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Drodzy Czytelnicy! 

To już trzeci (ale nie ostatni) numer gazetki „Pinezka” w tym roku szkolnym. Wiemy, że cieszy się 
ona dużą popularnością. I znowu będziemy się chwalić, bo ostatni numer pobił rekord - ponad  
60 sprzedanych egzemplarzy! Będziemy starać się trzymać poziom i nie zawieść Waszych oczeki-
wań. A w zasadzie to nie, będziemy starali się być jeszcze lepsi - realizować nowe, ciekawe  

pomysły  i nieustannie Was zaskakiwać. Zapraszamy do lektury. 

Redaktor naczelna 

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

 
JAK DOBRZE WYBRAĆ SWOJĄ PRZYSZŁĄ SZKOŁĘ? 

 
Jest to dylemat dla wielu uczniów  klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum, a że jeste-
ście już po egzaminach zewnętrznych, warto się nad tym chwilę zastanowić.  
 
1. Zrób to ze spokojem i rozważnie - to jedna z ważniejszych decyzji w Twoim życiu. 
2. W swych wyborach radź się rodziców, kolegów, nauczycieli, pedagoga szkolnego. 

Najlepiej oczywiście wiedzieć, co się chce w życiu robić, i pod tym kątem wybierać 
przyszłą szkołę. 

3. Jeśli masz wybór między szkołami o podobnych poziomach - wybierz tę, która leży 
bliżej Twojego domu. 

4. Samodzielnie weryfikuj informacje zawarte w ulotkach reklamowych. Odwiedź wcze-
śniej przyszłą szkołę.   

5. Co warto sprawdzić w szkole? Pracownię komputerową, jej wyposażenie i dostępność 
po zajęciach, dostęp do Internetu (przejrzyj też stronę internetową szkoły, jeśli ją posia-
da!), zobacz salę gimnastyczną, pytaj o wyniki nauczania i ofertę edukacyjną. 
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2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci: Jan Christian 
Andersen, jeden z największych baśniopisarzy, urodził się 2 kwietnia 
1805 roku. 162 lata później ogłoszono dzień 2 kwietnia Międzynarodo-
wym Dniem Książki Dla Dzieci. Święto to jest obchodzone po dziś dzień, 
a co roku gospodarzem obchodów tego wydarzenia jest inne państwo. Polska była gospodarzem 

obchodów tego święta w 1979 roku. 

11 kwietnia - Dzień Radia: Radio jest jednym z wynalazków, które niewątpliwie w dużym stopniu 
wpłynęło na rozwój świata. Dzięki niemu informacje mogły być przekazywane na duże odległości 
w bardzo krótkim czasie, co spowodowało szybszy rozwój technologii. Dla tak istotnego wynalaz-

ku, nie mogło zabraknąć święta.  

16 kwietnia - Dzień Sapera: Wojska inżynieryjne obchodzą swoje święto, tego dnia wypada 
Dzień Sapera. Święto to obchodzone jest już od 1946 roku. Zostało ustanowione na cześć sforso-
wania Odry i Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku. W tamtym okresie saperzy wnieśli ogromny 
wkład w odzyskanie ziem polskich. Uroczystości obchodów Dnia Sapera obchodzone są w War-

szawie pod pomnikiem „Chwała Saperom”, gdzie odznaczani są zasłużeni wojskowi i kombatanci.  

 KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

PINEZKA STRONA 2

 SŁÓWKO OD REDAKCJI 
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21 marca to pierwszy dzień wiosny. Jak obchodziliśmy to święto  
w naszej szkole? Śpiewająco, na sportowo i z humorem. W ten 
dzień każdy wiosennie przebrany uczeń mógł uniknąć odpowiedzi. 
Zorganizowano także konkurs „Mam talent”, w którym każdy mógł 
zaprezentować publicznie swoje ponadprzeciętne uzdolnienia.  
Konkurs udowodnił, że w uczniach naszej szkoły drzemie wielki  
potencjał. Publiczność miała okazję m.in. posłuchać wokalistek, utwo-
rów granych na gitarze, flecie, keyboardzie i klarnecie, obejrzeć 
pokaz tańca breakdance i modern jazz oraz pokaz akrobatyki 
sportowej. Zwyciężczynią I edycji tego konkursu została Natalia 
Malżycka z klasy VIb. Po konkursie odbyły się wyścigi rzędów dla 

klas IV-VI SP i turniej siatkówki dla uczniów gimnazjum.  

PINEZKA STRONA 3

 CO W SZKOLE PISZCZY Kornelia Majer 

Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkoły podstawo-
wej i gimnazjum odbyły  się w dniach 9-11 marca. Nauki 
rekolekcyjne miały miejsce w Osiedlowym Domu Kultury. 
Tego roku gimnazjaliści mieli tylko jeden dzień rekolek-
cji. W piątek, wszyscy uczniowie po zbiórce w szkole, 
udali się do kościoła, gdzie uczestniczyli w Drodze Krzy-
żowej, mieli też okazję do spowiedzi. Następnie odbyła 
się Msza święta. Jako, że uczniowie młodszych klas mieli 
wcześniejsze dni zapełnione rekolekcjami, od razu po 
Mszy rozeszli się do domu. Starsi zostali z księdzem pro-
wadzącym spotkanie (ks. Jakub Nagi) i rozmawiali o dziesięciu przykazaniach. Na koniec  

uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniu przygotowującym do bierzmowania. 

