
 Macie przed sobą nową odsłonę gazetki szkolnej.  
Nie tylko zmieniła się jej nazwa i szata graficzna , ale   
także skład redakcyjny.  Poprzedni redaktorzy zakoń-
czyli swoją kadencję z wysoko postawioną nam               
poprzeczką. Mamy nadzieję, że uda nam się sprostać 
tym wymaganiom.  

 Grudzień… Święta za pasem.     
W supermarketach sztuczna atmos-
fera świąt utrzymuje się od początku 
listopada... Na ulicach też  widać 
nadchodzącą Gwiazdkę. Świetlne 
dekoracje czy kolorowe wystawy 
wprowadzają świąteczny nastrój.       
W Waszych domach też niedługo rozpoczną się przygo-
towywania. Jak co roku zapachnie 12 potrawami, sian-
kiem pod obrusem i usłyszymy przyjemne dźwięki    
kolęd. Wszystkie te przygotowania zakończą się         
rodzinną kolacją, bo przecież, jak pisze Zbigniew   
Kubiak, Boże Narodzenie to święto domowe. 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Przeprowadziłam ankietę wśród 50 uczniów naszej szkoły.  Zostało im zadane pyta-
nie: „Czy podobają Ci się zmiany, które zachodzą w naszej szkole?” Młodzież 
wypowiadała się na temat Statutu Szkoły i pewnych zabezpieczeń, obostrzeń  
związanych z bezpieczeństwem (ubranie uczniów, zakaz wychodzenia na  
przerwach poza teren budynku, kraty na schodach prowadzących na strych). 

Jak widać na wykresie - zdecydowanej  
większości (90%) nie podobają się owe 
zmiany, a reszta nie ma zdania na ten  
temat. No cóż, nie bylibyśmy młodzieżą,  
gdybyśmy się nie buntowali przeciwko  
nakazom i zakazom... 

A. Sagan 

 Jak co roku naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. 
Nie mogło obyć się bez aniołków, czy zielonych elfów.  
Dla najmłodszych klas podarkami były zabawki.            
Natomiast starsi otrzymali wielki kosz    cukierków.  Z tej 
okazji odbył się także turniej ping-ponga, ale więcej o tym 
w dziale „sport”. Wszyscy bardzo cieszyliśmy się z odwie-
dzin tego niezwykłego, cudownego gościa i z niecierpli-
wością  czekamy na kolejny taki dzień za rok. 

MIKOŁAJ BYŁ U NAS! 

WŚRÓD UCZNIÓW 

KIEDY NA FERIE? 
 Każdy z Was pewnie nie może się doczekać ferii             
zimowych, co  bezpośrednio łączy się z odpoczynkiem od      
nauki. Otóż już niedługo, bo 22 grudnia będziemy mieć wolne 
od szkoły, do której przychodzimy dopiero 5 stycznia, tak więc 
mamy dużo czasu na sen, którego zawsze brakuje, a szczegól-
nie po Sylwestrze ;). 

  Ale to nie jedyne zimowe wakacje ;) . Czekają nas 
wszystkich jeszcze ferie zimowe. Na nasze województwo  
przypada termin:  2 – 15 lutego. Podsumowując, już niedługo 
mamy dużo dni wolnych od nauki ;). 
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A. Wilczyńska 



 Witam wszystkich maniaków muzyki! Opowiem 
Wam o jednym z zespołów muzycznych, który oso-
biście uwielbiam. Ich piosenki zawierają różne     
przesłania i dają wiele do myślenia, dlatego też za-
chęcam do przeczytania tego artykułu. ;) 

 „Happysad” jest zespołem rockowym założo-
nym w 2001 r. w Skarżysku- Kamiennej przez mu-
zyków, którzy już wcześniej grali razem. Od 1995 r. 

pod  nazwą HCKF (Hard Core'owe Kółko Filozoficzne), a od roku 1997 
zespół został przemianowany na Happy Sad Generation. Nazwa Happy-
sad uformowała się dopiero w 2002 r. kiedy to zostało   wybrane także 
logo grupy i nagrane zostało pierwsze demo z materiałem, który później 
znalazł się na płycie „Wszystko jedno”. Muzyka Happysad to agresywny 
rock, dopełniony charakterystycznymi tekstami. Zespół ma na koncie 
ponad 400 koncertów w całym kraju.  

