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Pinezka 



Czekamy na Wasze listy i komentarze dotyczące gazetki  

i spraw szkolnych.  Autorzy najciekawszych listów otrzymają  

następny numer „Pinezki” gratis! Pisz na: pinezka_13@o2.pl  

LISTY I PORADY 

 Pinezka 2 

SŁÓWKO OD REDAKCJI 
 

              
         

    Drodzy czytelnicy! 

 Oto następny numer „Pinezki”, już w nowej odsłonie. Nazwa się nie 
zmieniła, ale szata graficzna jest nieco ciekawsza. Lecz nie o tym mowa. 
Chcemy pochwalić się Wam liczbą sprzedanych egzemplarzy pierwszego 
numeru– ponad 40 sztuk i był to rekordowy nakład w historii szkolnej  
gazetki. Cały zespół redakcyjny jest pod wielkim wrażeniem,  

że tak  zaciekawiła Was „Pinezka” i ze wszystkich sił będziemy starać się nie zawieść  
Waszego zaufania.  

 „Już od jakiegoś czasu podoba mi się jedna 
dziewczyna z klasy. Co robić? Powiedzieć jej to wprost, a może naj-
pierw gdzieś zaprosić?” 

 Skoro koleżanka podoba Ci się od dłuższego czasu zastana-

wiam się dlaczego nie zdecydowałeś się dotychczas na żaden krok;> 

Uważam, że o uczuciach należy mówić otwarcie, ale żeby koleżanki 

nie przestraszyć należałoby zacząć od „oswojenia” jej z myślą, że 

jesteś nią zainteresowany. Zatem zacznij okazywać jej sympatię w 

spontanicznych sytuacjach w szkole. W momencie gdy uznasz, że zy-

skałeś jej przychylność wystąp z propozycją wspólnego spaceru, piz-

zy itp. Jeśli się zgodzi, masz zielone światło, żeby się ujawnić, jeśli nie 

… Nie zakładajmy smutnych scenariuszy. Liczę na Twoje wy-

czucie, cierpliwość i łagodność, bo przecież nikogo nie można 

do niczego zmuszać. Powodzenia!! ;) 

 
 

 

Jak uczyć się, aby zapamiętać na długi czas nowe informacje?  
Nauka do sprawdzianu, czy do egzaminu zwykle spędza sen z oczu 

wielu młodym ludziom. Postaraj się jednak wykorzystać maksymalnie 

czas przeznaczony na naukę. Zrezygnuj ze wszystkiego, co Cię roz-

prasza, do nauki usiądź wypoczęty i zrelaksowany. Stres i prze-

męczenie nie sprzyjają zapamiętywaniu! Tekst czytaj ze zrozu-

mieniem, najlepiej na głos. Po przeczytaniu partii materiału po-

wtórz. Co jakiś czas rób przerwy na odpoczynek, wyjdź na 

świeże powietrze lub wykonaj kilka ćwiczeń. Stosując się do tych 

zasad sprawisz, że nauka przestanie być Twoim utrapieniem. 

Redaktor naczelny 
    Rafał Winiarski 
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[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole 

tekstowe można umieścić w dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty 

Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowanie pola tekstowego cyta-

tu.] 
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CO W SZKOLE PISZCZY... 

 21 października w naszej szkole odbyła sie III Szkolna   
Wystawa Zwierząt. Na pokazie pojawiło się dużo naszych ukocha-

nych, domowych pupilków wraz z właścicielami.  
Liczne kotki i pieski doskonale prezentowały się  
ciekawym „oglądaczom”. Nie mogło się też obejść 
bez ptaków, żółwi i chomików, one też gościły w na-
szej szkole. Imprezę przygotowali wychowawcy 
świetlicy: p.  Monika Klucznik, p. Katarzyna Baran 
oraz p. Radosław Sztaba. Przy nagłośnieniu i muzy-
ce pomagali uczniowie z klasy IIa Gimnazjum.  
Kolejna Wystawa za rok, a Was wszystkich już dziś 
na nią serdecznie zapraszamy!  

