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SŁÓWKO OD REDAKCJI 
 

              
         

 Drodzy Czytelnicy „Pinezki”! Z przykrością chcę Was poinformować, 
że jest to ostatni numer naszej gazetki w tym roku szkolnym.  Mimo to mamy 
nadzieję, że ten ostatni numer zachwyci Was wyjątkowo. Jak co roku żegna-
my się z trzecimi klasami gimnazjum. Życzymy, by wszyscy nasi absolwenci 
dostali się do wymarzonej szkoły średniej, a pobyt w gimnazjum pozytywnie 
wspominali. 

 W związku z zbliżającymi się wakacjami życzymy wszystkim naszym Czytelnikom 
wspaniałych i udanych wakacji, niezapomnianych wycieczek i wielu pozytywnych wrażeń! 
Mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w przyszłym roku szkolnym. 

    Co powinniśmy zabrać na wycieczkę? 

Pakując wakacyjny plecak czy walizkę powinniśmy zawsze pamiętać o umieszcze-
niu w nich zestawu do opatrywania ran, otarć i użądleń.  
Niezbędne będą środki dezynfekcyjne i opatrunkowe. W wyposażeniu  
wakacyjnej apteczki powinny znaleźć się plastry, jałowa gaza, woda  
utleniona lub specjalne chusteczki do oczyszczania ran. W warunkach „polowych” 
idealnie sprawdzą się zestawy plastrów o różnych rozmiarach. Gdy jedziemy nad 
w od ę  p ow i n ny  b y ć  t o  p l a s t r y  w od o od p o r n e ,  a  g d y  
planujemy długie wędrówki – plastry na pęcherze i przeciw pęcherzom.  
Specjalna masa hydrokoloidowa wchodząca w ich skład zapobiega  
powstawaniu pęcherzy i sprawia, że - te już powstałe - goją się szybciej.  

W imieniu całej redakcji 

    Rafał Winiarski 
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 Nasz konkurs dobiegł końca! W całym roku szkolnym ukazało się sześć numerów naszej 
gazetki, a każdy z nich zawierał kupon konkursowy. W tym numerze, tradycyjnie na ostatniej  

stronie drukujemy specjalny kupon bonusowy, który możecie wykorzystać. Jeśli ktokolwiek z Was 
posiada cały komplet kuponów, czyli 5 (w tym dopuszczalne są 2 kupony bonusowe)  
zapraszamy na wielkie losowanie nagród, które odbędzie się 15 czerwca 2011 r. (środa)  

o godzinie 11.15 w sali nr 20 (informatyczna).  

Na zwycięzców czekają fantastyczne nagrody - nagroda 
główna, czyli bilet do kina oraz nagrody niespodzianki.  

Zapraszamy!  

PS: Nie zapomnijcie zabrać ze sobą kuponów konkursowych! 

Czekamy na Wasze pytania, opinie i komentarze.  
Pisz do nas na adres: pinezka_13@o2.pl 
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W naszej szkole, w czwartek 12 maja odbyły się ćwiczenia  
z próbnym alarmem. Ćwiczenia te zaczęły się o 10.00 na boisku szkol-
nym a zakończyły o 10.20. W próbie tej uczestniczyli wszyscy ucznio-
wie naszej szkoły. Każdy z nas zobaczył jak mamy reagować, gdyby  
w szkole wybuchł pożar. Na pewno to, co zobaczyliśmy pomoże nam  
w szybszej reakcji i ustrzeże nas przed poważnym niebezpieczeństwem 
w czasie pożaru. 

CO W SZKOLE PISZCZY... 
Redaktor prowadzący: 

Łukasz Gaj 

Wywiadówki szkolne 

 

 

    6 maja, w piątek, odbyła się w naszej szkole akade-
mia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.  
W przedstawieniu tym brały udział 3 klasy – V, VI 
Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum. Jak co roku występ 
ten uświetniały piękne piosenki i pieśni  
w wykonaniu szkolnego chóru. Wszyscy też musieli się 
ubrać galowo, czyli bardzo elegancko, gdyż tego  
wymaga od nas ta uroczystość. Po akademii niestety  
były lekcje i każdy musiał wrócić na nie, ale przez to 
przedstawienie każdy z nas mógł choć trochę przypo-
mnieć sobie historię Polski i przemyśleć co stałoby się z naszym krajem gdyby nie było ludzi,  
którzy walczyli za jego wolność i niepodległość. 

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

     W naszej szkole odbyły się wywiadówki, które trwały dwa 
dni, gdyż w czwartek 12-ego maja były dla podstawówki,  
a 13-ego dla gimnazjum. Myślę, że u nikogo nie było sławnego 
„święta pasa” i że każdy nazbierał w większości samych do-
brych ocen. 

