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Witajcie Czytelnicy! 

Oto pierwszy numer naszego nieregularnika w tym roku, a co ważniejsze, pierwszy numer  
z kompletnie nową redakcją! Potraktujcie go więc z lekkim dystansem, ponieważ niektórzy  
z nas po raz pierwszy mają styczność z pracą dziennikarską. Nie znaczy to jednak, że poziom 
będzie niższy niż w poprzednich latach. Mamy nadzieję, że lektura „Pinezki” będzie dla Was 

przyjemnością.  

Redaktor naczelny 

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

 
Jest kilka sposobów na to, aby nauka wchodziła nam do głowy szybciej  

i w niej zostawała. W dzisiejszym numerze przedstawimy parę pomocnych  
porad, które pomogą Wam w szybszym zapamiętywaniu wiadomości oraz będą  
pomagały  w uczeniu się. 

 Doskonale sprawdza się mapa myśli. Jest to rysunek w postaci mapy,  
skonstruowany z wykorzystaniem słów kluczowych, symboli i haseł. Mapę myślo-
wą konstruuje się tak, by w centrum znajdował się główny temat (zapisany rysun-
kowo lub pojęciowo), od którego rozchodzą się podobnie zapisane skojarzenia 
tworząc strukturę przypominającą mapę.  

Jednym z innych sposobów zapamiętywania jest przyklejenie kartek samoprzy-
lepnych do przedmiotów z napisanymi słowami, które nazywały te przedmioty  
w innym języku, czyli np. łóżko – Bett (niem.). Można też podkreślać kolorowym  
zakreślaczem najważniejsze informacje w tekście podręcznika. Przy następnym 
czytaniu tekstu będziecie zerkać tylko na te kolorowe miejsca. 
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22 września - Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy 
Badania opinii wykazują, że Polacy niechętnie proszą o podwyżkę. Przy-
czyny są różne, skrępowanie, lęk przed szefem, brak w siebie. Przecież jeśli ktoś uważa,  
że bardzo stara się, wykonuje swoje obowiązki pilnie i na czas, jest przygotowany do pracy, to 
nie ma powodów, aby nie spróbować. Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę  
powstał właśnie o to, by przygotować się na taką okoliczność. 
 

22 października - Międzynarodowy Dzień Caps Locka 
Jego pomysłodawcą jest Derek Arnold, amerykański programista. Obchodzony od 2000 roku 
dzień jest w sumie wyrazem jego poczucia humoru, bo chciał on nieco wyśmiać tych użytkowników 
sieci, którzy wprost nie mogą się obejść bez WIELKICH LITER. 
 
16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji 
Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicja-
tywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, 
rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej. 

 KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 
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Niektórzy już zapomnieli, niektórzy jeszcze wspominają.  
Mowa tu o otrzęsinach klas pierwszych gimnazjum.  
Impreza odbyła się 30 września w „Kobakówce”  
w Mogielnicy, a wypełniły ją najróżniejsze konkurencje: 
taniec z miotłą, picie świeżo wyciśniętego soku z cytryny, 
śpiewanie znanych teksów „Pomidorowa” i „Plastikowa 
biedronko”, tworzenie mundurka szkolnego z gazet,  
jedzenie placka bez użycia rąk, a nawet plecenie dziew-
czętom warkoczy przez chłopaków.  

Dzień chłopaka odbył się w ten sam dzień co otrzęsiny,  
a więc 30 września. Dziewczyny  jednej z klas pierw-
szych Gimnazjum postarały się szczególnie i umiliły ten 
dzień kolegom z klasy kupując im... piżamy :) 

 

A na początku października miała miejsce wspaniała wy-

cieczka do Pragi. Przez 3 dni uczniowie gimnazjum 
zwiedzali stolicę Czech. Zaczynając od Starego Miasta,  
poprzez most Karola Wielkiego, dzielnicę żydowską  
i plac  Wacława, a kończąc na kopalni srebra w Kutnej 
Horze. Wycieczkę należy zaliczyć do udanych, o czym 
niech świadczy fakt, że wszyscy wrócili do Rzeszowa 
zadowoleni.  

