
 

NUMER 1 (21) 

LISTOPAD 2013 

NIEREGULARNIK  

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE 

14 



 

 

 Drodzy Czytelnicy ! 

Od początku września, jak sami wiecie, zmienił się nasz skład, jednak mamy nadzieję, że Pinezka 
będzie równie ciekawa, jak w tamtym roku. Postaramy się również opisywać w naszych numerach 
najciekawsze wydarzenia z życia szkoły i nie tylko. Znajdziecie tutaj odpowiedzi na Wasze pytania. 
Doszło do  naszej gazetki kilka działów, m.in. Między gwiazdami, Subkultury, Ciekawostki terrary-
styczne. Mamy także coś dla dziewczyn, które pragną być modne, dla miłośników muzyki, dla ma-
łych plotkarzy, ale także dla naszych nauczycieli. Życzymy miłej lektury. 

Redaktor naczelny 
Walentyna Winiarska 

SŁÓWKO OD REDAKCJI 

CO W SZKOLE PISZCZY? 

ZAWODY SPORTOWE  ;) 

Jak sami wiecie, w naszej szkole aż roi się 
od sportowców, w  piątek trzynastego 
mieli okazję się wykazać. Rywalizacja  

była naprawdę zacięta, ale głównie  
chodziło w niej o dobrą zabawę oraz miłe 

spędzenie czasu . Jednakże więcej  
poczytacie na ten temat w dziale Sport  
i gry. Gratuluję  osiągnięcia sukcesów 

i życzę dalszego rozwijania pasji. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ :)  

W piątek 11  października odbyła się  uroczysta  
akademia, na której  zaprezentowali się uczniowie 

naszej szkoły. Później przemówił Pan Dyrektor  
i oficjalnie wręczał  nagrody za  pracę nauczycieli. 
W tym uroczystym dniu szczególnie pamiętaliśmy  

o tym, jaki trud wkładają nauczyciele w nasze  
wychowanie.  

OTRZĘSINY KLAS 1 ;) 

Jak co roku, tradycyjnie w październiku, odbyły się 
otrzęsiny klas 1. Nasi drodzy koledzy w końcu stali 

się pełnoprawnymi  uczniami Gimnazjum nr 13. 
Nasze kociaki z trudem musiały pokonać  

przeszkody, które przygotowali im starsi koledzy. 
Na koniec odbyła się dyskoteka oraz skromny  
poczęstunek. Imprezę można zaliczyć do jak  

najbardziej udanych ;) 

POKAZY ASTRONOMI <ASTROPARK> 

W naszej szkole odbyły się zaskakujące 
pokazy astronomii. Była to okazja do  

bliższego poznania galaktyki oraz  
wszechświata , który nas otacza.  

Uczniowie zarówno starsi, jak i ci mali byli 
zachwyceni jakością pokazu. 
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Czy lubił Pan geografię, gdy kończył gimnazjum? Jaką miał 
Pan ocenę ? 

-Ja chodziłem do 8-letniej szkoły podstawowej, więc nie było gimna-
zjum. Z geografii miałem piątkę i bardzo lubiłem ten przedmiot. 
 

Czy zawód nauczyciela jest trudny ? 

-Jeśli nauczyciel znajdzie wśród uczniów i rodziców osoby życzliwe, 
chętne do współpracy, to praca będzie o wiele przyjemniejsza. Wzajem-
ny szacunek, zrozumienie czynią nasze życie łatwiejsze. 
 

Co  Pan najbardziej lubi w swoim zawodzie ? 

-Dla mnie w każdej partii wiadomości można znaleźć ciekawostki, fascynujące zjawiska. Tak  na-
prawdę jest jeszcze dużo do odkrycia. 
 

Czy mógłby Pan opowiedzieć najzabawniejszą historię, która zdarzyła się  
u Pana na lekcji ? 

-Omawiałem temat z Australii. Jeden z chłopców wszedł pod ławkę i zaczął wyć. Pytam: Co się sta-
ło? A on: Ja w związku z lekcją. Ja: Nie rozumiem. On: Udaję dzikiego psa Dingo. 
 

