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SŁÓWKO OD REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicy! 

Witajcie w nowym roku szkolnym. Wraz z nim zmieniło się wiele, także i w naszej redakcji.  
Główną zmianą jest wybór nowego redaktora naczelnego. Mam nadzieję, że sprawdzę się  
w tej roli i dziękuję za powierzenie mi tej funkcji. Do redakcji dołączyło wiele nowych osób,  
co oznacza, że w „Pinezce” znajdziecie jeszcze więcej ciekawych artykułów.   
Już w tym numerze dodaliśmy kilka nowych działów. Ja już kończę i zostawiam Was  
z pierwszym w tym roku egzemplarzem „Pinezki”. Miłej lektury! :)  

Redaktor naczelny 
    Grzegorz Ciebiera 

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

 
Jak ćwiczyć pamięć? 

 
Przypomnij sobie, co robiłeś danego dnia. Niech to będzie wyglądało, jakbyś 
chciał odtworzyć film o swoim życiu poczynając od rana do nocy. Początkowo 

będzie to trudno zrobić i nawet się nie obejrzysz, jak w trakcie tego całego przy-
pominania nagle zaśniesz. Ale z czasem będziesz w stanie przypomnieć sobie 

coraz więcej wydarzeń, wraz z coraz większą liczbą szczegółów. 
Tworząc własne sposoby na zapamiętywanie zdarzeń, wzorów, list, ciągów cyfr 
pamiętaj, że skojarzenia powinny być niecodzienne, zabawne, kolorowe i dyna-

miczne (nawet niemądre), bo wtedy bardziej przykuwają uwagę mózgu. 
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12 października z okazji Święta Edukacji Narodowej, odbyła się akade-
mia, którą uczniowie podziękowali naszym pedagogom za trud włożony  
w nauczanie. Cała akademia opierała się na występach artystycznych 
przygotowanych przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zwień-
czeniem całego spotkania było wystąpienie Pana Dyrektora Piotra Kłęka, w którym złożył życze-
nia wszystkim pracownikom szkoły, a wybranym osobom wręczył specjalne wyróżnienia. 

 

CO W SZKOLE PISZCZY... 
Redaktor prowadzący: 
Grzegorz Ciebiera 

Dwa miesiące bardzo szybko minęły i niestety czas wracać do szkoły… 
Jednak zawsze trzeba doszukiwać się pozytywnych stron :) Tym razem  
pierwszego września mieliśmy jeszcze weekend :) Tak więc trzeciego 
wszyscy licznie zebraliśmy się najpierw w kościele, później na sali gimna-
stycznej, gdzie uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

Dzień Papieski 
16 października po raz kolejny uczciliśmy wielkiego papieża Polaka -

Karola Wojtyłę. Uczniowie klasy pierwszej, pod opieką ks. Tomasza 

przygotowali humorystyczną akademię upamiętniającą Jana Pawła II. 

Otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum 
Zgodnie z tradycją, jak co roku klasy pierwsze poprzez tzw. otrzęsiny wstąpiły do 
społeczności gimnazjalnej. W tym roku drugoklasiści mieli ciężki orzech do zgryzienia, 
ponieważ pierwszoklasistów jest aż trzy klasy! Cała impreza przebiegła w bardzo 
sympatycznej atmosferze i zakończyła się wieczorną dyskoteką. :)  

Święto Edukacji Narodowej 

Wirtualne loty samolotem, prezentacje eksperymentów, warsztaty z robotyki  
i wiele więcej można było zobaczyć podczas Podkarpackiego Festiwalu Nauki 
i Techniki w Millenium Hall. Kilka rzeszowskich gimnazjów - w tym nasze, przy-
gotowało eksperymenty i doświadczenia. Główną atrakcją były pokazy pra-
cowników z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Cały festiwal wzbudził 
ogromne zainteresowanie i przyciągnął tłumy ludzi.  

Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki  

Występ szkoły muzycznej „Yamaha” 
31 października naszą szkołę odwiedzili nauczyciele z rzeszowskiej szkoły muzycznej „Yamaha”.  

W zabawny i humorystyczny sposób zachęcili nas do rozpoczęcia nauki gry na instrumentach.  

W występie czynnie brali udział uczniowie, a nawet dyrekcja szkoły :)  
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Halloween 
Święto Halloween wywodzi się z pogańskiego, celtyckiego obyczaju All Hallow's Eve. W XIX w. przywę-

drowało do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dziś jest obchodzone najhuczniej. W ten dzień w Irlandii pa-
lono ogniska oraz odprawiano modły za dusze zmarłych. 

Na poniższych zdjęciach możesz zobaczyć jak się robi i jak wygląda najbardziej popularny symbol  
Halloween - lampion z dyni.  

 

 

 KILKA SŁÓW O HALLOWEN  
Redaktorzy prowadzący: 
Wiktoria Budzisz 
Kinga Noworól 

ZABAWNE HISTORIE Z ŻYCIA UCZNIÓW 
  

Drodzy czytelnicy! 
Witajcie po wakacjach. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i gotowi do czytania nowych przygód 

uczniów. Pewnie i Wy przeżyliście wiele śmiesznych chwil podczas minionych wakacji. Dlatego zachęcam 
Was do przeczytania tego artykułu, bo historie dotyczą uczniów z naszej szkoły. 

