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CO W SZKOLE PISZCZY? 

Strona 2 

Dnia 17 października w naszej szkole, jak  
i w całej Polsce, nauczyciele obchodzili swo-
je własne święto. Przygotowany został wy-
stęp klas gimnazjalnych i podstawowych.  

W dniu 07.10.2014 r. miały miejsce 
otrzęsiny klas I gimnazjum zorganizo-
wane przez uczniów klas II.  Przepro-
wadzono liczne konkurencje oraz dys-
kotekę. Młodsi koledzy świetnie się ba-
wili, każdy na swój sposób. Uczniowie 
uczestniczący w zabawie, jak i ci nie-
obecni stali się pełnoprawnymi ucznia-
mi naszego gimnazjum. 

 

 

W październiku odbyło się pasowanie na 
ucznia. Jak co roku Dyrektor mianował 
uczniów pełnoprawnymi obywatelami 
naszej szkoły. Pierwszoklasistom wręczo-
no legitymacje szkolną. Po całej uroczy-
stości rodzice zorganizowali poczęstunek 
dla swoich pociech. 



KILKA PYTAŃ DO...                                                   Damiana Majera 
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A. Mróz: Od jak dawna należysz do Związku Strzeleckiego? 
 
D. Majer: Do  „Strzelca’’ należę już 9 lat. 
 
A. Mróz: Kiedy zacząłeś chodzić na zbiórki i co cię do tego zachęciło? 
 
D. Majer: Zacząłem chodzić w 1 klasie gimnazjum i zachęciło mnie to, że miałem możliwość podnie-
sienia oceny z zachowania oraz z wos-u i historii, a później sama struktura strzelca wciąga. 
 
A. Mróz: Czym zajmujecie się na zbiórkach? 
 
 D. Majer: Zgłębiamy wiedzę w zakresie służby mundurowej, a także ćwiczymy musztrę. Strzelcy 
przechodzą szkolenia unitarne, w których skład wchodzi m.in. składanie i rozkładanie broni, zapo-
znanie się z odzieżą przeciwchemiczną, topografia, łączność itp. Po rocznym szkoleniu przechodzi-
my bardziej specjalistyczne kursy lekkiej  piechoty. 
 
A. Mróz: W takiej organizacji z pewnością organizowane są rożne wyjazdy. Mógłbyś powiedzieć 

jakie i czego się na nich uczycie? 
 
 D. Majer: W ciągu roku strzeleckiego jest bardzo dużo wyjazdów szkoleniowych, jak i turystycz-
nych. Jednym z najbardziej wyczekiwanych wyjazdów jest wyjazd do Ośrodka Szkolenia Górskie-
go w Trzciańcu. Jest to jedyny poligon o charakterze górskim i przechodzimy tam cykl szkolenia uni-
tarnego, czyli podstawowego. Oprócz tego wybranych 12 osób ma szansę dostać się na kurs do-
wódców drużyn. Jest także możliwość przejścia szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego/
ratownictwa pola walki oraz wspinaczki wysokogórskiej. Oprócz tego są także wyjazdy do Lwowa, 
Warszawy, Częstochowy itp.. 
 
A. Mróz: W „Strzelcu” istnieje pewna hierarchia. Na jakim miejscu się w niej znajdujesz? 
 
D. Majer: W „Strzelcu” hierarchia jest jak w wojsku. Są dowódcy i podwładni. Ja jestem drużyno-
wym ZS i  dowódcą plutonu Zwięczyca-Boguchwała. 
 
A. Mróz: Co Ci się podoba w byciu strzelcem? 
 
D. Majer: W byciu strzelcem podoba mi się to, że mogę rozwijać swoje umiejętności militarne, prze-
żywać przygody pełne adrenaliny i niespodziewanych akcji. Dzięki „Strzelcowi” poznałem wielu 
ciekawych ludzi. Nie ma takich rzeczy, które mi się nie podobają. Owszem, czasem jest ciężko  
i warunki są ekstremalne, ale dzięki temu kształtuję i umacniam swój charakter. 
 
