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SŁÓWKO OD REDAKCJI 
      Witajcie! Trzymacie przed sobą już drugi numer „Pinezki” tym roku szkolnym. 
Ostatnimi czasy na zewnątrz zrobiło się biało, co oznacza, że do świąt Bożego  
Narodzenia zostało coraz mniej czasu! A co za tym idzie? Zostało już niewiele nauki. 
W związku z tym, że to ostatni numer w tym roku, w imieniu całej redakcji chciałbym 
złożyć Wam najlepsze życzenia. Zdrowych, wesołych, spędzonych w gronie najbliż-
szych Świąt Bożego Narodzenia! Wielu prezentów i świetnej, sylwestrowej zabawy!  

Redaktor naczelny 

    Grzegorz Ciebiera Czekamy na Wasze pytania, opinie i komentarze.  
Pisz do nas na adres: pinezka_13@o2.pl 

Jak poradzić sobie ze stresem? 
 

Jednym z najważniejszych sposobów efektywnej walki ze stresem jest… akcep-
tacja. Gdy zaakceptujemy siebie, własne słabości i ograniczenia, łatwiej będzie 
nam działać w stresogennych warunkach. Łatwiej będzie nam wyznaczać sobie 
realne cele zawodowe. Przyczyną stresu może być stawianie sobie nierealnych 
zadań, które przekraczają nasze umiejętności czy zdolności. Świadomość wła-
snych zalet i wad uodparnia nas na stres i niepowodzenia.  

 

1. Mamy puste baniaki na wodę o objętości 5l , 3l i garnek 2l. Jak napełnić ten 2l garnek? 

A. Nalać wodę do 3l i wlać ją do garnka. 

B. Napełnić 5l, wylać ok. połowę i wlać do garnka. 

C. Napełnić 5l, wylać 3l wody do drugiego zbiornika, a z reszty napełnić garnek. 

  

2. Kogut z polskiej hodowli zniosła jajko na granicy polsko — rosyjskiej. Do kogo należy to jajko? 

A.   Do polskich hodowców. 

B.   Kogut nie znosi jaj. 

C.  Do rosyjskich hodowców. 

 

3. Głuchy przychodzi do sklepu i pokazuje na migi, że potrzebuje patyczków do uszu. Niemowa przycho-
dzi do sklepu i ruchami ręki pokazuje, że chce szczoteczkę do zębów.  

Jak ślepy najbardziej zrozumiale poprosi o okulary przeciwsłoneczne? 

 

Odpowiedzi prosimy wysyłać na nasz adres e-mailowy: pinezka_13@o2.pl do 31 grudnia 2012 r. 

Osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagrody -  kuponu 
uprawniającego do zakupów w sklepiku szkolnym na kwotę 5 zł.  
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W tym numerze mamy dla Was świąteczny prezent - błyskawiczny 
konkurs. Odpowiedz na poniższe pytania i wygraj nagrodę! 
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CO W SZKOLE PISZCZY... 
Grzegorz Ciebiera 

16 listopada, jak co roku, w naszej szkole odbyła się wieczornica 
upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę. Uczniowie  
w inny i oryginalny sposób zobrazowali nam wydarzenia, jakie miały 
miejsce w tamtych czasach.  Dodatkowo zaprezentowana została  
scena przedstawiająca współczesną, chorą Polskę. Cała akademia 
miała na celu wzbudzić w nas refleksje i zmotywować do działania,  
aby zmienić naszą Ojczyznę. 

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości 

Wielki kiermasz bożonarodzeniowy 

Andrzejki 

Próbne egzaminy gimnazjalne 

Andrzejki to świetna okazja, aby bawiąc się, oderwać się od rze-
czywistości, a zarazem kultywować dawne, polskie tradycje. Były 
ciasteczka z przepowiedniami, wróżby z monet i kolorów, a także 
kram z marzeniami i lanie wosku. Po wyczerpujących zabawach  
i tańcach na dzieci czekał przygotowany przez rodziców poczęstu-
nek. Wszystkim uczniom bardzo spodobała się możliwość poznania 
swoich przyszłych losów i niektórzy z nich chętnie wróżyli sobie  
również w kolejnych dniach.  

W dniach 11-21 grudnia w naszej szkole prowadzony będzie kiermasz 
bożonarodzeniowy. Sprzedawane będą ozdoby świąteczne wykonane 
przez uczniów naszej szkoły! Stoiska umieszczone są w przedszkolu  
i szkole, obok sekretariatu. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony  
będzie na potrzeby Samorządu Uczniowskiego.  

W dniach 13, 14, 15 listopada trzecioklasiści z gimnazjów w całej 
Polsce przystąpili do próbnych egzaminów, organizowanych przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną. Każdego dnia rozpoczynały się  
o godzinie 9:00 na sali gimnastycznej. We wtorek egzamin obejmo-
wał materiał z historii, języka polskiego i WOS-u,  w środę z biologii, 
matematyki, fizyki i chemii, a w czwartek z języka angielskiego. Ma-
my nadzieję, że poszły bardzo dobrze, a główne egzaminy zdacie  
jeszcze lepiej!  