   Słowacki Raj 

Ćwiczenia z próbnym alarmem 

 Wprawdzie sezon turystyczny dopiero przed nami, ale  
w naszej szkole już odbyło się kilka wycieczek. W dniach 25-27 
maja uczniowie I i II klas gimnazjum wyjechali na Słowację.  
Zwiedzali ruiny największego zamku w środkowej Europie -  
Spissky Hrad, spacerowali po rynku w Lewocy oraz po Parku  
Narodowym „Słowacki Raj”. Wyjście piesze na Suchą Belę  
dostarczyło wszystkim niezapomnianych wrażeń :) Dodatkowymi 
atrakcjami była wizyta w parku wodnym (a zwłaszcza niesamo-
wity wieczorny pokaz laserów) oraz zwiedzanie Jaskini  
Bielańskiej. 
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Moja Druga Rodzina 

         Jak dziś pamiętam. Nowa szkoła, klasa, koledzy i koleżanki. „Nie mogę uwierzyć.  
Jestem gimnazjalistką!”. Oto słowa, które wypowiedziałam 1 września 2008 r.  Wtedy 
wszystko się rozpoczęło. Dziś już mogę powiedzieć, że to co się zaczęło,  
powoli się kończy. Już niedługo każdy z nas pójdzie własną drogą. Kolejny etap  
naszego życia zamknie się, ale wspomnienia pozostaną. 

        Przez te trzy lata, zrozumieliśmy sens uczęszczania do szkoły. Niekiedy nowe  
wiadomości budziły w nas zaskoczenie. Oprócz przesiadywania na lekcjach, doświadczali-
śmy także sytuacji, które pozostaną w naszej pamięci. 

 Pierwsza klasa gimnazjum jak każda, wydawała się bardzo trudna. Nowe przed-
mioty takie jak chemia, fizyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język  
niemiecki, były dla nas na początku bardzo niezrozumiałe, ale późniejsze tygodnie sprawi-
ły, że wszystko wróciło do normalności. Każdy z nas doszedł do wniosku, że gimnazjum nie 
jest, aż tak trudne jak od niektórych słyszeliśmy. Wszyscy wiemy, że uczniowie oprócz  
domu najwięcej czasu spędzają w szkole. W związku z tym wyraźnie mogę  
powiedzieć, że moja klasa jest jak „drugi dom”.  

 Od początku się przyjęło, że tworzyliśmy grupy, do których należeli niektórzy z nas.  
Do dziś trwają te nasze więzi i mam nadzieje, że pozostaną jeszcze długo po  
zakończeniu gimnazjum. 

      W szkole oprócz sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi, mieliśmy czas na  
rozrywkę. Pamiętam nasze szkolne dyskoteki, na których bardzo dobrze się bawiliśmy.  
Niestety na te „potańcówki” przychodziło mało osób. Jednostką ludzką, która  
regularnie uczęszczała  na  zabawy byli m.in.: „Pacia”, „Madzia”, Ja <Mariolka>,  
Milena, „Ziuta”, Karol, „Bombel”, „Siukuś”, „Paściaczek”, Sebastian, Angelika, „Krysiek”. 

     Bardzo trudno będzie się nam rozstać. W ciągu tych trzech lat gimnazjalnych  
zrozumieliśmy co to jest prawdziwa przyjaźń. Niektórych z nas dalej będzie wiązać  
jakaś więź i miejmy nadzieje, że będzie trwać jak najdłużej. 

    Ze swojej strony bardzo chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom, którzy 
pracują w tej szkole. Bez nich nie byłoby tej placówki.   

 W naszych sercach na pewno pozostaną  wspomnienia oraz  słowa Juliana Tuwima:  

Szkoło! Szkoło! 
Gdy cię wspominam, 

Tęsknota w serce się wgryza. 
Oczy mam pełne łez! 

Mariola Wolska 
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1.Patrycja Babula „Paciaa”                                                                                     
2. Mateusz Bogusz „Bogdan”                                                                                        
3. Wioletta Dander                                                                                                  
4. Gabriela Dronka                                                                                                
5. Konrad Głazowski „Głaziuu”                                                                              
6. Dominika Goraj                                                                                                         
7. Bartłomiej Hadera „Basia”                                                                                          
8. Marzena Jakubowicz „Ziutaaa”                                                                                     
9. Filip Kisała  „Kisek”                                                                                                     
10. Klaudia Koba „Korbaa”                                                                                
11. Aleksandra Kociuba „Ciocia Ola”                                                                       
12. Magdalena Kufel „Madziaa”                                                                          
13. Milena Lachcik    

14. Tomasz Leś „Liciu”                                                                                                       

15. Paweł Łyszczarz „Łysiaa”                                                                               
16. Agata Miąsik                                                                                                          
17. Karol Mularz                                                                                                        
18. Adam Nycz „Szczotaa”                                                                                          
19. Artur Paściak „Arturro”                                                                                 
20. Krystian Pyrć „Krystek”                                                                                          
21. Paweł Rymel „Bombel”                                                                                           
22. Mateusz Sikora „Sikuś”                                                                                         
23. Monika Szalacha                                                                                              
24. Sebastian Szurlej                                                                                                     
25. Mariola Wolska  „Mariolka”                                                                            
26. Arkadiusz Wójcik „Anus”                                                                                          
27. Angelika Ząbczyk                                                                                                
28. Kamil Żarów „Żarówaa”           

Lista domowników  

w mojej „Drugiej Rodzinie”: 
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PARĘ ZDAŃ O... 

