
1

Kleks
Spis treści:

1. Sylwetki stypendystów Prezydenta Miasta Żor za rok szkolny 2017/2018
2. Wywiad z panią Alicją Bosak – współautorką projektu patriotycznego „100 lat 

Niepodległej”
3. Przepisy kulinarne 
4. Kalendarz nietypowych świąt

Skład redakcji:

Ela Płaczek Ada Woźnicka
Ania Jowsa Hania Chyła
Julia Chyła Ania Perek 

Opiekunowie:
Mariola  Ozdoba-Nowak
Bogna Jurkowska-Paduch
Magdalena Holeksa

ARTUR JAWORSKI - 

obecnie uczeń klasy 3b gimnazjum. W roku szkolnym 2017/2018 otrzymał ocenę  bardzo
dobrą z  zachowania  oraz  spełnił  następujące  warunki  ubiegania  się
o stypendium Prezydenta Miasta Żory:

1. uzyskał  średnią  5,23 końcoworocznych  ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych
zajęć edukacyjnych,

2. zdobył  III  miejsce  w  XXII  Międzynarodowym  Konkursie  Instrumentów
Smyczkowych im. Bohdana Warchala „Talents for Europe”, Dolny Kubin, Słowacja
(1.05.2018),

3. zdobył  III  miejsce  w  X  Ogólnopolskim  Konkursie  Młodych  Skrzypków  im.
Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie (5-10.09.2017),

4. w okresie luty/marzec 2018 r. wykonywał nieodpłatną pracę jako wolontariusz na
rzecz  kampanii  ekologiczno-artystycznej  „Zielona  Wyspa  Śląsk”,  biorąc  czynny
udział  w  przygotowaniach  i  występach  artystycznych  w  składzie  Młodzieżowej
Orkiestry Symfonicznej współpracując z zespołem Carrantuohill.

KACPER GRYMAN- 

obecnie  uczeń  klasy  3c  gimnazjum.  To  chłopiec  bardzo  inteligentny
i jednocześnie bardzo pracowity, który w pełni wykorzystuje swój potencjał. Bierze udział
we wszystkich przedsięwzięciach zgodnych z jego zainteresowaniami, zarówno szkolnych,
jak i pozaszkolnych.  W roku szkolnym 2017/2018 otrzymał ocenę  wzorową z zachowania
oraz spełnił następujące warunki ubiegania się o stypendium Prezydenta Miasta Żory:

1. uzyskał  średnią  5,54 końcoworocznych  ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, która była jedną z najwyższych średnich ocen w szkole,

2. pełnił funkcję przewodniczącego klasy,
3. zdobył  tytuł  Finalisty  Konkursu  Przedmiotowego  z  Geografii  dla  uczniów

dotychczasowych gimnazjum woj. Śląskiego w roku szkolnym 2017/2018,
4. zdobył I miejsce indywidualnie w Ogólnopolskim Turnieju BRD – etap powiatowy,
5. zdobył III miejsce drużynowo w Ogólnopolskim Turnieju BRD – etap rejonowy,
6. zdobył  III  miejsce w Szkolnym Konkursie  z  Języka Angielskiego „Thanksgiving –

writing”,
7. zdobył  I  miejsce  w  Szkolnym  Konkursie  Fizyczno-Chemicznym  dla  klas

II gimnazjum,
8. zdobył  IV  miejsce  w  Powiatowym  Konkursie  Przysłów  w  Języku  Niemieckim

i Angielskim.
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FRANCISZEK KRAKOWCZYK -

obecnie  uczeń  klasy  5d.  W  roku  szkolnym  2017/2018  otrzymał  ocenę  bardzo  dobrą
z  zachowania  oraz  spełnił  następujące  warunki  ubiegania  się  o  stypendium  Prezydenta
Miasta Żory:

1. uzyskał  średnią  5,45 końcoworocznych  ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, 

