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POMAGAMY 

Ważnym elementem oddziaływań wychowawczych jest udział naszej szkoły w 

programie Adopcja na odległość. W ramach tej akcji w okresie Wielkiego Postu pani 

Marzena Kazimierska zorganizowała zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących dzieci. W 

sumie zebraliśmy 570,76 zł. Wszystkich ofiarodawcom dziękujemy za dar ich serca.  

 

 

 

 

 

 

MATEMATYKA W KUCHNI 

5 kwietnia grupa uczniów z klas czwartych uczestniczyła w popołudniowych zajęciach 
rozwijających Matematyka w kuchni, realizowanych w ramach projektu Wyruszamy w 
świat przyrody i matematyki w Gminie 
Zagórów. 
Celem spotkania było pokazanie, jak 
ważna jest matematyka w życiu 
codziennym. Uczniowie poznali i 
przeliczali różne jednostki objętości i 
masy, szukali przepisów kulinarnych, 
dobierali ilość składników. Nie lada 
atrakcją było zrobienie zakupów i 
samodzielne wykonanie pizzy oraz jej 
degustacja :) Uczestnicy projektu na 
koniec stwierdzili, że bez matematyki w 
kuchni ani rusz, i że matematyka jest nie 



tylko ciekawa, ale i smaczna. 
Zajęcia wszystkim podobały się. Nad całością czuwała pani Anna Bandych. 

EGZAMINY 

W dn. 10 - 12.04.2019 r. i  15 - 17.04.2019 r. w całej Polsce odbywały się egzaminy gimnazjalne i 

ósmoklasisty. Nasi najstarsi uczniowie po raz ostatni w gimnazjum rozwiązywali arkusze. Klasa VIII 

przystąpiła do swojego egzaminu z języka polskiego i angielskiego oraz matematyki. W połowie 

czerwca - wyniki!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEG PO ZDROWIE 

Uczniowie klasy IV a i IV b na zajęciach z wychowawcą rozpoczęli realizację programu 
edukacyjnego Bieg po zdrowie. Został on zainicjowany przez Główny Inspektorat 
Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra 
Zdrowia i Rzecznika Praw Dziecka. 
Główne cele programu to: 
- opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, 
- pokazanie atrakcyjnego życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, 
- zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia 
papierosów i e-papierosów.  

 

 

 



UMIEM PŁYWAĆ 

Pływanie to jedna z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, a jednocześnie 
okazja do świetnej, aktywnej zabawy i spędzania czasu z rówieśnikami. Program 
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do dzieci urodzonych w 
roku 2009, 2010 i 2011. Zakłada systematyczny udział w pozalekcyjnych oraz 
pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. 
Celem zajęć jest przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też 
możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie 
zachęca do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i 
aktywnego stylu życia. 
 

 

 

 

 

 

POWITANIE WIOSNY I MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASÓW  

22 marca w Szkole Podstawowej w Trąbczynie powitano wiosnę. Wszyscy uczniowie przebrani w 
kolorowe stroje wzięli udział w apelu. 
Ten dzień stał się również okazją do świętowania, po raz pierwszy w naszej szkole, 
Międzynarodowego Dnia Lasów. W związku z tym zaprosiliśmy panią Martę Cieślak - Kaliską, 
specjalistkę służby leśnej pracującą w Nadleśnictwie 
Grodziec, która opowiedziała nam o roli i znaczeniu 
lasów, a także o pracy w nadleśnictwie.  
Po prelekcji uczniowie wysłuchali listu od pani Wiosny, 
w którym to przypomina o wiosennych porządkach w 
lesie czy ogrodzie, a następnie uczniowie z klas I - IV 
odpowiadali na wiosenne zagadki. Poradzili sobie z 
nimi znakomicie. Przypomniano nam również o 
polskich tradycjach związanych z topieniem Marzanny 
i witaniem wiosny. Na zakończenie apelu brawurowo 
odśpiewano wiosenne piosenki. 
Ponadto na terenie boiska szkolnego każda klasa 
posadziła swoje drzewko, nadając mu imię. Sadzonki 



klonów otrzymaliśmy w darze od Nadleśnictwa Grodziec. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne 
ognisko. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

Od poniedziałku do środy w naszej szkole odbywały się rekolekcje wielkopostne. 
Prowadziła je siostra Rut ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Luboniu. 
Pierwszy dzień rekolekcji przebiegał pod hasłem Więcej dobra wokół nas. Drugiego 
dnia skoncentrowaliśmy się nad ważnym w dzisiejszym świecie zadaniem Mocniej, 
bardziej kochać. Natomiast w środę wspólnie przeżywaliśmy Drogę Krzyżową oraz 
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. 
Dziękujemy siostrze za przygotowanie nas do nadchodzących świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, a scholi za oprawę muzyczną w czasie rekolekcji. 

