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SŁÓWKO OD REDAKCJI 

 Jak zrobić dobre wrażenie... 

 Pinezka 2 

Redaktor naczelny 

    Rafał Winiarski 
Czekamy na Wasze pytania, opinie i komentarze.  
Pisz do nas na adres: pinezka_13@o2.pl 

Kilka lub kilkanaście pierwszych minut - tak naprawdę tylko tyle masz czasu, by wzbudzić 
sympatię w kimś, kogo właśnie poznajesz, czyli zrobić dobre wrażenie. To właśnie wtedy 
inni ludzie formułują na Twój temat 90 procent swojego zdania. Drugiej takiej szansy już nie 
będziesz miał/a. Na czym się opierają? Głównie czytają z mowy Twojego ciała: czy po-
za, w której stoisz, jest otwarta, czy skrępowana; jak ściskasz czyjąś dłoń; co robisz z rękami 
etc.  Potem ich uwaga przenosi się na głos. Zaczyna się liczyć, co i jak mówisz.  

Drodzy Czytelnicy! 

 Wakacje są coraz bliżej !!! Mam nadzieję, że każdy z Was otrzyma  
wymarzone oceny końcoworoczne i jak najlepsze zachowanie :D 

  Niestety jest to nasza ostatnia odsłona gazetki „PINEZKA” w tym roku szkolnym. 
Musimy się pożegnać, lecz nie martwcie się, gdyż za rok redakcję obejmie nowa ekipa  
z mnóstwem świeżych pomysłów…. Koniecznie zaglądnijcie na ostatnią stronę, gdzie  
znajdują się informacje o naszym konkursie i specjalny kupon bonusowy. Udanych wakacji!  

 

 

PALCEM PO MAPIE   
 

Redaktor: 

Rafał Winiarski 

Karpacka Troja jest to kompleks  
muzealny położony w Trzcinicy  

k. Jasła w woj. podkarpackim, stanowiący 
oddział Muzeum Podkarpackiego  

w Krośnie.  

Skansen Karpacka Troja 
powstał w miejscu  
odkrycia jednego  

z najstarszych grodzisk  
w Polsce zwanego Wała-
mi Królewskimi, którego  

początki sięgają wczesnej 
epoki brązu. Dokonano 

na nim odkryć  
archeologicznych  

datowanych na początki 
epoki brązu i wczesne 

średniowiecze. 

Zapraszamy do Trzci ni cy 



 

STR. 3 
 Pinezka 3 

CO W SZKOLE PISZCZY... 
Redaktor: 

Grzegorz Ciebiera 

21 maja naszą szkołę odwiedził podróżnik. Podczas dwóch godzin lekcyjnych 
w bardzo ciekawej i interesującej formie opowiedział o przeprawach, przy-
godach i przeżyciach, których doznał podczas wyprawy do Tanzanii. Jestem 
przekonany, że taka forma przekazania wiedzy była o wiele ciekawsza, niż 
żmudne siedzenie nad książkami i znacznie więcej się dowiedzieliśmy. 

Spotkanie z podróżnikiem 

Koniec roku szkolnego 2011/2012 
Nareszcie! Nadchodzi ten długo oczekiwany przez wszystkich dzień! Na 

kolejne 63 dni rozstaniemy się ze szkołą. Pożegnamy także obecnych 

jeszcze uczniów z klas trzecich. Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych 

chwil podczas wyjazdów i spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Do zobacze-

nia we wrześniu! :)  

Dzień dziecka  
Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Obejrzeliśmy  
m.in.  pokaz akrobatyczny w wykonaniu sekcji działającej przy klubie ZKS 
Rzeszów. Poziom był bardzo zróżnicowany, ponieważ dla wielu z nich wy-
stęp w naszej szkole był pierwszym. Dwie dziewczyny są reprezentantkami 
Polski w tej dziedzinie sportu. Wszyscy byli zachwyceni tym wsytępem.  

Wyjazd klas III Gim. na „Forum Innowacji” 
31 maja lekcje uczniów klas trzecich Gimnazjum wyglądały zupełnie inaczej 
niż zwykle. W centrum kulturalnym Millenium Hall odbyła się trzecia edycja 
„Miasteczka Innowacji”. Uczniowie mogli wypróbować swoich sił na żyroskopie 
oraz pojeździć na nowatorskich dwukołowcach, wziąć udział  
w konkursie marki Huawei. Główną nagrodą był router oraz piękne albumy  
o Chinach. Nagrodą pocieszenia były koszulki, smyczki oraz kostki do gry. 
Aby wygrać te wspaniałe nagrody trzeba było odpowiedzieć na trzy bar-
dzo proste pytania, a mianowicie: Ile fanów na facebooku ma marka Huawe-
i? Wymienić 3 modele smartfonów tej marki? Podać model telefonu Huawei  
który ma najdłużej działającą baterię? Niestety, nikt z nas nie wygrał... 
Wszyscy powrócili jednak bardzo zadowoleni i szczęśliwi.  