 

Parę zdań o... 
 

Redaktor prowadzący: 

...lecie. 

Lato 

Zaczynają się wakacje 

będziemy mieć wolny 
czas. 

Powiewa ciepłym  
wiatrem, 

łąkami pachnie nam. 

Siedzimy przy ognisku. 

Wesoło wszystkim jest, 

że lato pełne przygód 

do nas uśmiecha się. 

Lato - jedna z czterech podstawowych 

pór roku w przyrodzie, w strefie kli-

matu umiarkowanego. Charakteryzuje 

si ę  najwyż szymi temperaturami po-

wietrza w skali roku. W ś wiecie roś lin 

jest to okres dojrzewania nasion i owo-

ców, a w ś wiecie zwierzą t jest to okres 

wydawania na ś wiat nowego pokole-

nia i przygotowania go do samodziel-nego ż ycia. 

Lato astronomiczne rozpoczyna się   

w momencie przesilenia letniego i trwa do 

momentu równonocy jesiennej, co  

w przybliżeniu oznacza na półkuli północ-

nej okres pomię dzy 21 czerwca a 23 wrze-

śnia (czasami daty te wypadają dzień wcze-

śniej lub dzień później, a w roku przestę p-

nym mogą być  dodatkowo cofnię te o jeden 

dzień). Podczas lata astronomicznego 

dzienna pora dnia jest dłuższa od pory  

nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia 

ubywa, a nocy przybywa - Słońce wschodzi 

coraz później i góruje na coraz mniejszych 

wysokościach ponad horyzontem. 

Okres letni to czas wzmożonej  

turystyki.  

Sprzyja temu czas wakacji.! 



KILKA PYTAŃ DO... 
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1. Jak zaczęła się Pani przygoda z fizyką? Kiedy zaczęła się Pani interesować tą  

dziedziną nauki? 
Od kiedy pamiętam interesowały mnie najbardziej 2 zagadnienia - to, jak działa 

wszechświat, jak to jest wszystko ułożone i wymyślone oraz to, w jaki sposób „działa”  

i funkcjonuje człowiek jako świadoma i rozumna istota. Pragmatyzm zdecydował o wy-

borze studiów ścisłych i poznaniu fizyki, zaś psychologia pozostała w dziedzinie moich 

zainteresowań i studiów osobistych. 

 

2. Jakie według Pani są zalety i wady pracy nauczyciela? 
Największą zaletą pracy nauczyciela jest kontakt z młodym, świeżym i autentycznym - 

szczerym człowiekiem - dzieckiem, czy młodzieżą. Interakcje międzyludzkie są dużo  

ciekawsze niż np. praca w biurze, a kontakt z młodzieżą pozwala zachować świeżość 

umysłu i być „bardziej na czasie”. Wady, jak wszędzie można znaleźć jak się bardzo 

chce, ale ja wolę skupiać się na pozytywach. 

 

3. Jak się Pani pracuje z dzisiejszą młodzieżą? 
Różnie :) Są sukcesy i porażki, chwile triumfu, gdy widzimy efekt tej pracy i chwile zwąt-

pienia i zmęczenia, gdy mimo ogromnych chęci i wkładanego wysiłku tych efektów nie 

ma lub są mizerne. Ale mimo tego, na pewno warto starać się nadal i szukać nowych 

rozwiązań. 

 

4. Czym się Pani interesuje poza pracą? Jakie ma Pani hobby? 
Jestem ciekawa świata, a więc interesuje mnie każda aktywność, która umożliwia pozna-

nie nowych miejsc, ludzi, zdobycie nowych interesujących informacji. Uwielbiam czytać, 

podróżować, rozmawiać z ludźmi, cenię sobie także ruch na świeżym powietrzu np. jaz-

dę na rowerze, pływanie. Nocą przy dobrej widoczności wyciągam mój sfatygowany  

teleskop i patrzę w niebo. 

 

5. Czy jako uczennica lubiła Pani fizykę? 
Jako uczennica bardzo lubiłam fizykę, brałam udział w kółku fizycznym i chętnie uczy-

łam się tego przedmiotu zadając mojej nauczycielce czasem trudne pytania. 