   Wystawa zwierząt 

11 listopada  

 18 listopada w naszej szkole ob-
chodzono 92. rocznicę  Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę.  Celem aka-
demii było przypomnienie dramatycznej 

historii naszego narodu oraz uświadomie-
nie czym jest patriotyzm.  Uczniowie naszej szkoły przygoto-

wali bardzo interesującą i pełną wrażeń lekcję historii w for-
mie występu artystycznego. Inscenizacja ta była przez mło-
dych artystów wystawiona zarówno dla uczniów naszej szkoły, 
jak i dla rodziców oraz przedstawicieli władz lokalnych w for-
mie wieczornicy. W akademii udział wzięły klasy: Va, Vb ,VIb 

Szkoły Podstawowej oraz IA i IIA Gimnazjum. 
Swój patriotyzm wyraziły również dzieci z 
zerówki, które zaprezentowały  
pokaz tańców ludowych. Na zakończenie 
wieczornicy wystąpił nasz szkolny ze-
spół cheerleaderek. Wszyscy byli pod 
wrażeniem występu, czego wyrazem 
stały się długie brawa. 

Redaktorzy prowadzący: 

Jessica Sieńko 
Łukasz Gaj 
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 Każde koło posiada swego opiekuna -  
u nas jest nim Pani katechetka Barbara Buczek  
i ksiądz wikary Tomasz Rusyn. Na tych spotka-
niach modlimy się i rozważamy prawdy wiary, 
które miały miejsce w danym tygodniu. Aktualnie 
trwa akcja, abyśmy pomogli dzieciom na Ukra-
inie przetrwać zimę. Więcej informacji udzieli 
wam Pani Barbara Buczek oraz ksiądz Tomek. 

Niedawno uczestniczyłem w obchodach 15-lecia 
SKC. Odbyły się one w kościele Chrystusa Króla 
na ulicy 

Księdza Jałowego oraz w II LO. Po mszy udaliśmy 
się do liceum i tam odbyło się spotkanie forma-
cyjne pod przewodnictwem Biskupa Kazimierza 
Górnego oraz głównego organizatora SKC na 
Podkarpaciu. Jeszcze raz zapraszam  wszystkich 
na spotkania SKC w 
czwartki. Do zoba-
czenia! 

Szkolne Koło Caritas 

Ł.Gaj 

 Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją 
uczniowską działającą na terenie naszej szkoły 
(Gimnazjum), która włącza się w działalność charyta-
tywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną 
przez Caritas diecezjalną i parafialną. Członkami 
koła mogą być uczniowie, którzy akceptują cele dzia-
łania zawarte w jego Statucie. Liczba członków koła 
waha się od 5 – 10 uczniów (minimum), ale zdarza 
się, że w niektórych szkołach liczba młodych wolonta-
riuszy przekracza 100 uczniów. Wtedy zazwyczaj 
dzielą się na sekcje, podejmujące różne formy dzia-
łalności. W naszej szkole liczba członków wynosi 6-7 
osób, ale czekamy na więcej. Jeżeli ktoś chciałby do-
łączyć do nas to spotkania odbywają się na długiej 
przerwie w czwartki o 11.15 w sali komputerowej na 
drugim piętrze. 

POMAGAĆ K AŻDY  MOŻE!!! 
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KILKA PYTAŃ DO... 

  
 
Wszyscy byli pod wrażeniem Twojego śpiewu podczas akademii i wie-
czornicy z okazji Święta Niepodległości. Powiedz od jak dawna śpiewasz?   
- Zajmuję się tym już 4 lata. Śpiewanie jest dla mnie wielkim przeżyciem. 
 
Czy doskonalisz swoje umiejętności wokalne? 
- Tak. Chodzę do prywatnej szkoły - Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. 
 
Czy masz jakieś sukcesy na swoim koncie? 
- Brałam udział w kilku konkursach oraz miałam wiele koncertów, najczęściej w Teatrze 
„Maska” w Rzeszowie. 

 
Wiemy, że w dniu wieczornicy uczestniczyłaś w jakimś konkursie… Organizatorzy 
obawiali się, że nie dotrzesz na czas. Możesz zdradzić nam jakieś szczegóły? 
- Brałam udział w Festiwalu Piosenki na Podpromiu i wyśpiewałam nagrodę - będę  

uczestniczyła w warsztatach wokalnych, a w styczniu biorę udział w nagraniu płyty.  
 
Gratuluję. Podczas wieczornicy wykonywałaś piosenkę „Może to przeznaczenie”  
z repertuaru Andrzeja Rosiewicza. Powiedz, czy starasz się naśladować artystów?  
- Nie naśladuję innych wokalistów, zawsze staram się być sobą. 

 
Czy są takie piosenki, które lubisz śpiewać najbardziej? 
- Tak, lubię śpiewać wesołe i rytmiczne piosenki, a nie smutne. 
 
Czy oprócz śpiewania, masz jakieś inne zainteresowania, pasje, 
którym poświęcasz wolny czas? 
- Lubię tańczyć i rysować. 
 