8 marca - dla kobiet przyjemny dzień, dla mężczyzn już mniej… 
Oczywiście żartuję. Myślę, że każdy, niezależnie od płci, spędził 
ten dzień miło. Bo czyż niemiło jest zobaczyć uśmiech na twarzach 
koleżanek i pań nauczycielek? Chłopcy stanęli na wysokości zada-
nia i obdarowali wszystkie kobiety kwiatami, słodyczami i innymi 
uroczymi prezentami. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygoto-
wał audycję. Szkoda tylko, że ze względu na problemy techniczne 
z radiowęzłem, nie mogliśmy jej wysłuchać do końca... Został także 
zorganizowany plebiscyt na najsympatyczniejszą dziewczynę.  
W szkole podstawowej tytuł ten (a także dyplom i słodycze) otrzy-
mała Weronika Kocurek z klasy VIa, a w gimnazjum najwięcej  

głosów oddano na Dominikę Seredę z klasy IIIb. 

Kwiecień to miesiąc, w którym uczniowie najstarszych klas szkoły 
podstawowej i gimnazjum zdają egzaminy zewnętrzne. Spraw-
dzian w klasach VI SP miał miejsce 5 kwietnia i składał się  
z dwóch części - języka polskiego i matematyki oraz języka an-
gielskiego. Egzaminy gimnazjalne trwały od 18 do 20 kwiet-
nia. Pierwszego dnia pisano testy z historii i języka polskiego, 
drugiego z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a trze-
ciego z języka obcego. Dowiedzieliśmy się, że większość trze-
cioklasistów za najtrudniejszy uznało egzamin z przedmiotów 

przyrodniczych. Wyniki egzaminów poznamy w czerwcu. 
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Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela 
i dlaczego zdecydowała się Pani akurat na 
język angielski? 
 
Zawód nauczyciela wybrałam z zamiłowania. 
Już jako dziecko często bawiłam się w „panią 
nauczycielkę”, przekładając stosy kartek, pro-
wadząc dzienniki i tworząc swoją klasę, pełną 
wymyślonych uczniów. Można więc powiedzieć, 
że zawód nauczyciela od zawsze był mi bliski. 
Podczas liceum, moje upodobania zaczęły się 
trochę zmieniać i do głowy przychodziły mi 
przeróżne pomysły…. może by zostać adwo-
katem, a może dziennikarką? Wtedy właśnie 
pierwszy raz wyjechałam do anglojęzycznego 
kraju, do Anglii, gdzie miałam okazję przeko-

nać się jak piękny jest język angielski i pomyślałam: TO JEST TO! Wybór filologii angielskiej stał się 
dla mnie oczywisty. Już podczas studiów, odbywając liczne praktyki w szkołach zauważyłam, jaką 
przyjemność sprawia mi kontakt oraz współpraca z uczniami, która owocuje dobrymi ocenami  
lub większymi osiągnięciami. Pomimo tego, że moja praca w szkole pochłania większość mojego cza-
su, nie przeszkadza mi to. Zaangażowanie uczniów w naukę i wkład pracy w każde przedsięwzięcie 
dodaje mi sił i entuzjazmu. Uczeń jest dla mnie motywacją do pracy, a jego uśmiech na twarzy i zaan-
gażowanie zachęca mnie do szukania nowych rozwiązań i pomysłów. Cieszę się z każdego sukcesu 
moich uczniów, a praca z myślą o dzieciach i młodzieży pozwala mi realizować siebie, a przede 
wszystkim jest ciągłym wyzwaniem, które wymaga ode mnie postawy twórczej i uczy odpowiedzialno-
ści. 
 
Jakie było Pani pierwsze wrażenie w tej szkole i co teraz (z perspektywy tych kilku miesięcy) 
sądzi Pani o szkole i uczniach? 
 
Każdemu z nas, niezależnie od tego czy jesteśmy nauczycielami czy uczniami, przejście przez próg 
nowej szkoły kojarzy się z obawą przed nowymi wyzwaniami i z pytaniem, co teraz z nami będzie. 
Moje obawy okazały się jednak bezpodstawne, gdyż nasza szkoła jest niezwykle przyjazna i otwarta. 
Zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniowie przyjęli mnie z dużą serdecznością, co niesamowicie 
ułatwiło mi początek mojej pracy tutaj. Te kilka miesięcy, które tu spędziłam, jedynie utwierdziły mnie 
w przekonaniu, iż nasza szkoła jest naprawdę wyjątkowa i można się tu czuć bardzo bezpiecznie. 
 
Jak Pani sądzi, czy język angielski wciąż ma przed sobą przyszłość? Czy nie zostanie 
„wyparty” przez inne języki? Czy warto się go uczyć? 
 
W czasach globalizacji posługiwanie się językami obcymi to jedna z najbardziej pożądanych umiejęt-
ności na rynku pracy. Rozwijając kompetencje lingwistyczne - inwestujemy w swoją przyszłość. Ostat-
nio często słyszy się, że przyszłość to języki azjatyckie, takie jak japoński czy chiński. Uważam,  
że język angielski nie jest już tylko językiem obcym, ale stał się językiem międzynarodowym i zawsze 
będzie miał przed sobą przyszłość, dlatego na pewno należy się go uczyć. 
 