 

6. Niedługo już wakacje, jak Pani planuje je spędzić? 
W czasie wakacji planuję dłuższy wyjazd, aby skorzystać z uroków plaży, wody, słońca, 

wypocząć i nabrać sił do pracy w nowym roku. Poza tym chciałabym wiele czasu spędzić 

na powietrzu jeżdżąc na rowerze, pływając, ewentualnie czytając coś ciekawego w cie-

niu. Córka namawia mnie na jazdę na rolkach… Kto wie, może właśnie dam się skusić ;) 

 

W imieniu swoim i całej redakcji „Pinezki” dziękuję Pani za poświęcony nam czas  
i interesujący wywiad.          Jessica Sieńko 

...Pani Agnieszki Jurzysty 
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Akcja rozgrywa się w małej leśniczówce, gdzie bohaterowie spędzają wakacje. W okoli-
cy było jezioro i średniowieczny zamek. Niedaleko leśniczówki chłopcy wybudowali sobie 

szałas. Tam właśnie postanawiają założyć klub detektywów.  
Inspiracją chłopców do założenia tego klubu były "Przygody  

Sherlocka Holmesa". Chłopcy szukali zadań dla swojego klubu, 
problem zastał rozwiązany, gdy na zamku pojawiły się duchy.  

Okazało się, że"duchami" byli studenci, którzy chcieli  
uratować lewe skrzydło zamku przed rozbiórką. Detektywi  

postanowili im pomóc. W międzyczasie wpadli na trop nowej  
sprawy. Zajęli się nowymi podejrzanymi, którzy również  

zainteresowani byli ruinami zamku. Dzięki ich działaniom odkryli,  
że podejrzani są złodziejami cennych obrazów z muzeum  

we Wrocławiu. Za swoje odkrycie zostali nagrodzeni lodami.  
Serdecznie zachęcam do przeczytania tej książki!!! 

TROCHĘ KULTURY 

„Wakacje z duchami” 

 

Redaktor prowadzący: 

       A. Warchoł 

Czwarta część nosi tytuł "Pirates of the Carribean: On Stranger 
Tides" i opowie o podróży Jacka Sparrowa do Fontanny 
Młodości oraz o tym, jak spotyka Czarnobrodego i jego córkę. 
Umieszczona na plakacie srebrna czaszka ma na sobie opaskę 
Sparrowa, a za nią krzyżują się dwa miecze. Losy kapitana 
Jacka Sparrowa krzyżują się tym razem ze ścieżkami pewnej 
kobiety z jego przeszłości, Angeliki. Pirat będzie się 
zastanawiał, czy połączyła ich miłość, czy wyłącznie pragnienie 
odnalezienia osławionego Źródła Młodości, którego Jack 
poszukuje wraz ze 
swym dawnym 
przeciwnikiem, 

Hectorem Barbossą. Gdy kobieta 
zmusza Sparrowa do wejścia na pokład 
statku „Zemsta Królowej Anny”, pod 
dowództwem siejącego grozę pirata 
Czarnobrodego, Jack nie wie, kogo 
powinien lękać się bardziej – 
uwodzicielskiej Angeliki czy okrutnego 
Czarnobrodego.   

„Piraci z Karaibów:  
Na nieznanych wodach” 



PALCEM PO MAPIE   

Lenka 

Piosenkarka 

 

Redaktor prowadzący: 

R. Winiarski 

Lenka Křipač ur. 1978 na Nowej Południowej Walii – australijska 
piosenkarka czechosłowackiego pochodzenia, kompozytorka  

(w tym muzyki filmowej), muzyk australijskiego zespołu elektroniczno
-rockowego Decoder Ring. Jej najnowszymi singlami są „The Show”  

i „Trouble Is A Friend”. 

 Muzeum Powstania Warszawskiego - zostało 
otwarte w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powsta-
nia, 31 lipca 2004 r. Jest wyrazem hołdu warszawia-
ków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Pol-
skę i jej stolicę. Ekspozycja przedstawia walkę i co-

dzienność powstania na tle okupacji, poprzez ukaza-
nie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powo-
jenny terror komunistyczny i losy powstańców w PRL. 

Muzeum prowadzi działalność naukowo-badawczą 
oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania war-
szawskiego oraz historii i dorobku Polskiego Państwa 
Podziemnego. Gromadzi zbiory poświęcone tym za-

gadnieniom. Inicjatywą Muzeum jest również utworze-
nie Archiwum Historii Mówionej gromadzącego nagra-

nia wspomnień uczestników powstania. 

Ekspozycja w Muzeum została przyjęta pozytywnie 
przez opinię publiczną, jako nowatorska w dziejach 

muzealnictwa polskiego. Wykorzystuje najnowsze tech-
niki audiowizualne pozwalające na interaktywne 

uczestniczenie w oglądaniu eksponatów. 