A jak podoba Ci się w naszej szkole? 
- Lubię ją, bo czuję się tu dobrze i mam wiele koleżanek. 
 
Jaki jest Twój ulubiony przedmiot i dlaczego właśnie ten? 
- Najbardziej lubię język polski, bo uczy nas bardzo sympatyczna  
  i wesoła Pani Marzena Grzebyk. 
 

Co myślisz o naszych nauczycielach? 
- Wszyscy nauczyciele są bardzo mili i życzliwi. 
 
Czy chciałabyś przekazać coś naszym czytelnikom? A może 
kogoś pozdrowić? 
 - Tak ,chciałabym pozdrowić Klaudię Urzędowską i całą klasę Va. 
 
Dziękuję za rozmowę.                                  R. Winiarski 

...Kamili Krupy 
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TROCHĘ KULTURY 

 Charlie St. Cloud  miał wszystko: wygląd, talent  
i umiejętności. Jego przyszłość nie mogła jawić się  
w jaśniejszych barwach. Wystarczył jednak jeden pijany 
kierowca, by ją wymazać. Charlie miał zginąć,  
a jednak cudem przeżył. Jego młodszy brat nie miał tyle 
szczęścia. Zmarł na miejscu, jednak pozostał na Ziemi,  
by wypełnić przyrzeczenie, jakie sobie złożyli. Od tej pory 
Charlie co wieczór spotyka brata i nic więcej się dla niego 
nie liczy. "Charlie St. Cloud" to opowieść o istnieniu 
pomiędzy, o przebywaniu na rozdrożu i niemożności 
podjęcia jakiegokolwiek działania. Charlie znajduje się 
pomiędzy światem żywych i martwych. Nie potrafi odnaleźć 
się w tym pierwszym, nie ma wstępu do drugiego. Charlie 
znajduje się też 
pomiędzy miłością 
a poczuciem winy. 

Nie obawiajcie się jednak. Najnowszy 
film Burra Steersa nie jest poważnym 
traktatem filozoficznym o naturze życia  
i śmierci. "Charlie St. Cloud" to obraz 
prosty i przystępny dla każdego.  

Charlie St. Cloud 

Oskar i pani Róża 
 Bardzo piękna i wzruszająca opowieść o chorym chłopcu.  
Mądra i ciekawa historia, która pokazuje, jak walczyć z przeciwno-
ściami losu, odnaleźć w sobie nadzieję na lepsze jutro. 12 dni życia 
chłopca autor ukazuje w poruszający sposób. Oskar mimo to, iż wie-
dział, że umrze, postanowił jak najlepiej przeżyć pozostały czas 
swojego życia. Pomagała mu w tym pani Róża, wolontariuszka, która 
każdego dnia podtrzymywała go na duchu. Polecam! 

 

Redaktor prowadzący: 

       A. Warchoł 
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PALCEM PO MAPIE    

Jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich wokalistek  

o bardzo bogatym dorobku artystycznym. Utalentowana  

i pracowita. Perfekcjonistka, ciągle rozwijająca swoją pasję  

muzyczną, a także artystka otwarta na nowe i ciekawe projekty  

muzyczne. Karierę rozpoczęła już w dzieciństwie, od ponad dziesięciu 

lat kontynuuje swoją dojrzałą działalność artystyczną, nagrywając 

płyty i koncertując w całej Polsce, jak też poza jej  granicami. Jej najnowszymi hitami są m.in.: 

 „To jest komiks” i „Wierność jest Nudna”. 

Natalia Kukulska 

 

 

 

 

Piosenkarka 

Data wydania 

Rok 1, numer 1 

Bieszczady – zachodnia część  

Beskidów Wschodnich, między 

Przełęczą Łupkowską (640 m 

n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską 

(933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt 

Bieszczadów to Pikuj (1405 m 

n.p.m., na Ukrainie), zaś na teryto-

rium Polski – Tarnica (1346 m 

n.p.m.). Dzielą się na: 

Bieszczady Zachodnie  

Bieszczady Wschodnie  

Bieszczady                     Bukowe Berdo 

Bukowe Berdo to jedna z piękniejszych połonin, 
szlaki na nią prowadzą z Muczanego, Pszczelin. 
Brukowe Berdo to doskonały punkt widokowy na 
najwyższe partie Bieszczadów: Tarnicę, Szeroki 
Wierch, Połoninę Caryńską i Wetlińską, 
Krzemień. 