 Już od 26 grudnia w kinach będziemy mogli oglądać nową        
komedię w reżyserii Juliusza Machulskiego — „Ile waży koń              
trojański?” Grają w niej sławni polscy aktorzy, m.in. Robert             
Więckiewicz i Maja Ostaszewska.  

 Film ten opowiada o szczęśliwej kobiecie — Zosi. Wyszła ona 
drugi raz za mąż, razem z Kubą – mężczyzną idealnym. Razem         
wychowują jej córkę z pierwszego małżeństwa. Co prawda w okolicy 
plącze się jeszcze były mąż, jednak nic nie jest w stanie zakłócić          
rodzinnego szczęścia. Zosia myśli tylko o jednym: czemu nie spotkała 
Kuby wcześniej? A gdyby tak udało się… cofnąć czas?   

 Aby dowiedzieć się jak potoczyły się dalsze losy tej pary, wybierz-
cie się  do kina ;).   

 

TROCHĘ KULTURY 

K. Paśkiewicz 

CO NOWEGO W KINIE? 

O MUZYCE SŁÓW KILKA 
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 Podobno nie ma nic bardziej ekscytującego niż 
szybka jazda dobrym samochodem. Przekonajcie się          
o tym sami ;) 

 W tym wydaniu „Pinezki” zamieszczamy recenzję 
gry wyścigowej World Racing 2, kontynuację bardzo cie-
pło przyjętej Mercedes Benz: World Racing. To jedyna 
produkcja, w której zasiąść możesz za kierownicami ta-
kich samochodów, jak Volkswagen Lupo i Golf (również    
w  starszej wersjach) czy luksusowe Phaeton i Touareg. 

Wśród dostępnych modeli znajdują się także m.in. sportowa wersja Seata Ibizy, 
Skoda Fabia i Octavia WRC, wszystkie modele Audi z serii A, Bentley Arnage, kul-
towe Bugatti B112 oraz Lamborghini Diablo. Rozbudowanym trybie kariery stwo-
rzona przez Ciebie postać staje do wyścigów na kolejnych trasach. Zwyciężając, 
odblokowujesz nowe tory i auta-możesz je kupować za zarobioną walutę. Oprócz 
tego dostępnych jest wiele misji, np. ukończenie wyścigu na określonym miejscu, 
obrona pozycji przez daną liczbę okrążeń, przejazd trasy z pewną prędkością czy z 
zaliczaniem bramek kontrolnych. 

 Dzięki bardzo dobremu modelowi zniszczeń  pojazdów gra jest bardzo wi-
dowiskowa. Stłuczki mają wpływ na zachowanie maszyny, zaś przejście niektó-
rych misji możliwe jest, tylko, jeśli uszkodzenia samochodu nie przekroczą wyra-
żonego w procentach pułapu. Inną zaletą tytułu jest niewątpliwie 
opcja ,,podrasowania” auta specjalnymi gadżetami, w tym dopalaczem nitro.  
Możliwa jest także również zmiana koloru karoserii oraz oklejenie pojazdu różne-
go rodzaju kalko maniami. Polecamy! 

 

 
 

 

 

Minimalne wymagania sprzętowe 

Procesor 1,8GHz 

Miejsce na HDD 4GB 

Pamięć RAM 256MB 

Karta graficzna 64MB(GeForce 3 lub porównywalna) 

Wersja DirectX 9.0c 

Sterowanie Klawiatura/mysz 

System operacyjny Windows98/Me/2000/XP 

WORLD RACING 2 

W ŚWIECIE KOMPUTERÓW 
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D. Piekło , M. Pączek 



 Pracuj, oglądaj filmy, rozmawiaj z innymi,   serfuj 
po Internecie - Flybook, najmniejszy laptop świata. 

 Co można zmieścić w wymiarach            235x155-
x3 mm? Otóż okazuje się, że wiele! Laptop ten posiada 
panoramiczny dotykowy ekran, który obraca się dooko-
ła. Ekran można  przekręcić o 180 stopni i zamknąć 
stroną wyświetlającą  do góry, przekształcając tym sa-
mym Flybooka w tablet  lub palmtopa. 