Nieudany zjazd 
 Pewnego dnia pojechałam z moją koleżanką na rowery. Po drodze dostrzegłyśmy naszych znajomych. 
Chciałyśmy ich zaskoczyć. Postanowiłyśmy schować się za krzakami i wystraszyć ich. Powiedziałam kole-
żance, że ma skręcić w bok, lecz ona nie dosłyszała. Skręciłam i wpadłam prosto w nią, wywróciłyśmy się, 
a rowery wylądowały na nas. Zauważyła to jakaś starsza kobieta, podbiegła do nas i zaczęła pytać, czy 
nic się nie stało. Niestety, nie tylko ona to widziała, w tej chwili nasi znajomi spostrzegli nas i do tej pory 
się z nas śmieją. ; D 

Dziwny skok 
 Podczas lekcji wf-u mieliśmy za zadanie skakać przez płotki. Nadeszła moja kolej, chciałam przesko-
czyć, lecz kiedy podniosłam jedną nogę do skoku, zawadziłam ręką o płotek. Płotek poleciał w górę  
i spadł prosto na naszą panią z wf-u. ; ) 

Nieudana lekcja 
 Zawsze bardzo chciałem nauczyć się jeździć na rolkach. Dlatego pewnego dnia wybrałem się na prze-
jażdżkę. Szło mi nawet nieźle, był tylko jeden problem, zorientowałem się, że nie umiem hamować. Trochę 
za późno, bo zjeżdżając z górki. Wystraszyłem się i zacząłem machać rękami. Wjechałem prosto w chod-
nik i uderzyłem głową w krawężnik. To bolało ; P 
 
 

Redaktor prowadzący: 
Iza Wróbel 

Halloween związane jest z wieloletnią tradycja. Oryginalnie połączone jest z czarną magią i odprawia-
niem czarów, popularne symbole to duchy, czarownice, nietoperze, czarne koty, zombie, sowy, demony. 
W Stanach Zjednoczonych popularnym zwyczajem jest przebieranie się za duchy, wampiry, czarownice, 
demony. W ten dzień przebrane dzieci chodzą po domach zbierając cukierki i słodycze. Odpowiednikiem 
Halloween w kościele katolickim są Zaduszki. 

Zabawy, wróżby, zwyczaje 

Z Halloween związanych jest wiele zabaw. Najpopularniejsza to łapanie jabłek, w której za pomocą zę-
bów należy wyłowić pływające w wannie lub basenie jabłka. Inną popularną zabawą jest zjadanie bez 

pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i owoców. 
Do zabaw halloween’owych należą także wróżby, na przykład wróżenie ze spodków. Siedząca za stołem 
z zawiązanymi oczami osoba wybiera jeden ze stojących na stole spodków. Zawartość spodka wróży wy-

darzenia na przyszły rok. 
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SEKTY - GURU I JEGO NIEWOLNICY 
Redaktor prowadzący: 

Dominika Kubicz 
Aleksandra Woś 

Guru (hind. mistrz duchowy) - rozkazuje członkom sekty co mają czuć, myśleć, robić. Na-
rzuca im swoje poglądy. Opowiada o końcu świata, o tym, jak mają się wtedy zacho-
wać. Sekty tym różnią się od religii, że stosują przymus całkowity. Ludzie są im przyporządkowani. Stoso-

wane metody to przede wszystkim manipulacja, zastra-
szanie. Celem tego wszystkiego jest pozbawianie człon-
ka samodzielnego myślenia. Zniewoleni, bezgranicznie 
ufają swojemu prorokowi, wierzą w każde jego zdanie, 
a jego słowo jest dla nich rozkazem, dlatego często do-
chodzi do zbiorowych samobójstw. Jedną z cech sekty 
jest całkowita izolacja, nakaz to zerwanie kontaktów z 
rodziną i bliskimi. Wyznawcy bardzo często dobrowol-
nie oddają swój majątek w ręce guru. "Święty prorok" 
to ani mędrzec, ani filozof. Najczęściej wykorzystuje 
powstałe już religie, miesza je i dodaje swoje poglądy. 
Trochę doda Jezusa, trochę UFO. Przeważnie mistrzo-
wie znają dokładną datę końca świata. Ale dlaczego 
koniec świata nie nastąpił? Bo guru naniósł zmianę! 
Wierzenia sekt często są bardzo śmieszne, chwilami ża-
łosne. Kto nie wybuchłby śmiechem na wieść o przylatu-

jących statkach kosmicznych zabierających członków na inna planetę? Są osoby, które się nie śmieją. Zwy-
kle słabe psychicznie, szybko ulegające. Sekta to zaprzeczenie wolności, swobody. Jest zagrożeniem. 

PALCEM PO MAPIE 

Muzeum figur woskowych w Międzyzdrojach.Muzeum figur woskowych w Międzyzdrojach.Muzeum figur woskowych w Międzyzdrojach.   

 WARTO ZOBACZYĆ !!!WARTO ZOBACZYĆ !!!WARTO ZOBACZYĆ !!! 

POLECAMY !!! 