 

Dzień Edukacji Narodowej,  zwany  również Dniem Na-
uczyciela, obchodziliśmy 13 października. Wszyscy 
uczniowie tego dnia przyszli w stroju galowym. O godz.  
11.40 odbyła się akademia, podczas której swoje możli-
wości zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej. 
Była to też okazja do podziękowania i złożenia życzeń 
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz 
wręczenia zasłużonych nagród przez Pana Dyrektora.  
 
30 października był dniem wyjątkowym, bo zorganizo-
wane zostało szkolne Halloween. Każdy, kto się prze-
brał, mógł liczyć na immunitet i zwolnienie z odpowie-
dzi. Była to silna motywacja do przebrania się. Młodsi 
cieszyli się, że mogli się przebrać, a starsi... no cóż,  
cieszyli się, że nie byli pytani :) Został też zorganizowany 
konkurs na najlepsze przebranie. 

 

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości to jedna  
z ważniejszych imprez w naszej szkole. Odbyła się ona 
13 listopada i była połączona z wywiadówką. Podczas 
wieczornicy w tańcu i piosence zaprezentowały się dzieci 
z naszego przedszkola, wystąpił także chór złożony  
z uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści, którzy 
przygotowali przedstawienie. Główną bohaterką insceni-
zacji była władczyni Rosji - Katarzyna II, w którą wcieliła 
się uczennica klasy IIIb - Sabina Augustyn. 
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KILKA PYTAŃ DO... 

...Pani Anny ZychowiczJKAS 
 

- Dlaczego została Pani nauczycielką? 
- Trudno odpowiedzieć na to pytanie wprost, bo nie 
była to decyzja spontaniczna, a raczej kształtowana 
przez lata, pewnie już od szkoły podstawowej. Zawsze 
lubiłam pomagać w nauce koleżankom z klasy, które  
miały problemy z jakiegoś przedmiotu. Potem była  
decyzja o studiowaniu geografii i po studiach, wśród 
różnych stanowisk, na których miałam okazję pra-
cować, najczęściej pojawiała się praca w charakterze  
nauczyciela. I taką pracę najbardziej lubię. 
 

- Co lubi Pani w swoim zawodzie? 
- Najfajniejsze jest to, że można się cały czas rozwijać, nigdy nie jest nudno, gdyż poznaje się ciągle 
nowe osoby, natrafia się na różne problemy, ale i zabawne sytuacje. Poza tym miałam możliwość 
pracy/nauki osób w różnym wieku: od 2,5 do 55 lat, co pozwoliło mi zdobyć różnorodne 
doświadczenia. 
 
- Co najbardziej przeszkadza Pani w prowadzeniu lekcji? 
- Rozmowy uczniów między sobą, rzucanie uwag niezwiązanych z tematem lekcji, różne dziwne 
zachowania, np. wydawanie nieartykułowanych dźwięków. 
 
- Czy jest Pani zadowolona z wyników w nauce swoich uczniów? 
- Jeżeli chodzi o gimnazjum, to trudno powiedzieć. Myślę, że uczniowie muszą się przyzwyczaić do 
nowych wymagań. Na razie oceny nie zachwycają, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. 
 
- Z jakiego swojego osiągnięcia jest Pani najbardziej dumna? 
- Prywatnie: z rodziny, z dziecka. Zawodowo: z tego, że choć przez kilka miesięcy miałam możliwość 
pracy na stacji meteorologicznej, bo meteorologia i klimatologia zawsze były moją pasją. 
 
- Jakie było Pani marzenie z dzieciństwa? 
- Trudne pytanie, pamiętam, że chciałam zostać detektywem. 
 
- Czy mogłaby nam Pani polecić jakieś ciekawe 
miejsce w Polsce lub na świecie, w którym 
Pani była? 
- W Polsce polecam Pojezierze Augustowskie ze 
względu na piękny krajobraz polodowcowy, liczne 
jeziora, lasy, natomiast poza granicami z miejsc,  
w których byłam, najbardziej zachwyciła mnie  
Chorwacja (jeziora i rzeźba krasowa w Parku 
Narodowym Jezior Plitwickich, wybrzeże  
dalmatyńskie nad Adriatykiem, malownicze  
miasteczka Trogir i Split, roślinność i klimat 

