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CO W SZKOLE PISZCZY? 

Dzień Babci i Dziadka  

22 i 23 stycznia to dzień naszych kochanych Dziadków, właśnie w tym dniu pamiętamy o nich. Młodsi 
koledzy ze szkoły postanowili to uczcić pięknym przedstawieniem . Klasy 2a i 2b  pod kierownictwem 

p. Król i p. Baran  swój występ recytatorski pokazali  nieco później, ale i tak wszystko wyszło   
doskonale. Pomimo swojego wieku nie dali po sobie znać zdenerwowania. Gratulujemy im takiego 

sukcesu i życzymy  powodzeń  :) 

Dyskoteka 

W dniu 13 lutego w naszej 
szkole, jak co roku, odbyła 
się dyskoteka walentynko-

wa. Wszyscy bawili się  
doskonale, a muzyka była 

wręcz doskonała. Nauczycie-
le oraz p. Dyrektor bacznie 
czuwali, aby nic nam się nie 
stało. Każdy wie, o co cho-

dzi... :) 
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Karnawał  

Karnawał to dzień , w którym każdy przebiera się za kogo 
tylko zechce . Uczniowie klas I-III swój mały bal odbyli 25 

lutego. Było bardzo kolorowo i zabawnie. Nie brakowało na 
nim księżniczek, policjantów, Batmanów itp.  

Jednym słowem, zabawa była bardzo udana  :) 

Dzień Kobiet 

8 marca to światowy Dzień Kobiet. W tym 
dniu kochani panowie  wręczyli kobietom  

małe upominki . W naszej szkole samorząd 
postanowił uczcić to wyjątkowe święto przed-

stawieniem. W tym dniu wszystko było na 
opak. Dziewczyny były przebrane za męż-
czyzn, natomiast chłopcy za kobiety. Dzień 
okazał się bardzo radosny, a lekcje dosyć   
luźne . Dziękujemy chłopcom za piękne  

prezenty :) 

XXI Olimpiada Rodzinna 

W sobotni poranek w naszej szkole 
odbyła się prawdziwa rywalizacja  

o wygraną. Były różne kategorie, aby 
każdy miał szanse wygrać. Wszyscy 

starali się pokazać swoje umiejętności 
jak najlepiej. Cała impreza zakończyła 
się o godzinie 15. Uczestnicy po zagra-
nym meczu mogli udać się do stołów-

ki, aby tam zjeść coś dobrego :) 

W tym dniu odbyły się  także dni 
otwarte w naszej szkole. Samorząd 

uczniowski postarał się pokazać naszą 
szkołę z jak najlepszej strony.  

W. Winiarska 
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W ŚWIECIE FILMÓW P. Piekło 

„Bez mojej zgody” - to bardzo wzruszający i pełen emocji film. Opowiada o 13-letniej Annie, która pomi-
mo tego, iż jest zdrowa, ma już za sobą wiele operacji, przeszczepów itp. Gdy u jej starszej siostry        
Katy zdiagnozowano białaczkę, jej rodzice, by utrzymać ją przy życiu, postanowili urodzić kolejne 
dziecko, którym była Anna. Na początku nie miała nic przeciwko pomaganiu siostrze, jednak gdy zaczy-
na dojrzewać, podejmuje bardzo ważną decyzję, która dla Katy może skończyć się śmiercią. Wynajmuje 
adwokata i wytacza rodzicom proces – o prawo decydowania o swoim ciele. W międzyczasie Katy zako-
chuje się w Taylerze, który także jest chory na białaczkę.  

Podobała mi się w tym filmie fabuła. Aktorzy zagrali bardzo wiarygodnie, zwłaszcza Sofia Vassilieva. 
Film porusza bardzo ważny temat, a mianowicie zawiłe kwestie prawne. 