 

 

 

 

 

 

‘’ISKIERKI’’ W KŁODAWIE 

15 marca grupa teatralna "Iskierki" wzięła udział w 41 Konfrontacjach Teatrów 
Dziecięcych Przestrzenie wyobraźni w Kłodawie. Tam, na scenie Domu Kultury 
zaprezentowały etiudę pt. Myszki przy kawce. Debiut zespołu nie został nagrodzony, 
jednak sam występ sprawił dziewczynkom dużą radość i zachęcił do dalszej pracy nad 
przedstawieniem. Przewodnicząca jury pochwaliła zespół za świetne opanowanie 
przestrzeni teatralnej i ciekawy pomysł z wykorzystaniem kolorowych klocków jako 
scenografii. 
Oprócz występu Iskierki wzięły też udział w warsztatach teatralnych, 
przeprowadzonych przez aktorów tatru lalkowego  z Łodzi.  

 

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY PI 

Co roku 14 marca cały międzynarodowy matematyczny świat świętuje dzień 
wyjątkowej liczby - liczby Pi. Data ta jest nieprzypadkowa, ponieważ według 
amerykańskiego zapisu 14 marca to 3,14, czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc 
po przecinku. 
Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do obchodów tego święta. Poszły w ruch 
garnki, talerze, monety, nakrętki, hula-hopy i inne okrągłe przedmioty, za pomocą 
których określaliśmy stosunek długości okręgu do długości średnicy, by wyznaczyć 
liczbę Pi. Nie zabrakło też pysznych, okrągłych ciasteczek. Ponadto uczniowie klasy III 
gimnazjum na lekcji informatyki obejrzeli film "Niewymierna liczba pi" oraz wykonywali 
ciekawe ćwiczenia interaktywne. Dużo emocji dostarczyło nam również bicie rekordu 
w zapamiętywaniu jak największej liczby cyfr rozwinięcia dziesiątkowego liczby 
Pi. Najwięcej cyfr zapamiętała pani Marzena Kazimierska - 60, tuż za nią uplasowała się 
Oliwia Matecka.  

 

 

 

 

 

 

 MARZEC-MIESIĄCEM MATEMATYKI  

Rok 2019 to rok MATEMATYKI, a miesiąc marzec szczególnie poświęcony jest królowej 
nauki. Z tej okazji realizujemy w naszej szkole 
projekt Marzec - miesiącem matematyki, by 
promować i pokazać praktyczne oblicze tej 
dziedziny wiedzy. Co tydzień będziemy realizować 
różne ciekawe zadania. Pierwszy pracowity 
tydzień za nami: 
- sale lekcyjne udekorowane zostały w kolorowe 
figury i bryły geometryczne: koła, prostokąty, 



trójkąty, trapezy, prostopadłościany, ostrosłupy i bryły platońskie; 
- na górnym korytarzu można podziwiać wystawy pt. Znani polscy matematycy i 
Matematyka wokół nas oraz niezwykłe budowle geometryczne, np. piramidy 
Sierpińskiego 

 
PODIUM DLA SIATKAREK Z TRĄBCZYNA 

Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Piłce Siatkowej w ramach Igrzysk Młodzieży 
zostały rozegrane 22 lutego br. na hali w Strzałkowie. Zdobyte doświadczenie na 
lekcjach wf oraz w Międzyszkolnej Lidze zaowocowało tym, że nasze dziewczęta 
zdobyły 1 miejsce w grupie, wygrywając z Wólką i Ostrowitem. W półfinale 
pokonaliśmy Strzałkowo, ale nie daliśmy rady wygrać w finale ze świetnie zagrywającą 

drużyną ze Słupcy. Puchar i II 
miejsce zdobyły: Alicja Kulczyńska, 
Oliwia Kulczyńska, Paulina 
Grzelewska, Kinga Grzelewska, 
Wiktoria Urbaniak, Julia Burdzińska, 
Weronika Siuba, Martyna Kierzek, 
Michalina Matuszak i Oliwia Matecka. 
Opiekun – Mariusz Marcjan 

