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Ferie zimowe to okazja do aktywnego spędzenia czas na świeżym powietrzu. Niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły w najbliższym otoczeniu na
uprawianie sportów zimowych. Dlatego też, w drugim tygodniu ferii 21 osobowa
grupa dzieci wraz z 4 opiekunami wyjechała na pięciodniowy obóz zimowy w
Bieszczady. Już w pierwszym dniu pobytu na obozie zimowym dzieci zostały podzielone na dwie grupy: początkująca i zaawansowana w jeździe na nartach.
Przez cztery dniu obydwie grupy, trzy godziny dziennie uczyły się jeździć na nartach lub doskonalić technikę pod kontrolą instruktora oraz dwie godziny pod
opieką opiekunów. Zmęczone, ale z uśmiechem wracały do hotelu na obiadokolację. Ale to nie koniec atrakcji. Po krótkim odpoczynku jechały do pobliskiej hali sportowej na trening po opieką p. M. Mendyki. Kolejną atrakcją był basen, jacuzzi lub sauna. W poniedziałek i piątek również dwie godziny spędzili na kręgielni. Czas szybko upłynął. Ostatniego dnia dodatkową atrakcją było zwiedzenie
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Dzięki cierpliwości instruktora oraz
wielkiej sile zaparcia uczestników obozu wszyscy samodzielnie i bez strachu
czerpali radość z jazdy na nartach a jeden chłopiec na desce snowboardowej.
Obóz zimowy to była lekcja samodzielności. Dzieci były wówczas z dala od
domu i musiały sobie radzić bez opieki rodziców. Oczywiście mogły liczyć na
pomoc opiekunów, ale z wieloma wyzwaniami musiały poradzić sobie sami.
Dzięki temu nawet w czasie ferii nauczyły się dyscypliny, a przy tym się doskonale bawiły. Z dala od domu dzieci starały się być bardziej odpowiedzialne za
siebie a czasami nawet za kolegów.
Według uczestników obóz zimowy był bardzo udany.
Elżbieta Jóźwicka
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z panem Andrzejem Rakiem wieloletnim nauczycielem
wychowania fizycznego w naszej szkole.

Dzień dobry!
Jesteśmy z redakcji szkolnej
gazetki „KLEKSIK”.
Czy możemy zadać Panu kilka pytań?
1.Ile lat pan uczy w naszej szkole?
-Uczę tu 32 lata.
2.Jakie studia Pan ukończył?
-Ukończyłem akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku w
-f, WOS i gimnastyka korekcyjna.
3.Dlaczego zdecydował się pan na pracę w naszej szkole? Czy to Pana
pierwsza praca?
-To moja druga praca. Zaczynałem w Szkole Zawodowej w Opolu Lubelskim, potem mnie wzięli do wojska i po wojsku dostałem tu przydział do
szkoły.
4.W jakich szkołach pan pracował oprócz naszej?
- W Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim.
5.Dlaczego Pan wybrał akurat kierunek W-F?
-Po pierwsze zainteresowanie, po drugie widziałem się w tym i czułem, że
to będzie to czego szukałem i po prostu lubię to.
6.Czy był Pan kiedyś wychowawcą klasy?
-Tak, byłem.
7.Jaki sport Pan najbardziej lubi?
-Jako wuefista wszystkie, prywatnie najbardziej siatkówkę i piłkę ręczną.
8.Jest pan opiekunem drużyn z naszej szkoły i reprezentuje Pan z nimi
szkołę. Czy udało się kiedyś dotrzeć do wojewódzkich eliminacji?
-Oczywiście, kilka razy.
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9.Gdzie pan chodził do szkoły? Czy kiedyś pan ściągał?
-Chodziłem do Szkoły nr 2 w Opolu Lubelskim, potem do Technikum Samochodowego w Lublinie i na studia Wychowania Fizycznego w Lublinie. Tak,
ściągałem.
10.Co pan robi kiedy nie ma SKS?
- Zajmuję się pracą w domu.
Czy możemy przejść do pytań nie związanych z pracą?
-Oczywiście.
11.Czy to prawda, że pan pięknie rysuje?
-Nie wiem czy pięknie, ale w każdym razie talent jakiś tam mam.
12.Co pan aktualnie czyta?