Przez wiele lat powstanie muzeum było niemożliwe  
z powodów politycznych. 
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Muzeum Powstania Warszawskiego 
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W ŚWIECIE KOMPUTERÓW 
The Sims - Średniowiecze 

Redaktorzy prowadzący: 

K. Pączek 
P. Jurek 

CIEKAWA STRONA INTERNETOWA 

 

Średnio-
wiecze to specjalna 

edycja popularnej serii symula-
torów pod tytułem The Sims.  

Gra ukazała się tylko w wersji 
dla komputerów osobistych. 

. 

 Jak sam tytuł wskazuje, tym razem akcja przenosi nas 
do czasów średniowiecza. Gracz wcielając się w rozmaite po-
staci przyczynia się do rozwoju swojego królestwa, które musi 
zmierzyć się z wieloma przeciwnościami. Jedną z ciekawszych 
rzeczy jest możliwość przejęcia kontroli nad rozmaitymi posta-
ciami jak król, rycerz, bard a nawet zwykły kowal.  

Co ciekawe zależnie od tego, w kogo się wcielimy, 
mamy zróżnicowane cele do osiągnięcia. Dla przykładu jako 
rycerz wyruszymy na poszukiwanie legendarnej fontanny 
młodości, zaś jednym z celów kowala 
będzie wykucie magicz-
nego miecza dla króla. 
Wszystkie decyzje oraz 
działania, które podejmu-
jemy mają realny wpływ 
na sytuację w królestwie, 
toteż tylko od nas zależy 
czy swoją potęgę oprzemy 
na sprawiedliwości i zrozu-
mieniu czy rządach tyranii. 

 Poza nieco zmodyfikowanym gameplayem, The Sims 
Średniowiecze oferuje całe mnóstwo nowości związanych  
z realiami. Do naszej dyspozycji oddano m.in. premierowe 
meble, elementy zabudowy oraz przedmioty. Wizualnie gra 
prezentuje ten sam poziom wykonania, co The Sims 3. Tak 
więc, jeśli podobała się wam poprzedniczka, a na dodatek 
interesujecie się czasami średniowiecza – to ta gra została 
stworzona właśnie dla was! 

    Koniec już się zbliża… Koniec roku 
oczywiście. Oto ostatnia w tym roku część 
słownika MMO. 

CD, cooldown – czas, jaki musi upłynąć 
pomiędzy użyciami danej umiejętności; 
global cooldown to krótkotrwałe wyłą-
czenie wszystkich umiejętności następują-
ce po każdym użyciu jednej z nich, me-
chanizm często stosowany w celu unie-
możliwienia błyskawicznego ich używania  

corpse run – bieg do ciała w celu 
wskrzeszenia, gdy „duch ciało opu-
ścił” (jak śpiewał HEY)  

crafting – wytwarzanie przedmiotów 
przy wykorzystaniu odpowiednich mate-
riałów 

crit – cios krytyczny lub takowy efekt 
czaru, charakteryzujący się znacząco 
większymi obrażeniami bądź uleczonymi 
punktami życia  

critter – małe zwierzaczki, niewinnie ha-
sające sobie tam i siam (króliczki, kara-
luszki itd.)  

 Długo zastanawialiśmy się jaką stronę opisać w tym nu-
merze. Po długich rozmyślaniach wpadliśmy na pomysł - KOT-

BURGER. Jest to strona podobna do opisywanych na początku 
roku Komixxów. Różnicą jest tu tylko tematyka. Na Kotburgerze 
zamieszczane są tylko żarty związane z kotami (jak wskazuje 
nazwa ). Mimo tego żarty są równie zabawne, a niektóre nawet 
bardziej. Serdecznie zapraszamy na Kotburger.pl! 

Kotburger jest stroną 
podobną do opisywa-
nych na początku roku 
Komixxów. Różnicę robi 
tu tylko tematyka. 
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Z AREN SPORTOWYCH 

 

Redaktorzy prowadzący: 

K. Pączek 
P. Jurek 

Turniej Tenisa Stołowego 
 20 kwietnia w naszej szkole odbył się Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany 
przez uczniów kl. IIb Gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego. 

 Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 w sali gimnastycznej. Pani 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 - Janina Włodyka przywitała uczestników 
zawodów, zaprosiła ich do sportowej rywalizacji i oficjalnie otworzyła 
turniej. W turnieju wzięło udział 60 uczniów Gimnazjum, a rozgrywki to-
czyły się systemem rosyjskim. W gronie laureatów znalazło się dwoje na-
szych redakcyjnych kolegów - Łukasz Gaj i Jessica Sieńko. Oboje zwycię-
żyli w swoich kategoriach.  