Jak się zakończy? Sami musicie się przekonać. Ja jedynie mogę powiedzieć, że nie pożałujecie :D 

„Rok pierwszy” jest wspaniałą komedią. Opowiada o dwóch neandertalczykach o imionach Zed i Oh , 
którzy zostają wypędzeni z wioski za naruszenie żelaznej zasady niejedzenia owoców z drzewa dobra  
i zła. I tak zaczyna się przeżywanie przez nich biblijnych przygód. Wspólnie stawią czoła starożytnym 
Rzymianom, zaprzyjaźnią się z  Kainem, zapoznają się z Izaakiem oraz ocalą Sodomę i Gomorę.  

Jest to najlepsza komedia jaką kiedykolwiek widziałam. Śmiech towarzyszy całemu filmowi. Można  
w zabawny sposób poznać historię pierwszych ludzi. Polecam każdemu na smutne deszczowe wieczo-
ry, by umilić sobie wolny czas. 



 

Demetria Devonne „Demi” Lovato  
(ur. 20 sierpnia 1992 w Albuquerque, Nowy 

Meksyk, USA), amerykańska piosenkarka, au-
torka tekstów, muzyk, multiinstrumentalista, 
aktorka i reżyser teledysków. Znana z amery-

kańskiej edycji programu X Factor, gdzie zasia-
dała w panelu jurorskim podczas drugiego  

i trzeciego sezonu. Oprócz tego popularność 
przyniósł jej serial Disney Channel „Słoneczna 
Sonny”, gdzie grała główną rolę, a także filmy 
„Camp Rock” oraz „Program ochrony księżni-

czek”. Dotychczasowy dorobek muzyczny 
Lovato to cztery albumy studyjne: „Don't For-
get”, wydany w 23 września 2008 roku, „Here 

We Go Again”, który ukazał się niecały rok póź-
niej, a także „Unbroken”, wydany 20 września 

2011 roku. Ostatnim albumem Lovato jest 
„Demi”, którego premiera miała miejsce 14 ma-
ja 2013 roku. Do jej największych przebojów na-
leżą „Skyscraper”, „Give Your Heart a Break” 

oraz „Heart Attack”. 

 
Ellie Goulding  

urodziła się w Lyonshall niedaleko Kington 
w Herefordshire. Była drugim dzieckiem 
Tracey i Arthura Goulding. Ma 2 siostry  

i brata. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała  
5 lat. W wieku 9 lat nauczyła się gry na klar-
necie, a jako 15-latka sama nauczyła się gry 
na gitarze. Studiowała na Kent University, 

gdzie dostrzeżono jej talent muzyczny.  
W rozpoczęciu kariery pomogli jej Frankmu-

sic i Starsmith. Była supportem podczas 
koncertów Little Boots. 

Otrzymała nagrody Critics Choice Award 
podczas gali Brit Awards 2010 oraz Sound  

of 2010 w BBC Sound of 2010, gdzie wygrała 
między innymi ze swoją przyjaciółką Mari-
ną Diamandis. Przed wydaniem płyty, po-
mogła w napisaniu piosenek dla Gabrielli 

Cilmi i Diany Vickers. 
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MIĘDZY GWIAZDAMI W. Winiarska 



 

 

… pani Małgorzaty Foltman 

KILKA PYTAŃ DO... P. Piekło i J. Zając 
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Kiedy Pani zdecydowała się, że zostanie nauczycielką ?  

Jaka była Pani najciekawsza podróż, wycieczka w życiu ? 

Czy cieszy się Pani z sukcesów uczniów ? 

Co Pani sądzi o swojej pracy ?  

Czy może nam Pani opowiedzieć najzabawniejszą historię, która wydarzyła się na lekcji ?  

Jakie ma Pani zwierzęta w domu? 

Wydaje mi się, że zawód nauczyciela został mi przypisany. Mój dziadek był  
przedwojennym nauczycielem, wprawdzie nie poznałam go nigdy, ale można  
żartobliwie powiedzieć, że „ dostałam zawód w spadku ”. 