                   

Tarnica , Wołosate 

Tarnica to  najwyższy szczyt w polskich  
Bieszczadach o wysokości 1346 m.n.p.m. Nazwa 
szczytu pochodzi z języka rumuńskiego i ozna-
cza siodło. Nie jest to   przypadkowe  gdyż 
Tarnica widziana od wsi Wołosate   
przypomina właśnie siodło. Na szczycie góry 
wznosi się kilkumetrowy krzyż, który  upamięt-
nia pobyt  na Tarnicy księdza Wojtyły  
w 1954 roku. 

 

Redaktor prowadzący: 

P. Żuk 
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PARĘ ZDAŃ O... 
...niepodległości 

N a r o d o w e  Ś w i ę t o 
Niepodległości – polskie 
ś w i ę t o  p a ń s t w o w e , 
obc hodzone co roku  
1 1  l i s t o p a d a ,  " d l a 
upamiętnienia rocznicy 
odzyskania przez Naród 
Polski niepodległego bytu 
państwowego" w 1918 roku, 
po 123 latach od rozbiorów 
dokonanych przez Austrię, 
Prusy i Rosję. Ustanowione  
w ostatnich latach II RP, 
przywrócone w roku 1989. 
Jest dniem wolnym od pracy. 

 

Odzyskiwanie przez Polskę  
niepodległości było procesem 
stopniowym i wybór 11 listopa-
da jest dość arbitralny. Uzasad-
nieniem może być zbiegnięcie się 
wydarzeń w Polsce z końcem  
I wojny światowej na świecie 
(tego samego dnia miała miejsce 
kapitulacja Niemiec na froncie 
zachodnim). 

WIERSZYKOWO 

 

Czy znacie ten kraj? 
Czy znacie ten kraj, 
Gdzie Wisła płynie, 

Wije się modra wstęga, 
Gdzie złocą się zboża 
I słychać szum morza, 

Gdzie kraj ten był wielka 
potęga? 

 
Czy znacie ten kraj, 

Gdzie na szczycie gór, 
Orzeł swe gniazdo wije, 

Gdzie malwy rosną, 
Gdzie pachnie sosna, 

Gdzie nasze serce bije? 

Z mogił krwawi powstaną  
rycerze 

Mścić wiekowe zbrodnie,  
nieprawości... 

I nad Polską uznojoną  
Ziemią 

Spłynie Orzeł, znak  
polskiej wolności! 
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Redaktor prowadzący: 

R. Winiarski 
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W ŚWIECIE KOMPUTERÓW 
   Recenzja gry ArcaniA: Ghotic 4 

 Kolejna część przy-
gód Bezimiennego rozpo-
czyna się na wyspie 
Feshyr. Nasz bohater jest 
prostym pasterzem i gło-
wę zaprząta mu myśl  
o ślubie. Podczas naszej nieobecności wioska zostaje 
najechana. Od teraz Bezimienny pała rządzą zemsty. 
Wyrusza więc do Argaan i od razu traktowany jest 
jak solidny najemnik, zabijający chordy goblinów.  
Gdy grałem w Arcanię, najbardziej wkurzało mnie to, 
co było oczywiste w poprzednich odsłonach serii, tzn. 
w czwórce  nie można swobodnie chodzić po świecie, 
który podzielony jest różnymi ‘’naturalnymi’’ przeszko-
dami lub strzeżonymi mostami (znalazłem miejsce, 
gdzie blokowała niewidzialna ściana). A więc jako fan 
Ghotica mówię: „można zagrać”, a jako fan ogólnie 
rpg’ów  mówię: „nie przegapcie tego tytułu”. 

 Pamiętamy jak 
skończyła się poprzednia 
część gry? Bezimienny 
został królem Rhobarem 
III. Programiści z nowego 
studia nie kontynuowali tej 
historii,  jedynie trochę 
p o s p l a t a l i  l o s y 
B e z i m i e n nyc h  ( t a k ,  
w nowej części też jest 
n ow y  B e z i m i e n ny ) . 
Niestety tak się starali, że 
wyszła im całkiem fajna 
gra... tylko nie Ghotic.  

Ciekawa strona komputerowa… Khan Wars 
 Khan Wars nie jest nową grą, chociaż na naszym rodzimym rynku pojawiła się stosunkowo 

niedawno. W grze wcielasz się we Władcę małego grodu, który poprzez walkę i dyplomację  

musi nie tylko utrzymać się na tronie swojego księstewka, ale również powinien najeżdżać sąsia-

dów, zawiązywać sojusze i toczyć śmiertelne boje. Na początku wybieramy nację jaką będziemy 

grać (a różnice są spore).  

