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SŁÓWKO OD REDAKCJI 
 

                       Drodzy Czytelnicy! 

 Niestety ferie już za nami, koniec z zabawami i spaniem do południa. Od tej 
pory zaczyna się wielki czas nauki i pracy na nowe, lepsze oceny. Ale nie mar-
twcie się — okazja do dłuższego odpoczynku będzie już w czasie Świąt Wielkiej 
Nocy. 

 Naszym najnowszym hitem tego numeru są walentynki. Mamy nadzieję że 
każda dziewczyna w szkole dostała jakąś walentynkę, a jeśli nawet nie to życzymy Wam 
spóźnionego, lecz nie mniej szczęśliwego dnia zakochanych!  

Dlaczego warto czytać Pinezkę? 

 Nasza Gazetka to nie tylko trochę pokolorowanego papieru  
i relacji z wydarzeń szkolnych,  staramy się pokazać ciekawą  

stronę nauki i miłego spędzania czasu. Czytając Pinezkę 
można się wiele dowiedzieć,  wygrać ciekawe nagrody,  
a także uśmiać się do łez. Dlatego warto czytać nasz 
szkolny nieregularnik. Zapraszamy do lektury! 

PISZCIE DO NAS NA pinezka_13@o2.pl 

Jak poderwać dziewczynę?  
 Nabijesz sobie u niej punkty, jeśli będziesz dżentelmenem, dziewczyny to lubią. 
Np. jeśli jej coś upadnie, to podnieś i podaj, otwórz drzwi przed nią,  
podaruj jakiś miły drobiazg itp. Uśmiechaj się. Nie bądź  
nachalny!! Np. dzwonisz i dzwonisz do niej i czekasz tylko na 
odpowiedź. Nie rób tak! Bądź miły,  zaproś ją do siebie, albo 
do pizzerii, kina, restauracji. Jeśli nie jesteś pewien, czy  
będziesz się dobrze czuł sam na sam z nią, możesz zaprosić 
kolegę i jego dziewczynę, albo kolegę  i dziewczynę, którą 
on zaprosił. Wcześniej uprzedź jednak kogo będziesz gościł. 

Powodzenia :-) 

RADZIMY... 

Redaktor naczelny 

    Rafał Winiarski 
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CO W SZKOLE PISZCZY... 
Redaktorzy prowadzący: 

Patrycja Pilch 
Łukasz Gaj 

Ferie zimowe w roku szkolnym 2010/2011 zgodnie  
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
trwały od 17 stycznia do 27 lutego 2011 roku, w zależności 
od poszczególnego województwa. 

A osobiście jestem zadowolony z tego  
przebiegu wydarzeń, gdyż po pierwsze po 
świętach nie chce się za bardzo uczyć, a po 
drugie pierwszy semestr jest trudniejszy od 
drugiego i dzięki temu będziemy mieli lepiej. 

Mamy nadzieję, że na feriach odpoczęliście,  
nabraliście sił na nowy semestr, a przede 
wszystkim, że czas wolny spędziliście miło  
i pożytecznie. 

Ferie zimowe! 

Warto pamiętać, że w każdym przypadku ferie zaczynają 
się w poniedziałek i kończą w niedzielę, a więc prawdziwy 

czas wolny od zajęć zaczyna się dwa dni wcześniej. 

W naszym województwie ferie wypadły bardzo szybko,  
bo już 17 stycznia a zakończyły się 30 stycznia. W tym roku 

byliśmy na liście województw jako pierwsi razem  
z województwami śląskim, lubelskim, łódzkim i pomorskim. 

Drugi semestr 
 

  

Pierwszy semestr już się 
zakończył. Po feriach 
wzięliśmy się znowu do 

nauki i ciężkiej pracy, gdyż 
pewnie każdy chce się poprawić na 

lepsze w drugim semestrze. Ale mogę tylko 
tyle powiedzieć, że jak ktoś się uczył systema-
tycznie to nie będzie miał tak źle i na pewno 

zakończy ten semestr z dobrymi 
ocenami.  