 Prócz nich zwyciężyli również: 

    - Magda Kufel ( kl.III Dziewczyny) 

- Mateusz Ślęzak ( kl.I Chłopcy ) 

- Patryk Ciołkosz ( kl.III Chłopcy ) 

 Po zakończeniu rozgrywek odbyło się wręczenie nagród i dyplo-
mów. Najlepsi, oprócz dyplomów, otrzymali statuetki oraz nagrody rze-
czowe. Na zakończenie turnieju wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Turniej zorganizowali: Katarzyna Majkut, Diana Niwa, Anna Rejment, 
Monika Warzybok, Justyna Wiącek, Mateusz Szalacha. 

                                              Przegrane derby 
 Nie udała się rzeszowianom wyprawa do Tarnowa. 
Nie dość, że przegrali, to jeszcze zostawili na torze rywala 
bonusa. Na domiar złego kontuzji ręki nabawił się Lee Ri-
chardson. W meczu Tauron Azoty Tarnów - PGE Marma 
Rzeszów, gospodarze zwyciężyli pewnie 55:35y. Najlepiej 
na tarnowskim torze prezentował się Rafał Okoniewski, 
zdobywca 15 oczek. Dla Jaskółek najwięcej punktów zgro-
madził Duńczyk Bjarne Pedersen. 

 Widowisko z niewielką ilością emocji. Tak można w pewnym sen-
sie powiedzieć o spotkaniu IX kolejki Speedway Ekstraligi pomiędzy zespołami z Tar-

nowa i Rzeszowa. Derby zapowiadały się niesamowicie ciekawie, jednak tarnowski tor nie pozwolił 
na oglądanie sporej liczby ładnych ataków. Dodatkowo Rzeszowianie nie byli dziś w stanie przeciwstawić 
się gospodarzom i praktycznie po dziesięciu biegach przesądzona była sprawa zwycięstwa. Niespodzie-
wanie liderem zespołu ze stolicy Podkarpacia okazał się Rafał Okoniewski, który jeszcze niedawno miał 
ogromny problem z poparzoną nogą. Popularny Okoń zdobył dziś 15 punktów w sześciu startach. Za to 
ciężko szukać lidera w zespole tarnowskich Jaskółek. Gospodarze pokazali, że można pokaźnie zwyciężać 
mając w zanadrzu bardzo wyrównany skład seniorski. Swoje ważne punkty dorzucili także Tadeusz Kostro 
i Edward Mazur, i zespół prowadzony przez Mariana Wardzałę nie miał żadnych problemów z wygra-
niem meczu. 

 Pechowo natomiast zakończył się ten mecz dla Anglika Lee Richardsona. Uczestni-
czył on w fatalnie wyglądającym karambolu w 12. biegu. Brytyjczyk 

długo nie podnosił się z toru, a schodząc do parku maszyn trzy-
mał się za obolałą rękę. Mimo, iż wystąpił w powtórce wyścigu, 
zdiagnozowano u niego złamanie kości śródręcza. Po tym meczu 
rzeszowski zespół spadł na ostatnie miejsce w tabeli, ale ma 
jedno spotkanie rozegrane mniej od rywali. 



 

CO, JAK, DLACZEGO... 
 

Redaktor prowadzący: 

Pilch  Patrycja 

Znaczenie imion 
 

Sposób na... 

udane ściąganie 
 

 

 

1.Ściąga na ręce: jest bardzo popularna; ale wiadomo, że na sprawdzianie każdy się denerwuje 
przez co się poci, no i ściąga może się rozmyć; 

2.Ściąga przyklejona na ubraniu: na lewej stronie bluzy lub na spodniach pod bluzą; sposób 
prawie niezawodny, przecież rzadko kiedy grzebią ci pod ubraniem, jeśli nawet skapują się, że 
ściągasz to szukają ściągi na ziemi, w ręku itp.; 

3.W długopisie: stare, ale jare; do przezroczystego długopisu wkładamy wąski pasek z wiado-
mościami - proste i skuteczne, ale mało się zmieści;  

4.Ołówkiem na kartce: na  sprawdzianie napisz jasno ołówkiem potrzebny tekst; nie pisz na 
pierwszej stronie, tylko w środku, kiedy już przepiszesz wiadomości z kartki nie zapomnij ich ze-
trzeć, staraj się aby nauczyciel nie widział, że coś ścierasz gumką;  

5.Zwijany rulonik: wspaniały patent na gotowe i duże ściągi; sposób wykonania: przygotuj sobie 
pasek papieru o szerokości ok. 4 cm i napisz na nim w orientacji pionowej treść tak, aby pozosta-
wić górny i dolny margines o długości ok. 5 cm, nawiń oba końce kartki na zapałki lub wykałaczki 
tak by tekst był widoczny ze strony grzbietu, zwiń oba końce kartki, a później oba rulony zwiąż 
gumką recepturką; 
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Dawid 