 Nasze włości to jedna zapyziała wioska i zanim zaczniemy myśleć o podboju i treningu 

wojska, musimy skupić się na jej rozwoju. Gdy już mocniej staniemy na nogach i wybudujemy  

zakon, możemy zacząć przejmować zamki wrogów. Władać możemy maksymalnie 10 zamkami, 

co wbrew pozorom jest już liczbą na tyle dużą, że granie w Khan Wars na tym etapie może już 

pochłaniać pół dnia,  a nie 15 min., jak na początku. Sama rozgrywka dzieje się w czasie rzeczy-

wistym. I tak jak na początku, wybudowanie 2 poziomu farm to kwestia 3 minut, ale wbicie ich na 

poziom 25 trwa już ponad dobę. Tak samo jest w przypadku armii. 

 Napisać należy również o dosyć rozbudowa-

nym systemie Premium. Rzeczywiście da się grać za 

darmo, ale jeśli chcemy być naprawdę dobrzy, musi-

my zainwestować. Oprócz standardowych bonusów 

do surowców, najważniejszą tutaj opcją jest możliwość 

obserwowania kiedy ostatnio nasi sąsiedzi byli online 

–   a jest to kluczowe, jeżeli nie chcemy napadać  

pustych zamków i wracać z pustymi rękami … 

Redaktorzy prowadzący: 

K. Pączek 
P. Jurek 
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Z AREN SPORTOWYCH 
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Z AREN SPORTOWYCH 
Mistrz Polski bez punktów 

Lepszego początku sezonu 2010/11 
na Podpromiu siatkarze i kibice  
rzeszowskiej drużyny nie mogli  
sobie wymarzyć. Po fantastycznym 
spotkaniu Resovia pokonała Skrę 3:1 
i po raz pierwszy w historii wystę-
pów w PlusLidze zgarnęła w starciu 
z bełchatowianami 3 pkt.  

     W tym dziesięcioleciu rzeszowianie 
ani razu nie pokonali Skry w meczu 
rundy zasadniczej. Potrafili pokonać 
bełchatowian w Pucharze Polski, ale  
w fazie zasadniczej górą zawsze była 
Skra. Tą niemoc udało im się przerwać  
w momencie, gdy niewiele przemawia-
ło na ich korzyść. W dwóch pierwszych 

meczach sezonu siatkarze Ljubo Travicy nie zachwycili, a ich głównym problemem były kło-
poty zdrowotne kluczowych zawodników. Okazało się, że nawet bez Włocha Mateja Cer-
nicia, naszych siatkarzy stać na świetną grę. Największymi bohaterami ekipy gospodarzy 
byli niemiecki super atakujący Georgy Grozer i Krzysztof Ignaczak. Pierwszy imponował 
niebywałą siłą i precyzją, tak w ataku jak i zagrywce. Igła natomiast bronił nawet w naj-
bardziej nieprawdopodobnych sytuacjach i zupełnie zasłużenie został wybrany zawodni-
kiem meczu. 

 Ze szkolnego boiska... 
  

 Pod koniec zeszłego miesiąca w naszej 
szkole odbył się turniej gry w siatkówkę  
kobiet. Z tej okazji do naszej szkoły przyje-
chały drużyny, min. ze szkoły w Boguchwale.   
 Nasza drużyna składała się z uczennic 
klas VI. Po kilku emocjonujących meczach na-
sze siatkarki zajęły niestety przedostatnie, 
trzecie miejsce, a cały turniej wygrała Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Rzeszowie. Nie należy 
się jednak zniechęcać, ponieważ niewiele 
nam zabrakło, by zająć wyższe miejsca. 

 Zwycięzcom gratulujemy, a przegra-
nym życzymy szczęścia w następnych  
meczach. Miejmy nadzieję, że odbędą się 
one w naszej szkole... 

Redaktorzy prowadzący: 

K. Pączek 
P. Jurek 
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Michał Malitowski (ur. 28 maja 
1980 roku w Zielonej Górze) – 
polski tancerz tańca towarzyskiego. 
Reprezentant Polski, mistrz świata 
(w parze z Joanną Leunis) par za-
wodowych w tańcach latynoamery-
kańskich z lat 2008, 2009. Cztero-
krotnie zdobywał mistrzostwo Polski 
tańcząc z Iwoną Golczak (1997, 
1999, 2000, 2001). Jego partner-
ka to Joanna Leunis pochodząca z Belgii, razem z Michałem reprezentują Polskę 
na międzynarodowych turniejach. 