Wizyta św. Mikołaja 
6 grudnia, jak co roku naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj! Wraz ze swoimi pomocnikami chodził po kla-
sach i przepytywał uczniów. Jak powiedział, wszyscy byli grzeczni i każdy dostał cukierki! Cały dzień mi-
nął w świątecznej i mikołajkowej atmosferze :) Hou hou hou!  



 

STR. 4 

  TOLERANCJA 
Dominika Kubicz 
Aleksandra Woś 

Tolerancja to akceptacja czegoś nowego, czegoś z czym się nie zgadzamy. Z czym ko-
jarzy się tolerancja? Większość osób odpowie, że to szlachetność, wyrozumiałość, sza-

cunek dla innych. Słowo "tolerować" to odpo-
wiednik łacińskiego „tolerare”, co oznacza 
"znosić, wytrzymywać", czyli po porostu akcep-
tować. Żeby mogła zaistnieć tolerancja, potrze-
ba było nietolerancji. Królowie nakazywali wie-
rzyć w to, w co wierzyli sami, wszystko inne było 
surowo zabronione. A że w średniowieczu się nie 
cackano, za sprzeciw można było trafić na 
stos. Co powiesz o wyznaniach islamskich, któ-
rym nie wierzysz, bo jesteś katolikiem? Albo o 
amerykańskich żartach, których tematem prze-
wodnim jest Polak-głupek? Wiadomo, co po-
wiesz. Ale w takim razie nie głoś, że cyganie 
kradną, Żydzi oszukują, chiński język jest śmiesz-
ny, a murzyni są brudni i pasożytują. Jesteś tole-
rancyjny dla metalowców, gothów, wyznawców 
innych religii, ludzi innej orientacji? To dobrze. 
Jesteś gotowy tolerować nie wiadomo co? Tak 
być nie może. Są poglądy, których nie wystar-

czy nie podzielać, należy je zwalczać, bo za nimi idą czyny, np.: bandy chuliganów niszczących okolice, 
publiczne poniżanie przez kolegów/koleżanki czy uczniowie podstawówki palący papierosy. Nie może 
być mowy o tolerancji, tam gdzie brakuje szacunku dla drugiego człowieka. 

ZABAWNE HISTORIE Z ŻYCIA UCZNIÓW 
  

Drodzy Czytelnicy!  Chciałabym Wam zaprezentować drugą odsłonę zabawnych historii uczniów 
w tym roku. Mam nadzieję, że wciąż macie ochotę czytać ten dział, a historie są ciekawe i zabawne. 

Niedokończony seans 

 Pewnego wieczoru oglądałam TV.  Nagle do pokoju wpadła moja młodsza siostra. Miała przeka-
zać mi bardzo ważną informację. Była tak podekscytowana, że przebiegając przez dywan, podjechała 
na nim i wpadła w ścianę. Niestety nie mogłam dokończyć oglądania mojego serialu, bo siostra narzekała 
na ból głowy i musiałam „ją opatrzeć”. ; ) 

Superman 

 Pojechałam z moimi koleżankami na rowery, byłam w bardzo dobrym humorze i kiedy zobaczy-
łam górkę, z której miałam zjechać wpadłam na pewien pomysł. Postanowiłam udawać postać Superma-
na. Jedną ręką trzymałam się kierownicy, a drugą wystawiłam do góry. Rozpędziłam się i straciłam rów-
nowagę, wpadłam do rowu. Strasznie bolały mnie plecy, zaczęłam krzyczeć, że złamałam kręgosłup. ; ) 

 

Wielki upadek 

 Kilka dni temu zaczął padać śnieg, bardzo się ucieszyłem, bo naprawdę lubię zimę. Nazajutrz 
wstałem trochę za późno i musiałem się bardzo spieszyć, żeby zdążyć do szkoły. Szybko zjadłem śniada-
nie, umyłem zęby i wybiegłem. W jednej chwili poczułem, że tracę grunt pod nogami. Poślizgnąłem się na 
zamarzającym lodzie i wpadłem prosto w kałużę. Nie miałem czasu, żeby wrócić się do domu i przebrać, 
dlatego musiałem przyjść do szkoły przemoczony. Na szczęście wyschnąłem po około dwóch godzinach. ;p 

 
Iza Wróbel 
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Od ilu lat pracuje Pani w zawodzie nauczyciela? 

- Od 9 lat. Jest to moja pierwsza praca. 

 

Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 

- Przede wszystkim kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz możli-

wość dzielenia się swoją pasją. Lubię to, że każdy dzień jest inny 

i niesie za sobą nowe wyzwania. 

 

Jakiej muzyki Pani słucha? Jakie są Pani ulubione filmy i książki? 