Przy okazji obchodów Dnia Dziecka, uczniowie klas drugich Gimnazjum pokazali nam 
efekty pracy, w które przez cały rok włożyli ogrom wysiłku. Projektów było dziesięć,  
a miały one formę gazetek, projektów multimedialnych, filmów i plakatów. Wszyscy obec-
ni widzowie mogli się przekonać o kreatywności, wiedzy i umiejętności gimnazjalistów. 

Dzień projektów gimnazjalnych 
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Redaktor: 
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Pokazy  
Akrobatyczne 

Przedstawienie 
projektów  

gimnazjalnych 

Rozgrywki  
sportowe 
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 ZEN - TYLKO SPOKÓJ MOŻE CIĘ URATOWAĆ 
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Redaktorzy: 

Dominika Kubicz 
Aleksandra Woś 

 Czym jest zen? To filozofia pokrewna buddyzmowi. Narodziła się 
w Chinach w VI wieku i rozwinęła w Japonii. Opiera się głównie na 
medytacji, w celu pozbycia się wszelkich ludzkich pragnień, gdyż 
uważane są jako źródło cierpień. W języku potocznym możemy 
spotkać się z określeniem: „być zen” to znaczy „być super”, nie 
przejmować się drobnostkami, zachowywać dystans i opanowanie. 
To znaczy nie przejmować się na zapas, nie być pesymistą. Żyjąc 
według zen, człowiek staje się wolny. W naszym wieku nie zawsze 
mamy skłonności do bycia zen. Sprawdziany, kartkówki, kłótnie  
z rodzicami nie pozwalają nam na bezstresowość. W takim razie 
czy ta postawa jest dla ludzi żyjących lekko? Co to to nie. Zen jest 
dla tych, którym żyje się ciężej, ludzi wyolbrzymiających, dramaty-
zujących i histeryków. Najważniejsze to żeby odróżniać problemy 
ważne od tych mniej. Być zen to znaczy mieć filozoficzny stosunek 
do praw natury: ten kto umarł, żył przedtem, a kto żyje, kiedyś 
umrze i jeśli wierzyć w nauki Buddy, objawi się w kolejnym wciele-
niu. Bardzo sympatyczna wiara! :) Masz problem? Najpierw oceń  
w jakiej skali jest ważny. Co możesz zrobić by go zwalczyć. Jeśli 
uważasz, że nie ma dla ciebie stresu to wiedz, że pogoda ducha 
gwarantuje Ci dobry sen i zadowolenie z życia. Tak trzymaj! 

ZABAWNE HISTORIE Z ŻYCIA UCZNIÓW 

Drodzy Czytelnicy! 

W tym numerze gazetki ukazuje się druga odsłona działu poświęconemu zabawnym historiom. W związku 
ze zbliżającymi się wakacjami chciałabym przedstawić Wam śmieszne wakacyjne przeżycia uczniów.  

Nieprzyjemny upadek 

   Pewnego letniego popołudnia pojechałam z moją kuzynką do pizzerii. Kupiłyśmy pizzę, którą postano-
wiłyśmy zjeść u mnie na podwórku. Ciężko było nam jechać rowerami z wielkim kartonem, dlatego prowa-
dziłyśmy je. W pewnym momencie, bardzo blisko nas przejechał samochód. Zachwiałam się i przewróci-
łam. Pech chciał, że wpadłam prosto do wielkiego rowu, w którym była woda. Przez kolejne 5 minut leża-
łam tam, bo nie mogłam się podnieść. Kiedy wróciłam do domu byłam cała przemoczona. Na szczęście 
kilka minut przed upadkiem dałam pizzę kuzynce. Dzięki temu, po powrocie do domu mogłyśmy spokojnie 
zacząć jeść. :D 

Nieudane zdjęcie 

   W tamtym roku pojechałam z rodzicami na wakacje nad morze. Przechadzaliśmy się po plaży, kiedy 
tata chciał zrobić mi zdjęcie. Ustawiłam się, ale coś nie wyszło, bo w pewnym momencie zaskoczyła mnie 
naciągająca fala, która podcięła mi nogi. Wpadłam prosto do morza i byłam cała mokra. Na szczęście 
mieszkaliśmy niedaleko  i mogłam się szybko przebrać. Od tej pory bardziej uważam na to, gdzie usta-
wiam się do zdjęć.  :P 