 

 

STATUETKA VICTORII DLA SZYMONA  

13 lutego 2019 odbyła się XIX Gala Sportu Powiatu 

Słupeckiego, na której uhonorowano najlepszych 

sportowców naszego powiatu statuetką Victorii za 

osiągnięcia w 2018 roku. Do sali Miejskiego Domu 

Kultury w Słupcy dostał zaproszenie Szymon Matecki 

ze Szkoły Podstawowej w Trąbczynie. Odebrał on 

statuetkę za zdobycie 8 miejsca w Finale 

Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Biegach Przełajowych. 

 



SPORT 

Groźny wypadek Kubicy. Bolid kompletnie "skasowany"  

Fatalnie zakończyły się kwalifikacje Roberta Kubicy w Grand Prix 

Azerbejdżanu. Polak delikatnie się pomylił i kompletnie zdemolował swój 

bolid. To kolejny fatalny tydzień 

dla Williamsa. Co więcej, Kubica 

skończył na dwudziestym miejscu, 

ale był na bardzo szybkim kółku. 

W pierwszym sektorze miał 0,3 

sekundy przewagi nad swoim 

najlepszym czasem. Niestety, 

ostatecznie nie poprawił swojego 

czasu przez popełnienie 

drobnego, acz poważnego 

wypadku. 

Liga hiszpańska: Real Madryt – Villarreal 3:2. Najszybszy gol w sezonie 

W niedzielę już w 2.minucie kibice Królewskich cieszyli się z prowadzenia – 

błąd defensywy Villarreal wykorzystał Mariano. Hiszpan zdobył bramkę w 

84. sekundzie i to najszybszy gol Realu w tym sezonie we wszystkich 

rozgrywkach. Co prawda kilka chwil później do wyrównania doprowadził 

Gerard Moreno, ale jeszcze przed przerwą Vallejo trafił na 2:1. 

 

 
 

 
 



Poznajmy się 
Na łamach tego wydania „Kleksa”, w rubryce „poznajmy się” postaramy się 
przybliżyć Wam nieco postacie, górujące nieco nad głowami innych uczniów. 
Ich grupa jest mniej liczna, za to niezwykle ważna zarówno dla Nas jak i dla 
całej szkoły. Mowa oczywiście o nauczycielach i pracownikach naszej 
placówki. Zapraszamy na zapoznanie się z tymi, którzy udzielili nam 
specjalnego wywiadu! 
 
Pan Marcin Jakubowicz 
 

Pan Marcin Jakubowicz jest nauczycielem języka 
angielskiego, lekcje z nim mają uczniowie od klasy 
czwartej „a” do trzeciej gimnazjum. Do grona 
pedagogicznego dołączył stosunkowo niedawno, jak 
wyznał miał „lekkiego stracha”. Mimo to po 
dłuższym czasie stwierdza, że dobrze mu się tu 
pracuje. Pan Marcin jest z rodziny nauczycielskiej, 
profesją tą trudnią się od pokoleń. Z przedmiotów 

szkolnych najbardziej lubił historię. 
  Prywatnie Pan Marcin to zapalony podróżnik, o czym można się 
przekonać przyglądając się uważnie naklejkom na obudowie jego laptopa. 
Co roku stara się odwiedzić dwa nowe kraje, a na swoim „koncie” ma już 
podróże do trzydziestu jeden różnych państw, również do niezwykle 
egzotycznych miejsc, w tym Chin oraz Japonii. Stamtąd pochodzi też jego 
ulubiona potrawa – sushi. Najodleglejszy kraj w jakim był Pan Marcin to 
Nowa Zelandia – odwiedził ją aż dwukrotnie. Najgorzej z wszystkich 
wycieczek wspomina Albanię, natomiast jedną z lepszych wypraw okazała 
się wizyta we Włoszech. W tegoroczne wakacje wybiera się do Portugalii, a 
na pamiątkę najchętniej przywozi do domu magnesy z odwiedzanych przez 
siebie krajów. Pan Marcin preferuje aktywne zwiedzanie,  przy planowaniu 
wycieczek trzyma się najważniejszych i najciekawszych atrakcji. 
 Oprócz podróży interesuje się również sportem, głównie piłką nożną i 
hokejem, który był tematem jego pracy magisterskiej. Ulubiony klub Pana 
Marcina to Inter Mediolan, kibicuje mu od wielu lat. Zapytany przez nas o 
ulubiony film, bez wahania wskazał „Pulp fiction” reżyserii Quentina 