Jak zachowywał się Pan, gdy sam był uczniem ? 

-Byłem takim samym uczniem, jak dzisiejsza młodzież. Czasem się przeszkadzało na lekcji. W  moich 
szkolnych latach dyscyplina w szkole była znacznie większa niż dzisiaj. Dawniej uczniowie byli bar-
dziej odpowiedzialni za swoje zachowanie, bo rodzice w większym stopniu przywiązywali uwagę do 
zachowania swoich dzieci. Wizyta rodzica w szkole była wielkim przeżyciem dla ucznia i rodzica. 
 

Co ceni Pan sobie w uczniach ? 

-Cenię inteligencję, umiejętności szukania rozwiązań w różnych sytuacjach, ambicję. 

...Pana Bogusława Kinala 

Rozmawiały: J. Zając  i P. Piekło 

KILKA PYTAŃ DO... 
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Chciałabym wam przedstawić recenzję płyty muzycznej pod 
tytułem  „Milion dróg do śmierci”.  Jest to płyta wykonana 
przez dwóch raperów Kaliego i Palucha. Na albumie znajduje 
się 16 utworów,  m.in. tytułowa piosenka „Milion dróg do 
śmierci”. Cała płyta trwa około godziny, więc tak krótki czas 
można poświęcić na jej  przesłuchanie. Brzmienie albumu to 
kompromis pomiędzy elektroniką a klasyką. Usłyszymy cha-
rakterystyczną  moc wokalu Palucha oraz raggamuffinowe 
zwrotki  Kaliego.  Mniej więcej każda piosenka jest  
w jednym gatunku Rap lub  Hip-Hop.  Polecam zakup tej pły-
ty,  kosztuje ona około 30 zł, na pewno nikt na niej się nie za-
wiedzie. Polecam ją nie tylko osobom słuchającym tego gatun-
ku, lecz również wszystkim, którzy słuchają inne rodzaje mu-
zyczne. A może przerzucicie się na ten gatunek muzyczny?  

 

Najbliższe koncerty:  

22.11. 2013 - Łąki Łan Klub pod Palmą  

23.11. 2013 – Słoń Klub Kitch 

23.11. 2013 - Coma Klub Wytwórnia 

29.11. 2013 - Natural Dread Killaz, TaLLib, Mesajah, Riddim Bandits - Klub Wytwórnia  

30.11. 2013 - Pyskaty, Małpa, W.E.N.A., Bisz, Te-Tris, PeeRZeT, Tomiko, Siwers- Klub Wy-
twórnia  

SŁOŃ  

Imię i nazwisko : Wojciech Zawadzki 
Data urodzenia : 27 listopada 1983 
Gatunek muzyki: hip-hop, horrorcore 

Polski raper. Wojciech Zawadzki działalność arty-
styczną rozpoczął w pierwszej dekadzie XXI w., jed-
nakże pierwsze próby rapowania podejmował już 
okresie szkolnym. W 2008 roku wraz z Shellerinim 
utworzył projekt WSRH. Następnie w duecie z pro-
ducentem muzycznym Mikserem Słoń nagrał mate-
riał pt. Demonologia (2010), który stanowił stylistycz-
ną kontynuację  debiutu rapera. Trzy lata później 
ukazał się drugi album Słonia, zarejestrowany z Mik-
serem,  zatytułowany Demonologia 2. Dwupłytowe  
wydawnictwo zadebiutowało na 2. miejscu  
zestawienia OLiS. 

„Muzyka pokazuje świata pi ę kno” 
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MUZYKA WOKÓŁ NAS K. Czaja 



 

Miley Cyrus znana wokalistka, piosenkarka. 