Od siebie powiem tyle, że moim największym marzeniem jest tak tańczyć jak  
Michał i jakby ktoś chciał zobaczyć jak oni to robią, to zapraszam na stronę  
youtube.pl. Oni tańczą i zdobywają medale w klasie S, czyli mistrzowskiej, ale od 
czegoś trzeba zacząć. W tańcu towarzyskim wyróżniamy 6 klas: E, D, C, B, A i na 
koniec S dla mistrzów. A to tylko tak dla przybliżenia Wam zasad tańca, dla mnie 
najbliższego. 

 

Nasi Mistrzowie 

Ł.Gaj 
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Rekordy sportowe 
 

R e k o rdz i stam i  po d w z gl ę -

de m  n aj w i ę k sz e j  i l o ści  

z do by ty c h  ty tu ł ó w  M i -

strz a P o l sk i  są:  G ó rn i k  

Z abrz e  i  R u c h  C h o -

rz ó w .  O ba k l u by  

z do by ł y  i c h  po  14  

z  ty m  , ż e  G ó rn i k  

z do by ł  5 ty tu ł ó w  

z  rz ę du .  

Najwięc ej Puc harów Polski zdobyła L egia Warszawa—13. 

H e n r y k  R e y ma n  z  W i s ł y  

K r a k ó w z d o b y ł  w j e d n y m 

s e z o n i e  3 7   g o l i  w h i s to r i i  

p o l s k i e
j  e k s tr a

k l a s y .   

Dr uży na mi, któ r e  zd o b y ły  na jwię -

ce j P ucha r ó w UEFA s ą : Inte r  Me d io -

la n, Juve ntus  Tur y n, Live r p o o l, 

B a r ce lo na  o r a z Va le ncia . 

Ws zy s tkie  zd o b y ły  ich p o  3 . 

          Najlepszym 
strzelcem w historii    
MŚ był Francuz Just 
Fontaine — zdobył 13 
bramek na Mundialu  
w roku 1958. 

Nie mc y  s ą r e k o r -

dz is t ami po d 

wz glę de m ilo ś c i 

z do by t y c h   mi-

s t r z ó w E u r o py . 
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CO, JAK, DLACZEGO... 

Dlaczego pszczoły latają? 

 Przez 70 lat naukowcy musieli żyć ze 
świadomością, że w świetle teorii fizycznych pszczoła nie 
ma prawa latać. Dlaczego zatem radzi sobie w 
powietrzu całkiem nieźle? Rozwiązanie tej gnębiącej 
fizyków tajemnicy opublikował najnowszy numer "PNAS". 
Naukowcy z Kalifornii zamykali w przezroczystych 
klatkach i obserwowali pszczoły miodne. Swobodny lot 
owadów rejestrowano w zwolnionym tempie w trzech wymiarach . W efekcie można było 
ocenić siły działające na latającego owada. Dokładne pomiary częstotliwości i amplitudy 
uderzeń pokazały, że powietrze wokół bardzo szybko machającej skrzydłami pszczoły 
zachowuje się zupełnie inaczej niż w przypadku statecznego motyla. Okazało się, że 
wyjątkowo duże siły nośne działają na skrzydło zarówno na początku zamachu, w jego 

połowie oraz w końcowej fazie ruchu. Na dodatek 
unoszące pszczołę prądy powietrzne wytwarza także 
skrzydło wznoszone, a nie tylko opuszczane. Naukowcy 
nadal nie wiedzą jednak, dlaczego pszczoła stosuje tak 
niezwykłą technikę latania. 

Dlaczego skorpiony mają jad  

w ogonie? 

 

Skorpiony wstrzykują jad przez swe ogony, 
ale tylko wtedy, kiedy są naprawdę  
zmęczone. Zazwyczaj chwytają i zabijają 
swą zdobycz tylko za pomocą 
szczypców. Skorpiony mają 
małe oczy i nie widzą zbyt 
dobrze, tropią więc swe  
ofiary dzięki zmysłom  
dotyku i węchu. 

 

Redaktor prowadzący: 

Jessica Sieńko 
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ŚMIEJMY SIĘ BEZ LIKU 

Mama pyta Jasia:  
-Dlaczego nie zadajesz się z Zenkiem?  
-Mamo a ty zadawałabyś się z kimś kto 
pali, przeklina, kłamie, bierze narkotyki 
i napada na młodszych.  
-Oczywiście, że nie synu.  
- No widzisz. Zenek też nie chce.  