Gabinet figur woskowych został założony w 1999r. Fi-
gury wykonywane są przez rosyjskich artystów w Sankt 
Petersburgu i sprowadzane do muzeum. Co roku wymie-
niane jest około 50% ekspozycji. Znajduje się tam pra-
wie 100 figur woskowych, które przedstawiają osoby 
znane z życia publicznego, np. gwiazdy kina, muzyki 
i sportu, postacie z filmów i bajek oraz wiele innych.  
Wizyta tam jest doskonałą rozrywką dla osób w każ-
dym wieku. Dodatkową atrakcję stanowi fakt, że z każ-
dym eksponatem można wykonać sobie pamiątkową 
fotografię bez żadnych opłat. Jeśli planujesz wyjazd 
nad morze, to zaglądnij do muzeum figur woskowych. 

Redaktor prowadzący: 
Lidia Samborska 
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Jakie wrażenia ma Pani po pierwszych miesiącach pracy w naszej szkole? 

- Pierwszy miesiąc to głównie organizacja zajęć, poznawanie uczniów i ich możliwości. To bar-

dzo pracowity czas dla nauczycieli. Mam nadzieję, że uczniowie wezmą się teraz do pracy  

i dadzą z siebie wszystko! 

Jak została Pani przyjęta w naszej szkole? 

- Myślę, że dobrze. Współpracownicy są bardzo pomocni, a uczniowie sympatyczni. 

Czy oprócz Zespołu Szkół nr 5 pracuje Pani w innej placówce? 

- Od kilku lat jestem związana z prywatną szkołą językową Helen Doron Early English, gdzie 

uczy się najmłodsze dzieci języka angielskiego. Uczą się tam dzieci od osiemnastego miesiąca 

życia. 

Od ilu lat pracuje Pani w zawodzie nauczyciela? 

- W sumie 5 lat. 

Dlaczego wybrała Pani akurat język angielski?  

- Nie wiem, pokochałam go od samego początku. 

Czy włada Pani płynnie językami innymi niż angielski? 

- Nie, biegle mówię tylko po angielsku. 

Czy od dziecka wiązała Pani swoją przyszłość ze szkołą? 

- Tak, od pierwszej lekcji języka angielskiego wiedziałam, że będę się tym zajmować. Lubię 

uczyć i nie chcę zmieniać zawodu. 

Czy ma Pani jakieś hobby? 

- Mam. Czytanie książek, chodzenie do kina, jeżdżenie na rolkach, na rowerze i ogólnie ćwi-

czenia fizyczne. 

Jakiej muzyki Pani słucha i jakie książki Pani czyta? 

- Muzykę lubię taką chilloutową (śmiech), jazzową trochę. Mój ulubiony zespół to Pink Floyd.  

A jeśli chodzi o książki, to wszelkie podróżnicze oraz wszelkie poradniki, przede wszystkim o 

rozwoju inteligencji małego dziecka. 

Gdyby Pani mogła przeprowadzić się w inne miejsce na świecie, gdzie by to było i dlaczego? 

- Nie przeprowadziłabym się. Rzeszów jest wspaniałym miastem. Czystym, zadbanym, rozwija-

jącym się. 

Jakie są Pani marzenia? (które może Pani zdradzić) 

- Moim marzeniem są podróże. Marzę o tym, aby zwiedzić Chiny, Indie oraz Amerykę Połu-

dniową. 

Dziękuję za rozmowę. 

…Pani Anny Wierzoch 

Rozmawiały: D.Kubicz i A.Woś 
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COŚ O MUZYCE 
Redaktor prowadzący: 
Jakub Rykiel,    
Przemek Mach 

Rozdanie nagród MTV VMA  

Zapraszamy na koncerty ... 

6 września 2012 roku odbyła się 29. ceremonia rozdania nagród MTV Video Music Awards po raz   

pierwszy w hali sportowo-widowiskowej Staples Center w Los Angeles. Emisje mogliśmy oglądać w MTV  

Networks na całym świecie. Tę galę w tym roku prowadził Kevin Hart, a prezenterami byli Miley Cyrus, 

Ke$ha, Katy Perry, i Justin Bieber. Gala okazała się najbardziej szczęśliwa dla zespołu One Direction, 

zdobyli oni 3 statuetki MTV. Po dwa wyróżnienia zdobył także Calvin Harris, M.I.A i Chris Brown. Na 

żywo wystąpili One Direction, Lana Del Rey, Rihanna, Taylor Swift , P!nk. Uczestnicy gali również uka-

zali się na czerwonym dywanie wspaniałym stylu. O tym , jak podobała się stylizacja One Direction 

świadczyła reakcja fanów. Katy Perry również wzbudziła zachwyt, przedłużając swoje czarne włosy. Na 

miano księżniczki czerwonego dywanu zasługuje Taylor Swift - 

cała na biało lśniła niemal jak prawdziwy diament. Nie zawio-

dła także Rihanna swoja zaskakującą fryzurą, skracając włosy.   