Pod koniec 2008 roku Cyrus zaczęła zmieniać 
swój wizerunek na bardziej dojrzały. Wpływ na 
to miał fakt, że wokalistka zgodziła się wystąpić 

w filmach skierowanych do młodzieży: „The 
Last Song” oraz „Lol”. W obecnym roku ukaza-
ło się parę utworów wokalistki, m.in. Wrecking 
Ball, We Can't Stop. Artystka stanowczo zmie-
niła swój wizerunek oraz zachowanie; kiedyś 

była to mała dziewczynka o długich brązowych 
włosach występująca w serialu „Hannach Mon-

tana” dzisiaj natomiast dojrzała nastolatka   
o wspaniałym głosie  oraz  wyróżniającej się 

stylizacji. Dużo można o niej poczytać także na 
portalach plotkarskich, zarówno z dobrej stro-

ny, jak i z tej złej. W ostatnich  miesiącach Cyrus 
przeszła radykalną zmianę w swoim wyglądzie. 
W lewym górnym rogu znajduje się jej obecny 
wizerunek, natomiast poniżej zdjęcie sprzed  

kilkunastu miesięcy. 

 

Selena Gomez-amerykańska aktorka oraz wo-
kalistka, bardzo  zasłynęła rolą Alex Russo  
w serialu pt.: „Czarodzieje z  Waverly Place”.  
Od tamtego czasu Selena wystąpiła w wielu 
serialach, głównie skierowanych dla  młodzie-
ży („Kopciuszek: Roztańczona historia”, 
„Czarodzieje z Waverly Place: Film”  
i ”Program ochrony księżniczek” ).Bohaterka 
nie jest tylko aktorką, ale również bardzo uta-
lentowaną wokalistką. Wydała już cztery albumy studyjne:  
Kiss & Tell, A Year Without Rain oraz When the Sun Goes Down, 
Stars Dance. Wszystkie uzyskały statusy 
złotych płyt w Stanach Zjednoczonych za 
sprzedaż powyżej 500 tysięcy egzempla-
rzy. Do najpopularniejszych utworów for-
macji należą m.in.: "Naturally", "Who Says" 
i "Love You Like a Love Song" – każdy z 
nich rozszedł się na rynku amerykańskim  
w liczbie ponad miliona kopii, uzyskując 
platynowy status według RIAA. 
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MIĘDZY GWIAZDAMI W. Winiarska 



 

W dniach 28 i 29 wrze-
śnia odbyły się zawody 
Warsaw Judo Open, bę-

dące Międzynarodowym 
Pucharem Polski w Judo. 
W stowarzyszeniu judo-
ków znaleźli się przed-
stawiciele rzeszowskich 

klubów. 
 

Trzy mecze Asseco Resovii  
przełożone !!! 

W listopadzie, lutym i marcu siatkarze Asseco Re-
sovii rozegrają swoje mecze w ramach trzech kole-
jek Plus Ligi z grudnia i ze stycznia. Do tego zmie-
nia się także formuła rozgrywek o Puchar Polski. 
To efekt styczniowych kwalifikacji do mistrzostw 
świata, w których weźmie udział kilku obcokra-

jowców grających w naszej lidze. 
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29 września 2013 r. na torze Stadionu 
Miejskiego w Rzeszowie odbyły się fina-
łowe zawody cyklu Speedway European 
Championships. Była to czwarta runda 
finałowa tegorocznych zmagań o tytuł 

Mistrza Europy. 
 
 

Michał Bartusik z zespołu 
Millenium Hall dostał się do 

kadry polskiej w Judo. Michał 
będzie nas reprezentował  
w Mistrzostwach Europy  

Juniorów w Sarajewie (Bośnia 
i Hercegowina).   

 

Jurica Pavlić chce zostać w Rzeszowie.  
Dla kibiców 

- Chcę zostać w PGE Marmie na kolejny rok. Zresztą, 
mój kontrakt obowiązuje dwa lata. Chcę jednak zostać z 
powodu kibiców, którzy zasłużyli na oglądanie spotkań 
Ekstraligi" - mówi w rozmowie z portalem Sportowe Fak-
ty Jurica Pavlić, żużlowiec PGE Marmy Rzeszów. 