Połowa już za nami! 
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Dlaczego są trzy terminy ferii? 
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Szkolny dzień zakochanych! 

 Niestety ferie już za nami gdyż  Podkarpa-
cie  obchodziło zimowy odpoczynek jako 
pierwsze z całej Polski. Podejrzewam, że nie 
wszyscy wiedzą dlaczego każda cześć nasze-
go kraju obchodzi ferie w różnych terminach, 
dlatego pozwolę sobie to wytłumaczyć. 
  Każdy z nas nie chciałby spędzić ferii tylko 
w domu, na pewno chcielibyście gdzieś wyje-
chać na parę dni, a teraz wyobraźcie  
sobie że takich jak Wy jest kilka milionów  
w całej Polsce. Podejrzewam, że organizacja 
tego byłaby utrudniona, a same wycieczki,  
kolonie i półkolonie przepełnione i dla wielu  
brakłoby miejsc, a przecież każdy z nas 
chciałby spędzić ferie jak najlepiej, w końcu są 
tylko raz w roku!  
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SZKOLNE ZDANIA I OPINIE 
 

Nasza uczniowska moda 
 

       Środowisko szkolne tworzy modę. Każda zbioro-
wość bez względu na to, jaki ma charakter (formalny, 
czy nieformalny) wytwarza swoisty zbiór zachowań, 
własny styl. Szczególnie zauważalne jest to w modzie, 
rozumianej jako „sposób ubierania się, czesania  
i makijażu w jakimś okresie lub miejscu” („Słownik  
języka polskiego , PWN”). Bez wątpienia szkoła jest 
miejscem skupiającym grupę ludzi na pewien czas,  
co oznacza, że istnieją doskonałe warunki do powsta-
wania nowych trendów. 

        Zastanawiając się nad tym, co jest modne  
w mojej szkole, stwierdzam: legginsy, spódniczki „mini”, rzucająca się w oczy  
biżuteria. W tej ostatniej kwestii mam na myśli nie subtelność i urodę, lecz rozmiary. 
Konfrontacja moich przemyśleń z badaniem ankietowym „Młodzież w sytuacji zmiany 
społecznej” (www.ankietka.pl/wyniki-badania przez/35585/…)ujawnia, że styl 
ubierania się jest ważny nie tylko w mojej szkole. Na pytanie -”Co jest trendy?” aż 
23% gimnazjalistów stwierdziło, że modne są markowe ubrania. Jak to rozumieć? 

 Wydaje się, że nie liczy się tylko to, czy zakładamy coś o określonym kroju, czy fa-
sonie… Ta rzecz powinna mieć jeszcze jakieś znane logo. Zjawisko to dostrzeżono już 
dawno i próbowano nawet uprościć szkolną modę. 

        Mundurki szkolne miały być rozwiązaniem na aktualne problemy. Z jednej stro-
ny ograniczają możliwości kreacji własnego stylu. Z drugiej jednak podkreślają przy-
należność do grupy (społeczności danej szkoły) i budują pozory równości. Co cieka-
we, według sondażu TNS OBOP (www.bankier.pl /wiadomość/sondaż-na-temat-
szkolnych- mundurków) aż 70% badanych uznało, że mundurki w szkołach to dobry 
pomysł. Ciekawe tylko, kto udzielił odpowiedzi na to pytanie... 

       Jak pogodzić modę uczniowską z propozycjami dorosłych? Wydaje mi się, że 
jest tylko jedno wyjście: stworzyć modę na mundurek. Zadanie to, choć niełatwe, zle-
cam producentom markowych ubrań - mundurek ze znanym symbolem może zostałby 
zaakceptowany zarówno przez uczniów, jak i dorosłych.  

Aleksandra Pasternak (kl. IIb Gim.) 

Od redakcji: Autorka powyższego tekstu otrzymuje ten numer „Pinezki” gratis. Gratulujemy!  