A. Mróz: Czy poza „Strzelcem” masz jakieś inne zainteresowania? 
 
D. Majer: Oczywiście, że tak. Moją pasją są motocykle. Wraz z przyjaciółmi jeżdżę na zloty  
i spotkania motocyklowe. 
 

A. Mróz: Dziękuje za rozmowę. 

 



ŚWIAT FILMÓW 
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Gatunek : dramat  
Produkcja: USA 
Reżyseria: Josh Boone 
scenariusz: Scoot Neustadter, Michael H. Weber 
Długość filmu: 2godziny 5 minut  
Główni  bohaterowie  filmu :  

Hazel (Shailene Woodley)  
 Gus (Ansel Elgort) 

 

Film „Gwiazd Naszych Wina‘’ opowiada o parze nastolatków, Hazel i Gus którzy mimo 
młodego wieku musieli stawić czoła przeciwnościom losu. Hazel, która choruje na raka  
i Gus, były koszykarz, któremu świat się zawalił, gdy amputowano mu nogę połączyła  
niechęć do tego co przeciętne i wielka miłość. Poznali się na  spotkaniu grupy wsparcia 
dla osób chorych na raka. Dziewczyna ma 17 lat i bardzo nadopiekuńczych rodziców, 
bardzo ich kocha. Z Gusem łączą ją nie tylko doświadczenia związane z chorobą ale 
również miłość do książek. Hazel marzy aby poznać autora ulubionej książki Petera van 
Houtena. Wielokrotnie próbowała nawiązać z nim kontakt ale nie udało się jej. Wytrwa-
łość Gusa zostaje nagrodzona. Dotarł do pisarza i został zaproszony na spotkanie  
w Amsterdamie, zabrał ze sobą Hazel . 



SPORT 
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 Wspinaczka samotna (#1sport ekstremalny) 

W piątek 24 października odbył się mecz 
rzeszowskich siatkarek  z Legovią. Nasze 

dziewczęta były lepsze od rywalek  
praktycznie w każdym elemencie gry.  

Dzięki temu wygrały z przeciwnikiem 3:0 
(25:23, 25:21, 25:22). Najlepszą  

zawodniczką meczu została Magda  
Jagodzińska z Developres SkyRes Rzeszów. 
Zdobyła ona aż 20 punktów, miała 44% 

skuteczności w ataku. Najlepszą  
przeciwniczką klubu SK Bank Legionovia 

była Daria Paszek która również zdobyła 
imponującą liczbę 15 punktów. 

Teraz kilka słów o wspinaczce samotnej. Jest to nadzwyczaj ekstremalny  
i trudny do uprawiania sport. Śmiałkowie, którzy wspinają się na kilku-
dziesięcio lub nawet kilkusetmetrowe ściany bez żadnych zabezpieczeń 
nie zostawiają sobie marginesu na popełnienie najmniejszego błędu. 
Sportowiec, który wejdzie na szczyt zeskakuje z niej ze spadochronem. 

Pływanie pod lodem (#2 sport ekstremalny) 

Od sierpniowych kąpieli polskich morsów w Bałtyku do ekstre-
malnych sportów już blisko, jednak odmrażanie ciała przybiera 
też nieco bardziej specyficzne formy. Gdzieniegdzie popular-
ne jest wycinanie okręgu w lodzie nad jeziorami i nurkowanie 
w nich. Dodatkową atrakcją jest poszukanie przerę-
bla, który umożliwia  powrót na powierzchnię. 



W ŚWIECIE KOMPUTERÓW 
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Leia Display System 
 
„Ekrany skonstruowane przez naszych rodaków umożliwiają wyświetlanie w powietrzu interak-
tywnych obrazów. Co ważne nie mamy tu do czynienia z wczesnym prototypem – wyświetlacze 
weszły już do masowej produkcji!”. 

Polska jako pierwsza na świecie skonstruowała urządzenie, które umożliwia wyświetlanie różnych 
obrazów w powietrzu. Inspiracją do stworzenia był słynny fragment filmu „Gwiezdne wojny”. 
Leia Display System  tak nazywa się ten ekran. Sprzęt opiera się na istniejącej już projekcji 
obrazu na warstwie pary wodnej jednak w tym urządzeniu jest to znacznie udoskonalone, 
„Tworząc urządzenie, zależało nam na tym, aby wiązka mgły była jak najcieńsza i laminarna 
(nieskłębiona) na możliwie najdłuższym dystansie. W takiej postaci pozostaje ona niemal 
niewidoczna i jednocześnie świetnie oddaje nawet najmniejsze detale obrazu”– tłumaczy Daniel 
Skutela, główny konstruktor LDS. 

„Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykorzystali platformę Intel Galileo 

do bardzo ambitnego projektu. Można wręcz powiedzieć, że kosmicznego.” 

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowali specjalną sondę z rozmiesz-
czonymi dookoła 12 kamerami HD i licznymi czujnikami. Cały system kontrolowała platforma Intel Galileo. 
Eksperyment naukowy polegał na wzniesieniu balonu w stratosferę z dwunastoma kamerami, które nagry-
wają w jakości HD oraz płytą Intel Galileo. Celem misji było przeanalizowanie danych zebranych za pomo-
cą mikrokontrolera. 