Nauczycielka daje klasie zadanie: 
 -Ułóżcie zdanie zawierające słowo ANANAS.  
Pierwsza zgłasza się Małgosia:  
-Ananas jest zdrowym owocem.  
Później zgłasza się Paweł:  
-Ananas rośnie na palmach.  
Teraz ty Jasiu mówi nauczycielka.  
A Jasiu na to:  
-Basia puściła bąka A NA NAS leci smród.  

 

Uczeń napisał na tablicy: 

- „Fczoraj byłem f szkole”. 

Nauczycielka pyta kolegę: 

- Czy to jest dobrze napisane? 

- Nie, bo… wczoraj była nie-
dziela. 

Podczas obiadu:  
-Mamo, mamo, jestem tak silny 
jak tata. Też złamałem widelec!  
Mama mówi: 
- Cholera jasna… Następny 
debil rośnie…  

Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. 
Zamiast oceny napisał IDIOTA. Jaś 
spojrzał na kartkę, potem na  
nauczyciela i mówi:  

- Ale pan jest roztargniony. Miał pan 
wystawić ocenę, a nie się podpisywać.  

„Dowcip traci sens, jeśli ten, co go opowiada,  
pierwszy zaczyna się śmiać.” 

               Friedrich Schiller 

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:  
-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny.  
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi  
-Mamusiu, babcia mnie straszy!  

Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta: 

- Jaki temat z gramatyki omawialiśmy ostatnio? 

- Zaimki. 

- Kowalski, proszę wymienić dwa zaimki. 

- Kto? Ja? – pyta zaskoczony Kowalski 

- Bardzo dobrze – odpowiada pani. 

 

Redaktor prowadzący: 

Jessica Sieńko 
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B– Wbijcie sobie to do waszych głupich, tępych 

głów! Nie ruszajcie jabłek z tamtego drzewa. 

E–  Czemu? 

B–  Bo mi się tak podoba! 

A– Acha. Spoko, ja rączki będę miał przy  

sobie.. 

B–  No i to się rozumie! 

E–  Co się rozumie? 

B–  Nie zadawaj takich głupich pytań. Nie po 

to cię stworzyłem! 

E-   Ty mnie stworzyłeś? 

B-  Widać, żeś ty blondynka. 

A-  No i ja muszę przez to cierpieć! 

B-   Przeżyjesz ziom! Ja spadam grać z anioła-

mi w kręgle. Trzymcie się! 

A-  Yoł! 

E-   No i co my mamy robić? 

A-  Nie wiem. Chodźmy zwiedzić ogród. 

E-   Spoko. 

A- Wow! Ile tu zwierząt!? 

E-   Nie wiem, nie liczyłam. 

A-  To było pytanie retoryczne. 

E-   Aa… 

A-  Oj, ciężko będzie, ciężko, ale jakoś  

wytrwam. 

E-   Mam ochotę na gruszkę. 

A-  A ja bym węża zjadł. 

E-   No, to masz go na tym zakazanym drzewie. 

A-   Ale węża chyba mogę? 

W-  Ej, ej chwilunia, może chcesz jabłko? Jest  

takie piękne, soczyste, kuszące… 

 

Kabaret „Pierożek” ma zaszczyt przedstawić skecz 
pod tytułem: „Jak to było z tym wygnaniem”. 

A-   No dobra, nie gadaj tyle! Amm... 

E-    Smacznego! Ja tam sobie jednak gruszkę 

zjem. 

A-   Acha. Chodź wracajmy, trzeba się  

z naszym ziomkiem spotkać. 

B-   Wszystko żeście schrzanili!!! 

E-   Co?! Ja żadnego chrzanu do niczego nie 

dawałam. 

B-   Nie chodzi mi o chrzan! Wąż miał was  

skusić, ty miałaś zjeść jabłko, a ja miałem 

was wygonić z Raju! 

E-   A, no był wąż, był.. 

B-   No i? 

E-   Adam go zjadł. 

B-   Coo?! 

A-   Bo głodny byłem! 

B-   Trzeba było jabłko zjeść, a nie węża. 

E-   Ja na jabłko jestem uczulona. Wysypki  

dostaję. Gruszkę sobie zjadłam. 

A-  Ej, ej! Ziom! Czegoś tu nie rozumiem.  

Przecież nam kazałeś nie ruszać tych  

jabłek z tego drzewa. Hee? 

B-  No, a skąd miałem wiedzieć, że mnie  

posłuchacie?! 

E-  No, to trzeba było od razu, że nas nie 

chcesz. 