KILKA PYTAŃ DO... 

PINEZKA STRONA 4

 KILKA PYTAŃ DO…  Elwira Prokop 

...Pani Moniki Wąs 
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PINEZKA STRONA 5

Dużo słyszy się o różnych metodach szybkiego uczenia się języków obcych. Co według Pani 
możemy zrobić, żeby nauka języka angielskiego była najbardziej efektywna? 
 

Nie ma cudownego przepisu na szybką i łatwą naukę języka obcego, ale jest pewien klucz do  
sukcesu, od którego zależeć będzie jak szybko i sprawnie opanujemy język angielski. Jest to nasza 
motywacja. Każdy powinien odpowiedzieć na pytanie „DLACZEGO SIĘ TEGO UCZĘ?”. Bo muszę?  
Bo chcę? Bo to inwestycja w przyszłość? Bo chcę się rozwijać? Istnieje wiele metod nauki języka  
angielskiego, które jednym odpowiadają bardziej, a innym mniej, ale najbardziej skuteczną jest nasza 

własna chęć i motywacja do działania. 

 

Nasza kultura ulega amerykanizacji. Obchodzimy „niepolskie” święta, używamy angielskich 
słów w swoich wypowiedziach (typu „będzie fun”, albo „jesteś crazy”). Co Pani o tym są-

dzi? Czy uleganie obcej modzie jest w porządku? 
 

Coraz częściej naśladujemy amerykański styl życia, oglądamy amerykańskie filmy i obchodzimy  
komercyjne, zachodnie święta. Moim zdaniem proces amerykanizacji jest nieunikniony na całym świe-
cie, zwłaszcza jeśli chodzi o język. Wszystko ma swoje dobre oraz złe strony i uważam, że w tym 
przypadku jest podobnie. Przez wieki różne języki przenikały się nawzajem, tworząc różne zapoży-
czenia oraz makaronizmy. Język angielski nie jest jedynym, z którego czerpiemy. W słowniku języka 
polskiego funkcjonuje wiele łacińskich, francuskich lub niemieckich słów, które od tak dawna są  
z nami, iż nawet nie zauważamy ich „obcokrajowości”. Podobnie jest z językiem angielskim, który  
niejednokrotnie ułatwia nam nazewnictwo wielu przedmiotów, chociażby nazywając przenośny kompu-
ter po prostu „laptopem”.  Należy jednak pamiętać, zwłaszcza wśród młodych ludzi, o umiarze i pięk-
nie naszego ojczystego języka np. w momencie kiedy chcemy kogoś przeprosić, warto użyć słowa 

„przepraszam”, niż mało zobowiązującego „sorry”. 

 

Czy uprawia Pani jakieś dyscypliny sportowe? Jak lubi Pani spędzać wolny czas? 
 

Od zawsze interesowałam się sportem i stanowił on ważną część mojego życia, dlatego jako nastolat-
ka trenowałam siatkówkę, jeżdżąc na liczne obozy sportowe. Obecnie również staram się nie zanie-
dbać dziedziny, jaką jest sport, poprzez szukanie sobie różnych wymówek, jak np. brak czasu. Bardzo 
lubię jazdę na rolkach lub rowerze. W miarę możliwości uczęszczam też na zajęcia fitness bądź po 

prostu biegam. Uprawianie sportu sprawia, że czuję się lepiej i daje mi ogromną przyjemność. 

 

Czy lubi Pani podróżować? Jeśli tak, to jakie miejsce do 

zwiedzenia mogłaby nam Pani polecić? 

Uwielbiam podróżować. Kiedy tylko mam okazję wyjechać,  
pakuję walizkę i już mnie nie ma. Jest wiele miejsc, które zrobiły 
na mnie wrażenie, ale jako nauczycielka języka angielskiego nie 
mogę nie wspomnieć o Londynie. Uważam, że jest to cudowne 
miasto, które miałam szanse odwiedzić już kilkukrotnie i za każ-
dym razem zaskakiwało mnie czymś nowym i dotąd nieodkry-
tym. Londyn na pewno na początku  imponuje swą różnorodno-
ścią oraz rozmiarem. Jest to miasto, gdzie nikogo nic nie dziwi  
i każdy może czuć się naprawdę swobodnie. Londyn ma też  
wiele miejsc oraz atrakcji, które wręcz należy zobaczyć, takie 
jak Buckingham Palace, Big Ben, Tower of London, Tower  
Bridge, Muzeum Brytyjskie, London Eye, MadammeTussauds  
i wiele innych. Kolejną niesamowitą zaletą jest atmosfera miasta, 
pełnego kafejek, restauracji i naprawdę wielu przytulnych  
oraz oryginalnych miejsc. Myślę, że jest to miejsce, gdzie każdy 

może znaleźć coś dla siebie. 
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PINEZKA STRONA 6

AKROBATYKA  

Są różne rodzaje akrobatyki np. akrobatyka cyrkowa. Ludzie, którzy  
się tym zajmują, muszą być bardzo dobrze rozciągnięci i długo ćwiczyć,  
by osiągnąć wysoki poziom. Warto mieć kogoś do asekuracji, żeby nic 
sobie nie uszkodzić albo jeszcze lepiej skorzystać z pomocy specjalisty, 
bo ma się wtedy zapewniony specjalny sprzęt i fachową asekurację. 
Wtedy jest o wiele mniejsze prawdopodobieństwo na uszkodzenie ciała,  

a wiadomo że bezpieczeństwo przede wszystkim. 