Oto niektórzy nagrodzeni :  
-Teledysk roku:  

Rihanna - „We Found  Love’’ 

-Najlepszy nowy artysta:’ 

One Direction - „ What Makes You Beautiful’’ 

-Najlepsza reżyseria w teledysku: 

M.I.A - „Bad Girls”  reż. Romain Gavras 

-Najlepszy męski teledysk: 

Chris Brown - „Turn Up the Music” 

Tegoroczna statuetka  MTV  

Andrzej Piaseczny - 18.11.2012 r. Rzeszów 

Brodka z zespołem Paula i Karol – 24.11.2012r. Rzeszów, Klub „Wytwórnia” 

Raz Dwa Trzy - 02.12.2012r. godz.19:00 Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka im. A Malawskiego 

Urszula - 03.12.2012r. Rzeszów, Hala Podpromie 

Pezet - 15.12.12r. Rzeszów, Klub „Wytwórnia”  

Rockway - 31.12.2012r. Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka im. A Malawskiego 

      One Direction            Taylor Swift       Czerwony dywan   Hala Staples Center 
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W ŚWIECIE KOMPUTERÓW 
Redaktorzy prowadzący: 

Kamil Pączek 
Piotr Jurek 

 EA udało się zmienić obraz ich futbolowej serii, ale w tym roku konku-

rencja jest tak silna, jak jeszcze nigdy nie była w tej generacji. Jak odpowie-
dzieli Elektronicy w FIFA 13? 
Rok temu EA odważnie wymieniło silnik fizyczny. Czy ktoś nie słyszał o Impact Engine? 
Miał pozwolić na bardziej realistyczne kolizje, upadki, faule, ale także strzały. Nie do 
końca się to udało. Efekt był taki, że YouTube został zalany śmiesznymi filmami z roz-
grywki pokazującymi błędy tego silnika. Ile razy widzieliście piłkarzy wpadających na 
siebie, przewracających się i niepotrafiących wstać? Ile razy potykali się w polu kar-
nym o leżącego zawodnika drużyny przeciwnej? Tylko co z tego? 

Wymiana silnika fizycznego w rok nie mogła udać się w 100%. Wiadomo było, że producent będzie popra-
wiał błędy i w FIFA 13 doczekamy się bardziej realistycznej fizyki. I tak też się stało. Dzięki czemu możliwe było wpro-
wadzenie mechanizmu first-touch control. Chodzi o to, by piłka nie przyklejała się do nogi zawodnika podczas odbioru. 
Nawet najlepsi piłkarze nie każde podanie przyjmują idealnie. Gra bierze pod uwagę wiele różnych czynników, jak 
presja obrońców, moc i wysokość podania, ustawienie piłkarza oraz oczywiście jego statystyki, choć one akurat nie są 
najważniejsze. Dlaczego tak ważne jest to, że nie każdą piłkę da się idealnie skleić? Bo tak właśnie jest na prawdziwych 
boiskach, co czyni grę bardziej realistyczną. Ale też otwiera nowe możliwości. Po co przyjmować, skoro można spróbo-
wać tak ustawić nogę, żeby piłka odbiła się i poleciała w innym kierunku, niż biegnie przeciwnik. To pozwala minąć ry-
wala jednym dotknięciem piłki. Da się też podbić futbolówkę przy pierwszym dotknięciu, a następnie oddać strzał, gdy 
jeszcze jest w powietrzu. 
Strzały są soczyste, dobrze przymierzona piłka jest nie do wyjęcia, nawet zza pola karnego. Trzeba dużo strzelać, na 
pewno coś wpadnie pod poprzeczkę. Ewentualnie odbije się od kogoś i wpadnie po rykoszecie. Takie gole nie zdarzają 
się bardzo często, ale też nie załamują - ot, zdarzyło się, pech, gramy dalej. Lepsze takie "szmaty" niż samobóje. Skoro 
mowa o obrońcach, to przypomnijmy, że rok temu EA Canada zmienili nie tylko silnik fizyczny, ale także grę w defensy-
wie. Stała się trudniejsza do opanowania, ale dająca większe możliwości broniącemu. Obrońcy lepiej zasłaniają piłkę, 
zastawiają napastnikom drogę do futbolówki. Co innego jeśli chodzi o atak. A konkretnie - zachowanie zawodników bio-
rących udział w akcji ofensywnej. W teorii gra ocenia nie tylko do kogo gracz może podać piłkę, ale też do kogo pój-
dzie ewentualne drugie podanie. Jak to się przekłada na praktykę? Więcej zawodników wystawia się na pozycje. Wi-
dać, że więcej piłkarzy bierze udział w akcji, stara się pokazać na dobrej pozycji. Wiadomo, że po rozegraniu kilku 
setek spotkań będzie można mieć do SI jakieś zastrzeżenia, ale teraz istotne jest to, że zawodnicy sami podłączają się 
do akcji, z przodu jest dużo ruchu. Plusik za to, że autorzy zostawili dla chętnych możliwość regulowania suwakami róż-
nych aspektów gry (np. prędkość biegu, moc strzałów), żeby dostosowali grę do własnych preferencji. 
W FIFA 13 jest co robić. Gry Treningowe, Sezony, Ultimate Team, Football Club, tryb gry 11 na 11, czy też Match Day, 
w którym rozgrywa się mecze zgodnie z aktualnym terminarzem i. Możemy też pobawić się w bycie menadżerem klubu, 
a nawet selekcjonerem reprezentacji. Poprawiono kilka opcji, dobrym rozwiązaniem jest możliwość negocjacji nie tylko  
z klubem, ale też z samym zawodnikiem, świetne jest też to, że da się dorzu-
cić innych graczy w ramach rozliczenia za piłkarza, którego chcemy pozy-
skać. Oczywiście to nie Football Manager, ale nie wymaga się tego od Fify. 
Wciąga? Wciąga. I o to chodzi. 
Przyczepiłbym się do grafiki. O ile sama gra wygląda pięknie, tak twarze 
zawodników to wciąż porażka. Największe gwiazdy może są do siebie po-
dobne, ale nasze Orzełki to raczej Potworki. Straszy również rozpikselowa-
na publika. Za to przy linii bocznej pojawili się trenerzy - 
chodzą, gestykulują. Fajny smaczek. 
Czas odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Czy w FIFA 
13 gra się lepiej niż w jej poprzednią część. Odpowiedź 
jest bardzo prosta - tak, wyraźnie lepiej. O ile lubicie 
futbol ofensywny i szybki. Jest płynniej, szybciej,  
a przede wszystkim nie mamy do czynienia z zabójczo 
skutecznymi obrońcami, którzy w poprzedniej edycji po-
trafili zablokować każdy strzał, jeśli się uparli. 
A czy samo to, że gra się lepiej, jest wystarczającym po-