W ŚWIECIE GIER 
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Chwilę temu odbyła się premiera kultowej gry Call of Duty: Advenced Warfare. Jest to  
15 odsłona popularnej serii gier o tematyce wojennej. Posiada dynamiczną i widowiskową  
akcję oraz żywą i realistyczną grafikę. Fabuła opowiada o losach szeregowego Mitchella- 
doskonale wyszkolonego żołnierza, który wraz ze swoim oddziałem musi zapanować nad 
chaosem rywalizacji między prywatnymi korporacjami militarnymi. W postać tą wcielamy 
się podczas rozgrywki. Jak to w każdej części możemy skorzystać z opcji kampanii pod-
czas, której wykonujemy różne misje oraz zadania np. sterowanie samolotem myśliwskim. 
Na pewno w dniu premiery zachęcamy do kupna tej wspaniałej FPS'ówki. 

Kolejną grą, którą wam przedstawimy jest Śródziemie: Cień Mordoru. Ukazała się ona  
30 września 2014 roku. Tym razem jesteśmy strażnikiem Talionem opętanym przez upiora, 
naszym zadaniem jest dokonanie zemsty na Sauronie. Akcja rozgrywa się w Śródziemiu 
pomiędzy wydarzeniami z książek "Hobbit" i "Władca Pierścieni". W trakcie kampanii 
możemy odkryć także prawdę o istocie stojącej za jego powrotem do świata żywych  
oraz poznać historię powstania Pierścieni Władzy. Gra kładzie duży nacisk na fabułę,  
a podejmowane przez graczy decyzje skutkują poważnymi konsekwencjami w dalszych 
fragmentach opowieści. Rozgrywkę obserwujemy zza pleców postaci co naprawdę popra-
wia nam grafikę. Gra idealnie wpasowuje się w świat stworzony przez J.R.R. Tolkiena. 



CO, JAK, DLACZEGO?                                           Chińskie wynalazki 
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W tym wydaniu Co, jak, dlaczego? będę Wam prezentował śmieszne wynalazki i nie tylko. 

W pierwszej odsłonie czeka na Was „Torba na bandytów” oraz „Dziecięce nosidełko” według 

pomysłu Jacka Milford. 

Torba na bandytów 

 

Ta torba miała uniemożliwić złodziejom kładzenie 

ich brutalnych rąk na czyimś majątku, tyle tylko,  

że nie działała zbyt dobrze. Zasadą wynalezionej 

przez Johna Rinfreta torby jest to, że pociąga się 

za łańcuch, co powoduje, że dno torby opada,  

a rzeczy właściciela lądują na ziemi. Wszystko 

ładnie pięknie, tylko że bandyta może po prostu 

chwycić nasze rzeczy z podłogi i wziąć nogi za 

pas…  

Dziecięce nosidełko 
 
W drugim wynalazku rzucimy okiem na to 
niestandardowe nosidełko zaprojektowa-
ne przez Jacka Milford. Hokeista z zespo-
łu Wembley Monarchs wymyślił ten niesa-
mowity koszyczek po to, żeby jego dziec-
ko mogło towarzyszyć jemu oraz jego żo-
nie podczas ich lodowych szaleństw. Jasne, 
któż nie chciałby zabrać ze sobą malutkie-
go, delikatnego dziecka na twarde jak 
skała lodowisko…  
 



CIEKAWOSTKI 
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Polscy ekolodzy wreszcie zadbali o nasze  dziko żyją-
ce pszczoły, które są bardzo ważne dla nas i dla ca-
łego środowiska naturalnego. W 17 polskich miastach 
powstało 100 hoteli, w których owady będą mogły 
znaleźć schronienie przed deszczem, miejsce do życia, 
jak również do przetrwania zimy. Hotele budowane 
były w ramach akcji Greenpeace "Przychylmy Pszczo-
łom Nieba". 

Hotele dla pszczół 

Można uzależnić się od opalania?  

Czy wiedziałeś ze promienie słoneczne przyczyniają 
się do powstawania w skórze endorfin oraz hormo-
nów, które poprawiają samopoczucie? Zaobserwowa-
no na przykład, że w grupie studentów korzystających 
z solariów jedna na trzy osoby spełniała kryteria uza-
leżnienia. Wniosek jest taki,  że nawet najgorszy 
dzień może być tym najlepszym. 

Nauka języka podczas snu? Możliwe!  