Równocześnie zachęcamy wszystkich naszych Czytelników do dzielenia się z nami swoimi  

przemyśleniami na różne szkolne tematy. Swoje teksty możecie do nas przesyłać mailowo  

na adres  pinezka_13@o2.pl , przekazać Pani A. Pittner lub Panu R. Sztabie.  
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PARĘ ZDAŃ O... 
 ..walentynkach 

We wszystkich mowach  

i w języku duszy 

Nad wszystkie są dwa słowa, 

Jak w kroplach rosy po suszy, 

W nich skarb żywota się chowa. 

Jak dwie perełki w oceanie życia, 

Jak dwie gwiazdeczki na niebie, 

Świecą nam do powicia 

Dwa słowa - Kocham Ciebie! 
 

 

Parę zdań o... 
 

Redaktor prowadzący: 

R. Winiarski 

Walentynki (ang. Valentine's Day) – corocz-
ne święto zakochanych przypadające 14 lutego. 

Nazwa pochodzi od św. Walentego, które-
go wspomnienie liturgiczne wKościele katolic-

kim obchodzone jest również tego dnia.  
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów  

zawierających wyznania miłosne (często  
pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza 

w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo-
nych czczono św. Walentego jako patrona zako-
chanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do 

obdarowywania się drobnymi upominkami. 

Zakochany? 

Radzimy- odkochaj się! ;) 

Niech Święty Walenty  
otworzy Twe serce 

I spójrz na XX on kocha Cię 
wielce. 

Choć jako poeta jest nieco 
niezdarny, 

Lecz jako przyjaciel - szczery 
i ofiarny! 



KILKA PYTAŃ DO... 
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1.Walentyna to ładne i oryginalne imię. Powiedz jak Ty się z nim 
czujesz? 
  Na samym początku nie wiedziałam, że moje imię jest wyjątkowe. 
Gdy mama wołała mnie po imieniu w miejscach publicznych to większość 
ludzi odwracała się z zdziwieniem. Wtedy tego nie rozumiałam. Dopiero 
gdy zaczęłam chodzić do szkoły to zrozumiałam, że moje imię jest  

nadzwyczajne i jestem z niego zadowolona. 
 

2.Czy wiesz dlaczego dostałaś właśnie takie imię?    
  Początkowo moi rodzice mieli nadać mi imię Katarzyna, lecz gdy się narodziłam dzień 

przed walentynkami, do których dzieliło mnie 30 minut, mama postanowiła mi dać imię 
bardzo wyjątkowe i związane z tym dniem, dlatego nazywam się Walentyna, od Wa-

lentynek. 
 

3. Czy znasz pochodzenia swojego imienia? 
   Tak, Walentyna czyli Valens – mocny, silny, zdrowy. Imię oznaczające człowieka war-

tościowego, wpływowego, zdrowego i silnego. Lecz nie wiem czy taka jestem,  

trudno oceniać zachowanie i charakter samego siebie. 
 

4. W każdym razie tego właśnie Ci życzymy. Wiemy że należysz do szkolnego 
zespołu cheerleaderek. Skąd pomysł na takie spędzanie czasu? 

  Kiedy chodziłam do klasy I i oglądałam występy innych dziewczyn wiedziałam,  
że też będę tańczyć .Gdy tylko usłyszałam o zmianie zespołu od razu się zgłosiłam. 
Obecnie do naszego zespołu należy dziewięć  miłych dziewczyn. Każda z nas ma wiele 
pomysłów na nowe układy i figury. Obecnie przygotowujemy nowy interesujący układ 

taneczny, inny niż te pozostałe. Mogę powiedzieć w sekrecie, że będzie fajnie!  
 

5.Czy masz jakieś inne hobby? 
  Oczywiście, że tak! Poza lekcjami trenuję karate. Ten sport uprawiam już  

od czterech lat i nie zamierzam z niego rezygnować.  
 