Pavlić, podobnie jak inni żużlowcy żurawi, nie mo-
że ostatniego sezonu zaliczyć do udanych. Chorwat 
spisywał się poniżej oczekiwań, notując średnią 
punktową w biegu 1,524. 
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GTA V (Grand Theft Auto five) - Gra firmy Rockstar, któ-
ra jest uznana za najlepszą produkcję tego roku. Następ-
na część bestsellerowej gangsterskiej serii studia Rockstar 
rozgrywa się w olbrzymim, otwartym świecie miasta Los 
Santos oraz w jego okolicach, wzorowanych na krajobra-
zach Los Angeles oraz południowej Kalifornii. Twórcy 
rozbudowali grę pod względem fabuły i jej bohaterów 

( można grać 3 postaciami), dodali wiele nowych elemen-
tów rozgrywki, a także sprawili, że świat gry zaczął na-

prawdę żyć własnym życiem. 

Produkcje roku 2013 
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Battlefield 4 -  Gra typu FPS wydana przez Electronic Arts Inc. 
. Po mocno rozczarowującym Battlefield 3 w trybie  EA, wyda-
no nową dynamiczną i rozbudowaną kampanię. Fabuła osa-
dzona jest w roku 2020 . Wcielamy się w Reckera członka ame-
rykańskiej jednostki specjalnej, nazywanej Tombstone . W na-
szym zespole znajdują się również sgt. Dunn, gość Irisch, me-
dyk Pac oraz Ruger. W role Irischa wcielił się aktor Michael K. 
Williams, znany z roli w serialu „The Wire” . Większość akcji 
rozgrywa się na terytorium Chinskiej Republiki Ludowej,  
a głównym celem jest uratowanie kilku VIP’ów znajdujących 
się 

Assassin's Creed IV: Black Flag to przygodowa gra akcji z widokiem 
perspektywy trzeciej osoby (TPP), stanowiąca kolejną odsłonę bestsele-
rowego cyklu rozwijanego przez koncern Ubisoft. Tym razem od-
wieczne zmagania pomiędzy asasynami i templariuszami toczą się  
w realiach XVIII-wiecznych Karaibów, a główną postacią jest pirat - 
Edward Kenway.Wiodącą postacią kampanii głównej w Assassin's Cre-
ed IV: Black Flag jest Edward Kenway (dziadek Connora Kenway'a z 
Assassin's Creed III), pochodzący z Anglii XVIII-wieczny pirat i zara-
zem członek tytułowej gildii asasynów. Miejscem akcji są natomiast 
Karaiby dwa lata po zakończeniu hiszpańskiej wojny sukcesyjnej (1701
-1714), a więc w tzw. złotej erze piractwa. Podobnie, jak we wcześniej-
szych grach z cyklu, twórcom udało się wpleść w fabułę wiele auten-
tycznych wydarzeń i postaci. Gracze mogą więc spotkać na swojej dro-
dze m.in. Edwarda Teacha (Czarnobrody), Benjamina Hornigolda, Ca-
lico Jacka Rackhama, Anne Bonny oraz Charlesa Vane'a. 
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NAJNOWSZE I NAJLEPSZE GRY  B. Trela 
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Jesień już się rozpoczęła, a przed nami zima. Co możemy ubrać, aby było 
nam ciepło, lecz też żebyśmy czuły się modnie? Sweterki aktualnie są na  
topie, a w sklepach mamy ogromny wybór. Z czym można je zatem połą-

czyć ? Mamy dla was kilka propozycji :) 

+ 

 

+ 

O bs z erny,  

c i epły s weter, 

któ ry mo ż na 

kupi ć  w H&M  

z a o k. 79.90z ł  

S p ó d n ic z k a  z  

im it a c j i s k
ó ry ,  

m o ż n a  j ą  k u -

p ić  ró
w n ie ż  w  

H & M z a  7 9 . 9 0  

S w eterek  gra n a to -
w y , k o s z tu j e ty lk o  
6 9 ,9 0 z ł i m o ż n a  

go  k u pić  w  s k lepie 
H o u s e. +
 Sweter z głę-

bokim dekol-
tem, który 

można kupić w 
sklepie H&M za 

ok.99.90 zł 

S p od ni e  d am-

sk i e   za 8 0 , 9 0 zł  

i  można je  k u-
p i ć r ówni e ż w 

sk l e p i e  House .  