Nauka przez sen budzi ogromne zainteresowanie, bo 
przecież wielu z nas zamiast spędzać czas nad książką, 
powtarzając do znudzenia ćwiczenia, wolałoby spędzić 
go zupełnie inaczej, przyjemniej, zaś sen jest idealnym 
czasem na naukę, bez wysiłku, przy tzw. okazji. Nieste-
ty nie jest to aż tak proste. Odkrycia naukowców bada-
jących działanie mózgu i jego zdolność do nauki w po-
łączeniu z ogromnym zainteresowaniem nauką przez 
sen sprawiły, że temat ten podchwyciły szkoły językowe 
oferując naukę języka obcego w śnie.  



FOTORELACJA 
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Jak myślisz te 
dzieciaczki to się 
będą uczyły ? 

Nie...
Ale ale…. 

Fajnie !!! 

Światełko 

Mamusiu !! 

Patrz co mam... 

W szóstej klasie 

będę miał 6.0   

Ty nie wiesz 

ile jest 2+2. 

Ja wiem, ja wiem 

To jest 4 ! 

Nie boję tego 

ołówka  

A powinieneś!  



HUMOR 
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Co to jest: zielone, ogolone i skacze? 
- Żołnierz na dyskotece. 
 
Co żołnierz je? 
- Żołnierz je obrońcą ojczyzny 
 
Jak się nazywa mały Turek? 
- Miniaturek. 
 
Jak się nazywa syn optyka? 
- Synoptyk. 
 
Czym się różni policjant od księdza? 
- Ksiądz mówi "Pan z wami", a policjant "Pan z nami". 
 
Co to jest: zielone, ogolone, leży pod drzewem  
i chrapie? 
- Leśniczy po wypłacie. 
 
Dlaczego Robin Hood? 
- Bo mało jadł. 
 
Dlaczego Kinga została świętą? 
- Bo Bolesław był Wstydliwy! 
 
Dlaczego wygoniono garbatego z basenu? 
- Bo straszył ludzi udając rekina. 
 
Co ma dziesięć tysięcy kalorii? 
- Pięć tysięcy Tic-taców. 

1.Jaki kolor ma czerwony parasol?  
-Zielony 
-Czerwony 
-Niebieski 
 
2. Ile jest liczb jednocyfrowych?  
-15 
-10 
-20 
 
3.W co ma dziewczyna sukienkę, która ma 
sukienkę w kwiaty?  
-Słońce 
-Kwiaty 
-Kropki 
 
4.Z czego są zapałki?  
-Drewna 
-Metalu 
-Plastiku 
 
5.Które to jest pytanie?  
-10 
-1000 
-5 
 
6.Kto pobił rekord świata w wymiotowaniu 
(4h)?  
-Dalton 
-Lucky Luck  
-Kiepski 
 
7.Jaki znak ma dodawanie?  
-Plus 
-Minus 
-Razy 
 
8.Jak nazywa się nasz kraj?  
-Francja 
-Polska 
-Niemcy 
 
9.Jaki klawisz na klawiaturze komputerowej 
kasuje coś?  
-Delete 
-Enter 
-F1 
 
10.Ile jest 2+2 
-Osiem 
-Pięć 
-Cztery 

Żona prze
strz

ega męża: 

- K
aziu
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 na
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ch 

imienin
ach 

nie
 prze
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holem. Pamiętasz, 
jak 

sko
ńcz
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 Kowalski

ch?
 

- N
ie...  

Nauczycielka pyta Kazia: - Gdzie jest podmiot w zdaniu: 
"Złodziej klejnotów został aresz-
towany"? 
- W więzieniu, proszę pani. 

Żona wpada do domu i woła do mę-
ża: 
- Mam dla ciebie dobrą wiadomość! 
- Jaką? 
- Nie na darmo opłaciłeś autocasco! 



GALERIA NASZEJ SZKOŁY 
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Życzymy miłego czytania!!! 
 
Zespół redaktorów: 
-Adam Mróz - redaktor naczelny 
-Miłosz Hajduk—zca redaktora naczelnego 
-Ania Łagodzińska 
-Natalia Bać 
-Robert Kilar 
-Adrian Miąsik 
-Bartek Hałoń 
-Hubert Oczoś 
 

Odpowiedzi do quizu: 
Odp1:czerwomy 
Odp2: dziesięć 
Odp3: kropki 
Odp4: drewna 
Odp5: piąte 
Odp6: kiepski 
Odp7: brak odpowiedzi 
Odp8: Polska 
Odp9: enter 
Odp10: cztery 
 