Praca nauczyciela jest niezwykle trudna, odpowiedzialna i na pewno nie mogą jej wyko-
nywać przypadkowi ludzie. Szkoda, że nie znajdujemy zrozumienia wśród większości 
społeczeństwa. 

Co najbardziej lubi Pani w swojej dziedzinie nauczania ?  

Najbardziej lubię odkrywać z uczniami pewne tajemnice życia tzn. rozbudzać cieka-
wość świata. Chciałabym uwrażliwiać na świat przyrody, aby każdy zaczął myśleć jak św. Franciszek, że duże i małe 
stworzenia to nasi bracia i siostry, bo wszyscy przecież  należymy do wielkiej rodziny istot żywych. 

Każdy z nauczycieli cieszy się z sukcesów naszych uczniów. Najbardziej byłam dumna, kiedy jedna  
z moich uczennic zajęła I miejsce w konkursie biologicznym  w województwie podkarpackim. Obecnie jest ona leka-
rzem. Udało mi się w bardzo wielu przypadkach zainteresować biologią i połączyć ścieżkę  życiową wielu osób  
z tą dziedziną. 

Najciekawszą wycieczkę w moim życiu był wyjazd do Egiptu, nie tylko ze względu na  egzotykę tego kraju i całkowitą 
jego odmienność od Polski. Podczas tego wyjazdu odważyłam się nurkować na rafie koralowej z profesjonalnym 
oprzyrządowaniem  po zaledwie  5 minutowym przeszkoleniu. Uważam, że było to bardzo ryzykowne, ale udało się, 
miałam poza tym dużo niezapomnianych wrażeń. 

Mam niesfornego psa, rasy spaniel. Dałam się zwieść jego pięknym oczom i ładnemu wyglądowi ogólnemu. Jest  
bardzo trudny w wychowaniu, nieposłuszny, ale podobno „ ta rasa tak ma ”. 

Zabawnych historii na pewno było wiele. Głównie dotyczyły one zachowań i wypowiedzi uczniów. Wydaje mi się, że 
warto np. wspomnieć o ucieczce zwierząt hodowlanych w pracowni. Kiedyś uciekł nam patyczak i zawędrował, nie 
wiem jak, do pokoju nauczycielskiego, ku zdziwieniu jednej z koleżanek, która go znalazła. 
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W ŚWIECIE GIER J. Kwiatkowski 

THIEF—Firma Square Enix poinformował 
graczy, że najnowsza odsłona „Thief”  
będzie wydana na konsole nowej generacij 
(Xbox One i Playstation 4). Główną postacią 
jest mężczyzna o imieniu Garrett, który, jak 
wskazuje tytuł, jest złodziejaszkiem, chcą-
cym mieć wszystko „co się świeci”. Niestety 
na konsoli Playstation 4 jest drobny spadek 
klatek, a tłumaczenie niezbyt zsynchronizo-
wane z lektorem. 

THIEF 

Dark Soul II—studio From Software w tym roku za-
prezentuje nam 2 część wielokrotnie gry akcji RPG. 
Akcja toczy się w krainie fantasy znanej jako Lor-
dran. Głównym wątkiem gry jest szukanie antido-
tum na „chorobę” głównego bohatera. Nęka go klą-
twa. Najbardziej rozwiniętym aspektem gry jest eks-
ploracja w bardzo rozwiniętym świecie. Wraz z prze-
mierzaniem różnych krain i miejscowości, bohater 
nabiera doświadczenia, przez co staje się coraz po-
tężniejszy. Ta gra jest chyba najbardziej oczekiwaną 
grą tego roku, dla wielu osób z pewnością. 

Dark Souls II 

South Park: The Stick of Truth—gra RPG opo-
wiadająca o chłopcu (w którego się wcielamy), 
który przybył do miasteczka South Park.  
W tym oto mieście odbywa się konwent miło-
śników fantasy.  Chłopiec przychodzi na zlot  
i próbuje się dostać do jednej z grup przewod-
niczących całym zgromadzeniem.  Gra jest 
oparta na kontrowersyjnym serialu animowa-
nym. Producenci dali graczowi możliwość  
wyboru postaci m. in. paladyn, łobuz, poszu-
kiwacz przygód i czarodziej.  

