzy, 

którzy dostali się na listę wycieczkowiczów, jechali razem z 

uczniami z różnych miast. Najbardziej z całej wycieczki podobały im 

się : Rynek w 

Brukseli, siedziba 

króla, duża ilość 

czekolady oraz 

architektura 

miasta. Wrażenia 

odnieśli pozytywne i 

już teraz  marzą, by 

jeszcze kiedyś 

w przyszłości się 

tam wybrać. 

„Żyjący tam ludzie 

mają mega super 

samochody i 

telefony. Mieszka tam dużo obcokrajowców. Bardzo przydatna jest 

tam znajomość języków obcych, ponieważ ułatwia porozumienie z 

innymi ludźmi. Gdybym miała szansę na wakacyjny wyjazd za granicę, 

wybrałabym Brukselę, dlatego że jest w niej dużo ciekawych  miejsc 

do zwiedzania, duża ilość czekolady :), ciekawe obyczaje oraz 

interesujący mieszkańcy."- powiedziała jedna z uczennic naszej 

szkoły będąca uczestnikiem wycieczki. 
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Siedzi Jasiu na ławce, a koło niego siedzi kobieta w ciąży.  

Jasiu pyta:  

- Co pani tu ma?  

- Dziecko.  

- A kocha je pani?  

- Bardzo.  

- To dlaczego je pani zjadła? 

****** 

Mama mówi do synka:  

- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz z Kaziem?  

- A czy ty mamusiu chciałabyś się bawić z kimś, kto kłamie, bije   

   i przeklina?  

- Oczywiście, że nie.  

- No widzisz. Kaziu też nie chce! 

****** 

Wchodzi nauczyciel do klasy i mówi:  

-Wszyscy nienormalni proszę wstać!  

Wstaje Jasiu a nauczyciel się go pyta:  

-Jasiu dlaczego wstałeś?  

A Jasiu na to:  

-No bo mi głupio, jak pan tak sam stoi… 

****** 

Praczłowiek rozlicza syna, który wrócił z marną cenzurką:  

- To, że masz tróję z myślistwa, mogę pojąć, boś jeszcze kurdupel. 

Ale ta pała z historii?? Przecież to tylko dwie strony... 