6.Jaki jest twój ulubiony nauczyciel? 
  Nie mam ulubionego nauczyciela, każdy z nich jest wyjątkowy na swój sposób. 
 

7.Czy lubisz czytać „Pinezkę” i dlaczego tak? 
  Ha, ha! Ciekawe pytanie. Pinezkę lubię czytać, gdyż zawiera wiele ciekawych  

informacji dotyczących naszej szkoły. Mogę przeczytać w gazetce super kawały  

i łamać się nad rozwiązaniami zagadek.  
 

8.Czy chciałabyś kogoś walentynkowo pozdrowić? 
 Tak, pozdrawiam całą klasę Va, całą redakcję „PINEZKI” 
i naszą wychowawczynię, Panią Iwonę  

Dąbrowską! 
 

Dziękujemy za rozmowę. 

Walentyny Winiarskiej… 
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 Akcja tej słynnej powieści toczy się w XIX-wiecznej sce-

nerii północnej części Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

ogarniętych gorączką poszukiwania złota. Na tym  

barwnym tle rozgrywają się losy wilka (tytułowego Białe-

go Kła), który w brutalnym, wrogim i czyhającym na jego 

zgubę świecie, podejmuje dramatyczną walkę o prze-

trwanie. Jego determinacja i wola życia zostają nagro-

dzone: po niezwykłych przygodach spotyka szlachetnych 

ludzi, pośród których odnajduje spokój, radość i sens  

istnienia. Książka ukazuje piękno i wartość przyjaźni czło-

wieka ze zwierzęciem. Serdecznie zachęcam do jej  

przeczytania. 

TROCHĘ KULTURY 

Biały kieł 

 

   Redaktor prowadzący: 

            A. Warchoł 

 W “Podróży wędrowca do świtu” śledzimy losy -tym 

razem - dwójki z czworga rodzeństwa Pevensie: 

Edmunda i Łucji. Rolę drzwi do fantastycznego 

królestwa Narnii pełni już nie słynna szafa, a magiczny 

obraz, przedstawiający wzburzone morze i płynący 

przezeń okręt. Tym samym rodzeństwo ląduje na 

majestatycznym statku, a dokładniej: w morskich 

odmętach, skąd wyciągnięte zostaje przez dawnych 

przyjaciół, z księciem Kaspianem na czele. Ich przejściu 

ze świata szarej codzienności II wojny światowej, do 

baśniowej krainy towarzyszy nieproszony gość: kuzyn 

Eustachy. Mimo rodzinnych więzów nie darzą się 

sympatią, gdyż Eustachy to młodzieniec obdarzony wyjątkowo wrednym 

charakterkiem. Jednak i jak wiemy - narnijskie przygody kształtują 

charakter, więc tym razem to właśnie kuzyn Edmunda i Łucji przejdzie 

największą - dosłownie  

i w przenośni -  przemianę. 

 
Opowieści z Narnii - Podróż  

                    wędrowca do świtu 



 

 

Jeśli planujesz wyjazd z rodzicami, nie musicie  
wyjeżdżać za granicę, ani dalej niż Podkar-
pacie. Zwiedź nasz piękny  
i ciekawy Rzeszów! W naszym 
mieście istnieje od daw-
na trasa,  którą 
zobaczyć mo-
że każdy. Mi-
mo, że pomiesz-
czeń jest dużo, to 
czas płynie mile  
i ciekawie.           

 Ja  w rzeszowskich 
podziemiach byłem 
już trzy razy  
i z chęcią zwiedził-
bym je  
jeszcze raz. 

POLECAM!!! 
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PALCEM PO MAPIE   

Patrycja  Markowska 

Piosenkarka 

Podziemia w Rzeszowie 

 

Redaktor prowadzący: 

R. Winiarski 

Patrycja Markowska, ur. 21 grudnia 1979 roku w Warsza-

wie – polska piosenkarka popowa. 26 października 2010 

roku ukazała się piąta płyta piosenkarki pt. Patrycja Mar-

kowska. Kilka tygodni po premierze wydawnictwo osiągnęło 

status złotej płyty .Jej najnowszymi utworami są” Księżyco-

wy” oraz „Hallo, Hallo”. 