-Tej chwili czytam kilka książek ale żadna nie skończona, w tej chwili mam
zaczętą „Bitwy i potyczki roku 1939”.
13.Jakie jest pana ulubione danie?
-Trudno powiedzieć, chyba barszcz ukraiński.
14.Jaki jest pana ulubiony kolor?
-Czarny.
15.Czy ma pan zwierzątko?
-Ogólnie to nie.
16.Czy ma pan rodzeństwo?
-Tak.
17.Czy interesuje się pan czymś innym oprócz sportu?
-Interesuję się jeszcze historią.
18.Czy lubi pan słodycze? Jak tak to jakie?
-Lubię pod każdą postacią, umiarkowanie oczywiście.
19.Czy to prawda, że spotkał pan panią Adelę w naszej szkole?
-Tak.
Serdecznie dziękujemy za wywiad!
Życzymy powodzenia w dalszej pracy:).

Amelia Wit
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Jedenastego lutego o godzinie 620 zebraliśmy się
pod szkołą, aby o 630 wyjechać do Warszawy. Było rano
i zimno. Jechały klasy VI, VII i VIII.
Przez drogę bardzo szaleliśmy i dojechaliśmy ok. 1000
do Cosmos Muzeum, w którym zobaczyliśmy mnóstwo
iluzji, dziwnych pomieszczeń, sprzętów i przeróżnych
urządzeń. Bardzo nam się podobało.
Następnie na piechotę ruszyliśmy do galerii
handlowej Złote Tarasy, gdzie schodami wyjechaliśmy
na trzecie piętro do McDonald`s. Zjedliśmy obiad i
o 1300 mieliśmy się spotkać w ustalonym miejscu.
Ja razem z Nikolą i Agnieszką, po zjedzeniu posiłku,
poszłyśmy pochodzić po sklepach.
Od 1300 zwiedzaliśmy Warszawę. Niestety nie trafiliśmy na piękną pogodę. Przechodziliśmy koło wielu
pomników i zabytków. Przeszliśmy „chyba” pół miasta,
bo chodziliśmy aż trzy godziny. Było bardzo fajnie,
ale nogi bardzo nas bolały.
Około 1600 poszliśmy do teatru Studio Buffo na
musical „Romeo i Julia”. Było to chyba pierwsze na
świecie przedstawienie 3D. Podczas występu z góry na
widzów leciała woda, a aktorzy tańczyli i śpiewali w
rytm muzyki. My oglądaliśmy wersję, która wybiegała
daleko w przyszłość, wszystkich zachwycił spektakl.
O 1800 wyruszyliśmy do domu. Powrotna droga
zleciała szybciej. Każdy był bardzo zadowolony z wyjazdu.
Amelia Wit
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Ile pielgrzymek do Polski odbył Ojciec Święty?
Co to jest beatyfikacja?
Kiedy i gdzie odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II?
Co to jest kanonizacja?
Kiedy i gdzie będzie miała miejsce kanonizacja Jana Pawła II?
Który z podanych papieży kanonizował siostrę Faustynę Kowalską? Jan Paweł II, Benedykt
XVI, Jan XXII?
Ile ogólnie pielgrzymek odbył Jan Paweł II?
Jakich dwóch krajów nie odwiedził Karol Wojtyła jako papież Jan Paweł II?
Jakie były ostatnie słowa papieża Jana Pawła II przed śmiercią?
Kto pełnił rolę osobistego sekretarza Jana Pawła II?
Na jakim polskim uniwersytecie wykładał Karol Wojtyła?
Jak nazywał się napisany przez Karola Wojtyłę elementarz? Dokończ nazwę: Elementarz …?
Ile rodzeństwa miała Karol Wojtyła?
Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły?
Jak brzmi drugie imię Karola Wojtyły?
Kto udzielił młodemu Karolowi święceń kapłańskich?
Gdzie i kiedy miała miejsce msza prymicyjna Karola Wojtyły?
Co wg. Papieża oznacza określenie "człowiek sumienia"?
Jakie słowa najczęściej wypowiadał papież do młodych?
Ile języków znał Jan Paweł II?
W którym roku odwiedził Jan Paweł II Polskę po raz pierwszy?
Jaki kraj nazywał Jan Paweł II "Najstarszą córką Kościoła"?