śródziemnomorski).  
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PRZEPIS NA… SAŁATKĘ ZE ŚWIEŻYCH OWOCÓW 

SKŁADNIKI  
ILOŚĆ PORCJI: 6  
 

 2 banany pokrojone w plasterki 

 1 ananas, obrany, wydrążony z rdzenia i pokrojony  

w kostkę 

 1/4 arbuza, pokrojona w kostkę 

 1/4 melona kantalupa, pokrojona w kostkę 

 1 szklanka truskawek, przekrojonych na pół 

 1/2 szklanki wiśni lub czereśni 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 
PRZYGOTOWANIE: 15 MIN.  ›   

W dużej misce wymieszać wszystkie owoce  

i wstawić do lodówki do czasu podania. 

1. Nietrudna to zagadka: pierwsza kartka 

książki to : 

-zakładka 

-okładka 

-nasadka  

KILKA PYTAŃ DO...  JAK ŻYĆ ZDROWO Zuzanna Prokop 

A jeśli masz problemy z wagą, 

to pamiętaj, że zdrowie  nie 
wystarczy, musisz dać sobie 

zdrowy tryb życia, a najlepiej 

na zdrowym powietrzu ;).       

KILKA PYTAŃ DO...  ZGADNIJ CO I JAK Elwira Prokop 

2. Kobieta ma dwóch synów, którzy urodzili 
się o tej samej godzinie, tego samego dnia, 
miesiąca i w tym samym roku, ale nie są  

bliźniakami. Jak to możliwe ? 

3. Pewien mężczyzna  
jechał pociągiem.  
Gdy pociąg zjechał do 
ciemnego tunelu,  
mężczyzna oszalał.  

Dlaczego ?                     

4. Sześciu chłopcom dano wore-
czek, zawierający sześć batonów 
czekoladowych. Chłopcy podzie-
lili się w ten sposób,  
że każdy dostał jeden baton,  
a jednak na końcu jeden baton 
pozostał w woreczku.  

Jak to możliwe? 

5. Kierowca fiata ma 
brata, ale brat  
kierowcy fiata nie ma 
brata.  
 

Kim jest kierowca fiata? 

Odpowiedzi na zagadki znajdują się na ostatniej stronie „Pinezki”. 
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PAPIEROWE MIASTA 

„Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi.” 

           Niedawno obejrzałam film pt. „Papierowe miasta”. Jest 
on ekranizacją bestsellerowej powieści młodzieżowej Johna 
Greena, autora m.in. książki „Gwiazd naszych wina”. Premiera 
filmu w Polsce miała miejsce 31. lipca 2015 r. Główne role  
zagrali Nat Wolff (jako Quentin Jacobsen) oraz Cara Delevin-

gne (jako Margo Roth Spiegelman).  

 Film opowiada o Quentinie – dla przyjaciół Q – który 
od dawna zakochany jest w swojej sąsiadce - zbuntowanej 
Margo. W dzieciństwie byli bardzo blisko, jednak teraz, gdy 
chodzą do tego samego liceum, mijają się jakby nigdy się nie 
znali. Jednak pewnej nocy w monotonne i nudne życie Quentina  
niespodziewanie wkracza Margo. Dziewczyna wciąga go  
w niezły bałagan, a następnie znika. Chłopak na nowo zafa-
scynowany tajemniczością dziewczyny, idąc tropem wskazówek 

jakie zostawiła, wyrusza z przyjaciółmi w podróż. By ją odnaleźć, muszą pokonać setki kilome-
trów. Po drodze przekonuje się na własnej skórze, że ludzie są w rzeczywistości zupełnie inni niż 

sądzimy. 

Gdy zaczynałam oglądać byłam pozytywnie nastawiona do „Papierowych miast” i ocze-
kiwałam pewnego efektu „wow”. Są chwile, w których film potrafi rozbawić, są i takie, w których 
z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Film podobał mi się, jednak moje wraże-
nia byłyby bardziej pozytywne, gdyby nie zakończenie, które według mnie było bardzo rozcza-

rowujące, a co za tym idzie, nieco popsuło mi ocenę całej ekranizacji. 