Jedna z największych atrakcji 

turystycznych w Rzeszowie. 

Łączna długość trasy wynosi 

prawie 340 metrów i obejmuje 

przejścia pomiędzy piwnicami 

pod staromiejskimi kamienica-

mi. Piwnice znajdują się są na 

różnych poziomach, a najniż-

sza – na głębokości 9,58 me-

trów – jest pod Rynkiem.  

Wejście do Podziemnej Trasy 

Turystycznej znajduje się przy  

Ratuszu, od ul. Słowackiego.  

Rzeszów jest  
super! 



 Akcja gry toczy się bezpośrednio po wydarzeniach  
z pierwszej części. Główny bohater jest więziony przez złego cesarza. 
W ucieczce pomagają mu orkowie i asasynka. Podczas podróży do 
obozu buntowników uczymy się poruszania po Antaloorze  
i podstaw walki, a przy okazji zauważamy masę niedoróbek. 

 Na początku jest ciężko. Przeciętne animacje i okropne ikony  
w menu odrzucają. Do tego nieczytelne mapy i dziwne sterowanie. 
Sprint i skradanie pod prawym przyciskiem myszy?! Litości… Dopiero 
po oswojeniu się z interfejsem gra zaczyna wciągać.  

 Chociaż działania bohatera nie są jakieś wyjątkowe, fabuła zosta-
ła napisana fantastycznie. Jest wielowątkowa i absorbująca. Przyjmu-
jemy zlecenia od zwykłych ludzi z ulicy, jak i od wpływowych bossów. 
Spodobał mi się też pomysł wywieszania niektórych zadań  na budyn-
kach gildii. Mapa szybko zapełnia się znaczkami aktywnych zadań. 
Jedno mocno rozczarowuje. Autorzy włożyli mnóstwo pracy w stworze-
nie pięknego, rozległego świata, ale nie zdołali go zapełnić. Jeśli nie 
mamy konkretnej misji, swobodna eksploracja nie przynosi żadnych 
korzyści. Jeśli chodzi o długość zabawy - jest nieźle, ale 120h napisa-
ne na pudełku to przesada. Mimo tego wszystkiego głównym elemen-
tem gry jest walka. Do dyspozycji mamy 4 klasy: wojownik, łowca, 
mag i złodziej. Stopień trudności jest tak zbalansowany, iż możemy 
przejść całą grę wszystkimi. Jedynie czarodziej za szybko rośnie w siłę. 

 Podsumowując Two Wordls II mogłoby być dłuższe i lepiej wypeł-
nione, lecz i tak cieszy się fenomenalną fabułą i walką. Bez problemu 
może konkurować z Arkanią, a w przyszłości z Wiedźminem. 
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W ŚWIECIE KOMPUTERÓW 
TWO WORLDS II 

Redaktorzy prowadzący: 

K. Pączek 
P. Jurek 

Ciekawa strona internetowa 
   Stronę tę powinien odwiedzić każdy nasz 

Czytelnik, który interesuje się grami. Za jej 

pośrednictwem zakupić można starsze gry 

na PC’ty. Dostosowane są one do działania 

ze współczesnymi systemami operacyjnymi. 

   GOG.com działa od 2008 roku. Został stwo-

rzony przez polską firmę CD Projekt, obecnie należy do CD 

Project  Investment. 

 

 

Niedawno zacząłem 
grać w gry MMO. Za każdym razem, 

gdy wchodziłem na forum znajdowa-
łem tysiące niezrozumiałych słów  
i wyrażeń. Wpadłem wtedy na  

pomysł zamieszczenia tego działu. 
 