Jak nazywał się pojazd, którego papież używał w trakcie swoich podróży apostolskich?
Co oznacza papieskie zawołanie: "Totus Tuus"?
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Jaki był ulubiony zimowy sport Karola Wojtyły?
Jak nazywała młodzież Karola Wojtyłę podczas wspólnych wypadów w góry lub spływów
kajakowych?
Do jakiego sanktuarium jako młodzieniec pielgrzymował Karol ze swoim ojcem?
Podaj dokładną datę i miejsce zamachu na Jana Pawła II?
Jaki zestaw tajemnic dodał papież Jan Paweł II do różańca świętego?
Kogo zastąpił na Stolicy Piotrowej Karol Wojtyła?
Jaki tytuł miała pierwsza encyklika Jana Pawła II?
Co papież uważał za "dwa skrzydła unoszące człowieka do poznania prawdy"?
Z jakiego drewna wykonano trumnę Jana Pawła II?
Ile razy odwiedził Jan Paweł II Szczecin jako papież?
Ile encyklik wydał Jan Paweł II?
Jaki kolor sutanny nosi papież?
Jak nazywa się rodzinne miasto Karola Wojtyły?
Ulubionym ciastkiem papieża były?
Przyjaciele zwracali się do Karola używając zdrobnienia?
W czasie II wojny światowej Karol pracował w …
Kto rozpoczął proces beatyfikacyjny Jana Pawła II?
Kiedy Karol Wojtyła został biskupem?
Czy Karol Wojtyła uczestniczył w Soborze Watykańskim II?
Jaki był pseudonim literacki Karola Wojtyły?
Kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża?
Jaki przydomek zyskał Jan Paweł II ze względu na swe podróże?
Czy jako papież Karol Wojtyła odwiedzał świątynie innych wyznań?
Który rok nosił nazwę "Jubileuszowego"?
Na jaką chorobę cierpiał papież?
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W jakim szpitalu zmarł papież Jan Paweł II?
Co oznacza zawołanie: "Santo subito"?
Jaki przydomek zyskał Jan Paweł II po swojej śmierci?
Jak nazywają się międzynarodowe spotkania młodzieży, które zainicjował Jan Paweł II?
Czy Światowe Dni Młodzieży odbyły się kiedyś w Polsce?
Papież wiele uwagi poświęcał ruchowi na rzecz jedności chrześcijan. Jak nazywa się ten ruch?
Ile adhortacji apostolskich napisał Jan Paweł II?
Papież miał pewien zwyczaj zaraz po wyjściu na płytę lotniska kraju, do którego przybywał. Jaki to
zwyczaj?
Wśród wielu form wydawniczych w jakich papież brał udział było wydawnictwo muzyczne. Jak nazywała się wydana przez papieża płyta?
Wymień przynajmniej dwa tytuły książek, które wydał Karol Wojtyła jako papież.
Wymień dwa z trzech pseudonimów artystycznych Karola Wojtyły
Z jakim tygodnikiem współpracował Karol Wojtyła?
Kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła?
Jaki stopień wojskowy miał ojciec Karola?
Na jakim uniwersytecie studiował polonistykę Karol Wojtyła?
Jesienią 1941 roku Wojtyła wraz z przyjaciółmi założył teatr. Jak się on nazywał?
Kiedy Karol Wojtyła wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie?
W którym roku Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą Krakowskim?
Gdzie początkowo znajdował się grób Jana Pawła II?
Czym jest konklawe?
Jak długo trwał pontyfikat Jana Pawła II?
Który kraj, poza Włochami, papież odwiedzał najczęściej?
W jakim ważnym dla szczecinian miejscu odbyło się spotkanie z papieżem w 1987 roku w Szczecinie?
Która z papieskich pielgrzymek do Polski za temat miała Dekalog?
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Lubicie czekoladę i inne słodycze?