2. swoją wiedzę pogłębia biorąc udział w wielu konkursach i zawodach rozgrywanych
pod patronatem Aeroklubu Polskiego oraz Międzynarodowej Federacji Lotniczej
FAI.  Posiada  licencję  sportową  zawodnika  w  sporcie  Modelarstwo  Lotnicze
i  Kosmiczne  o  numerze  PL-7422.  Na  podstawie  osiągniętych  w  sezonie  2017
wyników został zakwalifikowany do Kadry Narodowej Juniorów,

3. Zdobył:
a) 2017 MP Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie klasy F1E w Toszku

– II miejsce Junior,
b) 2017 MP Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie klasy F1E w Toszku

– III miejsce dr. Junior Mł.,
c) 2017 MP Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie klasy F1E w Toszku

– II miejsce dr. Junior,
d) 2017  Puchar  Polski  Modeli  Szybowców  Sterowanych  Automatycznie  klasy

F1E Nowy Targ/Toszek/Racibórz – II miejsce gen. Junior Mł.,
e) 2017 Captains Cup klasy F1E w Toszku –I miejsce Junior Mł., 
f) 2017 Puchar Śląska F1E w Toszku Junior – II miejsce Junior,
g) 2017 Puchar Polski F1E w Nowym Targu – II miejsce Junior Mł.,
h) 2018 Puchar  Polski  Modeli  Sterowanych Automatycznie  F1E –  organizator

Aeroklub ROW Nowy Targ – I miejsce Junior Mł.; IV miejsce Junior.

Wywiad z panią Alicją

Wywiad  z  Panią  Alicją  Bosak  -  współautorką  Projektu  Patriotycznego  „100  lat

Niepodległej”  

1) Czym dla Pani jest Niepodległość?

- Niepodległość mojego kraju oznacza dla mnie poczucie bezpieczeństwa,  wolności, czuję się

w swoim kraju jak w domu.

2) Komu, według Pani zawdzięczamy naszą wolność i w jaki sposób powinniśmy okazywać

naszą wdzięczność?

-  Przede  wszystkim  naszym  przodkom,  którzy  walczyli,  przelewali  za  nas  krew,  ginęli.

Wdzięczność najlepiej okażemy, pamiętając o naszej przeszłości i ludziach, którzy ją tworzyli.

Na tym polega sens nauki historii. Poznać swoje korzenie, docenić ale też wyciągać wnioski na

życie teraźniejsze i przyszłe. 

3) Z jakiego powodu zdecydowała się Pani na realizację projektu i ile czasu zajęło jego

przygotowanie?

- Projekt przygotowałyśmy z okazji niezwykłej rocznicy.  Nie każde pokolenie ma możliwość

przeżywać  100.  rocznicę  niepodległości.  Uznałyśmy  zatem,  że  warto  zrobić  coś  więcej

i zaprosić do działania  uczniów. Projekt trwał od maja do listopada 2018 r., więc myślałyśmy

o tym już od ubiegłego roku szkolnego. 
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4) Jak z Pani strony wyglądały reakcje uczniów na to wydarzenie?

- Na wszystkie konkursy, które organizowałyśmy w różnych kategoriach, uczniowie chętnie się

zgłaszali.  Poziom  konkursów  był  wysoki.  Uczestniczyło  w  nich  ok.  100  uczniów.  Oprócz

konkursów były inne działania np.: wyjazdy do muzeum, wyjścia do kina, warsztaty plastyczne

czy nauka pieśni patriotycznych. W szkole  można oglądać,  wystawę o ojcach niepodległości

i piękne lapbooki historyczne. Każdy uczeń, jeżeli tylko chciał, miał możliwość wzięcia udziału

w projekcie.

5) Czy warto było zrealizować ten niepodległościowy projekt i dlaczego?

Zawsze  warto  zrobić  coś  pożytecznego.  A  poszerzanie  wiedzy  o  swojej  Ojczyźnie  o  jej

przeszłości jest  naszym obowiązkiem. Myślę, że uczniowie nie pozostali obojętni  i mniej lub

bardziej  dotknęła  ich  tematyka  niepodległości  Polski.  Projekt  stworzył  też  okazje  dla  wielu

utalentowanych uczniów, zaprezentowania  swoich  możliwości na forum szkoły.