- Nie zamykam się w ramach jednego czy dwóch gatunków mu-

zycznych, jeśli coś mnie zainteresuje - zagłębiam się w twórczość 

danego artysty. Ostatnio słucham Roisin Murphy i Marii Peszek. 

Podobnie z filmami i książkami, choć preferuję takie, które dają do myślenia, skłaniają do  

refleksji.  

 

Gdyby Pani mogła przeprowadzić się w inne miejsce na świecie, gdzie by to było i dlaczego? 

- Chętnie zamieszkałabym w ciepłych krajach, zwłaszcza gdy w Polsce jest zimno. Uwielbiam 

słońce i morze, Wyspy Kanaryjskie, Bali... itp. ;) 

 

Czy lubi Pani święta Bożego Narodzenia? 

- Lubię, bo mogę spędzić czas z rodziną, a nie zawsze  

na codzień mamy na to czas w pędzie życia. 

 

Co według Pani nadaje im magiczną atmosferę? 

 - Ciepło domowego ogniska - choinka i spokojna  

rodzinna atmosfera.  

 

 Co chciałaby Pani dostać pod choinkę? 

- Oj wiele rzeczy, ale najbardziej cenię sobie prezenty drobne, dane od serca, na przykład 

ręcznie wykonane. Ale i tak bardziej sprawia mi radość dawanie prezentów. :) 

 

Dziękuję za rozmowę i życzę Wesołych Świąt! 

 

…Pani  Iwony  Dąbrowskiej  

rozmawiały D.Kubicz i A.Woś 

KILKA PYTAŃ DO... 
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PALCEM PO MAPIE 

ZAGADKI DETEKTYWISTYCZNE 

Kaplica wybudowana została w 1776 roku przez księdza Wa-
cława Tomaszka , któremu budowa kaplicy , zbieranie szcząt-
ków, dezynfekcja i impregnacja oraz układanie szczątków zaję-
ły osiem lat. Wnętrze kaplicy zbudowane jest z kości ludzi zmar-
łych w czasach zarazy i wojen: trzydziestoletniej (w XVII w.) 
oraz śląskich (w XVIII w.). Sufit i ściany tej nieco przerażającej 
kaplicy pokrywają czaszki i piszczele ok. 3000 ludzi. 

W jej wnętrzu 
znajduje się słyną-
cy łaskami obraz 
Matki Bożej Do-
brej Rady i Mą-
drości Serca. Ka-
plica jest jedynym 
takim zabytkiem  
w Polsce, jednym  
z trzech w Europie. 
Pozostałe dwie 
znajdują się w 
Rzymie i w Sedlcu. 

Na prawo od kaplicy znajduje 
się murowana dzwonnica z 
1603 roku ozdobiona orna-
mentem z barwnych płytek 
łupku oraz tarczami zegaro-
wymi. Dalej znajduje się ko-
ściół św. Bartłomieja z XVII 
wieku z bogato wyposażonym 
wnętrzem. Kościół wzniesiony 
jest na planie krzyża, w środ-
ku zobaczyć można barokowy 
ołtarz, wiele figur przedsta-
wiających świętych oraz freski 
znajdujące się na suficie.  

      Lidia Samborska 

Odpowiedź do poprzedniej zagadki kryminalnej: sprzedawca stojąc za kontuarem nie mógł widzieć jakiego  
koloru buty nosił domniemany sprawca napadu. 

Zabójstwo aktorki teatralnej 

    W pewnym teatrze, na parterze, doszło do zabójstwa. Ofiarą okazała się aktorka Marta M. , którą w jej pokoju znalazła 

pani Julia – garderobiana, która o godzinie 14.45 przyniosła aktorce stroje do przymiarki. Ciało leżało na dywanie. Marta M. 

zginęła najprawdopodobniej od strzału w skroń. Okno pomieszczenia, w którym się znajdowała, wychodziło na podwórko, któ-

rym można było przejść na sąsiednią ulicę. Pani Julia po znalezieniu pani Marty M. od razu wezwała policję. Komisarz Wilczak 

i Michalczyk przyjechali zaraz po zgłoszeniu. W teatrze nie było już aktorów, ponieważ wyszli ok. godziny 15.00, aby wrócić 

o godzinie 19.00 na spektakl. Michalczyk udał się na przesłuchanie portiera, a Wilczak poszedł do garderoby zamordowanej. 

- Pani Marta nie była zbyt lubianą osobą przez kolegów - oświadczyła pani Julia. – Moim zdaniem dostała główną rolę  

w sztuce tylko dlatego, że ma dobre układy z dyrektorem. Przez nią została zwolniona pani Grażyna, która była wspaniałą 

gwiazdą i przemiłą osobą. Miała również na pieńku z panią Olgą, której chciała odbić męża i z panem Ryszardem, któremu 

winna była sporą sumę pieniędzy. Wilczak dokładnie obejrzał pokój zamordowanej. Obok toaletki, tuż przy nogach ofiary 

spostrzegł mały drewniany zegar. Jego wskazówki zatrzymały się na godzinie 13.00. Wilczak pomyślał, że pani Marta upa-

dając musiała potrącić zegar, który spadł na podłogę i się zatrzymał i że to pewnie godzina, o której dokonano zabójstwa. 