KILKA PYTAŃ DO...  JAK ŻYĆ ZDROWO Zuzanna Prokop  
Klaudia Jajuga 

Akrobatyka to sport wymagający pracy, ale też 

cierpliwości. 

Wśród licznej grupy akrobatyk można wymienić takie jej  
rodzaje jak m.in.: akrobatyka na słupie - pochodząca z Chin 
sztuka akrobacji prezentowana na słupie mającym na szczycie 
mały podest. Była wykonywana podczas igrzysk i festiwali. 
Akrobatyka cyrkowa – stanowi dyscyplinę sztuki cyrkowej  
i polega na prezentowaniu trudnych ćwiczeń gimnastycznych. 
Akrobaci przy tym wykazują się opanowaniem ciała – siłą, 
równowagą i gibkością. Wykonują oni m.in. ćwiczenia na tram-
polinach, linach, ruchomych trapezach i na podwieszonych  
u sklepienia kołach. Akrobaci cyrkowi wykonują także przesko-
ki między przyrządami, salta, "pętlę śmierci" (do której wyko-
rzystywane są pojazdy mechaniczne np. rowery lub motocykle, 
a także chodzą i jeżdżą po linie. W II połowie XVIII wieku 
akrobatyka została przyswojona przez szybko rozwijającą się 
sztukę cyrkową stając się dyscypliną o charakterze widowisko-
wym. W 1859 r. podczas popisów pojawił się trapez.  
Ze względu, iż traktowana była jako rozrywka dla pospól-

stwa, akrobaci chcąc podnieść jej rangę, zwiększali poziom trudności ćwiczeń, co miało przyczynić 
się do zwrócenia na nich uwagi. Francuz Charles Blondin (J. F. Gravelet, 1824-1897 przechodził 
po linie nad wodospadem Niagara. W XX wieku rozwinęła się akrobatyka sportowa, m.in. dzięki 

wprowadzeniu jej do sportów, takich jak np. jazda figurowa i tańce na lodzie.  

Uwaga!  Gdy nie będziesz asekurowany, to jest duże prawdopo-

dobieństwo poważnych kontuzji! 

Wskazówki  

Kiedy staniesz już na rękach, trzymaj 
nogi i stopy złączone i wyprostowa-
ne, pomoże ci to utrzymać równowa-

gę. 

Poćwicz to w miejscu bezpiecznym 
do upadania. Możesz ćwiczyć rów-
nież razem ze znajomym - będzie on 

cię asekurował przed upadkiem. 

https://sportyandmama.files.wordpress.com/2015/09/fullsizerender-jpg-4.jpeg
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1. Co mówi piłkarz, gdy przychodzi  
do fryzjera? 

KILKA PYTAŃ DO...  JAK ŻYĆ ZDROWO Elwira Prokop 

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

2. Jak się nazywa się  

potomek krowy?  

3. Czego nie ma rudy na imprezie? 

5. Co jest najlepszym  

przyjacielem na  nogach? 

8. Jak nazywa się dwóch Murzynów 
w śpiworze? 
 
9. Ma uszy jak kot, ma ogon jak 
kot, ma oczy jak kot, ale nie jest 
kotem!  
 
10. Jaki lekarz nie może  

poślubić swojej pacjentki? 

4. Czemu na świecie są 

białe koty? 

6. Jak nazywa się prezent od Patrycji?  

 

7. Jak zginęła blondynka usiłująca  

napić się mleka? 

ĆWICZENIA DLA MEŻCZYZN  

1. Rób klasyczne brzuszki: połóż się na macie lub dywanie. Stopy na podłodze, 
nogi ugięte w kolanach. Dłonie spleć za głową, rozstaw szeroko łokcie. Spinaj 
brzuch, przyciągając górną część tułowia (od łopatek) do góry. Pamiętaj o tym, 
żeby nie przyciągać brody do klatki piersiowej, ona powinna być w jednym miej-
scu - najlepiej podczas ćwiczeń patrzeć go góry i nie ruszać głową. Kiedy wracasz 
do pozycji wyjściowej, zadbaj o to, żeby dolny odcinek pleców przylegał  

do podłogi. Powtórz 10 razy. 

2. Ustaw się w takiej pozycji, jak w przypadku brzuszków.  
Lewą stopę połóż na prawe kolano. Przyciągnij do niego prawy 
łokieć, spinając brzuch. Staraj się wykonywać ruch w małym  
zakresie. Nie musisz wysoko podnosić górnej części tułowia. Ruch 
powinno podyktować spięcie brzucha. Staraj się nie przybliżać 
brody do klatki piersiowej. Powtórz to ćwiczenie z prawą stopą 

na lewym kolanie. Powtórz 10 razy.  