 Flybook pozwala poruszać się po pulpicie i pisać na 
całym ekranie gładkim elektronicznym tuszem, a ręczne 
pismo jest automatycznie konwertowae do tekstu. Moż-
na używać programów i pisać na monitorze, jak na kartce papieru, robić notatki, 
rysować. Procesory Intela są w stanie zapewnić perfekcyjną stabilność systemu. 
Flybook to potężne narzędzie pracy i rozrywki, zamknięte w tak kompaktowej 
formie, że możesz zabrać go ze sobą gdzie tylko chcesz.  

 We Flybooku standardowo zainstalowane jest oprogramowanie Windows, 
oraz programy do rozpoznawania pisma ręcznego i wysyłania e-maili z Twoimi 
notatkami. Dzięki opcjonalnej antenie Bluetooth GPS możesz uruchomić system 
nawigacji satelitarnej, dzięki której otrzymasz wszystkie informacje i będziesz 
mógł śledzić swoją trasę na ekranie. 

 Teraz każde miejsce, w którym przebywasz, może być twoim stylowym 
biurem i multimedialnym centrum rozrywki jednocześnie dzięki temu wspaniałe-
mu urządzeniu. 

NAJMNIEJSZY LAPTOP ŚWIATA 

M. Pałac 

NOWINKI TECHNICZNE 

 Studenci ze Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszaw-
skiej, jako jedyni w Europie, zrealizowali prototyp robota marsjańskiego, który 
ma szansę wziąć udział w międzynarodowym konkursie University Rover Chal-
lenge 2009. 

 Polski robot Skarabeusz to wysoce zaawansowany technicznie projekt,      
w którym udział bierze również polski oddział Mars Society. Będzie mógł poko-
nywać duże odległości w trudnym terenie oraz realizować zadania podobne do 
tych, które wykonują roboty na innych planetach. Aktualnie czeka na dofinanso-
wanie sponsorów, które umożliwi całkowite zakończenie prac konstruktorskich. 
 Konkurs jest organizowany przez stowarzyszenie The Mars Society, w celu 
wyłonienia przyszłych twórców sukcesów w podboju Kosmosu. Zwycięzcy otrzy-
mają wysokie honorarium, a stworzony przez nich robot zostanie przedstawiony 
w NASA jako potencjalny projekt łazika marsjańskiego. Coroczna rywalizacja od-
bywa się na pustyni w stanie Utah, w pobliżu symulowanej bazy marsjańskiej. 
Patronat nad tą edycją konkursu obejmie telewizja Discovery Channel, która 
zrealizuje materiał z przebiegu wydarzeń. Konkurs kierowany jest do studentów 
uczelni technicznych. Efektem konkursu jest rozwój technologii budowy robotów 
marsjańskich, a w przyszłości rekrutacja drużyn do prawdziwych projektów ko-
smicznych. 
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DLA WIELBICIELI LIGI ANGIELSKIEJ 

 

 

 

 

 

 Największa firma komputerowa Microsoft skierował do sądów w 12 krajach 
63 pozwy przeciwko osobom handlującym pirackimi kopiami jego programów. 
Niektórzy z piratów wystawiali programy nawet w sieci handlowej MSN. 

 „Oszuści zbyt często wykorzystują serwisy aukcyjne sprzedając podrobio-
ne, nielegalne kopie oprogramowania Microsoftu, oszukując w ten sposób nicze-
go niepodejrzewających klientów" - mówią przedstawiciele firmy.  

 Najczęściej podrabianym programem jest Windows XP. Na rynku interne-
towych aukcji można się natknąć też na podróbkę MS Office, zwaną "Blue Edi-
tion". Oszuści wystawiający ją na sprzedaż sugerują, że jest to specjalna, po-
zbawiona zabezpieczeń edycja legalnego oprogramowania. Wspomniane pozwy 
złożono m.in. w Japonii, Kolumbii, Argentynie, Nowej Zelandii, USA, Francji czy 
Niemczech. 