1337 – od elite; „wymiatacz”  

add – przeciwnicy włączający się do już 
trwającej walki (np. wezwani przez  
bossa)  

add-on – „nakładka” modyfikująca na-
szą grę, z reguły prowadząca do zmian 
w interfejsie oraz szeregu innych ułatwień 
sprawiających, że ostatecznie to, co  
widzimy na ekranie mało przypomina 
grę, w którą w teorii gramy 

AFAIK – z ang. “As far as I know”; “o ile 
wiem”  

AFK – z ang. „away from keyboard”; 
dosłownie: „daleko od klawiatury” 

Inaczej niż większość pozo-

stałych firm, GOG nie sto-

suje przy sprzedawanych 

grach zabezpieczeń DRM. 

GOG dodaje często do 

nich tapety, oryginalne in-

strukcje, czy ścieżki dźwię-

kowe. Każdą z kupionych 

gier można ściągnąć  

nieograniczoną ilość razy. 

       Obecnie serwis oferuje w sprzedaży gry takich pro-

ducentów jak min: Activision, Firefly Studios, JoWooD  

i Ubisoft. 

Druga część polskiej gry RPG 

zapewne wciągnie wielu 

graczy, lecz będą musieli się 

oni najpierw przegryźć przez 
nieczytelny interfejs  

i niewygodne sterowanie. 

 

W NASTĘPNYM NUMERZE:                     
MOUNT&BLADE-OGNIEM  
I MIECZEM DZIKIE POLA 



I Osiedlowy Rodzinny Turniej Gry w Piłkę Siatkową 

 Pinezka 10 

Z AREN SPORTOWYCH 

 Pinezka 11 

Z AREN SPORTOWYCH 

Delecta zdetronizowana 

 W sobotę 18 grudnia w naszej szkole rozegrano I Osiedlowy Rodzinny 

Turniej w piłce siatkowej , którego organizatorem była Rada Osiedla  

Zwięczyca oraz Osiedlowy Dom Kultury Zwięczyca. 

 W turnieju wzięło udział sześć teamów chociaż zgłosiło się ich osiem. Każda 

drużyna składała się z czterech osób wchodzących w skład rodziny. Podczas 

meczy obowiązywały przepisy takie jak na oficjalnych meczach, z tą tylko 

różnicą, że każdy set rozgrywany był do 15, a zwycięzcą meczu zostawała 

drużyna, która wygrała dwa sety. Turniej podzielono na trzy tury. W pierw-

szej eliminacyjnej zespoły grały ze sobą w dwóch grupach. Później po dwa 

zwycięskie zespoły z każdej grupy awansowały do półfinału. Następnie  

przegrani spotykali się w meczu o trzecie miejsce, a zwycięzcy w finale. Zawodnicy się nie oszczędzali, 

a mecze stały naprawdę na wysokim poziomie. Zwycięzcą turnieju została rodzina Jaroszów (zdjęcie obok) ,która  

w finale pokonała rodzinę Pizłów 2:0. Trzecie miejsce przypadło rodzinie Polaków, a czwarte rodzinie Borków. 

 Ideą tego turnieju była przede wszystkim dobra zabawa i propagowanie tak popularnej dyscypliny sportu jaką 

niewątpliwie jest ostatnio siatkówka. Organizatorzy I Osiedlowego Turnieju Rodzinnego w siatkówce mają nadzieję, 

że z roku na rok zgłaszających się drużyn będzie coraz więcej, a turniej ten wpisze się na stałe do kalendarza  

imprez odbywających się na naszym osiedlu.  

Redaktorzy prowadzący: 

K. Pączek 
P. Jurek 

 Asseco Resovia Rzeszów pokonała Delectę Bydgoszcz 3:0 w meczu trzeciej kolejki  

fazy grupowej PlusLigi 12 lutego 2011 r. MVP meczu wybrany został po raz 
pierwszy w tym sezonie Matej Cernic. Sobotni pojedynek w hali na Podpro-

miu nie był aż tak jednostronny jakby mógł wskazywać końcowy rezultat. 