Mam dla Was świetną książkę- „Charlie i fabryka czekolady” Roald Dahl
Opowiada ona o chłopcu o imieniu Charlie. Pochodzi on z bardzo biednej
rodziny. Jego dom hmm... jak to grzecznie określić, nie wiem. Ale powiem tak
ten dom to totalna ruina. Wiecie jak wygląda stodoła? Bo tak właśnie wygląda
dom Charliego. W domu tym mieszka czterech staruszków, rodzice Charliego i
on sam. W domu są dwa pokoje i jedno łóżko. A na tym łożu śpią dziadkowie
chłopca, ale nie dwoje lecz czworo. Tata Charliego jako jedyny pracował. Na
przeciwko domu chłopca była najwspanialsza, najwyborniejsza fabryka czekolady na świecie. A założycielem tej oto fabryki był niejaki pan Wonka.
Ta oto wytwórnia czekolady była bardziej tajemnicza niż labirynt. Miała ona z
kilometr długości (a pod ziemią...tyle kilometrów, że nikt by nie zliczył). Dziadek chłopca opowiadał Charliemu, że kiedyś w tej fabryce pracowali ludzie,
lecz inni wytwórcy czekolady zatrudniali się w niej. A gdy pan Wonka dowiedział się o tym, zwolnił wszystkich pracowników. Zamknął swoją wytwórnię.
Niedługo potem ona znowu ruszyła i robiła najwspanialsze słodycze nie tylko
czekoladę. Pan Wonka nikogo nie zatrudnił a fabryka działała.
Pewnego dnia pan Wonka umieścił w gazecie ogłoszenie: Ja pan Wonka
umieszczam w pięciu tabliczkach czekolady pięć złotych kuponów. A piątka
szczęśliwców (muszą to być dzieci) pójdzie ze mną do mojej fabryki i dostanie
tyle czekolady, że starczy do końca życia. Piątka szczęśliwców ma się stawić
przed fabryką w wyznaczonym terminie na kuponach. Uwaga na całym świecie
jest tylko pięć kuponów.
Charlie bardzo chciał zdobyć ten bilet….
Maja Szafran
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1.Blondyni i blondynki mają najwięcej włosów – około 146 tysięcy. Szatyni mają

około 100 tysięcy włosów, natomiast najmniej mieszków włosowych występuje u
osób rudych – około 86 tysięcy, choć nie zawsze ilość idzie w parze z jakością.
2.Gęsia skórka jest pozostałością ewolucyjną po naszych przodkach i służyła nam
do stroszenia włosów i ochrony przed zimnem, gdy mieliśmy ich więcej.
3.Gdy człowiek umiera, pierwszym zmysłem, który traci, jest widzenie. Ostatnim
jest słuch.
4.Przez twoją głowę przepływa około 70 tysięcy myśli dziennie.
5.Woskowina w uszach wydziela się szybciej, gdy się boimy.
6.Jeśli kogoś nie lubisz, twoje źrenice się powiększą, gdy będziesz na niego patrzeć. Identycznie zareagują twoje źrenice, gdy popatrzysz na kogoś, kogo kochasz.
8.Serce mężczyzny bije wolniej niż serce kobiety.
9.Nasz kwas żołądkowy mógłby rozpuścić żyletkę.
10.Twoje oczy nie urosły. Są takie same jak wtedy, gdy byłaś niemowlęciem.
11.Przeczytałaś już to zdanie? W tym czasie w twoim ciele pół miliona komórek
umarło i zastąpiły je nowe.
13.Przeczytałaś już to zdanie? W tym czasie w twoim ciele pół miliona komórek
umarło i zastąpiły je nowe.
14.Każdy człowiek mniej więcej do trzeciego roku życia cierpi na dziecięcą amnezję i prawie niczego z tego okresu nie pamięta.
15.Po dużym posiłku gorzej słyszymy.
16.Włos kobiety jest cieńszy od mężczyzny, Dlatego mężczyźni mają silniejsze i
gęstsze włosy niż kobiety.
oprac. . Maja Szafran
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Mój zwierzak nazywa się Reksio jest to nieduży kundelek.
Reks ma już prawie trzy lata. Jest on bardzo mądrym psem, potrafi wykonać już około trzynastu sztuczek a nawet umie odnaleźć człowieka po
węchu. Reksio bardzo lubi jeść, pochłonie wszystko co upadnie na podłogę lub gdy ktoś idzie z jedzeniem on staje na dwóch tylnych łapach i
idzie za tą osobą węsząc przy okazji zapach potrawy. Bardzo lubi bawić
się swoją świnką, przebywać w pobliżu ludzi, chodzić na spacery i
oczywiście spać. Reks zawsze wie, kiedy ma się zjawić, wie nawet kiedy wracam ze szkoły! Gdy ucieknie z domu, wystarczy nacisnąć jego
piszczącą zabawkę a on po kilku sekundach będzie przy tobie. To zdecydowanie mój najlepszy przyjaciel, nie wyobrażam sobie mojego życia
bez niego!