Wielkie wejście 

   Pewnego dnia pojechałam z mamą na zakupy do centrum handlowego. Chciałyśmy pójść do naszego 
ulubionego sklepu, który mieścił się na pierwszym piętrze. Aby tam dotrzeć trzeba było pokonać ruchome 
schody. Niestety zamiast  na schody jadące w górę weszłyśmy na te, które jechały w dół. Próbowałyśmy 
przedrzeć się przez nie, ale nie dałyśmy rady. Zaczęłyśmy się wywracać, a najgorsze było to, że wszyscy 
ludzie się na nas patrzyli. Co za pech. ;D  

Redaktor: 

Iza Wróbel 
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Joanna Pałka 
Karolina Czaja 

Aneta Warzybok  

Pinezka 6 

Romuald - jest mężczyzną zrównoważonym, łagodnym  

i cierpliwym. Nie lubi pośpiechu. Wszelkie problemy roz-

wiązuje poprzez rozmowę. Starannie planuje swoje  

wydatki, ponieważ nie lubi brać pożyczek i mieć długów. 

Swojego życiowego partnera traktuje poważnie. Imieniny 

Romualda: 7 lutego, 19 czerwca, 24 czerwca, 9 sierpnia. 

Pytanie do Pana Romualda Różańskiego: 

Co Pan sądzi o swoim imieniu? 

Już zdążyłem się do niego przyzwyczaić... Mam szczę-

ście, że moi znajomi zwracają się do mnie inaczej :D 

Urszula - jest subtelna, umie analizować zjawiska życio-

we, stanowcza w postępowaniu, a nawet konserwatyw-

na. Jest wielką altruistką, potrafi kulturalnie łączyć cele 

osobiste ze społecznymi. Nie narzuca swojej woli, chętnie 

uzgadnia postanowienia z innymi. W przypadku innego 

zdania osób trzecich, potrafi wycofać się z podjętych 

wcześniej decyzji. Posiada zdolność dyplomatycznego 

załatwiania spraw. 

Pytanie do Urszuli Partyki: 

Co sądzisz o swoim imieniu? 

Na początku nie lubiłam mojego imienia. Wydawało mi 

się, że brzmi niemiecko. Jednak z czasem przyzwycza-

iłam się i teraz nawet mi się podoba. W końcu jestem  

jedyna w szkole :). 
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TROCHĘ KULTURY 
 

Redaktor: 

       Klaudia Szłapa 

Ten rozśpiewany film opowiada o starciu się dwóch kultur 
wśród nastoletniej młodzieży amerykańskiej lat pięćdziesiątych. 
Luzacy kontra Sztywniacy, dobro przeciw złu, tylko co tak 
naprawdę jest złe, a co dobre? Allison, najbardziej 
utalentowana dziewczyna w szkole, ma dość bycia chodzącym 
ideałem i nie chce aby wszyscy nazywali ją Sztywniakiem. 
Próbuje się zaprzyjaźnić ze szkolnymi Luzakami,  
a w szczególności z ich liderem Beksą (Johnny Depp), który ma 
ciągle jedną łzę w oku. Jej babcia i obecny chłopak robią 
jednak wszystko aby do tego nie dopuścić. Allison zakochuje się 
w Beksie,  chce z nim być. Nasz piękny Johnny niestety trafia 
do więzienia lecz jego dziewczynie udaje się go stamtąd 
wyciągnąć. Film ten pełen jest muzyki, tańca, zabawnych 
sytuacji i ciekawych postaci. Można określić go mianem "Romea 
i Julii" lat pięćdziesiątych (akcja toczy się w roku 1954), gdyż 
miłość bohaterów wystawiona jest na wiele prób, a na jej drodze pojawiają się liczne 
przeciwności losu. W tym filmie dobro jest złem, a zło dobrem. Czemu? Sami się przekonacie 
oglądając „Beksę”. 