 

 

 

 

 

 

Nat Wolff - właściwie Nathaniel Marvin Wolff (ur. 17 grudnia 1994 roku 

w Los Angeles) - amerykański muzyk, piosenkarz, kompozytor, gitarzysta 

oraz aktor. Zyskał uznanie za występ w serialu „The Naked Brothers Band”. 

Nat i jego młodszy brat, aktor i muzyk Alex Wolff, który również zagrał  

w serialu, tworzą duet o nazwie Nat & Alex Wolff i wydali album zatytuło-

wany „Black 'Sheep” w 2011 roku. Ciekawostką jest, że był brany pod 

uwagę do roli Augustusa Watersa (główny bohater) w filmie „Gwiazd  

naszych wina”, którą ostatecznie otrzymał Ansel Elgort. Grał  

m.in. w: „Bez miłości ani słowa”, „Palo Alto”, „Behaving Badly”  

i „Praktykant”. 
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BLACK ICE 

"Każdy musi mieć jakieś sekrety (..)  
Dzięki nim jesteśmy podatni na ciosy." 
 

 Zwykle nie czytam książek, ale ostatnio koleżanka poleciła 
mi „Black Ice”. To thriller, kryminał, romans, powieść młodzieżowa. 
Jej autorka - Becca Fitzpatrick jest znana z serii „Szeptem” i ma 

ogromną rzeszę fanów. 

 Akcja dzieje się w górach Teton, w stanie Wyoming. Główna 
bohaterka, Britt, razem ze swoją najlepszą przyjaciółką Korbie,  
postanowiła podczas przerwy wiosennej przejść sześćdziesięcio-
kilometrową trasę łańcuchem górskim. Miały nocować w Idlewilde, 
chatce należącej do rodziców Korbie. Umówiły się tam z Calvin'em 
(bratem Korbie i byłym Britt) i Bear'em, chłopakiem Korbie.  
W drodze na miejsce dziewczyny złapał deszcz i wiatr, a potem 
śnieg. Były zmuszone zatrzymać auto. Zrobiło się tak zimno, że postanowiły wyjść i poszukać jakie-

goś schronienia. 

 „Black Ice” jest najlepszą powieścią, którą miałam przyjemność przeczytać od długiego 
czasu. Dawno nie uśmiechałam się do siebie „głupkowato” po skończonej książce. Autorce udało 
się stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Jest napięcie, mroźny klimat, poczucie zagrożenia - naj-
lepiej czytać pod ciepłym kocem z gorącą herbatą pod ręką. Ta powieść daje mnóstwo fajnych 
emocji, ja nie mogłam się od niej oderwać. Największymi plusami tej lektury są: szybka akcja,  

nieprzewidywalność i świetne postacie. 
 

Opis jednego z bohaterów: 

Britt z zagubionej owieczki w jednym momencie zmuszona jest do stania się twardzielką i wywle-
czenia na wierzch najmroczniejszych instynktów, które w każdym z nas głęboko drzemią. W star-
ciu z okrutnymi, pozbawionymi skrupułów oprawcami, musi zachować zimną krew i dosłownie ją 
zachowuje. Choć wyczerpana, trzyma głowę na karku i wykazuje się niezwykłym sprytem i inteli-
gencją. Dzielna i pewna siebie. Choć fizycznie wymęczona i przerażona, wciąż pełna nadziei,  
która kawałek po kawałku, strona po stronie, dobitnie zostaje jej odbierana. To bohaterka,  

o której marzy się, żeby nią być. 
 

 

 

Becca Fitzpatrick dla pisarstwa rzuciła pracę w służbie 

zdrowia. "Szeptem" to jej pierwsza książka. Od razu 

po premierze znalazła się na liście bestsellerów  

"The New York Times". Becca pracuje już nad kontynu-

acją przygód Nory, a w wolnych chwilach oddaje się 

swoim pasjom: uprawia jogging, kupuje buty i ogląda 

seriale kryminalne. 
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POLSKA KRÓLOWA WIKINGÓW 
 

 Jest wiele Polek, które zapisały się na kartach  
historii m.in. Maria Curie-Skłodowska, Emilia Plater,  
czy Krystyna Skarbek, lecz jest jedna, o której mówi się 
zdecydowanie za mało. Dzieje się tak dlatego, że nie ma 
źródeł na jej temat, ale to nie znaczy, że nie należy jej się 
pamięć. W końcu jej synowie władali Skandynawią,  
a nawet Anglią, gdzie sama trafiła. Poza tym paliła  
żywcem facetów, którzy jej podpadli. Poznajcie najostrzej-
szą kobietę średniowiecza. 
  