E la s t y
c z n

e  s p
od n ie  

z  d
ia g on a lu  d os t ę

p -

n e  w  róż n y c h  k olo-

ra c h ,  k t óre  m oż e -

m y  d os t a
ć  ró

w n ie ż  

w  s k
le p ie  H & M  w  

c e n ie  7 9 . 9 0  z ł  
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KAŻDY MOŻ BYĆ MODNY W. Micał, R. Szala 



 

Subkultura młodzieżowa to szeroko pojęta forma nieprzystosowania się jed-
nostki do ogółu społeczeństwa, bunt przeciwko zasadom, celom, normom spo-
łecznym. Do najbardziej znanych subkultur należą: Hipisi, Punki, Emo, Metale,  

Grunge’owcy. Sam ruch punk rozpoczął się w połowie lat 70. Za prekursora 
tego ruchu uważa się zespół Sex Pistols, aczkolwiek już wcze-
śniejsze zespoły rockowe wykazywały pewne ideały, które 

były zgodne z zasadami Punków. Obecnie liczba przedstawi-
cieli tej grupy maleje ze względu na np. obecny system wła-
dzy. Jednakże nadal działają zespoły i istnieją miasta w któ-

rych obserwuje się duży przyrost Punków. Cechy charaktery-
styczne punków to  m.in. Skórzane kurtki i spodnie, ostry ma-
kijaż, naszywki, łańcuchy, ćwieki, kolorowe włosy. Do popu-
larnych zespołów  punkowych   należą Sex Pistols, green day, 
The Offspring, KSU, Ramzes & Hooligans, Kult, Pidżama Por-

no, Ramones, Television, Talking Heads.  
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Rastafarianie wierzą, że Jah, który jest Bogiem, stworzył 
świat i  opiekuje się nim. Rastafari łączy cechy chrześci-
jaństwa, pokój na ziemi zapanuje, gdy ludzie przestaną 

być dzieleni na ludzi  pierwszej i  drugiej kategorii, a ko-
lor ich skóry będzie miał takie samo znaczenie, jak kolor 

ich oczu .Wszystkie te elementy wnieśli niewolnicy, 
sprowadzani na plantacje do Jamajki ze wschodniej 

Afryki i w mniejszym stopniu z Indii na zasadzie tygla 
kulturowego, w wyniku którego powstał zupełnie nowy, 
synkretyczny ruch. Cechy charakterystyczne rastafaria-
nów to m.in. noszenie dredów,  grupowe palenie mari-
huany, słuchanie różnych rodzajów  muzyki wywodzą-
cej się z Jamajki i nie tylko, m. in. reggae, ragga, dub, so-
ca, raggajungle oraz specjalny dresscode, w ubiorze ma-

jący  pokazywać innym szacunek dla filozofii rasta. 
Ubranie rastamana  czasem  zawiera tzw. trzy kolory 

rasta, są to barwy (licząc od góry):   zielona, żółta, czer-
wona - prezentowane na znaczkach, plakatach, ubio-

rach , naszywkach. 

 Przystanek Woodstock – festiwal muzyczny       
organizowany przez Fundację Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy z pieniędzy uzyskanych od      
sponsorów. Przystanek Woodstock odbywa się 

w Kostrzynie nad Odrą gdzie grane są różne ga-
tunki muzyki m.in. Punk, Rock, Metal, Blues, 

Soul, Reggae, Ska.  
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SUBKULTURY K. Czaja 



 

 

W roku 1957 pokazano projekty Mikrusa,  
a został on wyprodukowany 3 lata później 
czyli w 1960r. Gdy produkcja „Mikrusa”  

dobiegła końca, w  biurze konstrukcyjnym 
WSK w Rzeszowie opracowano w czasie  

dziesięciu dni prototyp „Mikrusa” w wersji 
pick-up. Zapotrzebowanie polskiej gospo-
darki oceniano na 100 tysięcy takich pojaz-
dów. Pojazd mógł przewozić ładunek do  

200 kg. 