Tarantino, a za najlepszą książkę uważa „Paragraf 22”, autorstwa Josepha 
Hellera. Pan Marcin gustuje w muzyce rockowej, najchętniej słucha 
wyrazistych brzmień, a jego ulubionym artystą jest Jack White, gitarzysta i 
wokalista zespołu The White Stripes w latach 1997 – 2011. Wspomniał nam 
też, że przepada za grami logicznymi oraz budowaniem z klocków Lego. Pana 
Marcina nie raz ujrzycie  na szkolnym korytarzu, zwykle uśmiechniętego i 
gawędzącego z którymś z uczniów lub nauczycieli. 
 
 
Pan Andrzej Szumigalski 
 

Pan Andrzej Szumigalski pracuje w naszej szkole 
jako woźny, tym zawodem trudni się już od 
wielu lat, nieustannie czuwając nad pracą 
różnych urządzeń w szkole. Jak mówi, w pracy 
woźnego nie ma dwóch takich samych dni, choć 
codziennie wszystko musi funkcjonować tak 
samo dobrze. Na bieżąco zajmuje się 
reperowaniem uszkodzonych elementów takich 
jak np. zamki w drzwiach czy deski ławek, dba o 
tereny zielone szkoły, stan ławek, krzesełek. Do 

jego obowiązków należy także ogrzewanie budynku szkoły, a także opieka 
nad boiskiem Orlik.   
 Z wykształcenia pan Andrzej jest kierowcą – mechanikiem 
samochodowym, uczył się w konińskim „Koperniku”, lecz w życiu trudnił się 
wieloma profesjami. Posiada uprawnienia na wszystkie wózki widłowe, ma 
także doświadczenie w ślusarstwie, spawaniu, lakiernictwie oraz murarstwie. 
Pan Andrzej pracował przy budowie m.in. Bazyliki w Licheniu i Zespołu Szkół 
Muzycznych w Słupcy. Wykonywał także pracę kierowcy i  magazyniera. 
Będąc dzieckiem marzył o byciu  kierowcą, a jako nastolatek interesował się 
majsterkowaniem i sprawami mechanicznymi. Pan Andrzej wspominał, że 
chętnie spędzał czas np. przy skręcaniu roweru. Mimo zmysłu 
majsterkowicza, w szkole jednym z jego ulubionych przedmiotów był język 
polski. Również jako dorosły nie stroni od  książek, z czego najbardziej ceni 
sobie klasyki przygodowe np. Sienkiewicza oraz te o tematyce przyrodniczej. 



W dzieciństwie ochoczo oglądał bajki, a do jego ulubionych tytułów należą 
głównie animacje takie jak „Bolek i Lolek”, „Reksio”, „ W krainie 
Deszczowców” czy „Rumcajs”. Dziś z zainteresowaniem ogląda filmy 
przyrodnicze oraz kino akcji i kryminały.   
 Pan Andrzej w pracy woźnego styka się nieustannie z młodzieżą i jak 
wyznaje, lubi tę pracę. Przez wiele lat zaobserwował różne zmiany 
zachodzące w młodzieży szkolnej i dzieciach, a spytany o te 
najszczególniejsze wymienia: mniejsze zainteresowanie sportem niż kiedyś, 
stopniowe pogarszanie się relacji między klasami i w klasach, inne sposoby 
spędzania czasu, kiedyś młodzież wolała się spotykać, żyła analogowo. 
Zauważa też większy nakład obowiązków niż dawniej. Pan Andrzej w 
ludziach najbardziej zwraca uwagę na wnętrze, charakter oraz dobro. Sam 
siebie określa jako spokojniejszego niż niegdyś, żeby wyprowadzić go z 
równowagi trzeba czegoś wyjątkowo drażniącego. Pan Andrzej nie lubi 
bezczynności, posiada wiele zainteresowań z czego najbardziej preferuje 
wędkarstwo oraz zbieranie grzybów, ceni sobie kontakt z naturą. Pewnego 
razu zdarzyło mu się złowić szczupaka ważącego 5,5 kg, a jego niezwykłych 
rozmiarów borowik, którego masa wynosiła 2 kg a obwód trzonu prawie 40 
cm, został opisany w gazetach. Zapytany o kuchnię, bez wahania odparł, że 
najchętniej jada tradycyjne polskie dania takie jak kotlety schabowe czy 
mielone, natomiast nie przepada za fast foodami. Z muzyki najbardziej 
odpowiada mu rock, a spośród ulubionych wykonawców  wymienia 
Czerwone Gitary, Skaldów, Seweryna Krajewskiego, Pink Floyda, Smokie oraz 
Drupiego. Pan Andrzej jest fanem wielu sportów, w tym piłki nożnej i skoków 
narciarskich, sam gra w tenis ziemny oraz stołowy, jeździ na mecze siatkówki 
oraz kolekcjonuje koszulki. Za ciekawy i fascynujący kraj uważa Australię. Za 
cel na najbliższą przyszłość obrał zmianę samochodu na lepszy model, na co 
zbiera aktualnie środki. Spytany przez nas o emeryturę, odpowiada, że cieszy 
się na myśl o większej ilości czasu dla siebie, który będzie mógł przeznaczyć 
na rozwijanie swoich pasji. Zapewnia, że częściej będzie jeździł na ryby, 
zajmował się pracą w ogrodzie oraz celebrował to, na co teraz nie ma czasu. 