3. Wymachy nóg - połóż się na plecach. Nogi zegnij w kolanach  
i unieś na wysokość bioder. Ręce skrzyżuj za głową, łokcie ustaw 
szeroko. Naprzemiennie przybliżaj łokieć do przeciwległego  
kolana, jednocześnie prostując drugą nogę. Jeśli możesz - trzymaj 
klatkę piersiową cały czas w górze, a stopy wyciągaj daleko, 

robiąc wykop. 

  PRZED WYKONYWANIEM 
ĆWICZEŃ PAMIETAJ  
O ROZGRZEWCE !!!! 

1. Gol.       2. Pokrowiec.       3. Zaproszenia.       4. Żeby Murzyn też mógł mieć pecha.        5. Łóżko. 

6. Odpadki.       7. Krowa na niej usiadła.         8. Czokotubka.        9. Kotka.       10. Weterynarz. 

Odpowiedzi do zagadek poniżej. 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,ma-uszy-jak-kot-ma-ogon-jak-kot-ma
http://kawaly.tja.pl/dowcip,ma-uszy-jak-kot-ma-ogon-jak-kot-ma
http://kawaly.tja.pl/dowcip,ma-uszy-jak-kot-ma-ogon-jak-kot-ma
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KILKA PYTAŃ DO...  W KRÓLESTWIE ZWIERZĄT Zuzanna Prokop  

Traszka - płazy ogoniaste o wodno-lądowym trybie życia, między 
innymi z rodzaju Triturus z rodziny salamandrowatych. W Polsce  
występują 4 gatunki: traszka górska, traszka grzebieniasta, traszka 
karpacka, traszka zwyczajna. Wszystkie krajowe gatunki płazów,  

m.in. traszek, są w Polsce objęte ochroną prawną. 

Legwan zielony (Iguana iguana) – gatunek dużej, nadrzewnej, rośli-
nożernej jaszczurki pochodzącej z Ameryki Środkowej i Południowej. 
Ma szeroki zasięg występowania od południowej Brazylii i Paragwaju 
do Meksyku i Wysp Karaibskich, w USA zdziczałe populacje notuje się 
na południu Florydy, Hawajach i w dolinie Rio Grande w Teksasie. Jest 
roślinożercą, co wiąże się z adaptacjami osmoregulacji. Dorasta  
zwykle do 1,5 m długości, aczkolwiek kilka osobników osiągnęło  
ponad 2 m, ważąc ponad 20 kg. Często spotykany jako zwierzę do-
mowe z powodu spokojnego usposobienia i jaskrawych barw, może 
wymagać troskliwej opieki. Wymagania przestrzenne i potrzeba spe-
cjalnego oświetlenia i ogrzewania, mogą stanowić wyzwanie dla po-

czątkującego hodowcy. 

Ropucha szara, ropucha zwyczajna (Bufo bufo) – gatunek płaza,  
największa z żyjących w Polsce ropuch. U tego gatunku dymorfizm 
płciowy pod względem wielkości ciała jest najwyraźniej zaznaczony 
wśród polskich ropuch. Samce – mniejsze – osiągają długość 48-97 mm, 
samice – większe – długość 61-125 mm. Ciało tego płaza jest krępe  
i masywne, pysk szeroki. Skóra grzbietu chropowata ze względu na 
liczne brodawki. Z tyłu głowy olbrzymie gruczoły przyuszne. Błony bę-
benkowe są małe i słabo widoczne. Na środkowych palcach tylnych 
nóg występują podwójne modzele stawowe. Błony pławne sięgają do 
połowy palców. Zabarwienie grzbietu jest brązowe w różnych odcieniach szarości, zwyklej jednolite. 

Brzuch zawsze jaśniejszy, brudnoszary, pokryty plamami. 

Okapi (Okapia johnstoni) – gatunek ssaka z rodziny żyrafowatych  
zamieszkujący centralną Afrykę. Mimo że ma pręgi przypominające 
futro zebry, jest najbliżej spokrewniony z żyrafą. Zamieszkując  
wyłącznie lasy Ituri usytuowane na północnym wschodzie Demokratycz-
nej Republiki Konga, był znany tylko wśród lokalnej ludności, aż do 
1901 r., kiedy został odkryty przez Europejczyków. Od 1932 r. okapi 
jest pod ochroną. Okapi osiągają 1,9 do 2,5 m długości i 1,5 do 2,0 m 
wysokości w kłębie. Ogon ma długość 30 do 42 cm. Ich waga mieści 

się w granicach 200 do 270 kg. Samce są większe od samic. 

Kameleonowate, kameleony (Chamaeleonidae) – rodzina gadów  
z grupy jaszczurek, słynąca ze zdolności do zmiany ubarwienia, długie-
go języka i oryginalnych kształtów ciała. Mają chwytny ogon i palce 
zrośnięte w rodzaj szczypiec, którymi przytrzymują się gałęzi. Więk-
szość gatunków występuje w Afryce i na Madagaskarze. Nieliczne  
spotykane są w innych regionach: południowa Europa (1 gatunek), Bliski 
Wschód (1 gatunek), Indie (1 gatunek), Hawaje (1 podgatunek kamele-
ona Jacksona Chamaeleo) - wprowadzony sztucznie, zaaklimatyzowa-
ny i Cejlon (1 gatunek). Biotopem kameleonów są tropikalne, wilgotne lasy oraz tereny pustynne i skaliste. 