 Witamy wszystkich wielbicieli ligi angielskiej. Zamieszamy poniżej terminarz na        
sezon 2008-2009, tabelę wyników oraz skróty kilku meczów. Zachęcamy do przeczytania. 

 

Z AREN SPORTOWYCH 
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16.kolejka 

06.12.2008 Arsenal   -:- Wigan Athletic        
06.12.2008  Blackburn Rovers  -:- Liverpool    
06.12.2008 Bolton Wanderers  -:- Chelsea London    
06.12.2008  Fulham   -:-  Manchester City     
06.12.2008  Hull City   -:-  Middlesbrough       
06.12.2008  Manchester United  -:- Sunderland           
06.12.2008  Newcastle United  -:- Stoke City    
07.12.2008  Everton    -:- Aston Villa    
07.12.2008  West Bromwich Albion -:- Portsmouth 
08.12.2008  West Ham United   -:-  Tottenham Hotspur  

TERMINARZ LIGI ANGIELSKIEJ 2008-09  

17.kolejka 

13.12.2008  Aston Villa   -:-  Bolton Wanderers 
13.12.2008  Liverpool   -:-  Hull City            
13.12.2008  Manchester City  -:-  Everton             
13.12.2008  Middlesbrough  -:-  Arsenal              
13.12.2008  Stoke City   -:-  Fulham              
13.12.2008  Sunderland   -:-  West Bromwich Albion 
13.12.2008  Tottenham Hotspur  -:-  Manchester United 
13.12.2008  Wigan Athletic  -:-  Blackburn Rovers 
14.12.2008  Chelsea London  -:-  West Ham United 
14.12.2008  Portsmouth               -:-  Newcastle United   

MICROSOFT  POZYWA PIRATÓW 

F. Ludera 



       Wielka czwórka poniżej oczekiwań! Remisy: Chelsea, Liverpoolu i Manchesteru 
United, a także porażka  Arsenalu aż 3-0 z Manchesterem  City. To z pewnością nie-
spodzianki 14 kolejki ligi angielskiej. Tylko 15 bramek strzelonych w 10 meczach.      
To z pewnością  słaby wynik jak na Premier League.  

Aston Villa - Manchester United 0:0 

 Na Villa Park gospodarze gościli aktualnego mistrza Anglii - Manchester United. W tym 
meczu nie padła żadna bramka, chociaż okazji nie brakowało, zarówno z jednej, jak i z drugiej 
strony. Mimo remisu spotkanie było szybkie i bardzo ciekawe. Remis jest sprawiedliwy, gdyż 
obie jedenastki grały bardo dobre i wyrównane widowisko. Dzięki remisowi The Villans wyprze-
dzili w tabeli Arsenal, który przegrał swój mecz. Czerwone Diabły utrzymały 3 pozycje nic nie zy-
skując ani nie tracąc do prowadzących, ponieważ liderzy także remisowali. 

 

Liverpool - Fulham 0:0 

 Mimo przewagi gospodarzy na Anfield Road w meczu z Fulhamem był remis. The Reds 
nie potrafili wykorzystać dominacji i strzelić zwycięskiego gola, o którego walczyli całe 90 minut. 
Może to brak lidera - Gerrarda sprawił, że Liverpool stracił punkty. Po tym meczu Liverpool ma 
33 punkty - tyle samo co Chelsea. Fulham znajduje się na 9 miejscu, ale jak wiemy, ma jeszcze 
jeden zaległy mecz do rozegrania - z jedenastką Manchesteru United. 

 

Stoke - West Bromwich 1:0 (0:0) 