 
 
 



Kino – nowości filmowe 
 

„Film to życie, z którego wymazano plamy nudy.” 
Alfred Hitchcock 

 

Reżyser: Christan Haas, Andrea Block 
Tytuł: „Manu. Bądź sobą!” 
Historia o sympatycznym ptaku – Manu,  który 
żyje w rodzinie mew. Niestety na pierwszej lekcji 
latania okazuje się,  że nie jest wcale mewą, co 
znacznie komplikuje mu życie, jakie dotychczas 
prowadził. Opuszcza rodzinne gniazdo i 
kochających rodziców aby odnaleźć swoich 
braci, u których boku stawi czoła gangowi 
wykradającemu ptasie jaja. Przy okazji w  końcu 
przekona się o mocy swojej wyjątkowości i tym, 
że czasem wyróżnianie się wśród innych jest 
zaletą. 
 

 
 
 

Reżyser: Władysław Pasikowski 
Tytuł: „Kurier” 
Znany z takich filmów jak „Kroll” czy „Pokłosie” 
Władysław Pasikowski podejmuje się próby 
odtworzenia losów legendarnego „kuriera z 
Warszawy”, Jana Nowaka – Jeziorańskiego. Fabuła 
skupia się na drodze kuriera z Londynu do 
okupowanej Warszawy, misji która ma zaważyć na 
losach powstania warszawskiego. Tytułowy kurier 
staje na głowie aby wszystko powiodło się jak 
najlepiej, niestety los ma wobec niego inne plany. 
Sceny pościgów, skoków spadochronowych 
mieszają się z dość zabawnymi momentami, przez 



co film zyskuje na lekkości. Skutecznie przełamano gęstą atmosferę, 
charakterystyczną dla filmów sensacyjnych, sporą dawką humoru. 
 

 
TROCHĘ O OSKARACH…. 

   Tegoroczna, z resztą już 91 ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej 

Akademii Filmowej była naprawdę zachwycającym widowiskiem. Gala 

odbyła się dwudziestego czwartego lutego, tradycyjnie w Dolby Thearte w 

Hollywood. Były wielkie nadzieje, wspomnienia, patetyczne, ale także 

zabawne przemowy, łzy radości z odniesionego sukcesu, ale niestety także 

liczne rozczarowania. W tym roku, dla odmiany, o statuetkę za najlepszy 

film nieanglojęzyczny walczyła również polska produkcja Pawła 

Pawlikowskiego pt. „Zimna Wojna”. 

    W każdym razie. Kategorii wręczania statuetek było multum, więc skupmy 

się na tych głównych. Co roku, najbardziej wyczekiwaną informacją jest 

decyzja o tym, który film 2018 roku został wyróżniony jako najlepszy. I teraz 

nie mogło być inaczej. O miejsce na filmowym piedestale walczyły między 

innymi takie produkcje jak: „Narodziny Gwiazdy”, „Bohemian Rhapsody”, 

czy „Faworyta”. Konkurencja była zaciekła, jednak Oscar ostatecznie trafił 

do filmu „Green Book”.  