A-  Ja myślałem, że jesteś moim ziomkiem,  

ale się myliłem. Chodź Ewa, spadamy stąd! 

B-  Ej, ej! Ale to ja miałem was wygonić, a nie 

wy sobie idziecie od tak.  

 Ech… znowu w życiu mi nie wyszło. 

 

Autorstwo: 

Klaudia Szłapa 

Osoby: Bóg, Adam, Ewa, wąż  
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ZGADNIJ CO I JAK 
 

1. Niemowa chce kupić szczoteczkę do  

zębów. Wchodzi do sklepu wyszczerza  

zęby i wykonuje ruchy, po których można się 

domyśleć, że chodzi o mycie zębów i kupno 

szczoteczki. Następnie do sklepu wchodzi  

ślepiec, który chce kupić okulary słoneczne.  

Jak powinien to wyrazić, żeby sprzedawca 

mógł się domyślić, że chodzi mu o okulary  

słoneczne?  

2.Jak zrobić z 3 zapałek sześć nie łamiąc ich?  

3.Jeżeli półtora śledzia kosztuje 1,50 zł to ile 

kosztuje siedem śledzi?  

4.Przez pustynię idą gęsiego trzy żółwiki.  

Pierwszy z nich mówi: - Przed sobą widzę pia-

sek, za sobą żółwika. 

Drugi: - Przed sobą widzę żółwika, za sobą  

widzę żółwika. 

Trzeci: - Przed sobą widzę żółwika, za sobą 

widzę żółwika. Jak to możliwe? Zastanów się!  

5.Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży 

cegła? Teraz się zastanów. Odpowiedź podaj 

oczywiście w kilogramach.  

 

Odpowiedzi 

Ad.1.Powinien był powiedzieć: "Poproszę okulary 
słoneczne." Proste nie?  

Ad.2.Należy ułożyć 6 rzymskie - VI 

Ad.3.Siedem śledzi kosztuje 7zł.  

Ad.4.Trzeci żółwik kłamał!  

Ad.5.Pół cegły + pół cegły = pół cegły + kilo-
gram Po uproszczeniu pół cegły = kilogram Więc 
cegła waży 2 kilogramy.  

Zwróć uwagę, jak najczęściej trzymasz 
ręce stojąc i rozmawiając z kimś lub na 
coś oczekując.  

 
1. Ręce w kieszeniach: Jesteś aktywny  
i przedsiębiorczy, często przejawiasz  
inicjatywę. Niechętnie opowiadasz o sobie, 
zawsze chowasz jakiegoś asa w rękawie. 
Nie dowierzasz ludziom, zachowujesz spory 
dystans.  
 
2. Ręce skrzyżowane na piersiach: Nie jesteś 
zadowolony z życia. Nie potrafisz walczyć, 
jesteś przesadnie ostrożny i przeważnie  
w defensywie. Drobne przeszkody sprawia-
ją, że wycofujesz się z realizacji planów. 
Uciekasz od odpowiedzialności, wolisz  
wykonywać cudze polecenia.  
 
3. Ręce swobodnie opuszczone wzdłuż ciała: 
Doskonały z ciebie przyjaciel! Życzliwy  
i serdeczny, nie opuścisz nikogo w biedzie. 
Jesteś zgodny i spokojny, niełatwo wypro-
wadzić cię z równowagi. Znasz swoją  
wartość, potrafisz walczyć o słuszną sprawę 
i upierać się przy swoim zdaniu.  
 
4. Ręce oparte na biodrach: Jesteś niczym 
ptak puszący piórka! Chcesz błyszczeć,  
ściągać wzrok i pokazywać się od najlepszej 
strony. Chętnie udajesz, koloryzujesz swoje 
zalety i osiągnięcia, opowiadasz o niesamo-
witych miłosnych podbojach.  
 
5. Ręce na plecach: Jeśli dłoń lekko trzyma 
drugą - to tzw. gest królewski. Nie odczu-
wasz lęku, jesteś swobodny i pewny siebie. 
Chcesz dominować nad otoczeniem, często 
zachowujesz się protekcjonalnie.  

 

Redaktor prowadzący: 

R. Winiarski 
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„Pinezki” 

Kupon konkursowy nr 2 

Nasz konkurs trwa! Lecz jeden kupon nie wystarczy, trzeba 
mieć wszystkie, żeby wziąć udział w losowaniu. Oto drugi  
z kolei kupon.  Zbierz je wszystkie i wygraj nagrodę! 

Zachęcamy do wzięcia udziału  

w zabawie! 

Wpadnij na: 

www.zs5.resman.pl 