Zauważył również w szybie okna garderoby otwór i biegnące od niego pęknięcia w kształcie promieni. To wskazywało,  

że morderca strzelał z podwórka. Kilka minut później zjawił się Michalczuk i powiedział, iż portier twierdzi, że na dzisiejszej 

próbie generalnej byli tylko pani Grażyna, Olga i pan Ryszard. Wyszli z teatru osobno. Bożena C. o trzynastej piętnaście, 

Olga J. za piętnaście pierwsza, a Ryszard S. o trzynastej dwadzieścia pięć. Na podwórku znalazłem także łuskę pocisku. Nie-

stety podłoże na tym terenie nie jest utwardzone, więc nie będziemy mogli zidentyfikować śladów obuwia. Nikt z przesłucha-

nych przeze mnie mieszkańców nie słyszał huku wystrzału. Widocznie zabójca użył tłumika. Jak schwytamy przestępcę?”.   

Wilczak uśmiechnął się i powiedział, że wie kto dokonał zbrodni i że tą osobą jest………  Zastanówcie się kim może być 

sprawca. Odpowiedź w następnym wydaniu Pinezki.  

Sylwia Barłoga 

WA RT O  ZO B A CZYĆ !!!

WA RT O  ZO B A CZYĆ !!!

WA RT O  ZO B A CZYĆ !!!   



 

STR. 7 

 COŚ O MUZYCE 
Przemek Mach 

Jakub Rykiel 

T.Love 14.12.2012r. – Rzeszów Live Club                                                                 

Pectus: 15.12.2012r. 19.00 - Rzeszów Millenium Hall 

Bartek Jaskot: 15.12.2012r. 19.30 - Rzeszów 

Pectus: 20.12.2012r. - Rzeszów Rynek 

IRA: 31.12.2012r. - Rzeszów 

Budka Suflera: Rzeszów Rynek cz. 1.  31.12.2012 r. 23.00  cz. 2. 01.01.2013 r. 

     Gdy jesteśmy na koncertach wspaniale się bawimy tańcząc, śpiewając i słuchając świetnej muzyki. 
Towarzyszy nam wyjątkowa atmosfera. Inaczej jest, kiedy musimy zapłacić. Za przeciętny polski kon-
cert płacimy zwykle ok. 300-500zł. Inaczej jest kiedy gwiazda muzyki jest znana na całym świecie, wte-
dy musimy zapłacić powyżej 1000zł.  

Co tam możemy zobaczyć? 

    Scena trasy koncertowej  Lady Gagi jest ogromna i w kształcie języka, głównym jej elementem jest 
gotycki zamek. Artystka nie śpiewa tylko swoje piosenki lecz też innych wykonawców. Bilet w Kana-
dzie został wyceniony na 2. 371. 20zł. Bilety w Manchesterze sprzedano w czasie 60s.  Nie wiemy jed-
nak ile kosztowały. 

   Podczas trasy koncertowej (Belive) Justina Biebera dla tancerzy i amatorów był specjalny konkurs.  
Ta trasa koncertowa jest bardzo obszerna w gorące newsy. Niektóre portale internetowe piszą, że ścią-
gnął on koszulkę, miejmy nadzieję, że nie na scenie. W USA w New Orleans za jego koncert  trzeba za-
płacić  1. 097. 50zł. 

      Czy trasy koncertowe mają same  plusy? 

  NIE, często są one odwoływane np.: z powodu ostrych sprzeciwów islamskich ekstremistów oraz 
groźby ataku na artystów( Lady Gage), albo zakończone wcześniej z powodu ciszy nocnej.   

Zdjęcia z tras koncertowych 

 

Budka Suflera 

Born This Way Ball Rihanna  777 tour Part  of me  

  Tajemnice tras koncertowych 

Zapraszamy na koncerty 
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W ŚWIECIE KOMPUTERÓW Kamil Pączek 
Piotr Jurek 

 

The Elder Scrolls V: Skyrim to kolejna część serii RPG autorstwa zespołu Bet-

hesda Softworks. Ponownie odwiedzamy w niej kontynent Tamriel, a fabuła 

tym razem obraca się wokół powrotu do tej krainy pradawnej rasy smoków. 