Dawid po hebrajsku znaczy "ukochany". Król Dawid, który żył dokładnie trzy tysiące lat 
temu, jest jednym z najsławniejszych bohaterów Biblii. Za młodu był dzielnym wojowni-
kiem i pokonał okrutnego Goliata. Przyjaźnił się z królewskim synem, Jonatanem, a król 
Saul dał mu swą córkę za żonę. Po śmierci Saula Dawid sam został królem i za jego 
panowania Izrael stał się potężnym państwem. Dawid miał też mnóstwo pięknych żon, 
pięknie grał na harfie i był poetą, jako że tradycja jego uważa za autora Psalmów. 
Jego urodzeniowy horoskop musiał być niezwykły, skoro w jego osobowości zgodnie 
współdziała dzielność Marsa z artystycznymi uzdolnieniami, jakie daje Wenus.  

JAKIE JEST TWOJE IMIĘ ? 
Izabela Trojanowska - aktorka  
i piosenkarka 

Dawid Lampart—żużlowiec 
PGE Marmy Rzeszów 

Izabela 

Imię pochodzenia hiszpańskiego i znaczy tyle, co Elżbieta. Osoba je nosząca jest 
zdolna do wielu nadzwyczajnych czynów. Chętnie zdobywa wiedzę i zajmuje się 
naukowymi badaniami. Jest bardzo dokładna, uczy skrupulatności innych, ceni punk-
tualność. Posiada duże zdolności lingwistyczne, toteż wiele podróżuje. Ciepło rodzin-
ne jest lekarstwem jej znerwicowanej osobowości. Posiada dar trwania przy swoich 
przekonaniach. Temperament żywy. Ceni gustowne ubiory i smaczne potrawy.  
W miłości stała. 
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Dlaczego trawa jest zielona? 

Ponieważ trawa zawiera zielone ciałka 
zieleni (chlorofil), które nadają jej zielo-
ną barwę. 

Chlorofil jest potrzebny roślinom do foto-
syntezy dlatego każda roślina musi  
zawierać choć trochę chlorofilu. 

Dlaczego świeci słońce?                                

Słońce świeci dlatego, że pod wpływem gra-
witacji jego cząsteczki (wodoru) zostały ściśnię-
te tak mocno, iż rozpoczęły się w nim reakcje 
termojądrowej syntezy wodoru w hel. Reakcji 
tej towarzyszy naturalnie emisja energii, powo-
dująca między innymi to, że Słońce świeci  
(ale przede wszystkim powodująca to, 
 że Słońce się nie zapada dalej - jego  
drgające cząstki zderzając się ze sobą prze-
ciwdziałają sile grawitacji). 

Dlaczego niebo jest niebieskie? 

Kolor nieba i znajdujących się na nim 
chmur zależy od kilku zjawisk optycz-
nych. Najważniejszymi z nich jest roz-
praszanie światła widzialnego przez 
molekuły powietrza, znajdujące się 
w powietrzu kropelki wody, kryształki 
l o d u ,  o ra z  py ł y  z a w i e s z o n e 
w powietrzu. 

Jessica Sieńko 
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ŚMIEJMY SIĘ BEZ LIKU 
 

Redaktorzy prowadzący: 

Patrycja Pilch 

Idzie mały Jaś z mamą i zobaczył 
łysego:  
- Mamo, mamo, ten pan jest łysy!  
- Cicho bo usłyszy!  
- To ten pan nie wie, że jest łysy?  

Na dachu siedzi kogut i znosi jajka ...  
Z której strony spadnie jajko ?  
- Kogut nie znosi jaj !!!  

Jasiu siedzi z babcią na ławce przed  
domem  
-Patrz Jasiu kury idą siedzieć-
Powiedziała babcia  
-Jasiu zdziwiony pyta-Za co przecież nie 
popełniły zbrodni?!  

Czarnooki blondyn o niebieskich oczach 
i czarnych włosach usiadł stojąc na ław-
ce i nic nie mówiąc powiedział coś do 
czterdziestoletniej żony która miała 
dwadzieścia lat i czarnego kota o brązo-
wej sierści.  

Jaką rybę lubi nauczyciel od matmy?  
Suma.  

Dlaczego w szkole zawsze czujemy 
się źle?  
Bo trzeba oszczędzać zdrowie na wa-
kacje!  

Musisz stanąć na końcu kolejki ! - 
mówi ekspedientka do małego Jasia.  
- To niemożliwe! - odpowiada rezo-
lutniony malec. - Tam już ktoś stoi.  

Jasio zza drzwi łazienki pyta mamy:  
-Jaką koszulkę mam założyć?  
-Z krótkim rękawem, a czemu pytasz?  
-Bo nie wiem, dokąd mam ręce umyć.  