 

Współautorki projektu:

Alicja Bosak

Małgorzata Koper

Ewa Rotter

Było coś dla ducha, a teraz zapraszamy na coś dla ciała - dzisiaj

DYNIA W DWÓCH ODSŁONACH:
Na słono

Składniki:

 ok. 400 – 500 gr miąższu z dyni (czyli połówka 
niedużej dyni pozbawiona skóry i pestek)

 2/3 szklanki mąki pszennej

 dwa jajka

 przyprawy: imbir, sól, pieprz

 dwie łyżki oliwy z oliwek

 olej do smażenia

 dwa pomidory świeże lub z puszki

Na słodko

Składniki:

 300 g surowej dyni (bez skóry)

 2 jajka

 2 łyżki mąki

 cukier puder do oprószenia

 olej do smażenia
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Sposób przygotowania

1. Dynię oczyściłam z pestek i obrałam ze skóry,
a następnie pokroiłam na kilka większych 
kawałków.

2. Każdy kawałek dyni starłam na tarce o grubych 
oczkach (jak do placków ziemniaczanych). Startą 
dynię wrzuciłam do dużej miski.

3. Do małej miseczki wbiłam dwa jajka, dodałam 
oliwę z oliwek, słuszną łyżeczkę imbiru, pół 
łyżeczki soli i dwie szczypty pieprzu, a następnie 
wszystko przez minutę-dwie intensywnie 
mieszałam przy pomocy trzepaczki.

4. Roztrzepane z przyprawami jajka wlałam do 
miski z dynią i wszystko starannie wymieszałam. 
Następnie do miski wsypałam mąkę i znowu 
mieszałam wszystkie składniki do czasu uzyskania
jednolitej masy.

5. Przed smażeniem placków zajęłam się 
przygotowaniem   prostego sosu. Zmiksowałam 
delikatnie w blenderze dwa pomidory z 
dodatkiem oliwy, soli, pieprzu i niewielkiej ilości 
oregano. Zamiast sosu pomidorowego z 
powodzeniem możesz  dodać do placków 
dyniowych kwaśną śmietanę, lub jogurt 
naturalny.

6. Następnie na patelni rozgrzałam dość mocno 
niewielką ilość oleju i przy pomocy łyżki 
nakładałam niewielkie porcje przygotowanego 
ciasta.

7. Placki smażyłam po ok. dwie minuty z obu stron. 
Kiedy były już ładnie przyrumienione, 
zdejmowałam z patelni i od razu podawałam.

Sposób przygotowania

1. Dynię ścieramy na dużych oczkach tarki, łączymy
z jajkami i mąką. Mieszamy.

2. Na patelni rozgrzewamy trochę oleju.

3. Łyżką nakładamy niewielkie porcje ciasta formując 
placuszki.

4. Smażymy na średnim ogniu na złoto-brązowo
z obu stron.                                                                               

5. Podajemy oprószone cukrem pudrem.

                                                                                              

Czy wiecie, że w listopadzie obchodziliśmy takie nietypowe 
święta jak:

• 3 listopada - Święto Myśliwych 
• 5 listopada - Dzień Postaci z Bajek 
• 9 listopada - Światowy Dzień Jakości, 

Światowy Dzień Gry Wstępnej
• 10 listopada - Dzień Młodzieży, Dzień 

Jeża 
• 12 listopada - Światowy Dzień Bicia 

Rekordów 
• 16 listopada - Dzień Tolerancji 
• 17 listopada - Dzień Studenta, 

Światowy Dzień Rzucania Palenia, 
Dzień bez Długów 

• 21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego, 
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

• 22 listopada - International Curly Day 
• 23 listopada - Dzień Licealisty
• 24 listopada - Dzień Buraka
• 25 listopada - Dzień Pluszowego Misia, Dzień

Bez Futra, Dzień Tramwajarza, Dzień 
Kolejarza 

• 28 listopada - Dzień Pocałunku 
• 29 listopada - Dzień Chorążego 