Zabawę zaczynamy od stworzenia naszego wirtualnego alter-ego. Do wyboru jest 

dziesięć różnorodnych ras, brak natomiast podziału na klasy. Wraz z postępami w zabawie nasza postać 

staje się coraz potężniejsza. Po przejściu na kolejny poziom można samodzielnie zwiększyć jedną  

z trzech podstawowych cech: magię, wytrzymałość i zdrowie. Autorzy gry zu-

pełnie przebudowali system umiejętności – zostały one podzielone na czytelne 

grupy, np. bronie jednoręczne, czy dwuręczne. Każda z takich kategorii za-

wiera konkretne zdolności i ataki. Zmiany zaszły także w systemie magii – 

zaklęcia ze szkoły Mistycyzmu zostały przeniesione do innych grup. 

W Skyrim pojawia się nowy system walki, który jest bardziej dynamiczny  

i jednocześnie wymaga myślenia taktycznego. Każdej z dłoni bohatera można 

teraz przypisać broń, tarczę lub zaklęcie. W ten sposób tworzymy wiele kom-

binacji, łącząc np. czar ofensywny w jednej ręce z mieczem w drugiej. Bezpo-

średnie starcia polegają już nie tylko na bezmyślnym wciskaniu klawiszy, ale odpowiednim manewrowaniu bohaterem, 

unikaniu lub parowaniu ciosów i powalaniu przeciwników. Herosi mogą z łatwością stracić równowagę i wystawić się na 

uderzenia wrogów, którzy teraz są znacznie bardziej żywotni i groźni. Postać gracza potrafi też wyprowadzać efektow-

ne ciosy wykańczające. Kolejna odsłona tej serii jeszcze raz próbuje stworzyć wrażenie, że przemierzamy prawdziwy 

świat, zaludniony przez żywych mieszkańców. Decyzje gracza mają teraz po-

ważniejsze konsekwencje, związane z ciekawszym zachowaniem innych postaci. 

Kiedy przykładowo wyrzucimy sztylet na środku miasta, to być może ktoś nam go 

odniesie lub, wręcz przeciwnie, ukradnie. Zmianom uległy także dialogi, które 

stały się znacznie bardziej naturalne. Gdy znudzi nam się ratowanie świata mo-

żemy odpocząć przy bardziej przyziemnych czynnościach. Skyrim pozwala zbie-

rać plony z ziemi, wykuwać bronie w kuźni, wydobywać surowce w kopalniach,  

a nawet produkować pancerze. 

The Elder Scrolls V oferuje 

możliwość zwiedzania olbrzymiego wirtualnego świata, w którym 

znajdziemy m.in. pięć dużych miast i setki podziemi. W celu ułatwie-

nia poruszania się po tak dużym terenie autorzy wprowadzili opcję 

szybkiej podróży pomiędzy lokacjami. Ponownie zastosowano system 

automatycznego dostosowania siły przeciwników do umiejętności na-

szego śmiałka, choć jednocześnie upewniono się, że nie będzie on tak 

inwazyjny jak w Oblivionie. Usprawniony silnik gry dobiera zadania 

pod kątem naszych dotychczasowych dokonań i siły postaci. Przykła-

dowo, gdy kobieta prosi nas o odnalezienie porwanej córki system 

sprawdza, które podziemia już odwiedziliśmy, a następnie umieszcza 

dziewczynkę tam, gdzie dotąd nie zawitaliśmy, jednocześnie doda-

jąc takich przeciwników, by stanowili oni wyzwanie dla naszego bo-

hatera. 

Gra korzysta z udoskonalonego silnika graficznego znanego z The 

Elder Scrolls IV: Oblivion. Znacznie poprawiono wygląd postaci 

oraz ich mimikę i gestykulację, dodano dynamiczne efekty pogo-

dowe (m.in. śnieg) i symulację wiatru, który teraz realistycznie 

porusza gałęziami drzew. Gra oferuje opcję wyłączenia wszyst-

kich elementów interfejsu z ekranu, pozwalając tym samym na 

głębsze zanurzenie się w wirtualnym świecie. 

TURTLEJACKET PENTAEYE  

To jeden z tych produktów, który będzie znany 
głównie dlatego, że jego cena przyprawia o 

zawrót głowy. Owszem, TurtleJacket PentaEye 
jest użyteczny i dobrze wykonany, ale kosztuje 
270$. Sporo, jak na segment akcesoriów do 

telefonu. TurtleJacket PentaEye to optymalizo-
wany pod kątem iPhone'a 5 zestaw pięciu obiek-
tywów, które zamocowano na obrotowej platfor-
mie. To dużo wygodniejsze rozwiązanie niż Ol-
loClip, zwłaszcza pod kątem komfortu obsługi. 