wodem, żeby kupić Fifę? To już dla każdego indywidualna sprawa. Moim 

zdaniem tak - jeśli najbardziej lubicie domówki z kumplami i piłką nożną.  

A jeśli będziecie grali sami i/albo online i najważniejsze jest dla Was, żeby 

było co robić, to odpowiedź brzmi również tak. Jeśli natomiast oczekiwaliście 

rewolucji i nie wiadomo jakich zmian w rozgrywce, to pomyliliście adresy. 

CZYTNIK E-BOOKÓW ZA 40PLN?  
 

Txtr beagle to opracowany przez nie-
miecką firmę czytnik e-booków z e-
papierem. Jego największą zaletą jest 
cena, mające nie przekraczać 10 euro. 
Jak to możliwe? Urządzenie nie ma ani 
Wi-Fi, ani modemu 3G, a książki moż-
na na nie załadować tylko przez Blu-
etooth ze smartfona. Zostało bowiem 
pomyślane jako akcesorium do telefo-
nu i ma być sprzedawane przez opera-
torów GSM. Co ciekawe, do zasilania 
wykorzystuje dwie baterie typu AAA, 
które mają wystarczać na przeczytanie 
od 12 do 15 ksiązek. Jego wymiary to 

140x105x4,8 mm, a waga wynosi 128g 
(razem z bateriami). 
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Z AREN SPORTOWYCH 

Złoty paraolimpijczyk w naszej szkole!  

Redaktorzy prowadzący: 
Maciej Rykiel 
Kamil  Kozłowski 

Dnia 20 czerwca 2012 r. odwiedził naszą szkołę złoty 
olimpijczyk Rafał Wilk. Złoty medalista opowiadał  
o swojej  historii. Mówił o przeżyciach na Igrzyskach 
Olimpijskich, o startach i w końcu o tym, co czuł, gdy stał 
dwa razy na pierwszym miejscu. Pierwszy raz jako mistrz 
olimpijski w jeździe na czas, a drugi raz jako najlepszy 
zawodnik na świecie ze startu wspólnego   
w klasie H3-handbike. Na początku odpowiadał na pyta-
nia zadawane przez p. Janusza Zielińskiego, a później 
przez uczniów. Następnie można było otrzymać autograf  
i wykonać pamiątkowe zdjęcie. 

Trzy zespoły-jeden cel! 

W tym roku w Lidze Mistrzów nasz kraj będą reprezentować aż trzy zespoły: Asseco Resovia Rzeszów, 
PGE Skra Bełchatów i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Zespoły wzmocnione wielkimi gwiazdami z Polski i z za-
granicy stawiają sobie najwyższe cele. Ale i tak wiemy, że będzie to bardzo ciężko osiągnąć ponieważ  
w tym roku LM jest bardzo mocna. Są tam takie potęgi jak Lube Banca Marche Macerata, Zenit Kazań 
czy Dynamo Moskwa. 
Asseco Resovia wzmocniona gwiazdami tj. najlep-
szy atakujący LŚ 2012 -  Zbigniew Bartman, naj-
lepszy atakujący ME 2011 - Nikola Kovacevic  
i reprezentant Niemiec Johen Shops, chcą przy-
wieść do Rzeszowa pierwszy historyczny, złoty 
medal Ligi Mistrzów. Jak na razie Resovia po 
dwóch zwycięstwach (z Argo 3:1 i z Rematem 
3:0) zajmuje drugie miejsce w grupie zaraz po 
Bre Banca Lannutti Cuneo, przegrywa z nią tylko 
na małe punkty i mamy nadzieje, że już w środę 
pokażą im kto jest lepszy. 
             