Świętosława, zwana Sygrydą Storråda (Sygryda Dumna) urodziła się ok. 968 roku, czyli już 
po chrzcie Polski. Kroniki nic o jej dzieciństwie nie wspominają, ale raczej nie było ono  
najgorsze, ponieważ była córką Mieszka I. Lecz jak to w średniowieczu bywa, małżeństwa  
zawiera się głównie dla celów politycznych, dlatego też Mieszko, kiedy zaszła taka potrzeba,  
wydał Sygrydę za króla szwedzkiego - Eryka Zwycięskiego. I tak nasza bohaterka trafiła do  
krainy wikingów. 

Jedynymi znanymi dziećmi z tego małżeństwa byli Olof Skotkonung późniejszy król Szwecji 
oraz Holmfryda Eriksdotter, którą wydała za norweskiego namiestnika. Po śmierci swego męża, 
czyli około w 995 roku, inni wikingowie zaczęli się nią bardzo szybko interesować, a powodów 
mieli wiele. Większość z jej nowych zalotników rościło sobie prawa do szwedzkiego tronu, lecz 
aby go zdobyć, musieli „pozbyć się” jej syna. I właśnie dlatego chcieli zbliżyć się do niej i do jej 
dziecka (na odległość miecza), lecz nasza rodaczka na to nie pozwoliła. Według sag skandynaw-
skich, aby rozwiązać sytuację zorganizowała ucztę, na której najpierw upiła wszystkich, a następ-
nie kazała podpalić gród. Wszyscy wikingowie-zalotnicy spłonęli żywcem, a Skandynawia szyb-
ko dowiedziała się, że nie warto oszukiwać  Świętosławy.  

Według innego z nordyckich opowiadań Świętosława była zakochana w Olafie  
Trygvassonie, lecz ten odrzucił jej propozycję ślubu. Nasza wściekła bohaterka zawiązała prze-
ciw niemu koalicję, która spowodowała śmierć Olafa w bitwie  pod Svoldor w roku 1000.  
A to wszystko z zemsty. 

O jej losach wiemy jeszcze tyle, że była żoną Swena Widłobrodego. Małżeństwo to zostało 
zawarte około 996 roku. Z tego związku urodziło się co najmniej pięcioro dzieci, w tym dwaj ko-

lejni duńscy królowie: Harald II i Kanut II Wielki oraz córki: Estryda 
oraz Świętosława. Gdy Swen około 1002 roku wypędził żonę, schroni-
ła się ona u brata, Bolesława Chrobrego w Polsce. Prawdopodobnie, 
wtedy do Szwecji wyruszyła misja chrystianizacyjna, w której uczestni-
czył polski biskup Robert (ochrzcił on około 1000 osób, w tym syna 
Świętosławy). Oba te fakty można ze sobą połączyć. Wynika z tego 
fakt, że Świętosława po raz kolejny w znaczący sposób wpłynęła na 
losy krainy wikingów. 
 Kiedy jej mąż, Swen Widłobrody, zmarł w 1014 roku, jej syno-
wie przybyli do niej do Polski, aby wróciła z nimi do Danii i to wyda-
rzenie jest ostatnim pewnym faktem na to, że jeszcze wtedy żyła. Za to 
synowie z małżeństwa ze Swenem byli dość znaczącymi ludźmi. Harald 
został królem Danii, a Kanut Wielki zasłynął między innymi tym, że 
podbił Anglię. 

 HISTORIA JAKIEJ NIE ZNACIE Maksymilian Filip 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanut_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/�wi�tos�awa_du�ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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ASSASSIN’S CREED: SYNDICATE 

 Syndicate to dziewiąta główna odsłona 
popularnego cyklu Assassin’s Creed, reprezentu-
jącego gatunek sandboksowych gier akcji  
z widokiem TPP w historycznych realiach. Tym 
razem konflikt Templariuszy i Asasynów toczy się 
w wiktoriańskim Londynie i jest osnuty wokół uci-
sku robotników. Nowi są też bohaterowie – bliź-
nięta Jacob i Evie Frye, między którymi można 

przełączać się podczas zabawy.  