Nitro – potoczna nazwa podtlenku azotu uży-
wanego jako "dopalacz" samochodowy. Po-
zwala zwiększyć moc uzyskiwaną o 30-50%.  

By uzyskać efekt zwiększenia mocy napędowej 
i wydajności silnika, do cylindrów wprowadza 
się odpowiednią ilość podtlenku azotu i zwięk-

szoną ilość benzyny. Spotykane jest niekiedy 
określenie NOS, pochodzące od angielskiej fir-

my Nitrous Oxide Systems, jednego z pierw-
szych przedsiębiorstw stosujących podtlenek 

azotu do zwiększania możliwości silnika samo-
chodowego. 

Mig-21- radziecki samolot myśliwski skonstruowany  
w latach 50. XX wieku w biurze konstrukcyjnym MiG.MiG
-21 produkowany był na radzieckiej licencji w Czechosło-
wacji i Indiach. Planowano uruchomienie produkcji licen-
cyjnej w Polsce pod oznaczeniem Lim-7. Jego chińska ko-

pia nosi oznaczenie J-7.Przez ponad cztery dekady podsta-
wowy samolot myśliwski w Polsce. Ostatni masowo zaku-
piony samolot bojowy dla Sił Powietrznych Rzeczypospo-

litej Polskiej 
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MOTORYZACJA M. Witalec 



 

Polowanie 

Kędziorek jest aktywny 

całodobowo, jednak zaob-

serwowałem u mojego, że lubi polować wieczorem między 18:00 a 20:00. 

Ptasznik ten wbija kły w gardło ofiary, by nie mogła sie bronić. Jad powinien 

ją zabić w kilka minut. Czas zgonu zależy od tego, czym jest ofiara. Jeśli to 

owad, to zabije ją stosunkowo szybko. 

Obrona 

Zaatakowany ptasznik nie kąsa ofiary, zrzuca on jednak włoski, które rozpyla. 

Są one bardzo drażniące. Mi kiedyś wpadły do nosa to mnie tak piekło...  

naprawdę radzę nie atakować ptasznika. 

N 
a wstępie mówię, że 

jeśli szukasz zwierzę-
cia do zabawy, które będzie 

Ci sprawiać dużo przyjemno-
ści i którego będzie można  
głaskać, to ptasznik nie jest 

dla Ciebie. :) 

Ptasznik kędzierzawy to pa-
jąk z rodziny Brachypelma. 
Zamieszkuje on w Brazylii, 

Wenezueli, Nikaragui, Mek-
syku, Hondurasie, Panamie, 
oraz w terrariach milionów 

terrarystów. 

Wylinka 

Zdrowy pająk zrzuca wylinkę co ok. 3 

miesiące (choć jest różnie). Wylinkę 

zrzuca pająk, gdy skóra jest na niego za 

duża. Pająk nie rośnie wraz ze skórą, 

tylko musi ją zrzucić, gdy jest za ciasna. 

Gdy pająk wolno rośnie, wylinkę zrzuca 

później 

Jak wygląda ptasznik? 

Czarny ptasznik ma długie nogi posiada-

jące brązowe  lub jasne owłosienie. Do-

rosła samica powinna mieć około 8 cm. 

Samce są mniejsze od samic, dorastają 

do około 5-6 cm. Na obrazie widzimy 

prawie dorosłego samca. 

W
yl

in
ec

zk
a 

:) 

Gody/Rozmnażanie 

Polecam przystawić terraria ptaszników do siebie. 