  Grupa C 
 
Zaksa Kędzierzyn-Koźle – Polska 

Tourus VB-Francja 
Crvena Zvezda Belgrad - Serbia 
Itas Diatec Trentino - Włochy      
   
  Grupa E               Grupa G   
                                                      
Dinamo Moskwa - Rosja                                   Remat Zalau - Rumunia 
PGE Skra Bełchatów - Polska                           Arago de Sete – Francja 

Fenerbahce Grundig - Turcja                            Asseco Resovia Rzeszów - Polska 

Tomis Konstanca - Rumunia                               Bre Banca Lannutti Cuneo - Włochy 
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Kiedyś tylko w wojsku, a teraz nosimy je na co Kiedyś tylko w wojsku, a teraz nosimy je na co Kiedyś tylko w wojsku, a teraz nosimy je na co Kiedyś tylko w wojsku, a teraz nosimy je na co 

dzień dzień dzień dzień ----    strój militarny.strój militarny.strój militarny.strój militarny.    

Ziemiste kolory, odważne dodatki z ćwiekami, ale też buty na 
wysokim obcasie - to elementy militarnego stylu. Wojskowy 

szyk cieszy się coraz większą popularnością. A to dlatego, że 
kojarzony jest z indywidualizmem, odwagą i charyzmą, czyli 
cechami, z którymi chciałoby się uosabiać większość kobiet. 

CO SŁYCHAĆ W MODZIE? 

Pinezka 10 

Rada dla naszych CzytelniczekRada dla naszych CzytelniczekRada dla naszych CzytelniczekRada dla naszych Czytelniczek    

    
Jeśli spędzacie pół godziny przed swoją szafą i nadal nie wiecie w co się ubrać, bądź twierdzicie,  
że w ogóle nie macie ubrań, to wiedzcie, że zawsze w modzie była, jest i będzie koszula w kratę! :) 

Jest ona wygodna, podkreśla naszą urodę i wygląda świetnie ze wszystkim. Jeśli macie wątpliwości z 
czym ją założyć, to złotym środkiem będzie biały podkoszulek i wąskie jeansy – od takiej kombinacji 

najłatwiej jest zacząć.  

 

Redaktorzy prowadzący: 
Wiktoria Budzisz 
Kinga Noworól 
 

Królewski, najciemniejszy odcień Królewski, najciemniejszy odcień Królewski, najciemniejszy odcień Królewski, najciemniejszy odcień 

czerwieni zawojował jesienne czerwieni zawojował jesienne czerwieni zawojował jesienne czerwieni zawojował jesienne     

pokazy. Nosimy bordowepokazy. Nosimy bordowepokazy. Nosimy bordowepokazy. Nosimy bordowe    płaszcze, płaszcze, płaszcze, płaszcze, 

spodnie, sukienki i żakiety. spodnie, sukienki i żakiety. spodnie, sukienki i żakiety. spodnie, sukienki i żakiety.     

Głębokie bordo świetnie wygląda zarówno 
w stylizacjach minimalistycznych, jak 

i bogatych, przeładowanych. Barwa ta dobrze prezentuje się 
na błyszczących tkaninach. Kolor ten podkreśla urodę brune-
tek, wydobywa świeży kolor cery i uwydatnia ciemne włosy. 
Ładnie wygląda z biżuterią w stylu retro. 

Gdzie  możemy kupić  
andrzejkową sukienkę ? 

Już nie długo każda z nas będzie szu-
kać dla siebie odpowiedniej sukienki 
na andrzejkową zabawę. W tym se-
zonie górują cekiny i inne świecące 
materiały. Duzy wybór oferują znane 
marki m.in. Bershka, New Yorker, 
Pull&Bear, H&M. Ceny wahają się od 
60 do ok. 170 złotych. Oto parę mo-
deli wybranych przez nas :) 

 
Ps.: W następnym numerze gazetki napiszemy o modzie męskiej:) 



 

ŚMIEJMY SIĘ BEZ LIKU 
 

Redaktorzy prowadzący: 
Lidia Samborska 
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Nauczyciel pyta: 

- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 

- 7, 

- A ile będziesz miał w następne? 

- 9, 

- Siadaj, pała! 

Nauczycielka pyta Piotrka: 

- Zrobiłeś zadanie? - Proszę pani, mamusia zachoro-

wała i musiałem wszystko w domu robić... 

- Siadaj, pała! A ty Witku, zrobiłeś zadanie? 

- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać w polu... 

- Siadaj, pała! A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie? 

- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł z wię-

zienia, taka balanga była, że szkoda gadać! 

- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Siadaj, trója!  

Nauczyciel na chemii omawia doświadcze-

nie: 

- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn 

zazieleni się na czerwono.  

Co to jest lekcja? 

- Jest to dłuższy okres potrzebny do przy-

gotowania się do krótkiej przerwy.  

                       Dochodziła godzina 24.00, kiedy komisarz Wilczak i Michalczuk dostali wezwanie  
z głównego komisariatu policji. Kazano im udać się na ulicę Niepodległości, gdzie miał miejsce napad na 

mały sklep, podczas którego pobity został ekspedient i zrabowano sporo gotówki. 
Komisarze, nie czekając długo, wyruszyli na wskazane miejsce. Przed stacją stała karetka pogotowia  

i dwa wozy policyjne. Jeden z lekarzy opatrywał ekspedienta, a policjanci spisywali zeznania. Kiedy ko-
misarze weszli do środka, Wilczak zaczął wypytywać poszkodowanego o przebieg całego zdarzenia.  
 W sklepie nie było żywego ducha - mówił ekspedient. Czytałem jakiś magazyn sportowy, a mój kolega 
przygotowywał towar na zapleczu do rozpakowania. Stałem za kontuarem i odwróciłem się na chwilę, 