 Tytuł powstał pod przewodnictwem  
studiaUbisoft Quebec. Twórcy zadbali o odda-
nie wiktoriańskiego Londynu w najdrobniejszych 
szczegółach – w Assassin’s Creed: Syndicate nie 
tylko możemy znaleźć wiele sławnych obiektów 
(jak Pałac Westminsterski czy Katedra Św. Pawła), ale także poczuć specyficzny klimat stolicy 
Imperium Brytyjskiego.  Motywem przewodnim w Assassin’s Creed: Syndicate uczyniono rewolucję 
przemysłową i związane z nią konsekwencje społeczne – wyzysk robotników ściągających tłumnie 
do stolicy imperium brytyjskiego w poszukiwaniu lepszej przyszłości, a kończących jako bez mała 
niewolnicy kapitalistów. Sytuacja zmienia się, gdy opiekę nad tym środowiskiem (a zwłaszcza 
formującym się w jego obrębie światkiem przestępczym) roztaczają Asasyni. Jednym z nich jest 
Jacob Frye – zapalczywy młodzieniec, lubiący bitki i mocne napitki, który ma za zadanie wznie-
cić robotnicze powstanie przeciwko uciskowi, będące zarazem formą wypowiedzenia na nowo 

wojny Templariuszom. Data premiery to 27 listopada 2015 roku. 

STAR WARS: BATTLEFRONT 

 Star Wars: Battlefront to kolej-
na pozycja w dorobku słynnego studia 
DICE (Digital Illusions CE), które  
w świadomości wielu fanów elektro-
nicznej rozrywki zapisało się przede 
wszystkim serią strzelanek FPP Battle-

field.  

 To trzecia odsłona popularne-
go cyklu taktycznych strzelanin z akcją osadzoną w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Gracze mogą 
wziąć udział w widowiskowych bitwach, których stawką jest zwycięstwo w wojnie o panowanie 
nad galaktyką. Tytuł stanowi pierwszą grę w dorobku studia DICE LA i wykorzystuje możliwości 
silnika Frostbite 3. Zadebiutował on na światowych rynkach w wersji PC 17 listopada 2015 roku. 
Star Wars: Battlefront na platformie PC Windows przeznaczony jest głównie do potyczek w multi-
playerze, więc nie posiada wciągającej linii fabularnej. Wszystko opiera się na zmaganiach Soju-
szu Rebeliantów (Rebel Alliance) ze szturmowcami Imperium, którzy walczą o prym i władzę  
w rozmaitych lokacjach doskonale znanych fanom uniwersum George’a Lucasa. Podczas zabawy 
możemy także przejąć kontrolę nad takimi ikonami Star Wars jak Darth Vader, Luke Skywalker, 
Han Solo, Imperator Palpatine, Księżniczka Leia oraz Boba Fett, a dodatkowo pojawiają się  

niegrywalne postacie R2-D2 i C-3PO. 

 W ŚWIECIE WIRTUALNYM Adrian Miąsik 
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Carroll Shelby urodzony 11 stycznia 1923 r.  
w Teksasie, zmarł 10 maja 2012 r.  Amerykański projektant samochodów  sportowych oraz kierowca wyścigowy. 

8-9 sierpnia 2015 r.  
odbył się piąty ogólnopolski 

zlot marki Audi w Rzeszowie. 

Fiat 125p - samochód, który był jedną  z legend PRL-u. 
Produkowany w latach 1967-1991. Wprowadzony 

został jako następca Warszawy 223/224. 

„Samochód Veturilo’’ od wiosny 2016 r.  
W Warszawie  zostanie wprowadzony nowy 

system carsharingu wprowadzony przez  

Zarząd Transportu Miejskiego.  

Ford  GT500 - jedyny  
w swoim rodzaju Ford 

Mustang GT500  
opracowany przez Ford  
i DreamWorks. Samo-
chód ten znalazł się  

w filmie  

„Need for Speed’’. 