    Kolejną wyczekiwaną przez kino maniaków kategorią był najlepszy aktor 

pierwszoplanowy, oraz najlepsza aktorka pierwszoplanowa. I tutaj statuetkę 

zdobył, (ku płaczu szczęścia redaktorki o trzeciej nad ranem) amerykański 

aktor arabskiego pochodzenia, Rami Malek, za perfekcyjne wcielenie się w 

rolę wokalisty zespołu Queen, Freddiego Mercurego w  obrazie „Bohemian 

Rhapsody”. Tegoroczną najlepszą aktorką została natomiast, znana wam 

pewnie, Olivia Colman, odtwórczyni roli królowej Anny w produkcji 

„Faworyta”, choć ku mojemu zdumieniu, do tej statuetki została 

nominowana także Lady Gaga. Więc jak widać, ceremonia nie odbyła się bez 

zaskoczeń.  



    Pozwolę sobie poświęcić jeszcze jeden akapit na nagrodę za najlepszy film 

nieanglojęzyczny, bo jak wspomniałam powyżej, w tej kategorii rywalizował 

także polski obraz. Dla przypomnienia była to „Zimna Wojna”, melodramat 

nagrywany całkiem nietypowo, bo w czerni i bieli. Tutaj przeciwnikami 

naszych narodowych nadziei były produkcje, takie jak: „Złodziejaszki”, czy 

„Obrazy bez autora”, jednak ich, tych nadziei oczywiście, niszczycielem 

okazała się być „Roma”, reżyserowana przez Alfonso Cuarona (który 

notabene za swoją pracę nad tym filmem, został nagrodzony Oscarem) 

    Nagrody w innych kategoriach otrzymały np. „Bohemian Rhapsody”, za 

dźwięk i montaż, „Vice”, za charakteryzacje i fryzury, „Czarna pantera” 

otrzymała statuetkę za muzykę, kostiumy i scenografię, czyli może 

poszczycić się całkiem pokaźną kolekcją,  a „Spider - Man Uniwersum” 

najwyraźniej zasłużyło na miano najlepszego długometrażowego filmu 

animowanego.  

    Było to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie tego typu w ostatnim 

czasie. Niestety, jeśli chciało się obejrzeć relację z gali na żywo, alarm 

budzika musiał nas zerwać z łóżka o niebotycznie wczesnych godzinach 

porannych. Tak czy inaczej, dla tak emocjonującego widowiska, naprawdę 

było warto. Po skończonej ceremonii, wszyscy reżyserowie, scenarzyści, czy 

aktorzy, krok w krok, ramię w ramię, niektórzy dzierżąc tak pożądane, złote 

statuetki  w dłoniach, udali się na zapewne pamiętne afterparty, ale może 

oszczędźmy szczegółów dla dobra czytelników.  

  

    Anastazja Szaraszek 

 
 
 



Książkowe nowości 
 

„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera” – Monteskiusz 

Tytuł: „Pestki” 

Autor: Anna Ciarkowska 
Napisana pięknym i poetyckim językiem opowieść o 
codzienności każdego z nas. Opowiadania, które jak zszywane 
złotą nitką łączą się w historię życia uwikłanej w szereg trudnych 
relacji i układów dziewczyny. Główna bohaterka przedstawiona 
jest pośrednio przez wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia. 
Wtłoczona w sztywne ramy i zasady, powoli traci swoje życie, a 
my jako czytelnicy, towarzyszymy jej w tym, strona po stronie. 
 

 
Tytuł: „Terra insecta. Planeta owadów” 

Autor: Anne Sverdrup-Thygeson 

Któż z nas nie wzdryga się na widok małych, pełzających na 
licznych odnóżach robaczków? Autorka tej książki postanowiła 
położyć kres stereotypom przez które cierpią miliony pająków, 
żuków  i innych insektów. Przybliża nam w przystępny i ciekawy 
sposób życie tych fascynujących stworzeń.  Czy wiedzieliście, że 
chrząszcze rozkładają plastik, a pewne mrówki same produkują 
antybiotyki? Nie? Po lekturze tej książki z pewnością zapragniecie 
mieć własnego żuka lub chociaż poczciwego patyczaka. 
 