„Beksa” 

Siedząc i nudząc się pewnego popołudnia zdecydowałam się 
na przeczytanie książki jednej z moich ulubionych autorek- 
Małgorzaty Musierowicz pod tytułem: "Kwiat kalafiora", którą 
już kilka dni wcześniej wypożyczyłam ze szkolnej biblioteki. Od 
razu muszę powiedzieć, że moje przeczucie, co do kolejnej czy-
tanej przeze mnie pozycji pani Musierowicz było całkiem słusz-
ne. Książka wyrwała mnie z nastroju zniechęcenia i szybko 
wciągnęła w wir opisywanych wypadków. Był to świetny spo-
sób na owocne spędzenie wolnego czasu. Zresztą trzeba pod-
kreślić, że wiele utworów tej autorki zdobyło już uznanie w ca-
łej Polsce, a nawet na świecie, zostało uhonorowanych wieloma 
nagrodami i wyróżnieniami w najrozmaitszych konkursach  
o większej i mniejszej randze. 

"Kwiat kalafiora" opisuje życie rodzinki Borejków, na którą 
składają się rodzice i aż cztery córki: Gaba czyli Gabriela, 
najstarsza z nich, Ida, Nutria czyli Natalia oraz najmłodsza- 
pięcioletnia Pulpecja, czyli Patrycja. Książka skupia się prak-
tycznie na losach najstarszej Gabi, która została zmuszona do przejęcia za chorą matkę wszyst-
kich rodzinnych obowiązków, kiedy ta została zawieziona do szpitala. Gabriela, żeby podołać 
nowym obowiązków: dbaniu o cały dom i całe swoje młodsze rodzeństwo musiała porzucić szkołę, 
by móc w pełni zastąpić mamę w jej czynnościach. Musierowicz znakomicie opisuje to wszystko,  
co było związane z losami dzielnej Gabi, jej problemy związane z koniecznością szybkiego dora-
stania, ogólnie jej życie a także występujące w nim relacje z innymi, jak chociażby przyjaźń.  

„Kwiat kalafiora” 
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W ŚWIECIE KOMPUTERÓW 
Redaktorzy: 

Kamil Pączek 
Piotr Jurek 
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 „20 lat minęło jak jeden dzień” mó-

wią słowa piosenki stworzonej do serialu 

„Czterdziestolatek” i tyle czasu spokoju było 

w Nowym Tristarmie. Jednak pewnego dnia 

na wspomnianą krainę spada gwiazda i nie-

stety nie spełniała ona życzeń osób, które ją 

zobaczyły. Wręcz przeciwnie sprawiła,  

że odrodziło się na nowo zło. Oczywiście 

ktoś będzie musiał te złe moce powstrzymać, i tym kimś 

będziemy my. Wybieramy więc swoją klasę postaci (barbarzyńca, czarow-

nik, szaman, łowca demonów lub mnich) i ruszamy do miasta, gdzie spotykamy 

żołnierzy, którzy muszą odbierać ataki stworów wysłanych z najgłębszych czeluści 

ziemi. Szybko otrzymujemy pierwszą misję i zaczynamy zabawę, która kręci się 

wokół Tyraela oraz Lei. Kim są, co robią i co się z nimi dzieje? Tego dowiecie się z gry… 

 Niestety, mimo wielkiej reklamy, wielkiego podgrzewania atmosfery Diablo 3, tak naprawdę jest grą, która wnosi 
kilka ciekawych rozwiązań do gatunku, ale przełomem na pewno nie jest. Większość zastosowanych tutaj mechanizmów została 
wykorzystana na przestrzeni lat przez inne produkcje, a to sprawia, że większego powiewu świeżości tutaj nie uświadczy-

my. Przykładem mogą być lokacje, których wykonanie oczywiście podciągnięto do dzisiejszych standardów, ale jednak przy-
wodzą one na myśl poprzednie części serii. Przejście gry zajmuje około 16 godzin. Wynik jest więc godziwy, jak za cenę  
179 zł. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze to, że po przejściu na najłatwiejszym poziomie trudności gry czekają nas wyższe 
– znacznie cięższe. Z drugiej strony, osoby, które nie mają zamiaru przechodzić produkcji kilkukrotnie, a tylko zgłębić jej fabu-

łę, mogą czuć się zawiedzone, gdyż pierwszy poziom jest dziwaczny. Wystarczy cho-
dzić, klikać, uderzać trzema czarami i tytuł zaliczy  się bez problemu. Oczywiście na 
kolejnych poziomach trudności jest już lepiej, ponieważ trzeba poznawać nowe zaklę-
cia, zdobywać zdolności etc. Szkoda jednak, że tyle czasu wymaga posmakowanie 
prawdziwej gry.  