Prawdopodobnie, jeśli są innych płci, to jeden bę-

dzie czynił zaloty do drugiego. Można też je wpu-

ścić do siebie. Prawdopodobnie samiec będzie 

próbował kryć samicę. Najpierw musimy dobrze 

nakarmić samca i samicę, by samiec nie został 

zjedzony podczas godów, później wpusz-

czamy ich do siebie.  Gdy skończą jak 

najszybciej zabieramy samca od samicy, 

by nie został zjedzony. Dobra samica 

złoży od 500 do 1200 jaj. Za każdego 

pajączka możemy wziąć od 

40 do 100 zł. Tak wiec moż-

na nieźle zarobić jeśli miot 

wyniesie 1200 jaj. 

Jad 

Każdy pajęczak 
posiada jad. Ptasz-
nik kędzierzawy 

również. Jedne po-
siadają jad, który zabije człowieka, taki który 

nawet nie odbije się na zdrowiu. Ptasznik 
kędzierzawy ma niewiększy jad niż pszczoła. 
Nie może on zabić człowieka o ile nie jest on 

uczulony. Jeśli jest inaczej, można nawet 
umrzeć, dlatego zalecam się przebadać przed 

kupnem ptasznika.  
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…terrarystyce  

Poza nawiasem. 
Ptasznik stał sie w latach 90 

XX w. przebojem w terrary-

styce przez to że jest ogólnie 
dostępny. 

Żywienie 

Młodego ptasznika żywimy owadami, 

np. karaczanami, szarańczami, mącznika-

mi, konikami polnymi. W szczególności 

polecam karaczany tureckie, które są 

wolne i nie wspinają sie po ścianach ter-

rarium, dlatego stanowią świetną karmą 

dla ptasznika. Dorosłego osobnika może-

my nakarmić gryzoniami typu: chomik, 

mysz, mały szczur, jak i wszelkiego ro-

dzaju owadami dostępnymi w sklepach 

zoologicznych. Pamiętajmy jednak, że 

gryzoń może zranić, a nawet zabić pają-

ka, więc odradzam karmienie go agre-

sywnymi gryzoniami. 

Poza nawiasem. 
Te pająki żyją dosyć długo, 

od 15 do 23 lat. Jest napraw-

dę sporym osiągnięciem dla 

pająków. 

Jedzonko ;) 
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CIEKAWOSTKI O …  M. Gacek 
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Pan Józek stwierdził, że zacznie się od-
chamiać . Poszedł więc na swoją pierw-
szą w życiu wystawę. W galerii, którą 
odwiedził, akurat prezentowane były 
dzieła malarza abstrakcyjnego. Pan Jó-
zek chodzi od obrazu do obrazu, obraca 
głową i nic nie może z tego zrozumieć. 
Nagle podchodzi do niego jakiś facet. 
- Dzień dobry! Jestem autorem tych 
obrazów, czy mogę w czymś pomóc? 
- Co to właściwie ma być? - zapytał  
z wdziękiem pan Józek. 
- To jest to co czuję tutaj - odpowie-
dział malarz dotykając swojej głowy. 
- A słyszał pan kiedyś o aspirynie? 

Chłopak z miasta ożenił się z dziewczyną 
ze wsi, lecz bardzo wstydził się jej wiej-
skiej wymowy. Postanowił wysłać ją do 
Ameryki, aby tam nabyła manier,  
a przede wszystkim nauczyła się po 
"miejsku" mówić. 
Po kilku tygodniach dziewczyna wraca. 
Wychodzi z samolotu i woła do męża: 
- Heloł bejbi! Heloł bejbi! 
- O, proszę, jak ładnie! - myśli mąż. 
A ona krzyczy dalej: 
- Heloł bejbi! Juści jezdem nazad! 

Ojciec poucza syna:  
- Kiedy ten niegrzeczny chłopak będzie 
w ciebie znowu rzucał kamieniami, to 
nie powinieneś oddawać mu tym sa-
mym. Powinieneś przyjść do mnie i mi  
o tym powiedzieć.  
-Po co? Stąd i tak byś w niego nie trafił.  
 