Shelby Mustang GT500 
- Eleonor - samochód,  
który został stworzony 

na potrzeby filmu  
„60 sekund’’.  

Ford Mustang z 1967 r. 
był bazą do stworzenia 

Eleonory.  

 CIEKAWOSTKI MOTORYZACYJNE Kamil Sołek 
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Byli sobie: Lech, Czech i Rus. Każdy miał rzucić  pralką, 

tak, aby się nie rozbiła.  

Najpierw Czech. Nie podniósł i mówi:  - Cholera.  

Jeszcze  raz podnosi - podniósł. Pralka się rozbiła.  

Potem Rus - podniósł. Pralka się rozbiła.  

I ostatni Lech - podniósł pralkę. Pralka się 

nie rozbiła.  

Potem Rus i Czech pytają Lecha, jak to  
zrobił.  
A Lech: - Dłuższe życie każdej pralki to 

Calgon. 

Dlaczego piłka nożna to sport nie 

dla dziewczyn?  

-A znasz taką, która  wytrzyma  
90 minut w towarzystwie innych 
dziewczyn ubranych tak samo jak 

ona? 

Na lekcji historii pani pyta się Karola:  

-W którym roku rozpoczęła się II wojna  

światowa?  

- W 1939.  

- Kto ją rozpoczął ?  

- Adolf Hitler. 

- Ile ludzi zginęło?  

- Naukowcy tego nie stwierdzili. 

- Piątka  

Nazajutrz Jasio pyta się Karola: 

- Podasz mi odpowiedzi? 

- Dobra.  

I podał mu odpowiedzi. 

Na lekcji historii pani pyta teraz Jasia: 

- W którym roku się urodziłeś? 

- W 1939.   

- Kto jest twoim ojcem? 

- Adolf Hitler. 

- Czy ty masz mózg?   

- Naukowcy tego nie stwierdzili. 

Tylko Chuck Norris wie, gdzie jest Nemo. 

Kiedy Chuck Norris spogląda  na niebo, chmury 

pocą się ze strachu. Nazywamy to deszczem. 

Chuck Norris nie umrze. On kopnie w kalendarz. 

Z półobrotu. 

 BECZKA ŚMIECHU Jakub Stachowicz 
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 UCZEŃ Z PASJĄ 
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Imię i nazwisko: Sabina Augustyn 

Klasa: IIIb Gimnazjum 
 

Mój ulubiony przedmiot szkolny to... język polski. 

W wolnych chwilach lubię... spędzać czas  

z przyjaciółmi. 

Moją pasją jest… teatr. 

Zajmuję się tym od… 5 lat. 

Interesuję się tym, ponieważ... 

Tak naprawdę interesowało mnie to już  
od dzieciństwa. Teatr jest dla mnie drugim światem.  

Idąc tam, zostawiam wszystko za sobą. 

Swoją pasję rozwijam poprzez... 

Uczęszczam 2 razy w tygodniu na zajęcia.  
Poza tym wypady z grupą na różne spektakle  

do teatrów stały się już codziennością. 

Mój ulubiony aktor to… Kamil Tkacz. 

Mój największy sukces to… 

Zajęcie drugiego miejsca na festiwalu w Przemyślu. Od dwóch lat jeździmy na festiwale do  
Jarosławia. Jednak wszystko zaczęło się od mojego pierwszego występu na 40. Podkarpackim 

Przeglądzie Teatrów Dziecięcych. 

Moim marzeniem jest… Nadal rozwijać swoją pasję teatralną, dorównać starszej grupie i być 

tak samo dobrym jak oni. 

Sabina Augustyn 

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości  - 14.11.2014 r. 

Od lewej: Sabina Augustyn (jako Stefania Baczyńska), Walentyna Winiarska, Ewa Jaworska, Seweryn Nurczyk, Jan Kwiatkowski. 