Szczególnie w dwóch pierwszy setach nie brakowało emocjonującej walki  
i efektownych akcji z obu stron. Bydgoszczanie mimo, że do Rzeszowa przyjechali 
w nieco okrojonym składzie na pewno nie mają się czego wstydzić. - Każdy z nas 
chce wygrywać, choć wiemy, że sytuacja w tabeli jak taka, a nie inna - mówi 
rozgrywający Delcety, Michał Masny i dodaje.  

Mam y n iec o pr oblem ów  z dr ow otn yc h  i tr en er  n ie m a z byt w ielk iego pola m an ew r u . 

D z iś  w  dec ydu jąc yc h  m om en tac h  popełn iliś m y z a du ż o błędów  w łas n yc h  i dlatego 

pr z egr aliś m y -  s tw ier dz a Słow ak  w  bar w ac h  ek ipy z  Bydgos z c z y.W I s ec ie w yr ów -

n an a w alk a toc z yła s ię do s tan u  19:19, ale w  dec ydu jąc ym  m om en c ie gór ą byli ju ż  

gos podar z e. W dr u giej par tii pr z ez  dłu gi c z as  n a pr ow adz en iu  byli goś c ie.  

Zn ac z n ie lepiej n iż  w  in au gu r ac yjn ym  s ec ie r adz ił s obie Gr z egor z  Sz ym ań s k i. Po as ie 

s er w is ow ym  atak u jąc ego D elec ty goś c ie w ygr yw ali 21:20 ale z n ów  k on c ów k a, w  

k tór ej pier w s z oplan ow ym i pos tac iam i n a bois k u  byli Kr z ys z tof  Ign ac z ak  i Matej C er -

n ic , z ak oń c z yła s ię pom yś ln ie dla r es ov iak ów . -  W m om en c ie k iedy gr aliś m y dobr z e, 

z ac z yn aliś m y c z ek ać  n a to c o z r obi dr u ż yn a z  Rz es z ow a i to n as  z gu biło -  m ów i k api-

tan  D elec ty, Wojc iec h  J u r k iew ic z  i dodaje. -  Br ak ow ało n am  z ac ięc ia, gr aliś m y z byt 

s tatyc z n ie. Gr ając  z  tak ą dr u ż yn ą jak  A s s ec o Res ov ia tr z eba w z n ieś ć  s ię n a w yż yn y 

u m iejętn oś c i, a m y tego n ie z r obiliś m y -  m ów i ś r odk ow y z es połu  z  Bydgos z c z y, k tór y  

w  III s ec ie doś ć  s z ybk o s pas ow ał. 

-  T o był dobr y i n a r ów n ym  poz iom ie w  n as z ym  w yk on an iu  m ec z  -  m ów i s z k olen iow iec  gos podar z y, L ju bo T r av ic a. -  

Od s am ego poc z ątk u  z ac h ow yw aliś m y s pok ój i pew n oś c  s iebie c o tylk o m oż e m n ie c ies z yć . T o było w idać , jak  

pr z egr yw aliś m y k ilk om a pu n k tam i to z  w iar ą w e w łas n e s iły i s pok ojem  odr abialiś m y s tr aty. Wydaje m i s ię, ż e po 

r az  pier w s z y w  tym  s ez on ie z agr aliś m y n a tak  dobr ej s k u tec z n oś c i, oby z os tała on a podtr z ym an a w  k olejn yc h   

m ec z ac h  -  m ów i tr en er  A s s ec o Res ov ii. 
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Znaczenie imion  
Otwieramy nową rubrykę o znaczeniu imion. Mamy nadzieję, że będzie 
ona bardzo śmieszna i pouczająca zarazem. Oto pierwsze imię: 