 Średnim pomysłem jest też dla mnie to, że nie mam kontroli nad rozwojem 
postaci. Teraz wszystko przyznawane jest z automatu i to komputer przydziela nam 
odpowiednie punkty odpowiedzialne za uzyskanie wyższego poziomu. Nie ma więc 
mowy o odskoczniach, wszyscy jesteśmy tacy sami, brak różnorodności i unikalnych 
umiejętności. Zwłaszcza, że teraz w dowolnym momencie możemy przełączać skille, ale 
korzysta się zawsze z trzech najsilniejszych, zapominając tym samym o pozosta-

łych.  Trochę to spłyciło i uprościło zabawę. Z drugiej strony jest możliwość połączenia 
zdobytych zdolności z runami, a te przekazują część mocy naszym pomocnikom. Tym samym nie można wesprzeć głównej po-
staci, ale już pobocznych żołnierzy tak. Niby ma to być rodzaj rekompensaty, ale raczej średniej.   

 Zmienił się również charakter walki. Ten jest teraz bardziej strategiczny i wymusza na graczu myślenie. W po-
przednich częściach wystarczyło szybko pić mikstury, aby móc walczyć dalej. Tutaj trzeba to przemyśleć, gdyż płyny uzupełnia-
jące życie nie pojawiają się od razu po zabiciu przeciwnika, a to daje przewagę reszcie oponentów, którzy mogą wykorzystać 
nasze chwile słabości. Nie ma również zwojów opisujących rzeczy. Teraz od razu wiemy, czy dany przedmiot warto brać, czy 
też nie. Podoba mi się również patent z teleporterami, które przenoszą nas w bezpieczne miejsce. Ogólnie ten akapit zaliczam 
na plus Diablo 3. Zwłaszcza, że dzięki temu skupiamy się na esencji gry, którą jest walka, a ta jest naprawdę efektowna. Czuć 
bowiem każdy wyprowadzony przez nas cios, a to sprawia, że chce się grać dalej i dawać łupnia kolejnym wrogom. Na plus 
muszę zaliczyć również opcję zabawy przez sieć. Blizzard ładnie wszystko dograło i dzięki temu w każdej chwili do naszej za-
bawy może dołączyć znajomy wykonujący jedno ze swoich zadań. Nie ma też problemu, aby z nieznajomymi osobami wybrać 
się w opisaną przeze mnie przygodę. Podczas takiej wędrówki możemy ustalać kto i co ma zrobić oraz jak to wykonać.   

 Grafika jest poprawna. Ocena dobra w skali szkolnej oznacza, że nie 
jest najlepiej, ale nie jest też najgorzej. Czasami tytuł potrafi zachwycić bogac-
twem detalu, wspaniałymi kolorami, aby zaraz to wszystko pogrążyć przez sła-
bo zaprojektowaną lokacje. Dobrze jednak, że animacja nie zwalnia nawet pod-
czas szybkich potyczek. 

 Udźwiękowienie tej produkcji to istny majstersztyk. Podniosła muzy-
ka, która przyśpiesza w ważnych momentach sprawia, że w świat Diablo na-
prawdę łatwo się wciągnąć. Zwłaszcza, że taki akompaniament sprawia wraże-
nie podobne do czytania dobrej powieści. Wspaniale w to wszystko wpisuje się 
polska wersja językowa. Nareszcie nie czuć efektu studia, a z głosów zniknęła 
sztywność. Miło również, że ekipa tłumacząca menu i napisy w grze nawiązuje 
do wielu zabawnych sformułowań, które obiegły polską sieć np. „mięsny jeż”. To 
świadczy o zaangażowaniu i chęci zrobienia czegoś ciekawego. 
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Z AREN SPORTOWYCH 

Dramat na torze, Lee Richardson nie żyje 

Redaktorzy: 

Kamil Pączek 
Piotr Jurek 

Dzień Dziecka 

 W pierwszym dniu czerwca, z okazji Dnia 

Dziecka, w naszej szkole został zorganizowany Dzień 

Sportu. W planach były: pokaz akrobatyki, zawody 

sportowe dla uczniów szkoły podstawowej oraz turniej 

siatkówki i piłki nożnej dla gimnazjum. Jednak, jak to 

nie raz bywało ostatnio, pogoda lubi płatać figle… 

 W czasie, gdy gimnazjaliści prezentowali projek-

ty edukacyjne, na sali gimnastycznej odbywał się pokaz 

akrobatyki (u dołu z prawej), oraz zawody dla klas IV-VI. 

Ta część została przeprowadzona, bez większych proble-

mów… Nie licząc braku sprzętu grającego, który z wiado-

mych powodów znajdował się na 2 piętrze.  