Większość gatunków wiedzie nadrzewny tryb życia. 
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HISTORIA JAKIEJ NIE ZNACIE Maksymilian Filip 

JP 100% - Józef Patriota 100% 

Józef Poniatowski był wielkim patriotą, osobą z wielkim honorem i wojskowym talentem, jego żołnierzy bali 
się wszyscy w Europie, a wielcy dowódcy odznaczali go i szanowali. Na pewno był człowiekiem, którego  
potrzebowała wtedy Rzeczpospolita, na pewno też zasłużył na pochówek na Wawelu. Chcecie wiedzieć 

„więcej na jego temat? Zapraszam do lektury. 

   Józef urodził się w 1763 r. W wieku 10 lat stracił ojca i „kloszem przykryła 
go” nadopiekuńcza matka, z którą mieszkał w Austrii. Nie wiadomo też do koń-
ca z jakich powodów król Polski, Stanisław August Poniatowski, upodobał sobie 
młodego bratanka, ale to on pomógł mu dobrać dla niego nauczycieli i pchnął 
w wojskową stronę. Lecz Stanisław zbyt „dbał” o księcia i np. w Szkole Rycer-
skiej nakazał oszczędzać swojego bratanka, przez co Józef odebrał tylko 
szczątkowe wykształcenie. Duże znaczenie miało to, że wychowywał się za gra-
nicą, ponieważ kiedy pierwszy raz przyjechał do Polski, był w lekkim szoku,  
kiedy zobaczył jak kraj popada w ruinę. Nie oznacza to jednak, że nie korzy-

stał z pokus, jakie oferował mu kraj. 

   Karierę wojskową zaczynał jednak w Austrii, lecz należy podkreślić, że poje-
chał tam się szkolić, a nie odwracać od ojczyzny. Walczył m.in. w wojnie z Tur-
cją, gdzie wykazał się wielkim męstwem. Jednak król August Poniatowski bał 
się, że stanie mu się jakaś krzywda. Jako iż w polskiej armii nie było dużo obo-
wiązków, nasz bohater skupił się na tym, co kochał równie mocno, czyli  
„imprezował”. Poza tym grał w karty za ogromne pieniądze i miał najlepszy  
pojazd w ówczesnej Warszawie, otwarty powóz zwany kabrioletem „Whiskey”  

zaprzężonym w osiem koni.  

Za jedną z najpiękniejszych chwil w życiu uważał ustanowienie 
Konstytucji 3 maja, chociaż był świadomy tego, że Rosja w odwe-
cie zaatakuje Polskę. Chwilę później był już w obozie wojskowym. 
Dysponując o wiele gorzej wyposażonym i wyszkolonym wojskiem, 
pokonał Rosjan pod Zieleńcami w 1792 r. i było to pierwsze  
polskie zwycięstwo od czasów Jana III Sobieskiego. Był ostatnim, 
który chciał się poddać, powiedział, że wolałby zginąć, niż oddy-
chać hańbą. Na wieść o przystąpienia króla do Targowicy podał 
się do dymisji, wyjechał do Austrii i odesłał wszystkie swoje odzna-

czenia. Wkrótce znów wrócił do Warszawy. 

   Przyszedł rok 1806, czyli ekspansja Napoleona na wschód. Józef dołączył do wojsk 
cesarza. Podobno przekonał go argument, że zmyje tym hańbę z nazwiska Poniatowski. 
Józef Poniatowski zawsze stawał po stronie swoich żołnierzy, zawsze pamiętał  też  
o weteranach, na których przeznaczał część swojej pensji. W 1808 r. Austria postanowi-
ła zaatakować Francję i Napoleon znalazł się w średniej sytuacji ponieważ większość 
jego wojsk stacjonowała w Hiszpanii, a Austria natarła jeszcze na Księstwo Warszaw-
skie.  Lecz Poniatowski pomyślał za niego, nie tylko nie oddał księstwa, ale odbił rów-
nież cały austriacki zabór, razem z Krakowem. Józef dobrze wiedział, że sytuacja  
w Europie jeszcze nigdy nie była tak poważna, więc cały swój czas poświęcał wojsku,  
a imprezy ograniczył tylko do dwóch w tygodniu. Wielka armia Napoleona ruszyła na 

Moskwę w czerwcu 1814  r., a wtedy nie było już odwrotu. 