 
Tytuł: „Smocza perła” 

Autor: Yoon Ha Lee 
13 letnia Min, główna bohaterka powieści, pochodzi z prastarego 
rodu lisich duchów. W spadku po wielkich przodkach nie 
otrzymała co prawda wielkiej willi z basenem, lecz posiada 
niezwykłą moc lisiej magii. Niestety, ze względów bezpieczeństwa 
mama zabroniła jej używać mocy, bo mogłoby to ściągnąć na nich 
niebezpieczeństwo. W dodatku wszędzie panoszą się jej 
zarozumiali kuzyni i irytujące ciotki. Piętrzące się nakazy i zakazy 
przytłaczają Min, która pragnie uciec ze swojej małej planety i tak 

jak brat zaciągnąć się do Sił Kosmicznych. Okazuje się jednak, że jej brat opuścił Siły 
Kosmiczne by udać się na poszukiwania Smoczej Perły. Min postanawia odnaleźć brata, 



przez co wyrusza w pełną przygód podróż, która zmusza ją do wielkiej odwagi, sprytu i 
umiejętności korzystania z mocy. Opowieść przenosi czytelnika w rzeczywistość pełną  
stworów rodem z koreańskiej mitologii, niezwykłą i przerastającą wyobraźnię. 
 
 

Książkowe nowości w naszej szkolnej bibliotece 

Arka Czasu  Marcin Szczygielski            

Rafał niebawem skończy dziewięć lat. Mieszka w Dzielnicy.  Nie chodzi do 

szkoły i nie ma przyjaciół, bo wszyscy tu nieustannie wprowadzają się lub 

wyprowadzają. Dziadek, który się nim opiekuje, całymi dniami wędruje po 

Dzielnicy i gra na skrzypcach, aby zarobić na życie. Dlatego chłopiec najczęściej 

jest sam.  Sam – ale nie samotny, bo ma książki i bibliotekę – jedyne miejsce w 

Dzielnicy, gdzie wolno mu chodzić samemu. Pewnego dnia bibliotekarka 

wypożycza mu powieść „Wehikuł czasu“ Herberta George’a Wellsa, a ta 

lektura odmienia życie Rafała i staje się początkiem wielkiej, niebezpiecznej 

przygody. 

Bractwo Pierścienia  J.R.R. Tolkien                                                                                                                                                                       

Pierwsza część "Władcy Pierścieni", porywającej przygody, 

stworzonej z epickim rozmachem przez J.R.R. Tolkiena. 

W spokojnej wiosce w Shire młody hobbit Frodo zostaje obarczony 

niezwykle odpowiedzialnym zadaniem. Ma on podjąć niebezpieczną 

podróż przez Środziemie do Szczelin Zagłady, by tam zniszczyć 

Pierścień Jedyny. Musi bowiem udaremnić niecne plany Władcy 

Ciemności… 

 

 Baśniobór  Brandon Mull  

Kendra i Seth zostają wysłani na dwa tygodnie do dziadka. I wcale nie są 

zadowoleni. Na przywitanie dostają mnóstwo przestróg. Dzieci nie mają 

pojęcia, że ten dziwny staruszek jest strażnikiem tajemniczego 

Baśnioboru. W pilnowanym przez niego lesie żyją ze sobą w zgodzie 

zachłanne trolle, figlarne satyry, zgryźliwe czarownice, psotne chochliki i 

zazdrosne wróżki. Rodzeństwo, zlekceważywszy zakazy dziadka, uwalnia 

groźne siły zła, którym teraz trzeba stawić czoło. By uratować rodzinę, 

Baśniobór, a może nawet cały świat, Kendra będzie musiała zdobyć się na 

to, czego obawia się najbardziej… 



Muzyczne nowości 

 
 

„Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie.”  Jimmy Page 

 

Wykonawca: Billie Eilish 
Tytuł: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 
Debiut, który stał się sensacją na rynku muzycznym. 
Album, który był jednym z najbardziej wyczekiwanych 
wydarzeń muzycznych roku.  17 letnia Billie Eilish, do 
niedawna znana tylko wąskiemu gronu wiernych 
fanów, dziś szturmem podbija notowania list 
przebojów. Nastolatka obdarzona wyjątkowym głosem 
i niezwykłym talentem z pomocą brata wydała 
pierwszy album, na którym odsłania nam pełnię 

swoich umiejętności wokalnych. Wśród 14 utworów, które znajdują się na płycie, 
każdy znajdzie coś dla siebie. Od szybkich brzmień w „Bad guy”, po balladowe i 
spokojniejsze kawałki („Xanny” czy „when the party's over”), kończąc na 
niepokojącym „bury a friend”. 