Podążaj za strzałkami...=> => => => => 
=> => => => => => => => => => => => 
=> => => => => ... Czy Ty musisz prze-
czytać każdą głupotę, którą Ci przyślą?!  

Blondynka podchodzi do kiosku  
i mówi  
-Poproszę bilet za 1 zł.  
-Proszę bardzo-kioskarz podaje jej 
bilet.  
-Ile płacę? pyta blondynka.  
-10 zł - odpowiada ze śmiechem i do 
żartów sprzedawca.  
Blondynka kładzie 10 zł na ladę  
i mówi  
- Dziękuję  



ZGADNIJ CO I JAK 
 

Redaktor prowadzący: 

R. Winiarski 

Zad.5.  Przy okrągłym stole, grając w do-
mino, siedziało sześciu mężczyzn. Piotr dawał ka-
mienie. Henryk siedział obok brata Józia, a na-
przeciwko Karola. Mężczyzna, który siedział po 
lewej ręce Karola, siedział naprzeciw Józia. Brat 
Józia siedział naprzeciw mężczyzny, który znajdo-
wał się obok mężczyzny siedzącego naprzeciw 
mężczyzny, który siedział po prawej ręce Józia. 
Mężczyzną, który siedział na prawo od mężczy-
zny, znajdującego się obok mężczyzny, siedzące-
go naprzeciw Józia - był Wacio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie: Czy potrafisz umieścić wszystkich tych 
mężczyzn na ich właściwych miejscach wokół 
stołu i ustalić właściwe miejsce brata Józia? 

Zad.1. W ciemnym pokoju w szufladzie leży 10 
par brązowych i 10 par granatowych skarpetek. Ile 
skarpetek trzeba wyjąć (nie zapalając światła - po 
ciemku!), ażeby skompletować jedną parę, bez 
względu na kolor. Już wiecie? Doskonale. No, ile 
same skarpetki to jeszcze nie wszystko. W tej samej 
szafie, w innej szufladzie leży 10 par brązowych  
i 10 par granatowych rękawiczek. Ile rękawiczek 
należy wyjąć, aby mieć 100-procentową gwaran-
cję, że skompletuje się jedną, bez względu na kolor, 
parę.  

Zad.2. Cztery kluby: "Ruch", "Legia", "Widzew"  
i "Polonia" wzięły udział w wiosennym turnieju piłki 
nożnej. Turniej rozegrano popularnym turniejowym 
systemem: każdy klub grał tylko raz z każdym 
przeciwnikiem. Oczywiście, za wygrany mecz zwy-
cięzca zdobywał 2 punkty, za remis obaj przeciwni-
cy zdobywali po 1 punkcie. 

Po turnieju okazało się, że "Widzew" zdobył 5 
punktów, "Legia" 3 punkty, "Polonia" tylko 1 punkt. 
Ogółem padło 11 bramek, z których 5 strzelili na-
pastnicy "Legii". "Legia" wygrała z "Polonią" w sto-
sunku 2:1. 

Pytanie: Jaki był wynik meczu między "Polonią" 
a "Widzewem"? 

Zad. 3. Spośród uczniów w klasie: 

50% ma czarne włosy, 

25% ma blond włosy, 

33% to dziewczynki, 

67% to chłopcy. 

a) Wszyscy uczniowie o włosach blond to chłopcy. 

b) Niektórzy chłopcy mają czarne włosy. 

c) Niektórzy uczniowie o włosach blond to dziew-
czynki. 

d) Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mają czarne 
włosy. 

Pytanie: Które z następujących zdań jest na  
pewno prawdziwe? 

Zad.4.  Z burty statku zwiesza się drabinka 
sznurowa w ten sposób, że ledwie dosięga po-
wierzchni wody. Szczeble drabinki rozmieszczone 
są w odległości 25 centymetrów. 

Pytanie: Ile szczebli znajdzie się pod wodą, gdy 
podczas przypływu morza woda podniesie się o 
90 centymetrów? 

Odp.1.Trzeba wyjąć tylko trzy skarpetki, rę-
kawiczek zaś aż 21 sztuk.  

Odp.2.Polonia przegrała z 'Widzewem' w sto-
sunku 0:1  

Odp.3.Prawidłowa jest odpowiedź „b”  

Odp.4.Ani jeden. Cały statek, a więc i drabin-
ka sznurowa podniosą się wraz z wodą  

Odp.5.Prawidłowe rozwiązanie wskazuje rysunek. 
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Kupon konkursowy 

 nr ……. 

To już drugi, bonusowy kupon konkursowy, 
który drukujemy w naszej gazetce w tym roku 
szkolnym. Przypominamy, że posiadanie kom-
pletu kuponów (5, w tym mogą znaleźć się 2 
bonusowe) uprawnia do udziału w losowaniu 

nagród w dniu 15 czerwca 2011 r. 