W końcu Napoleon dopiął swego i ze swoją ledwo żywą armią dotarł do Moskwy, a tam zaczęto grabić opusto-
szałe miasto. Kradli wszyscy, oprócz oddziału Poniatowskiego. Ale to nie oznaczało końca wojny, gdyż nasz boha-
ter zebrał w 10 tygodni 20 tys. żołnierzy i wziął udział w bitwie narodów pod Lipskiem. Pomimo przewagi liczebnej 
wroga, Poniatowski dowodził tak skutecznie, że Napoleon w uznaniu jego zasług mianował go w czasie tej bitwy 
marszałkiem Francji. Lecz bitwa zakończyła się klęską Napoleona, a odwrót miał ubezpieczać Poniatowski. Widząc 
nacierającego wroga rzucił się na niego i wtedy otrzymał śmiertelną ranę, osunął się z konia, a jego ciało rybacy 

wyłowili dopiero po trzech dniach. 
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 W ŚWIECIE WIRTUALNYM Adrian Miąsik 

Hearthstone: Przedwieczni Bogowie [PC]  
  

Szósty oficjalny dodatek DLC do gry Hearthstone: Heroes of Warcraft, wprowadzający do  
rozgrywki postaci czterech tytułowych bogów oraz pełniących rolę kart wspomagających  
kultystów. Wraz z rozszerzeniem pojawiły się także istotne zmiany w mechanice gry macierzystej, 
a dotychczasowy model zabawy podzielony został na dwa odmienne formaty: Standard  
oraz Dzicz. Przedwieczni Bogowie (ang. Whispers of the Old Gods) to tytuł szóstego oficjalnego 
dodatku DLC do wydanej w 2014 roku na platformie PC Windows, gry karcianej Hearthstone:  
Heroes of Warcraft. Zgodnie z nazwą rozszerzenia, jego fabuła koncentruje się na postaciach 
tytułowych przedwiecznych bogów, którzy zostali przebudzeni po trwającym długie tysiąclecia 
śnie. Wśród nich spotykamy znane z uniwersum serii – a w szczególności z wydanego  

w 2004 roku MMO World of Warcraft – postaci: Yogg Sarona, Y’Shaarja, N’Zotha oraz C’Thuna. 

 

Shiro-Nakamura projektant samochodowy, człowiek, który 
sprawił, że Nissany nadają  się nie tylko do  jeżdżenia, ale  
także do oglądania. Jednym z jego projektów było stworze-
nie najnowszej wersji kultowego GT-R-a. Występował w niej 
w roli mentora,  zadania rysowników rozdzielił miedzy  
amerykańskie a europejskie biura projektowe, a  Japończycy 

zajęli się zawieszeniem oraz napędem. 

Nissan GT-R  -  
samochód produ-
kowany przez 
Nissana i odsło-
nięty w 2007 ro-
ku.  Jest to na-
stępca  modelu 
Nissan Skyline  

GT-R. 

 CIEKAWOSTKI MOTORYZACYJNE Kamil Sołek 



STR. 11 

 

PINEZKA STRONA 11

 NA SPORTOWYCH ARENACH Adrian Miąsik 

 

XIV RODZINNA OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO 

 

12 marca w naszej szkole odbyła się Rodzinna Olimpiada w Tenisie Stołowym. Była to już XIV edycja tej 
imprezy. Brało w niej udział 41 dwuosobowych drużyn (rodzic + uczeń). Turniej był rozgrywany systemem 
rosyjskim w trzech grupach wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP i klasy I-III gimnazjum. Uczestnicy tych 
zawodów mieli okazję miło i aktywnie spędzić czas oraz rywalizować z innymi. Jak co roku w czasie  

imprezy można się było posilić na stołówce szkolnej.  

Rywalizacja była bardzo zacięta. Turniej zakończył się po pięciu godzinach wspaniałej, sportowej rywali-
zacji w duchu fair play. W kategorii pierwszej (klasy I-III SP) najlepsi okazali się: Jakub Mordarski  
i Tomasz Mordarski, w drugiej kategorii (klasy IV-VI SP) zwyciężyli: Michał Czekierda i Jakub  
Czekierda, natomiast najlepsi w zmaganiach drużyn gimnazjalnych okazali się: Katarzyna Kołaczko  
i Mariusz Kołaczko. Co ciekawe, ostatnia z wymienionych drużyn już trzeci rok z rzędu zajęła pierwsze 

miejsce, wcześniej w kategorii klas IV-VI SP , obecnie - w najstarszej.  

Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego stała się również okazją do tego, aby lepiej poznać mury Zespołu 
Szkół nr 5. Uczniowie, których czeka wkrótce wybór szkoły gimnazjalnej, mogli zaznajomić się z ofertą 
Gimnazjum nr 13, obejrzeć prezentację opowiadającą o szkole oraz zwiedzić budynek szkolny pod opie-

ką przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.  

NAJDZIWNIEJSZE SPORTY 

 Bosaball 

Miałeś problem z wybraniem jednej dyscypliny, którą będziesz uprawiać? Drogi 
„aktywisto” ,mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Połączenie piłki nożnej, siatkówki, gimnasty-
ki i capoeiry czyli Bossaball – sport dla prawdziwych wyczynowców. Dyscyplina ta pojawia się 
w wielu  rankingach na najdziwniejsze sporty świata.  
I nic w tym dziwnego, bowiem Bossaball takim sportem 
właśnie jest. Na pomysł stworzenia tego mixa wpadli 
kilka lat temu dwaj Kanadyjczycy, Jesse Bean i Spen-
cer MacCormack. Niestety, w ich kraju ta dyscyplina 
się nie przyjęła. Może wpływ miały na to warunki  
atmosferyczne, gdyż Bossaball najczęściej rozgrywa-
ny jest na świeżym powietrzu i na plaży, czym nawią-
zuje do siatkówki plażowej. Dlatego też prym wiodą 
tu takie kraje jak: Brazylia, Hiszpania, Niemcy, Portu-
galia, Holandia, Rumunia, Singapur, Kuwejt, Ekwador  
i Arabia Saudyjska – znajdują się tam kluby sportowe 

Bossaball’u. 
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 BECZKA ŚMIECHU Jakub Stachowicz 

Co to znaczy jak ktoś znajdzie  
4 podkowy?  
To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń  
biega boso. 
 
- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka? 
- Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy. 

 

- Synku, kiedy poprawisz jedynkę  
z matematyki? 
- Nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza 

dziennika z rąk. 

 

Wywiad z Osamą:  
- Jaki jest pana ulubiony kolor?  
- Hmmm... GRANATOWY.  
- Marka pana samochodu?  
- Citroen C4.  
- Jak wygrywa pan w tenisa?  
- Używam dobrej RAKIETY.  
- Pana ulubiony aktor?  
- Zbigniew ZAMACHOWSKI.  
- Jaki serial ogląda pan najczę-

ściej?  

- Kapitana BOMBĘ.  
- Co wręcza pan swojej walentyn-
ce?  
- Hmmm... No oczywiście, że BOM-
BONIERKĘ.  
- Co zrobiłby pan, gdyby uczenni-
ce rozmawiały na pana lekcjach?  
- Oczywiście bym je ROZSADZIŁ.  
- Jak pan wchodzi do basenu?  
- Skaczę na BOMBĘ.  
- Od tego wywiadu rozbolała 
mnie głowa. Dokończymy jutro.  
- Niech pan weźmie iBUM. Mi 
zawsze pomaga. Wiem, mam tro-

chę WYBUCHOWY charakter. 

Baca napadł na bank i wyjechał do Ameryki. Siedzi 
w rowie i liczy kasę. Nagle podchodzi do niego  
policjant, pokazuje odznakę i mówi:  
- POLICE. 
A baca na to:  

- Nie, nie, sam se police.  

- Jak pan może puszczać psa bez kagańca?! 
- Ale wie pan, mnie go żal. Chory jest biedaczek, 
niedługo umrze, niech się chociaż nacieszy. 
- A na co choruje? 

- Na wściekliznę.  

Do Kowalskich przyje-
chała z wizytą babcia  
i pyta Pawełka: 
- Wnusiu, dobrze się  
chowasz? 
- Staram się. Ale mama  
i tak zawsze mnie  
w końcu znajdzie  

i wykąpie.  

Jeśli widzisz Chucka Norrisa, on też cię widzi. 
  
Jeśli nie widzisz Chucka Norrisa, to najprawdopodobniej 

jesteś kilka sekund od śmierci. 
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Imię i nazwisko: Natalia Malżycka 

Klasa: VIb Szkoły Podstawowej 

Mój ulubiony przedmiot szkolny to... historia. 

W wolnych chwilach lubię... grać na gitarze i śpiewać. 

Moją pasją jest… muzyka. 

Zajmuję się tym od… dziecka... 

Interesuję się tym, ponieważ... 

Granie na gitarze i śpiew sprawia mi ogromną radość i przyjemność. 
Przy muzyce się relaksuję, a każdy mój występ na scenie to spełnienie 

marzeń. 

Swoją pasję rozwijam poprzez... 

Swojej pasji poświęcam każdą wolną chwilę, a gitarę zabieram  
ze sobą praktycznie wszędzie. Mogę również grać na oazie jako  

młodsza animatorka muzyczna :) 

Mój ulubiony styl muzyki to… pop. 

Mój największy sukces to… 

Zwycięstwo w Szkolnym Konkursie „Mam talent”. 

W przyszłości chciałabym… zostać nauczycielką. 

Moim marzeniem jest… występować na scenach i wydać własną płytę. 

Moja opinia o I edycji Szkolnego Konkursu „Mam talent” 

Kiedy tylko usłyszałam o tym konkursie, bardzo się ucieszyłam, ale do wystąpienia w nim namówiła 
mnie mama. Długo zastanawiałam się nad piosenką, zanim wybrałam tę właściwą ("Skyscraper" Demi 
Lovato - przyp. red.). Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Konkurencja była duża, każdy poka-
zał się z jak najlepszej strony. Uważam, że pomysł z tym konkursem był trafiony. Pomógł on młodym 

artystom zaprezentować swoje umiejętności. 

Natalia Malżycka 
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  FOTO NUMERU 

 

Redaktor naczelny:  Kornelia Majer 

Z-ca redaktora naczelnego: Max Filip 

Korektor: Kornelia Majer  

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). 

Zdjęcie na okładce: Dominika Sereda i Miłosz Hajduk 

 STRONA 14

 ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

W
p
a

d
ni

j 
na

: 

w
w

w
.z

s5
.r

e
sm

a
n
.p

l 

w
w

w
.f

a
ce

b
o
o
k
.c

o
m

/z
s5

rz
e
sz

o
w

 

Kupon konkursow
y 3 (15/16) 

Podobnie jak w poprzednich la-
tach, dla naszych stałych Czytelni-
ków mamy konkurs. Do wygrania 

zaproszenie do kina Helios na  
dowolny seans. Wystarczy kupować naszą gazetkę  

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

Naprawdę warto! 

Do zobaczenia w  następnym  

numerze „Pinezki” ! 