To ostatnie ma jednak wiele większą zaletę: jest 
ponad dwukrotnie tańsze. Może OlloClip jest 
mniej zaawansowany, ale użyteczność będzie 
zbliżona. W PentaEye znajdziesz cztery szkła. 
Rybie oko, obiektyw szerokokątny, szkło z zo-

omem optycznym (1.5x), soczewkę makro i... No 
właśnie. Przedrostek penta ma oznaczać pięć, 

jednak piąta pozycja jest w tym 
przypadku trochę naciągana. 
To po prostu otwór umożli-

wiający wykorzystanie pokła-
dowego obiektywu iPhone'a. 
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Z AREN SPORTOWYCH Maciej Rykiel 
Kamil  Kozłowski 

 

  VII edycja Tour de Ski 

        28 stycznia 2012 roku rozpocznie się siódma edycja prestiżowego tur-
nieju Tour de Ski 2012/2013. Nasza reprezentantka Justyna Kowalczyk bę-
dzie bronić tytułu mistrzyni zdobytego na początku bieżącego roku. Udział  
w imprezie wezmą również jej największe rywalki m.in.: Marit Bjoergen, There-
sa Johaug, Petra Majdić i inne utalentowane zawodniczki. Prócz Justyny Ko-
walczyk nasz kraj na zawodach Tour de Ski będą reprezentować: 

Paulina Maciuszek, Sylwia Jaśkowiec, Ewelina Marcisz, Maciej Kreczmer,  
Maciej Stręga i Mariusz Michałek . 

Życzmy im powodzenia i jak najlepszego występu, a Justynie Kowalczyk  
by po raz kolejny sięgnęła po kryształową kulę. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
Na łączną długość trasy składają się: 

- prolog - krótki bieg (2,5 - 3,3 km kobiet oraz 3,3 - 4,5 km mężczyzn), 
zwykle stylem klasycznym 

- 2 biegi sprinterskie, zwykle stylem dowolnym 

- 2-3 biegi pościgowe (na dochodzenie) różnymi stylami 

- bieg na średnim dystansie stylem klasycznym 

- bieg masowy stylem klasycznym              

Punktacja za pierwsze trzy miejsca: 

Pierwsze-400p, drugie-320p, trzecie-200p 

        Bike polo powstało w 1891 roku w Irlandii. Na początku  
grało się ciężkimi kijkami i szmaciana piłką na dużym trawia-
stym boisku. Na przełomie XX i XXI w bike polo zaczęli grać 
kurierzy rowerowi z Seattle. Do Polski ta dyscyplina dotarła 
w 2004 roku , przywieziona przez kurierów z ME z Bazylei.  

        W Rzeszowie bike polo pojawiło się na początku 2012r. 
Pierwszy mecz odbył się 10 maja w wyschniętej fontannie na 
Bulwarach. Rzeszowska fontanna jest prawie idealna do tej 
gry z wyjątkiem tego, że jest troszkę za mała. I tak od  
10 maja co czwartek fani gry spotykali się w rzeszowskiej 
fontannie i rozgrywali tam mecze, każdy mógł przyjść i obej-
rzeć . 

Kilka zasad bike polo:  

       Do gry stają dwie trzyosobowe drużyny. Zawodnicy ustawiają się za 
bramkami i na komendę „3-2-1-POLO!” startują do piłki ustawionej na 
środku boiska. Mecz trwa 10 minut albo do momentu aż jedna drużyna 
zdobędzie 5 goli. Bramkę zdobywa się poprzez wbicie piłki węższą stroną 
końcówki kija do bramki przeciwnika. W grze niedozwolone jest podpiera-
nie się nogą, za takie przewinienie zawodnik musi się wykupić, czyli ude-
rzyć kijem w bandę znajdującą się na środku boiska.  

  Nowa dyscyplina podbija Polskę 
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CO SŁYCHAĆ W MODZIE? 
 

Wiktoria Budzisz 

Kinga Noworól 

Święta już tuż, tuż! 

Czy już powoli dajecie się ogarnąć świątecznej gorączce? Jeśli tak to z pew-
nością polubicie ubrania, które swoimi wzorami nawiązują do Bożego Naro-
dzenia. Najpopularniejsze są renifery, postacie św. Mikołaja i gwiazdki. Dla 
Was wybrałyśmy dwa swetry z popularnej sieci sklepów H&M. Dużo świą-
tecznych inspiracji znajdziemy m.in. na stronie www.romwe.com. 

                    Moda męska 

Jak ostatnio obiecałyśmy w tym numerze jest te-
mat poświęcony modzie męskiej. Chciałybyśmy 
przedstawić parę modnych bluz, ponieważ każ-
dy chłopak posiada takową w swojej szafie :) 
Zarówno u dziewczyn, jak i u chłopaków modne 
są teraz kolory militarne, grafitowe, jak i bordo-
we. 

Coraz bliżej święta... Coraz bliżej nas...  
Czyli co kupić na prezent dla bliskiej osoby?  

Dla mamy: każda kobieta lubi wyglądać pięknie, dlatego świetnym pomysłem będzie ku-
pienie kosmetyków np. kremów czy przyborów do malowania.  

Dla taty:  idealnym pomysłem jest dobry film na blue-ray, 
lub różnego rodzaju gadżety do samochodu.  