SOUTH PARK—THE SIICK OF 
TRUTH 



 

SAMOCHODY PRL-U 
FSC Żuk - rodzina polskich samochodów 
dostawczych produkowana w FSC w Lubli-
nie. Opracowana w 1956 roku na  
bazie samochodu FSO Warszawa, miała 
wspólne z nim podwozie, silnik i układ 
jezdny. Rozwiązanie to z jednej strony przy-
czyniło się do dużej popularności tego sa-
mochodu i jego niskiej ceny.  
Produkcję Żuków zakończono 13 lutego  
1998 roku. Łącznie wyprodukowano  
587 500 sztuk wszystkich wersji tego  
modelu. 

MOTORYZACJA                                                    

PINEZKA                    STRONA 7 

FSO Polonez - samochód osobowy produkowany przez Fabrykę Samochodów Osobowych w War-
szawie od 3 maja 1978 roku do 22 kwietnia 2002 roku. Powstał jako następca Polskiego Fiata 125p, któ-
ry był jednak produkowany równolegle aż do 1991 roku. Przez cały okres produkcji samochód prze-
szedł kilka większych modernizacji, wprowadzano także kolejne odmiany. Produkcję zawieszono   

Polski Fiat 125p – samochód osobowy klasy śred-
niej produkowany w FSO na Żeraniu od 28 listo-
pada 1967 do 29 czerwca 1991 na podstawie umo-
wy licencyjnej z włoską firmą FIAT z 1965 roku. 
Po wygaśnięciu licencji w 1983 roku nazwę zmie-
niono na FSO 125p. Łącznie powstało 1 445 699 
egzemplarzy modelu, z czego 874 966 trafiło na 
eksport. 

Fiat 126 – samochód osobowy skonstruowany w za-
kładach FIAT, produkowany we Włoszech w latach 
1972-1980, a w Polsce od 6 czerwca 1973 do 22 wrze-
śnia 2000 roku. Łącznie wyprodukowano 4 671 586 
sztuk Fiatów 126, z czego we Włoszech powstało  
1 352 912 sztuk. 

 

22 kwietnia 2002 roku, łącznie z zestawa-
mi montażowymi wyprodukowano 1 061 
807 egzemplarzy modelu w różnych wer-
sjach. 

P. Sagan 
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KAŻDY MOŻE BYĆ MODNY W. Micał, R. Szala 

Nadeszła wiosna, więc trzeba wyciągnąć z szafy lżejsze ubrania. Postanowiłyśmy przygotować 
kilka propozycji, które możecie znaleźć w sklepach :) 

H&M—Koszula, 
49,90 zł 

Bershka - Spodnie 
punto roma, 89,90 zł  

 

Bershka—Sweter 
59,90 zł 

House—T-shirt, 49,90 
zł 

Bershka —
Elastyczne  
dżinsy— 59,90 zł 

RE-
SERVED - 
Spodnie rurki, 

H&M— Koszula 
dżinsowa, 99,99 

H&M—
Spodnie  
superstretch, 
79,90 zł 

+ 

+ 
+ 

+ 



 
 