 Na Britannia Stadium zmierzyło się dwóch beniaminków. Punkty były potrzebne obu dru-
żynom. Zwycięstwo odnieśli jednak zawodnicy Stoke, strzelając pod koniec meczu bramkę dają-
cą 3 punkty. WBA po kolejnej porażce nadal zajmuje ostatnie miejsce, a Stoke przesunęło się na    
14 pozycję. 
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TABELA LIGI ANGIELSKIEJ 
1. Chelsea    14  33  32 - 4      
2. Liverpool   14  33  21 - 8    
3. Man Utd   13  25  25 - 10    
4. Aston V   14  24  22 - 16    
5. Arsenal   14  23  25 - 18    
6. Hull    14  22  21 - 23    
7. Everton   14  19  19 - 22    
8. Portsmouth   14  19  15 - 20    
9. Fulham   13  18  12 - 11  
10. Boro    14  18  15 - 21  
11. Man City   14  17  29 - 22  
12. Bolton   14  17  14 - 16  
13. West Ham   14  17  17 - 22  
14. Stoke    14  17  14 - 24  
15. Wigan    14  16  16 - 18  
16. Tottenham   14  15  17 - 20  
17. Sunderland   14  15  12 - 20  
18. Newcastle   14  14  17 - 22  
19. Blackburn   14  13  14 - 25  
20. WBA    14  11  10 - 25    



Chelsea - Newcastle 0:0 

 W sobotę lider podejmował na własnym stadionie słabo spisującą się w tym sezonie jede-
nastkę Newcastle. Remis jest z pewnością niespodzianką, gdyż drużyna z Londynu miała gładko 
wygrać ze Srokami. Mimo okazji z obu stron, bramki nie padły. Gdyby The Blues wygrali ten mecz, 
wyprzedziliby w tabeli Liverpool. A tak obie drużyny już od pewnego czasu mają taką samą ilość 
punktów. Liderem jest jednak Chelsea, mając lepszy bilans bramkowy. 

 

Manchester City - Arsenal Londyn 3:0 (1:0) 

1:0 Ireland 45' 

2:0 Robinho 56' 

3:0 Sturridge 90'  

 Na City of Manchester Stadium gospodarze pewnie pokonali jedenastkę Arsenalu. Pod ko-
niec pierwszej połowy bramkę "do szatni" Kanonierom wbił Stephen Ireland. W drugiej połowie dla 
City trafiali jeszcze Robinho, a także Sturridge, który wszedł na boisko 2 minuty wcześniej. To już 
druga porażka z rzędu Kanonierów, przez którą spadli na 5 miejsce w tabeli. Manchester, natomiast 
dzięki zwycięstwu, awansował o kilka pozycji, zbliżając się do pierwszej dziesiątki. 

 

Portsmouth - Hull 2:2 (1:0) 

1:0 Crouch 20' 

1:1 Turner 54' 

2:1 Johnson 63' 

2:2 Pamarot 89'  

 W meczu na Fratton Park kibice oglądali 4 bramki - był remis 2-2. Portsmouth mógł wygrać 
to spotkanie, prowadził do 89 minuty, wtedy to pomocnik Noe Pamarot strzelił bramkę samobójczą. 
Dzięki temu punkty zostały podzielone. Obie drużyny nadal znajdują się na bardzo dobrych miej-
scach w tabeli. Hull jednak od kilku kolejek nie potrafi wygrać spotka-
nia. 

• Na chwilę straciłem nieprzytomność. 

• Mówił, że nie umie mówić. 

• Kopernik był akrobatą bo napisał dzieło o obrotach. 

• Zginął pies z czarnym ogonem, do którego przywiązana była chora osoba. 

• Jan Kochanowski pisał fraszki, bo mu córka umarła. 

• Alkohol nie ma blasku, ale jak ktoś się go napije, to mu się oczy świecą.  

• "Ludzi bezdomnych" napisał Stanisław Żeromski... 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH: 
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SZCZYPTA HUMORU 

A. Burak, K. Szydełko 



SZCZYPTA HUMORU 
Na lekcji polonistka mówi do uczniów:                                
- Ułóżcie zdanie ze słowem „cukier”.     
Jaś napisał: „Herbata z cytryną”.             
- A gdzie „cukier”? - pyta nauczycielka. 
- Rozpuścił się. - odpowiada Jaś. 

Żona świeżo po kursie prawa jazdy       
prowadzi samochód.                                                                    
- Spójrz, Zbyszku, co za ludzie.                              
Ta kobieta od minuty biegnie przed       
naszym samochodem. Co mam zrobić?                                 
- Zjedź z chodnika! 