Dla siostry:  jeśli jest ona od nas młodsza to na pewno 
ucieszy się z  lalki, albo jakiegoś pluszowego misia :) Star-
sza zadowolona będzie z lakierów do paznokci i przeróż-
nych dodatków do włosów.  

Dla brata:  młodszy braciszek będzie zadowolony z reso-
raków bądź klocków np. firmy Lego.  Znając starszą mło-
dzież to idealnym prezentem będą gry komputerowe. 

Rada dla naszych CzytelniczekRada dla naszych CzytelniczekRada dla naszych CzytelniczekRada dla naszych Czytelniczek    

Teraz, kiedy temperatura spadła poniżej zera, 
warto wyciągnąć z szafy ciepłe swetry, a tak-
że zawsze modne szaliki, czapki i rękawiczki. 
Zima jest okresem, kiedy nasza skóra 
(szczególnie na dłoniach) jest bardzo przesu-
szona, dlatego warto przed wyjściem posmarować ręce kremem  
i założyć ciepłe rękawiczki.  

PS: w następnym numerze powiemy Wam jakie trendy będą obowiązywały na 
sezon wiosna/lato 2013, a także modne od kilku sezonów rzeczy „oversize”. 
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Sekretarka mówi do 
zapracowanego biz-
nesmena: 
- Panie prezesie, zi-
ma przyszła! 
- Nie mam teraz cza-
su, powiedz jej żeby 
przyszła jutro! A naj-
lepiej niech 
wcześniej za-
dzwoni, to 
umówisz ją na 
konkretną go-
dzinę.  

Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż dzi-
siaj. Nie mogę się już doczekać, co z tego wyniknie. Dziś 
jest 0 stopni...  

Wysoko w powietrzu spotykają 
się dwa płatki śniegu. Pierwszy 
pyta:  
- Gdzie lecisz?  
- Lecę w Tatry, na skocznię nar-
ciarską.  
- A ja na autostradę, zrobię jakiś 
karambol samochodowy!  

Stary, wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na określe-
nie śniegu? 
- Eee tam, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się 
do pracy odśnieżam samochód.  

Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy 
dorosną.  
Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, 
aktorami, kosmonautami tylko Jasio 
oświadcza, że będzie Świętym Mikołajem.  
- A to czemu? - pyta zdziwiona pani.  
- Bo będę pracować jeden dzień w roku...  

- Byłeś grzeczny? Nie kradłeś ? - pyta się 
święty Mikołaj.  
- Nic nie kradłem, byłem grzeczny - odpowia-
da dziecko.  
- To się naucz, bo ja ci wiecznie prezentów nie 
będę przynosił!  

Jasio cierpliwie wyczekuje na prezenty od Świętego Mi-
kołaja. W końcu o północy zniecierpliwiony pyta:  
- Mamusiu, kiedy wreszcie przyjdzie Święty Mikołaj?  
- A czy ja wiem syneczku, o której godzinie wróci twój 
tatuś z knajpy?  

Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole: 
- Co chcecie dostać ode mnie na święta? 
- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia. 
- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś. 
- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co chcesz? 
- Chcę do toalety.  

Rozmawia dwóch kolegów: 

-Słyszałeś, że kończy się kalendarz 
Majów? 

-No i co z tego? Teraz będzie chyba 
kalendarz Czerwców. 
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CO, JAK, DLACZEGO... 
 

Lidia Samborska  

Koliber jest jedynym ptakiem, potrafiącym latać do tyłu, na boki  
i który może zawisnąć w powietrzu. Jego skrzydła, aby go utrzymać 
w powietrzu muszą machać od 10 - 90 razy na sekundę. Jego serce 
wykonuje od 500 do 600 uderzeń na minutę! Dla porównania, serce 
człowieka bije 70 - 120 razy na minutę.  

Czy wiesz, że zjadasz kalorie przy wysyłaniu listu? Za każdym razem 
kiedy liżesz znaczek pocztowy zjadasz około 0,1 kalorii. 

Jeśli w Chinach  zapytasz o imię może to 
zostać potraktowane jako nietaktowne  
zachowanie! 

Rekiny mają najlepszy węch spośród wszystkich ryb. Najgroźniejsze  
z nich, żarłacze białe, są w stanie wyczuć 1 kroplę krwi w 115 lirach 
wody!  

Serial radiowo - telewizyjny pt. „Guiding 
Light” jest najdłuższą telenowelą jaką kiedy-
kolwiek wyemitowano. Przez ponad 70 lat 
emitowania w telewizji pokazano 15762 
odcinków, a z radiowymi ta liczba wynosi 
ponad 18 000! 

Dlaczego 13 to pechowa liczba i z jakiego 
powodu piątek 13 to najgorszy dzień? 

 

Ponieważ w starożytnym Babilonie stworzo-
no system dwunastkowy i liczbę 12 uznano 
za doskonałą, zaś 13 była pierwszą, która 
wychodziła po za ten obręb, a (podobno)  
w piątek 13-ego umarł Jezus na krzyżu  
i wtedy zło osiągnęło największą potęgę. 