SUBKULTURY  K. Czaja  A. Łagodzińska 

EMO  &  PORCELANOWE LALECZKI  

 Nazwa Emo pochodzi od angiel-
skiego słowa „emotion” lub „emotional”, które 
oznacza emocje . Członkowie subkultury Emo 
uważają się bowiem za osoby bardzo wrażli-
we i mało odporne na otaczające je zło. Subkul-
tura Emo jest jedną z najmłodszych subkultur, 
powstała bowiem na początku XXI wieku. Po-
jawiła się jako znak protestu wobec brutalności 
życia i zamiłowania do dóbr materialnych,  
wycofania emocji i uczuć na drugi plan.. Przez 
prawie każdą współczesną definicję styl ubie-
rania emo charakteryzuje się noszeniem dżin-
sów rurek zarówno przez dziewczyny, jak 
chłopców, długie ukośne grzywki zaczesane na 
jedną połowę twarzy, na jedno lub oboje oczu, 
oczy zarysowane czarną kredką - z reguły czar-
ne, proste włosy, wąskie t-shirty, paski nabija-
ne ćwiekami  opaski na nadgarstki, materiało-
we tenisówki lub inne buty. Krytycy uznali 
modę za "żenującą", a ludzi jako wyobrażają-
cych sobie lub udających, że prowadzą ostre, 
pełne bólu życie, podczas gdy żyją w wy-
godnych domach. 

Subkultura młodzieżowa pochodząca z Japonii 
powstała w oparciu o styl z epoki wiktoriań-
skiej, jak również rokoko. Została zapoczątko-

wana w latach 80-tych XX wieku. Klasyczną czę-
ścią stroju jest długa spódnica do kolan oraz gor-
sety, Częścią kostiumu są też bluzki, podkola-
nówki i pończochy oraz różne nakrycia czy deko-
racje głowy. Moda lolita ewoluowała w kilka róż-
nych podgatunków i wykształciła subkulturę, 
która jest obecna w wielu częściach świata. Naj-
popularniejsze rodzaje, które wykształciły się w 
modzie lolita: Gothic Lolita, Sweet Lolita, Classic 
Lolita, Punk Lolita. 
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…terrarystyce  
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CIEKAWOSTKI O …  M. Gacek 

Opis: Stosunkowo duży dusi-
ciel o krępej budowie, ciało 
osiąga największy obwód  
w okolicy połowy długości. 
Głowa niewielka, wyraźnie 
wyodrębniona, o trójkątnym 
kształcie, oczy niewielkie, 
charakterystyczna pionowa 
źrenica, tęczówka jasnożółta. 
Ubarwienie różni się nieco  
w zależności od podgatunku.  Boa Constrictor - Boa dusiciel 

Pokarm:W naturze poluje na nie-
wielkie ssaki, ptaki, płazy, gady, 
a nawet ryby, w warunkach ter-
raryjnych karmiony jest szczura-
mi, chomikami, świnkami mor-
skimi, królikami i kurczętami. Jak 
wszystkie dusiciele, ofiarę dusi, 
a następnie połyka w całości. 

Biotop:Tropikalne lasy równikowe, niektóre podgatunki żyją 
w nieco chłodniejszym i bardziej suchym klimacie. Prowadzi 

przeważnie naziemny tryb życia, jednak w poszukiwaniu 
pokarmu często wchodzi na drzewa. Za dnia większość 

czasu spędza w rozmaitych kryjówkach – jamach, pomiędzy 
korzeniami drzew itp. 

Moja kochana  :) 

Ciekawostka 

rosną  do 3–4 metrów. Samice s ą  

zazwyczaj o 30–50 cm dłuż sze od 

samców. Osobniki hodowane  

w niewoli najczę ś ciej nie przekra-

czaj ą  2,5 m. 

Opis i rozmia-
ry:Żyje do 15 lat 
(samica), 5 lat 
(samiec), wielkość 
ciała do 6 cm 
(samica), do 5 cm 
(samiec).Samica 

ma czarny odwłok z pomarańczowo -różowo-
czarnym wzorem, odnóża czarne z różowo-
pomarańczowymi plamami na ostatnich dwóch.  

Biotop:  Główne miejsce 
występowania: wilgotne 
lasy tropikalne Wenezueli.  
Ptaszniki nie są agresyw-
ne, chociaż zdarzają się 
rzadkie wyjątki. Główną 
zaletą, pomijając jego wy-
gląd, jest akrobatyka.  

Obrona: opuchlizna, 
swędzenie oraz deli-
katne pieczenie. 
Ptasznik rzadko broni 
się ukąszeniem; 
główną formą obrony, 
jest pozorowanie ata-
ku przez uderzenie 
przednimi odnóżami 
w przeciwnika, jeżeli 
przeciwnik nie odej-
dzie, irminia ucieka.  