aby wziąć moją komórkę, kiedy ktoś przytknął mi do pleców pistolet, kazał mi się powoli odwrócić i wyjąć  
z kasy pieniądze. Oczywiście posłuchałem. Gdybym tego nie zrobił, pewnie by mnie tu żywego już  

z wami nie było. Zobaczyłem wtedy, stojącego za kontuarem mężczyznę, który był ubrany w kominiarkę, 
ciemną kurtkę, dżinsowe spodnie i czerwone adidasy. Po opróżnieniu całej kasy uderzył mnie pięścią  

w głowę. Nic więcej nie pamiętam, bo straciłem przytomność. Was wezwał mój kolega, który pewnie nie 
wiedział co się dzieje, bo był na zapleczu, a włamywacz uciekł ze wszystkimi pieniędzmi. 

Komisarz uważnie wysłuchał sprzedawcę. Nie uwierzył jednak w jego zeznania i stwierdził, że za tym 
wszystkim stoi on i jego kolega. Jak myślcie dlaczego? Rozwiązanie zagadki w następnym numerze 

„Pinezki”. Do zobaczenia. 

Zagadki detektywistyczne 

Na lekcji religii nauczyciel omawia z 5 i 6-

latkami 10 Przykazań. Właśnie omówili przyka-

zanie o szanowaniu rodziców i nauczyciel spy-

tał: 

- A czy jest jakieś przykazanie, które mówi  

o tym, jak traktować braci i siostry? 

Mały chłopiec (najstarszy z rodzeństwa) odpo-

wiedział: 

- Nie zabijaj.  

 

Redaktorzy prowadzący: 
Sylwia Barłoga 

- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi zadanie z matematy-
ki? 
- Tak, przed chwilą. 
- A da pan spisać? 



 

 

CO, JAK, DLACZEGO... 
 

Redaktor prowadzący: 
Lidia Samborska  
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Wirtualny uniwersytet, ale realny dyplom.  
 

Od niedawna pojawiła się możliwość studio-

wania on-line.  

Już nie musisz wychodzić z domu, aby uczest-

niczyć w wykładzie. 

Jedynie egzaminy odbywają się w tradycyj-

ny sposób. 

Legalne oszustwo.  
 

Prawo nie definiuje ściągania jako prze-

stępstwa. 

Działalność tą reguluje jedynie regulamin 

szkoły, który może być mniej lub bardziej 

rygorystyczny w tej kwestii. 

Ściąganie - statystyki  
 

58% Polaków nie jest przeciwnych ścią-

ganiu, a tylko 28% ostro je potępia. 

 

Z badań wynika, że w szkole ściąga 86

- 95% uczniów, tylko 16% widzi coś w 

tym złego. 

Czy możliwe jest wyhodowanie ludz-
kiej skóry w laboratorium?  
Tak. Pierwsza na świecie sztucznie wyho-

dowana tkanka ludzka pojawiła się cał-

kiem niedawno - znajdując zastosowanie 

w leczeniu owrzodzenia stóp. Wyhodo-

wano ją ze skóry niemowlęcej, odciętej 

podczas obrzezania. 

Alimenty przysługują również psom. 
Także psu może przysługiwać prawo do 

alimentów w przypadku rozwodu jego 

państwa - uznał sąd w Zweibruecken 

(Nadrenia-Palatynat) w opublikowanym 

w piątek wyroku. 

Sprawa dotyczyła małżeństwa, które 

podczas rozprawy rozwodowej uzgod-

niło, że pies pozostanie z panią, a pan 

będzie płacił na jego utrzymanie 100 

euro miesięcznie. 

 

Rozwiedziony małżonek uznał po jakimś 

czasie, że płaci za dużo i wypowiedział 

umowę, zawartą w ramach rozprawy 

rozwodowej. Była żona postanowiła 

dochodzić racji swoich i psa przed są-

dem. Wygrała w dwóch instancjach. Jej 

były mąż musi płacić w dalszym ciągu.  

Google stało się nieodłączną częścią życia, przynajmniej nie-

których. Ludzie szukają tam przeróżnych informacji, od nauko-

wych aż po „jak zawiązać krawat”.  
 
Najprawdopodobniej najoryginalniejsza była para włamywaczy z 
Kolorado, która użyła „gogli” by… włamać się do sejfu z 12 000 
dolarów w środku w jednym z parków rozrywki. Uzbrojeni w kody 
dostępu do skarbów nie poradzili sobie jednak z samym sejfem. 
 
Rabusie nie byli zbyt doświadczeni, ale kreatywni. Myśląc, że to 
czarna farba, użyli na kamerach WD-40, biorąc przy okazji czujni-
ki przeciwpożarowe za kamery. Po dotarciu do sejfu i kwadransie 
nieudanych prób włamania się do niego, poszli do pokoju obok, 
włączyli komputer, Google i wpisali po prostu „how to crack a sa-
fe” („jak włamać się do sejfu”). 
 
Aby dopełnić absurdalności całej sytuacji, informacje znalezione na   
- prędce w Google…okazały się bardzo pomocne. Złodzieje ukra-
dli 12 000 dolarów, dodatkowo przywłaszczyli sobie jeszcze lap-
topa i PlayStation. Do dziś nie zostali złapani.  