 Następną częścią programu miały być: turniej siat-

kówki dla dziewcząt (odbywający się na sali) i piłki nożnej 

dla chłopców (rozgrywany na szkolnym boisku). Niestety… 

Pogoda pokazała swoje widzi-misię. Deszcz. Postanowiono 

„udostępnić” turniej siatkówki dla brzydkiej płci. Po me-

czach pełnych emocji wyłoniono zwycięzców: turniej dziew-

cząt wygrała klasa II A, a chłopców połączone siły III klas 

gimnazjum. Gratulujemy! 

 LEE RICHARDSON ZMARŁ 13 MAJA 

W SZPITALU WE WROCŁAWIU. ANGLIK MIAŁ 

BARDZO GROŹNY WYPADEK W 3. BIEGU 

SPOTKANIA BETARDU SPARTY Z PGE 
MARMĄ RZESZÓW. MIAŁ 33 LATA.  

 Informację o śmierci żużlowca po-
twierdziła Katarzyna Zielińska z biura pra-
sowego PGE Marmy Rzeszów.  
 Do wypadku doszło podczas trze-
ciego biegu. Richardson upadł, po tym jak 
zahaczył o koło motocykla Tomasza  
Jędrzejaka. Zawodnik nie podniósł się  
o własnych siłach. W wyniku wypadku  

żużlowiec prawdopodobnie doznał rozległego krwotoku wewnętrznego. Karetką został przetransportowa-
ny do szpitala, w którym zmarł. 

 Lee Richardson był juniorskim mistrzem świata z 1999 (Vojens, Dania). Wielokrotny reprezentant 
Wielkiej Brytanii jako senior. Finalista Drużynowego Pucharu Świata w latach 2003-2006, w tym srebrny 
medalista w 2004 i brązowy z 2006. Uczestnik cyklu Grand Prix IMŚ w latach 2003-06, dwukrotnie sta-
wał na podium turniejów - w 2004 w Cardiff zajął trzecie, a w 2005 w Bydgoszczy drugie miejsce. 
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Tropików nie trzeba szukać daleko poza Polską. 

Znajdziemy je całkiem blisko, bo… w Niemczech! Nasi sąsiedzi stwo-
rzyli ok. 60 km od Berlina prawdziwy raj: ogród, laguna, las tropikal-
ny, bagno, plaża z palmami kokosowymi i kilkunastometrowymi fikusa-
mi. Do tego imponujący kompleks basenów: w kształcie laguny, z jaski-
niami, bulgoczącymi siedziskami, wodospadami. Całość przykryta jest 
kopułą wielkości ośmiu stadionów do piłki nożnej. Ten największy  
w Europie tropikalny park rozrywki działa 24 godziny na dobę przez 
7 dni w tygodniu. Tropical Islands to ciekawy pomysł na weekend.  

Prawdziwy raj dla miłośników nurkowania znajdziemy w Albanii.  

300 dni słonecznych w roku, ciepła i przezroczysta woda, polska baza nurkowa. 
Nawet w listopadzie morze jest tu cieplejsze niż Bałtyk w sezonie wakacyjnym. 
Saranda, luksusowy kurort i uzdrowisko nad brzegiem morza i u podnóża gór tętni 
bujnym życiem nocnym, a zabytki w okolicy są 1500 lat 
starsze niż polskie. Jeśli czujesz się bardziej odkrywcą niż 
turystą - wybierz Albanię.  

Co czwarty Włoch wstydzi się swego kraju, przede wszystkim z powodu polityków  
i mentalności swych rodaków.  

Tunel miłości na Ukrainie 

Istnieje na świecie najpiękniejszy i najbardziej romantyczny tunel kolejo-
wy mieszczący się w mieście Kleven na Ukrainie. Nazywa się on tunelem 
miłości. W ciepłych miesiącach, drzewa posadzone wzdłuż linii kolejowej 
tworzą piękny bajkowy pejzaż. Wszystko zostało zaprojektowane tak, 
aby drzewa samymi sobą tworzyły obraz tunelu.  

Monowi, miasto, które ma tylko jedną obywatelkę! 

Elsie Eiler jest najbardziej wyjątkową obywatelką Monowi, w Nebrasce. Jest najładniej-
szą i najmądrzejszą w swoim mieście, jest po prostu numerem jeden. Fakt ten jest niepo-
wtarzalny, ponieważ jest jedyną obywatelką Monowi.   

Most robot! 