Po przebadaniu pacjenta 
lekarz oznajmia: - Jest 
pan zdrów jak koń. 
- Słucham? 
- No... jest pan zdrów jak 
ryba! 
- Kurde, nie wiedziałem, 
że trafiłem do weteryna-
rza...  
 

Pani w szkole pyta Jasia: 
- Jasiu, masz zadanie  
domowe? 
Jasiu: 
- Tak, mam. 
Pani:  
- To pokaż mi je. 
Na to Jasiu:  
- Błogosławieni, którzy 

nie widzieli a  
uwierzyli.  
 

Serwis samochodowy. Za 
darmo przyholujemy Twoje 
auto. Przyjdź do nas, a nig-
dzie indziej już nie poje-
dziesz. 

 

W szkole pani pyta: 
- Zrobiłeś zadanie? 
- Proszę pani, mamusia za-
chorowała i musiałem wszyst-
ko w domu robić... 
- Siadaj, dwója! A ty Kamilu, 
zrobiłeś zadanie? 
- Ja proszę pani musiałem  
ojcu pomagać w polu... 
- Siadaj, dwója! A ty Jasiu, 
zrobiłeś zadanie? 
- Jakie zadanie, proszę pani, 
mój brat wyszedł z więzienia, 
taka balanga była, że szkoda 
gadać! 
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HUMOR S. Żuczek, W. Rybarska 



 

 

Uczennice Gimnazjum  zrobiły już  krok i pod kierownictwem p. Beaty 

Kumor oraz p. Barbary Budziwół na lekcjach wf-u  chodziły na  

Nordic Walking ( chodzenie z kijkami ) . Jest to bardzo  ważny 

sport gdyż: 

1. Angażuje do pracy 90 proc. mięśni ciała. 

2.Stosując nordic , pracujemy nad sylwetką całego ciała i przy 

niewielkim poziomie wysiłku, jesteśmy w stanie spalić więcej 

kalorii. 

3.Odciąża stawy kończyn dolnych i kręgosłup. 

4.Dzięki odpowiedniej technice odepchnięcia z kija, do pracy 

angażujemy mięśnie oraz stawy górnej części ciała, przez co nasz 

ciężar rozłożony jest na więcej stawów i mięśni. 

5.Wpływa na wyprostowanie sylwetki. 
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Jak zdrowo żyć ? 

Pewnie każdy z was  dużo słyszy o zdrowym odżywianiu, ale tak 
naprawdę od czego zacząć, aby zrobić pierwszy  krok. Oto kilka 

zasad które pomogą wystartować. 

 Mocno postanów sobie, że osią-
gniesz cel - zazwyczaj potrzeba nam 
konkretnej motywacji. Może podej-

dziesz do tego jak do projektu zawodo-
wego? Naukowcy już dawno odkryli,  
że takie podejście ułatwia nam osią-

gnięcie sukcesu :) A może zdjęcie przy-
klejone do lodówki, przypominając  

o celu, będzie Cię motywować? 
Znajdź przyjaciela nie-

doli - kogoś kto zrozumie, 

będzie Cię motywować  

i chętnie wysłucha w chwi-

lach załamania. 

Opowiedz o tym świa-

tu - wiadomo, że łatwiej 

trwa się w grupie, poza 

tym głupio będzie, gdy 

ktoś ze znajomych przyła-

pie Cię na wcinaniu chip-

sów.  

UWAGA: JESTE Ś CIE Z W MŁO-

DYM WIEKU I WASZ ORGA-

NIZM POTRZEBUJE DUŻO 

ENERGI, NIE WOLNO W OKRE-

SIE DOJRZEWANIA STOSOWAĆ 

TAK ZAWANEJ GŁODÓWKI ! 

PAMIĘTAJMY TAKŻE O SPO-

RCIE, TO ON POMOŻE UTRZY-

MAĆ NASZ ORGANIZM  

W DOBREJ FORMIE  
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