Czy wiesz, że większość białych kotów mających niebieskie oczy 
jest głucha?  
Większość kotów o niebieskich oczach i białej sierści jest głucha. Białe 

koty, u których tylko jedno oko jest niebieskie, są głuche na ucho znaj-

dujące się po stronie wspomnianego oka. Przypadłość ta nie dotyczy 

natomiast kotów o zielonym lub pomarańczowym kolorze oczu.  



ZGADNIJ CO I JAK ! 
 

Redaktor prowadzącu: 
Walentyna Winiarska 
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ŚMIESZNE ZAGADKI!!! 
. 

 
1. Jakiego koloru jest śnieg? 

2. Jakiego koloru są chmurki na niebie? 
3. Jakiego koloru są zazwyczaj firanki? 

4. Jakiego koloru jest zazwyczaj pościel? 
5. Jakiego koloru jest typowa szkolna kreda? 

6. Jakiego koloru jest przeważnie papier? 
7. Na jaki kolor maluje się przeważnie sufit? 

8. Co pije krowa?  
Zapewniam: Krowa nie pije mleka tylko wodę ;D  

 
 

W pewnym pokoju na dywanie leżą John i Mery. 
Są martwi. Nie ma krwi. Dywan jest mokry i leżą 

na nim szkła. W jaki sposób zginęli?  
Odpowiedź: John i Mary to ryby.  

 

W WINDZIE SĄ TRZY OSOBY ŚWIETY MIKO-

LAJ ,MĄDRA BLONDYNKA I MĘŻCZYZNA. LEŻY NA 
PODLODZE W WINDZIE BANKNOT 10 ZŁOTOWY. 
KTO GO PODNIESIE Z TYCH WYMIENIONYCH 
OSÓB? 
ODP.  

ODP: MĘŻCZYZNA. RESZTA TO POSTACIE FIKCYJNE. 
 

 

 
Z samolotu wyskoczyło 3 skoczków: pierwszy wa-
żył 80kg, drugi 100 kg, a trzeci 60kg. Kto był 
pierwszy na ziemi? Zastanów się!  
 

Pierwsi na ziemi byli: Adam i Ewa. 
 

 

 

 

Pewien pacjent został zamknięty w zakładzie psy-
chiatrycznym, w pokoju bez klamek. Pomieszczenie 
było kwadratowe. Pacjent cały czas chodził od 
ściany do ściany, i tak w koło.  
Jak to możliwe że dwie ściany przechodził w cza-
sie 1.20 godziny, a dwie w czasie 80 minut?  
Odp:1.20 godziny i 80 minut to tyle samo.  

 
Kto to jest i co je?  
 
Siedzi nad brzegiem morza i je to czego nie ma, 
bo jeżeli by miał to co je to nie byłby tym kim jest.  
 
 
 
 
Odpowiedź: 
 
Marzyciel, który 
karmi się marze-
niami o bogac-
twie.  

PIOTREK POSZEDŁ NA SPACER BEZ PARASOLA, NIE 
WŁOŻYŁ CZAPKI I NIGDZIE SIĘ NIE SCHRONIŁ. MI-

MO TO ŻADEN WŁOS NA JEGO GŁOWIENIE NIE 
BYŁ MOKRY. JAK TO MOŻLIWE? 
ODP: NIE PADAŁ DESZCZ.  

Jeżeli półtora śledzia kosztuje 
1,50 zł to ile kosztuje siedem 
śledzi?  
 
Zanim spojrzysz na dół po-
myśl dokładnie!  
 

 
Kiedy boisko piłkarskie przypomina basen? 

- kiedy Wisła gra z Odrą 
 

Co chodzi po ziemi, a głowę ma w chmurach? 

- oficer 

  

Co myśli żaba tuląc się do jeża? 

- miłość jest cierpieniem 

 

Jak nazywa się byk po kuracji odchudzającej? 
- skurczybyk 

 

Dlaczego bociany odlatują do ciepłych kra-

jów? 

- bo murzyni tez chcą mieć dzieci. 
CO TO JEST PCHŁA? 
- OWAD, KTÓRY ZSZEDŁ NA PSY. 
. JAKIE JAJKA SĄ PODOBNE DO ROŚLIN? 
- SADZONE. 
CO MÓWI MURZYN PRZECHODZĄC PO ZEBRZE? 
- POJAWIAM SIĘ I ZNIKAM. 
 DLACZEGO POLACY SMARUJĄ TELEWIZOR MUSZ-

TARDĄ? 
- BO PRZEZ PUSTYNIĘ IDĄ GĘSIEGO TRZY ŻÓŁWIKI.  
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Odkryj swój talent dziennikarski! Dołącz do naszej redakcji!  
Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godz. 14.05 (sala informatyczna nr 20). 

KONKURS !!! 
Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, dla naszych 

stałych czytelników mamy konkurs. Do wygrania zapro-

szenie do kina na dowolny seans. Wystarczy kupować na-

szą gazetkę i zbierać kupony, które drukujemy na ostat-

niej stronie. Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie. 

Naprawdę warto! 
 

Kupon konkursowy 1(12/13) 
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