Ciekawostka Często gniazda są 
bardzo efektowne i posiadają 
wiele korytarzy, którymi pająk się 
przemieszcza i które przydają mu 
się w razie ucieczki. 

Psalmopoeus irminia - Ptasznik wenezuelski 

Eublepharis macularius - 

Opis:Gekon lam-
parci cechuje się 
ruchomymi powie-
kami - jako jedyne 
gekony śpią z za-
mkniętymi ocza-
mi. Na palcach 
posiada pazurki 
zamiast czepnych 
przylg , dlatego 
też nie potrafi 
wspinać się po 
gładkich po-
wierzchniach, ale 
za to może zna-
komicie kopać. 

Żywienie: Eublepharis 
macularius są zwierzętami 
mięsożernymi. Odżywiają 
się głównie owadami  
i drobnymi kręgowcami. 
Podstawę ich diety stano-
wią świerszcze lub mącz-
nik młynarek. Gekony te 

są doskonale przystosowane do długotrwałego 
niejedzenia pokarmu. Gromadzą one zapasy 
tłuszczu i wody w ogonie.  

Rozmiary: Gekon lamparci 
osiąga przeważnie długość 

22-28 cm. Maksymalny 
rozmiar ciała osiąga po 
około 2-3 latach życia.  

Występowanie: 
Zamieszkują pu-
stynne i półpu-
stynne górskie 
tereny Azji. 
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HUMOR DLA KAŻDEGO S. Żuczek, W. Rybarska 

Ojciec przy-
jeżdża do sy-
na na studia 
odwiedzić go 
w akademiku i zrobić mu zarazem nie-
spodziankę. 
Znajduje więc jego pokój, puka i pyta: 
- Czy tu mieszka Janek Nowak? 
A głos ze środka pokoju mu odpowiada: 
- Taaa, weź go połóż pod drzwiami! 

Kolega podwozi kolegę no-
wym samochodem: 
- Nie wiesz, jak często trze-

ba zmieniać olej? 
- Nie wiem, ale 
mój kolega zmie-
nia co 5 lat. 
- A co ma? 
- Budę z fryt-
kami. 

 

Jaś pyta dziadka: 
- Dziadku, czy leciałeś już samolotem? 
- Tak. 
- A bałeś się? 
- Tylko za pierwszym razem. 
- A później? 
- Później już nie 
latałem. 

Mama pyta Jasia: 
- Co dziś robiłeś na podwórku? 
- Udawałem ptaka. 
- A co robiłeś - śpiewałeś 
czy ćwierkałeś? 
- Jadłem robaki. 

Jasiu rozmawia z ojcem: 
- Tatusiu, chyba muszę iść 
do okulisty! 
- Dlaczego? 
- Bo od dawna nie widzę kie-
szonkowego, które miałeś mi 
dawać! 

Pani od języka polskiego  
pyta Jasia: 
- Jeżeli powiem jestem pięk-
na, to jaki to będzie czas? 
- Z całą pewnością przeszły 

Przychodzi facet do lekarza twierdząc, że 
jest ogólnie w złej kondycji fizycznej. Doktor 
poddał go całej serii badań, po czym mówi:  
- Wie pan co? W tej chwili nie mogę dokład-
nie stwierdzić co panu dolega, ale myślę,  
że to wszystko przez alkohol.  
- A jest tu jakiś trzeźwy lekarz? - zapytał  
z ciekawości facet. 

Pielęgniarka pyta pacjenta.  
- Miewa pan czasem jakieś 
nudności ?  
- Nie, mam tu takie małe radyj-
ko. 

- Ból w pana lewym kolanie to kwestia wieku 
– wyjaśnia pacjentowi lekarz.  
- Ciekawe – denerwuje się pacjent – drugie 
kolano tak samo stare, a nie boli... 
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