Jest to z pewnością najbardziej unikalny most w całej Holandii. Jest w pełni 
zautomatyzowanym mostem zwodzonym, który w swojej budowie mieści ro-
bota. Z całą łatwością podnosi kawałek mostu do góry oraz na boki. Robot, 
który jest częścią mostu ma za zadanie nie tylko robienie przerw w ru-
chu drogowym w celu otwarcia przejścia dla statków, ale także służy do eli-
minacji wszelkich przeszkód na drodze.  

Niesamowita sosna Japonii. 

Rzadko bywa, że w klęsce żywiołowej można odnaleźć coś magicznego i mi-
stycznego. Na pierwszą rocznicę trzęsienia ziemi i tsunami (11.03.2012r.) 
Japończycy tłumnie przybyli modląc się i śpiewając w niezwykłe dla nich 
miejsce, w którym rośnie pewna sosna. Sosna jest czymś magicznym 
dla Japończyków, gdyż jako jedyna przetrwała na plaży, na której zostało 
wszystko doszczętnie zniszczone przez tsunami.  
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CIEKAWOSTKI MOTORYZACYJNE 
Redaktorzy: 
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Citroën C-ZERO - jest to najnowszy samochód marki 
Citroën. Jest wyposażony w energooszczędny silnik 
elektryczny, jego pobór mocy wynosi zaledwie  
49 kW . Na jednym ładowaniu może nawet przeje-
chać 150 km. Do setki rozpędza się w około 15  
sekund, a maksymalna prędkość 130 km/h. Jest on 
głównie przystosowany do terenu miejskiego, ale 
jak trzeba to poradzi sobie w terenie ekstremal-
nym. Bagażnik ma 166 l pojemności. Małe wymiary 
całego pojazdu nadrabia bardzo bogatym wypo-
sażeniem. Citroën C-ZERO został wyposażony dla 
bezpieczeństwa w 6 poduszek powietrznych i ABS. 
Pomieści najwyżej 4 osoby. Cena do końca nie jest 
ustalona ale na pewno będzie wynosiła ponad  
100 tysięcy złotych. 

Rower elektryczny - jest to pojazd jednośladowy 
który został  wyposażony w niewielki silnik elek-
tryczny i akumulatory zasilające. Silnik uruchomio-
ny na początku może rozpędzić rower do 25km/h 
po tej prędkości zasilanie zostaje wyłączone  
i trzeba radzić sobie siłą własnych mięśni. Niewiel-
ka moc silnika zaledwie 48 V sprawia, że jest on 
praktycznie  niesłyszalny. W przyszłości te rowery 
mają osiągnąć prędkość do 50 km/h. Rower ten 
pozwala na przejechanie na jednym akumulatorze 
10 km. Do 2011r na całym świecie zostało sprze-
dane 354 tyś. egzemplarzy. Koszt tego roweru 
waha się w przedziale od 4,5 tysiąca do 6 tysię-
cy euro. Cena zależy od wymogów klienta. 

Segway - jest to dwukołowy, jednooosobowy po-
jazd elektryczny z wbudowanym akumulatorem 
zasilającym. Potrafi on rozwinąć prędkość do 20-
km/h . Za utrzymanie pojazdu w równowadze od-
powiada komputer pokładowy. Komputer steruje 
nim tak żeby nie dopuścić do jego wywrócenia. 
Początkowo miał się nazywać "Ginger". W 2002 
roku został publicznie zaprezentowany . Akumula-
tor pozwala w normalnych warunkach do przeje-
chania 17 kilometrów. Pojazd został skonstruowa-
ny przez Deana Kamena i jest obecnie produko-
wany przez firmę Segway Inc. Główna siedziba 
firmy znajduje się w Belfordzie w północnej części 
New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Koszt pro-
dukcji jednego egzemplarza nie przekracza 1200 
dolarów, a koszt sprzedaży wynosi 1700. W Pol-
sce jest on niedostępny, ten kto chce go zakupić 
musi go sprowadzić ze Stanów. 

 Pojazdy elektryczne 
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P a ni  p y t a  d zi e c i  j a ki  za w ó d  c hc i a ł y b y  w y b r a ć .  

-  L e ka r z,  a kt o r ka ,  m o d e l ka ,  p o l i c j a nt . . .  o d p o w i a d a j ą  

d zi e c i  

A  t y  J a s i u ki m  c hc e s z zo s t a ć ?  -  p y t a  p a ni  

-  Em e r y t e m .   

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczyciel-
ka Jasia. 
- Bo nie mogę się obudzić na czas... 
- Nie masz budzika? 
- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.  

- Jasiu - pyta nauczyciel. - Jaki to będzie przypadek jak 
powiesz "lubię nauczycieli"? 
- Bardzo rzadki, panie profesorze.  