 

Wykonawca: Daria Zawiałow 
Tytuł: „Helsinki” 
Polskie „podwórko muzyczne” również może się 
poszczycić młodymi talentami, a do jednych z nich na 
pewno możemy zaliczyć Darię Zawiałow. Artystka dała 
o sobie znać już 2 lata temu, albumem „A kysz!”. W 
tym roku powraca z świeżym, dynamicznym 
brzmieniem „Helsinek”. Album składa się z 14 
utworów, w tym jednej po angielsku. Wysoki poziom 

tekstów i kompozycji sprawiają, że album jest bardzo pozytywnie oceniany przez 
słuchaczy. 
 

Wykonawca: Fisz, Emade, Tworzywo 
Tytuł: „Radar” 
Po świetnym odbiorze ostatniej płyty „Dron”, Fisz Emade 
Tworzywo nie spoczęli na laurach i zabrali się do pracy, 
czego owocem jest „Radar”. Album klimatycznie 
nawiązuje do nurtów muzycznych lat 80'. Melancholijny 



retro klimat wspomagany syntezatorami i mocnym rockowym solo wzmacnia 
przekaz tekstów, okraszonych  ironią i sarkazmem Fisza. Opowiadają nam historię 
pewnej miłości w dzisiejszych, niepewnych czasach. 

Gry 
 

Rage 2 to następca postapokaliptycznego FPS-
a, wiadomo także, że zaoferuje tryb kampanii 
dla jednego gracza. Shooter ma być dostępny 
w formie usługi, która w przyszłości będzie 
rozszerzana o nowe elementy, także 
społecznościowe. Fabuła gry opowiada  o 
mężczyźnie zwanym Walkerem, który od 
początku katastrofy na świecie walczy z 

reżimem pod nazwą "Władza". Bohater jest ostatnim strażnikiem Vinelandu i musi 
walczyć o przeżycie w postapokaliptycznym świecie.   
 

Assasin Creed III: Remastered  (29.04.2019 w 
Polsce)  
W najnowszej części Assasina akcję gry ukazano z 
perspektywy trzeciej osoby. Twórcy oddają do naszej 
dyspozycji rozległy, otwarty świat obejmujący 
zarówno dzikie tereny zwane Pograniczem, jak i 
miasta - Nowy Jork oraz Boston. Będziemy zwiedzać 
je w różnych porach roku, co ma wpływ na 
rozgrywkę; przykładowo, śnieżne zaspy utrudniają 

poruszanie się w dziczy. Pojawiają się tu również widowiskowe bitwy morskie. 

 
Fortnite 

Gra nazywana przez wielu graczy, jedną z 
najlepszych w całym uniwersum świata gamingu. 
Rozgrywka jest podzielona na dwie części: 
fabularną oraz tryb Battle Royal. Na początku 
wszyscy gracze zebrani są na wyspie, z której 
wylatują autobusem  na wielką mapę, na której 
będą rywalizować o tytuł Zwycięzcy. Zawarte są 
w niej także skiny do postaci, jak i broni. Można 
je zdobywać przez walutę w grze zwaną V-

bucksy. Twórcy nie pogardzili także umilaniem rozgrywki graczom, więc co jakiś czas na 
serwerach pojawiają się tzw. eventy. Podczas których na mapie możemy znaleźć wiele 
niespodzianek 



 
 

 

 

 

 

1. Kwiat z Holandii. 
2. Wraca z ciepłych krajów po zimie. 
3. Kotki na wierzbie. 
4. Fioletowy zwiastun wiosny. 
5. Budzi się z zimowego snu. 
6. Wyrastają z pączków na drzewach. 
7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka. 
8. Wielkanocne kolorowe jajka. 
9. Topimy ja 21 marca. 
10. Pierwszy wiosenny miesiąc. 
11. Żółty motylek. 

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KLASA: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

HASŁO: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WIOSENNA KRZYŻÓWKA 

 



                    Uśmiechnij się 

Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojny? - Bo między nimi jest pokój 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co mówi ksiądz po ślubie informatyka? 

   - Pobieranie zakończone 

KLEKS nr 3/2018/2019 
Zespół redakcyjny: Wiktoria Frątczak, Paulina Grzelewska, Martyna Kierzek, Alicja 
Kulczyńska, Michalina Matuszak, Piotr Pakulski, Karolina Pawłowska, Anastazja 
Szaraszek, Bartosz Szulc, Rafał Wypychowski. Opiekun: Michał Rek 
 