ZGADNIJ CO I JAK ! 
 

Walentyna Winiarska  

ŚMIESZNE ZAGADKI!!! 
. 

W dzień narzeka, a w nocy pływa?  
 
Odpowiedź: Szczęka teściowej  
 
Jak zrobić z 3 zapałek sześć nie łamiąc ich?  
 
Należy ułożyć 6 rzymskie - VI.  
 
 
Wino w beczce kosztuje 100 złotych i jest o 90 
złotych droższe od beczki.  
 
Ile kosztuje beczka?  
Beczka kosztuje 5 złotych.  
 

W WINDZIE SĄ TRZY OSOBY ŚWIETY MIKO-
LAJ ,MĄDRA BLONDYNKA I MĘŻCZYZNA. LEŻY NA 
PODLODZE W WINDZIE BANKNOT 10 ZŁOTOWY. 
KTO GO PODNIESIE Z TYCH WYMIENIONYCH 
OSÓB? 
ODP.  

ODP: MĘŻCZYZNA. RESZTA TO POSTACIE FIKCYJNE. 
 

Jedzie autobus, w którym jest 10 pasażerów. Na 
pierwszym przystanku wysiada 7 osób, a wsiada 
6. Na drugim wsiada 15, a wysiada osiem, na 
trzecim wsiada 7, wysiadają 3. Na następnym 
wysiada 5, ale wsiada 1, na kolej-
nym wychodzi 3, a wchodzi 9 
osób.  
A teraz przypatrzcie się po raz 
ostatni i zjedźcie w dół, nie podglą-
dając i odpowiedzcie na poniższe 
pytanie:  
ILE BYŁO PRZYSTANKÓW?  

 

 

Pewien człowiek przyglądał się jakiemuś por-
tretowi. Ktoś go zapytał:  
- Czyjemu portretowi się przyglądasz?  
Ów człowiek odpowiedział:  
- Nie mam braci ani sióstr, ale syn tego czło-
wieka jest synem mojego ojca.  
 
Czyjemu portretowi się 
przyglądał? 

  
Odpowiedź:  
Przygląda się portretowi 
ojca.  
 

 
W pokoju było dwóch ojców i dwóch synów.  
Dostali 1200 złotych do podziału. Jak to możli-
we, że każdy dostał po 400 złotych?  

 

W pokoju był dziadek ojciec i syn czyli jakby nie 
było dwóch ojców i dwóch synów :-).  

 

 

Ile mam kwiatów, jeżeli wszystkie są różami  
z wyjątkiem dwóch, wszystkie są tulipanami,  
z wyjątkiem dwóch i wszystkie są irysami  
z wyjątkiem dwóch?  

 
Kwiatów mam trzy: jedną róże, jednego irysa  
i jednego tulipana.  
 

 

W pokoju było "Coś i nic"  
Coś wyszło drzwiami, a nic oknem.  
Co zostało w pokoju?  
Pomyśl :)  
 

Odpowiedź:  
W pokoju było "Coś i nic" to zostało "i" :D  

 

Jak się nazywa szklany 
samolot? 
- szybowiec 

 

 

 

SŁYSZYSZ NIEWYRAŹNE MIAUCZENIE. JAK ŁATWO 
MOŻESZ ZLOKALIZOWAĆ KOTA BEZ ROZGLĄDANIA 
SIĘ WOKOŁO?  

‘JEŚLI SIĘ ZASTANOWISZ, MOŻESZ GO WSKAZAĆ 
‘MOŻESZ GO WSKAZAĆ BEZ ZASTANOWIENIA 
‘NIE JESTEŚ PEWIEN, CZY 
MÓGŁBYŚ GO WSKAZAĆ  

 
JAK SIĘ NAZYWA ŻONA 
KUCHARZA, KTÓRY JEST 
PO 7 ROZWODACH? 
ÓSMAŻONA. 
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Redaktor naczelny: Grzegorz Ciebiera 

Z-ca redaktora naczelnego: Aleksandra Woś 

Korektor: Sebastian Nawój 

Pozostali redaktorzy:  Wiktoria Budzisz,  

Dominika Kubicz, Patrycja Pilch,  Lidia Samborska,  
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Odkryj swój talent dziennikarski! Dołącz do naszej redakcji!  
Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godz. 14.05 (sala informatyczna). 

KONKURS !!! 
Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, dla naszych stałych 

czytelników mamy konkurs. Do wygrania podwójne zaproszenie do 
kina na dowolny seans. Wystarczy kupować naszą gazetkę i zbie-

rać kupony, które drukujemy na ostatniej stronie. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w zabawie. Naprawdę warto! 

 

Kupon konkursowy 2(12/13) 

FOTO NUMERU 

Do zobaczenia w  następnym  

numerze Pinezki 
Wpadnij na: 

www.zs5.resman.pl 