- P o wtó rz my  tabl i c z k ę  mn o ż e n i a - mó wi  o j c i e c  do  sy n a - 

n a pe wn o  wi e sz ,  z e  dwa raz y  dwa j e st c z te ry ,  a i l e  to  

bę dz i e  sz e ść  raz y  si e de m?   

- T ato ,  dl ac z e go  ty  z awsz e  re z e rwu j e sz  dl a si e bi e  ł a-

twi e j sz e  prz y k ł ady ? !   
-  Ja s i u ,  ma s z  d z i ś  b a r d z o  d o b r z e  o d r o b i o n e  z a d a n i e  -  

mó wi  n a u cz y ci e l k a  -  Cz y  j e s t e ś  p e wi e n ,  ż e  t wo j e mu  t a ci e  

n i k t  n i e  p o ma g a ł ?  

Pani w szkole do Jasia: - Jasiu, twoje zachowanie jest 
skandaliczne!!! Jutro przyprowadzisz ojca do szkoły!! 
- Jasio na to (spokojnie): - Ja nie mam ojca. 
A co mu się stało? - pyta zdziwiona nauczycielka. 
- Walec go przejechał. 

No to niech przyjdzie matka. 
- Matkę też przejechał walec. 
A dziadka masz? - spytała z odrobiną zwątpienia. 
- Nie. 
Czy jego też przejechał walec?! - pytanie wykazywa-
ło nieomal zdumienie. 
- Tak. 
A babcię?!? - tu głos nauczycielki zaczął objawiać 
brak nadziei na uzyskanie pomyślnej odpowiedzi. 
- Też. - odpowiedział Jasiu. 
Ale chyba masz jakiegoś wujka czy jakąś ciocię którzy 
uniknęli tej strasznej śmierci!??! - zapytała pełna zwąt-
pienia, już prawie nie wierząc, że Jasio jej ulży. 
- Nie. - glos Jasia był tak samo spokojny jak na po-
czątku - wszystkich przejechał walec. 
Biedny Jasiu! Co ty teraz zrobisz?? - zaczęła się uża-
lać nad nim nauczycielka. 
- Nic - odparł rezolutny Jasio. - Będę dalej jeździł 
walcem.  

- K a z i u ,  g d z i e z n a j d u j e si ę K a n a ł  An g i el sk i ?  

- Ni e wi em,  p a n i e p rofesorz e,  w n a sz ym t el ewi z orz e g o n i e 

ma .   

Na lekcji biologii nauczycielka mówi: 
- Pamiętajcie, dzieci, że nie wolno całować kotków ani 
piesków, bo od tego mogą się przenosić różne groźne 
zarazki. A może ktoś z was ma na to przykład? 
Zgłasza się Jasio: 
- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia całowała raz kotka. 
- I co? 
- No i zdechł.  

- Bolku, jak nazywał się Chro-
bry? 
- Nie wiem. 
- No, przecież tak jak ty! 

Lekcja polskiego. Pani pyta: 
- Kaziu, kiedy używamy dużych liter? 
- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok.  

ŚMIEJMY SIĘ BEZ LIKU 
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Patrycja Pilch 
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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 

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 + kilogram 

Po uproszczeniu pół cegły = kilogram wi ęc 

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 sprawiają, 

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 wyprowadzić 

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 niesamowitych 

miłosnych podbojach. 

5. Ręce na plecach: Jeśli dłoń lekko trzyma 

drugą - to tzw. gest królewski. Nie odczuwasz 

lęku, jesteś swobodny i pewny siebie. 

Chcesz dominować nad otoczeniem, często 

zachowujesz się protekcjonalnie. 
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Odkryj swój talent dziennikarski! Dołącz do naszej redakcji!  
Spotkania odbywają się w każdy czwartek od godz. 14.05 (sala informatyczna). 

KONKURS !!! 

FOTO NUMERU 

Do zobaczenia w  następnym  

numerze Pinezki Wpadnij na: 

www.zs5.resman.pl 

To już koniec naszego konkursu. W tym numerze drukujemy kupon bonusowy. 
Przypominamy, że posiadanie kompletu kuponów (4, w tym może znaleźć 
się 1 bonusowy) uprawnia do udziału w losowaniu nagród w dniu  
20 czerwca 2012 r. (środa) o godz. 11.15 w sali informatycznej (nie zapo-

mnijcie kuponów). Czeka nagroda do kina dla dwóch osób na dowolny 
seans oraz nagrody niespodzianki. Zapraszamy! 

Kupon konkursowy 

 nr ……. 
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