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości  - 13.11.2015 r.  
Od lewej: Sabina Augustyn (jako caryca Katarzyna II)  

i Dawid Droździel (Mikołaj Repnin). 
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 GŁOS SAMORZĄDU Zuzanna Gołąb, 

Sylwia Sanecka 
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XVI EDYCJA AKCJI „GÓRA GROSZA” 

 Jak zwykle o tej porze roku mamy możliwość  
pomagać innym.  Dzięki akcji „Góra Grosza’’, której  
inicjatorem jest Towarzystwo Nasz Dom,  zbieramy 
fundusze na pomoc dzieciom wychowującym się  
poza własną rodziną. Oddając chociażby jeden 
grosz, możemy zrealizować wielkie przedsięwzięcia 

na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. 

 Akcja będzie się odbywać w szkołach  
i przedszkolach w całej   Polsce od dnia 23 listopa-
da do 4 grudnia 2015 roku. Ma ona również cha-
rakter konkursu. Zgodnie z regulaminem, nagrodzo-
ne będą szkoły i przedszkola, które zbiorą najwięcej 

groszy w całej Polsce oraz w każdym województwie.  

Bardzo prosimy o wsparcie i wpłacanie nawet najmniejszych kwot.  

Pamiętajmy, każdy grosz się liczy!   

SZKOLNY KONKURS „LIGA KLAS” 

 W naszej szkole ruszył konkurs pod nazwą  „Liga 
Klas”. To konkurs zespołowy, w którym udział biorą wszyst-
kie klasy Gimnazjum nr 13. Każda klasa otrzymywać  

będzie punkty od 1 do 6 w następujących kategoriach:  

1)   frekwencja uczniów na lekcjach, 
2) frekwencja rodziców na wywiadówkach, 
3) wyniki w nauce, 
4) oceny z zachowania, 
5) czytelnictwo, 
6) aktywność szkolna, 

7) zadania dodatkowe ogłaszane pod egidą Ligi Klas. 

 W konkursie zwycięży klasa, której wynik punktowy na zakończenie roku będzie najwyż-
szy. Wyniki cząstkowe konkursu publikowane będą na stronie internetowej szkoły i na tablicy 
ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego w listopadzie 2015 r. oraz w styczniu i kwietniu 2016 r.   
W czerwcu nastąpi podsumowanie roczne, ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród 

dla zwycięskiej klasy. 

 Nagrodą dla najlepszej klasy na podstawie wyników po I semestrze będzie dzień bez  
pytania, do wykorzystania w dowolnym terminie (do końca roku szkolnego). Nagrodą główną  

będzie nagroda niespodzianka dla całej zwycięskiej klasy ufundowana przez Dyrektora szkoły. 

 

   A PRZED NAMI:  

W Polsce 70 tysięcy dzieci przebywa 

poza własna rodziną – 20 tysięcy  

w domach dziecka i ok. 50 tysięcy  

w rodzinach zastępczych. 
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Odpowiedzi  do zagadek ze str. 5: 

1. Okładka. 

2. Ich matka urodziła trojaczki, czworaczki itp. 

3. Mężczyzna wracał ze szpitala, gdzie przywrócono mu wzrok,  

gdy wjechał do tunelu i myślał, że znów go stracił.  

4.     Ostatni  chłopiec wziął baton z woreczkiem. 

5.     Kierowca fiata jest kobietą. 

 

Redaktor naczelny:  Max Filip 

Z-ca redaktora naczelnego: Kornelia Majer 

Korektor: Max Filip 

Pozostali redaktorzy: Zuzanna Gołąb, Adrian 
Miąsik, Karolina Pietrucha, Elwira Prokop,  
Zuzanna Prokop, Aleksandra Rzepka, Sylwia 

Sanecka, Kamil Sołek, Jakub Stachowicz  

Opiekunowie: p. Radosław Sztaba,  

p. Agnieszka Pittner 

Odkryj swój talent dziennikarski! Dołącz do naszej redakcji!  
Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 15:05 (sala informatyczna). 

Do zobaczenia w  następnym 

numerze „Pinezki” ! 
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 ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Wpadnij na: 

www.zs5.resman.pl 

Kupon konkursow
y 1(15/16) 

Podobnie jak w poprzednich latach, dla  
naszych stałych czytelników mamy konkurs.  

Do wygrania zaproszenie do kina na dowolny 
seans. Wystarczy kupować naszą gazetkę  

i zbierać kupony, które drukujemy na ostatniej stronie.  
Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie.  

Naprawdę warto! 