 Chyba każdy z Was wie o co 
tu chodzi. Jednak przypomnę zasa-
dy. W tej grze chodzi o to, żeby    
wypełnić planszę w ten sposób, aby 
w  k a żdym  w i e r s zu  o r a z                   
w każdej kolumnie i w każdym                 
dziewięciopolowym kwadracie 3x3 
znalazły się cyfry od 1 do 9 przy 
czym cyfry te nie mogą się powta-
rzać w żadnym wierszu, kolumnie    
i dziewięciopolowym kwadracie.  

Powodzenia! 

SUDOKU 

- Mamo! Dziś na lekcji pan od 
matematyki pochwalił mnie!                                                             
- To bardzo ładnie, a co powiedział?                          
- Że wszyscy jesteśmy idiotami,               
a ja największym. 

Przychodzi mała żmija do mamy żmii    
i pyta:                                                             
- Mamo, czy nasz jad  jest śmiertelny?    
- A czemu pytasz?                                       
- Bo przed chwilą ugryzłam się w język. 
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M. Ślęzak , B. Litwin 



Zadaj sobie poniższe pytania i zapisuj na kartce punkty przypisane do udzielo-
nej odpowiedzi. Na koniec zlicz je i sprawdź, co sądzą o Tobie inni. 

 

 

Odpowiedzi: 

10 – 16 

Chłopcy/dziewczyny nie zwracają na ciebie uwagi. Niczym im nie imponujesz. Uważają, że jesteś 
przeciętna/przeciętny. Są jednak wyjątki, którym się podobasz i cenią cię. 

17 – 22 

Jesteś bardzo ładna/ładny, podobasz się wielu chłopakom/dziewczynom, lubią twoje towarzy-
stwo. Uważają, że jesteś fajna/fajny i zgrabna/zgrabny. Często są o ciebie bójki. Mówią, że jesteś 
na medal, lecz bądź trochę mniej zarozumiała/zarozumiały. 

23 – 27 

Mówią, że dbasz o swój wygląd. Chłopcy/dziewczyny wstydzą się raz mnie, raz ciebie. Nie w każ-
dym towarzystwie umiesz się zachować. Jesteś brzydka/brzydki, ale fajna/fajny. Dużo osób cię 
lubi. 

28 – 30 

Za dużo interesujesz się chłopcami/dziewczynami, dlatego powoli cię lekceważą. Chodzą z tobą 
jedynie dla rozrywki, a za plecami wyśmiewają się z ciebie. Masz mało ambicji i dlatego nie pow-
innaś/nie powinieneś zadawać się z chłopcami/dziewczynami, którzy chcą cię wykorzystać. 

Pytanie: Tak Nie 

1. Czy umiesz prowadzić motocykl?   2   1 

2. Czy byłaś/byłeś w tym miesiącu w kinie?   2   1 

3. Czy lubisz małe dzieci?   2   0 

4. Czy lubisz słuchać radia?   3   0 

5. Czy miałaś/miałeś w ręce rewolwer?   1   0 

6. Czy lubisz czytać książki?   2   1 

7. Czy lubisz kwiaty?   4   1 

8. Czy pomalowałabyś/pomalowałbyś ściany na czerwono?   1   3 

9. Czy poszłabyś/poszedłbyś wieczorem na cmentarz?   4   1 

10. Czy lubisz zwierzęta?   2   1 

11. Czy poszłabyś/poszedłbyś wieczorem do lasu?   2   0 

12. Czy lubisz filmy kryminalne?   3   2 

13. Czy obgryzasz paznokcie?   0   1 

PSYCHOTEST – CO SĄDZĄ O TOBIE INNI? 

STR. 10 

S. Stachura 



Kupon konkursow
y nr 1 STR. 11 

Kolejną rzeczą, która odróżnia nową gazetkę od poprzednich  
wydań jest konkurs. Aby wziąć w nim udział należy wyciąć kupony 
konkursowe    znajdujące się zawsze na ostatniej stronie w lewym 
dolnym rogu. Pod   koniec roku szkolnego odbędzie się losowanie 
spośród osób, które będą posiadały kupony ze wszystkich numerów 
„Pinezki”.  Na zwycięzcę czeka nagroda.  

KONKURS 

Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie! 
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