Nikola Jaśniewicz
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Dzień Kobiet
Dnia 9 marca w naszej szkole obchodzony był Dzień Kobiet. Do
naszej szkoły zawitał gość specjalny... Paulina Nalepa-modelka.
Od samego rana wszystkie dziewczyny oraz panie nauczycielki były
obdarowywane upominkami, kwiatami, życzeniami.
Świetlica zorganizowała dla wszystkich dziewczynek warsztaty
fryzjerskie, które prowadziły uczennice z Technikum fryzjerskiego z
Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim.
Sala nr 1 zamieniła się w modny salon piękności.
Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Kobiet było spotkanie z
prawdziwą modelką - panią Pauliną Nalepą. Pani Paulina pokazała
nam jak wygląda jej praca, zdjęcia sesji zrobione za granicą i występy
na pokazach mody. Nasz kolega Bartłomiej Oszust w imieniu wszystkich dziewczyn zadał pani kilka ciekawych pytań.
Kolejną część dnia wypełniły warsztaty fryzjerskie. Tego dnia
wszystkie kobiety i kobietki z naszej szkoły czuły się wyjątkowo piękne!
Maja Szafran
Natalia Majewska
Amelia Wit
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Matylda”

„

To historia dziewczynki, która od dziecka była bardzo
zdolna.
Kiedy miała dwa latka umiała mówić lepiej niż dorosły oraz
czytać płynnie i zwięźle. Kiedy mama Matyldy wychodziła na
bingo Matylda szła przez miasto do biblioteki, gdzie pracowała
pani Philips. Była zdziwiona, że tak mała istotka przyszła do
biblioteki sama. Po paru miesiącach Matylda przeczytała
wszystkie książki dla dzieci, więc pani Philips dała jej grubą
książkę Charlesa Dickensa. Bardzo spodobały jej się książki tego pisarza.
Matylda poszła do szkoły pierwszy raz kiedy ma pięć lat.
Tam poznała najmilszą osobę na świecie pannę Honey oraz najgorszą osobę gorszą od jej rodziców pannę Trunchball, która
jest dyrektorką tej szkoły. Matylda ma dziwne umiejętności i
tymi właśnie mocami pokonuje pannę Trunchball, która „rzuca”
dziećmi na odległość.
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Matyldzie Woormood
to przyjdźcie do naszej biblioteki, a tam ją znajdziecie.
Polecamy!
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1 kwietnia – nie ufaj nikomu!
1 kwietnia, czyli Prima Aprilis. Święto, w którym żartujemy i
wprowadzamy w błąd inną osobę. Tego dnia w wielu mediach możemy usłyszeć różne żartobliwe informacje. Oznacza ono dosłownie
„pierwszy dzień kwietnia”.
Zaczął być popularny już w późnym średniowieczu. W niektórych krajach Prima Aprilis jest nazywany „Dniem Głupców”. Wielka
Brytania, Australia i RPA obchodzą ten zwyczaj aby do południa.
Pierwszy taki żart w Rosji miał miejsce w Moskwie w 1703 r. Wtedy
to heroldowie na ulicach zapraszali mieszkańców na „niesłychane
przedstawienie”, gdy tłumy ludzi stały przed sceną, uniosła się kurtyna, odsłaniając napis „ Pierwszy kwietnia – nie ufaj nikomu!” i na
tym przedstawienie się zakończyło. Przed wiekami chrześcijanie nie
mogąc pogodzić się z kolejnym pogańskim świętem zaczęli je wiązać
z Judaszem Iskariotą, który miał urodzić się 1 kwietnia, dlatego właśnie ten dzień jest kojarzony z kłamstwem, fałszem i nieprawdą.
Zwyczaj Prima Aprilis do Polski dotarł przez Niemcy w XVI
wieku. Zaczął być obchodzony w taki sam sposób w jaki teraz jest
obchodzony.
oprac. Natalia Majewska
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