 Lidia 

Pochodzenie: greckie  
Znaczenie imienia: "Lidyjka", z krainy Lidii                     
Liczba dla imienia: 1  
Znak zodiaku: Koziorożec  
Planeta: Saturn i Wenus  
Imieniny obchodzi: 27 marca, 3 sierpnia  

Imię Lidia to wspomnienie krainy Lidii, zamieszkałej w starożytności przez Lidyjczyków. Lidia leżała na wschód od 

Grecji, jej stolicą było miasto Sardes, a rządził Lidią król Krezus, który zasłynął z ogromnego bogactwa. Badania 

archeologów wykazują, że to właśnie Lidyjczycy (a nie, jak wcześniej sądzono, Fenicjanie) wynaleźli pieniądze  

i umieli z nich robić użytek. Jednakże skarby króla Krezusa ściągnęły nań najazd Persów - i taki był koniec państwa 

Lidii. Dziś, po upływie tysiącleci, jest to zachodnia Turcja. Imię Lidia oznaczało kobietę przybyłą z tego kraju. Nasze 

dzisiejsze Lidie mogą nic nie wiedzieć o swoich historycznych korzeniach, ale ich podświadomość o tym pamięta  

i żyją tak, jakby chciały odbudować dawno utraconą świetność. Chętnie studiują historię albo konserwację zabyt-

ków i przebywają - z racji zawodu albo zainteresowań - w pobliżu dostojnych dzieł sztuki. Savoir-vivre mają  

w małym palcu. Liczbą imienia Lidia jest jeden i dlatego Lidie są niezależne, wiedzą, czego chcą. Najbardziej  

ucieszy to imię dziewczynkę z poważnego i odpowiedzialnego znaku Koziorożca. Dobrze też będzie się z nim czuł 

królewski Lew, artystyczna Waga i miłośniczka dostatku ze znaku Byka.  

Sposób na... 
 

W tym numerze zaprezentujemy wam parę sposobów na 

zmiękczenie serc nauczycieli. 

 Sposób 1 - „Na kota” 

 Jeśli ktoś oglądał „Shreka” ten wie o co chodzi – należy 

zrobić tylko takie maślane oczy jak Kot. Uwaga, nie należy 

tego stosować zbyt często – wychodzi się na głupio-mądrego. 

 Sposób 2 – „Na pupilka” 

 Ta opcja wymaga więcej wysiłku niż poprzednia, lecz jest także bardziej skuteczna.  

Wymagane czynności: przebywanie często obok wybranego nauczyciela, 

rozmowy na przerwach, nie szuranie krzesłem (gdy nadarzy się  

okazja także  ściąganie krzeseł z ławek), podlewanie kwiatków itp. 

 Sposób 3 – „Komplement z rana” 

 Uwaga tylko dla chłopaków! Sposób ten jest prosty i łatwy.  

Należy tylko z rana powiedzieć pani nauczycielce „O, jak ładnie pani  

wygląda”. Trzeba to tylko umiejętnie dozować, ponieważ po jakimś  

czasie może się przereklamować, a komplement będzie odebrany jako 

nieszczery lub co gorsza ironiczny. 

...udobruchanie nauczyciela 

Redaktorzy prowadzący: 

        Jessica Sieńko 
            Łukasz Gaj 

Na zdjęciu   

piosenkarka  

Lidia Kopania 
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Kto w Nowy Rok zapala lampy? 

 

W Indiach Nowy Rok nazywany jest  
Festiwalem Świateł – i nic dziwnego! Miasta 
są obwieszone światełkami, a w każdym  
domu świecą lampy. Kobiety robią piękne  
obrazy na podłodze, używając do tego  
kolorowej kredy, piasku i mąki. Dekorują  
swoje obrazy świeczkami. 

 

 

Kto Nowy Rok rozpoczyna uderzaniem w bębny?  

 

W Chinach Nowy Rok rozpoczyna się  
uderzaniem w bębny i talerze, sztucznymi 
ogniami i tańcami lwów i smoków na  
ulicach miast. Cały ten hałas ma odpędzić 
złe dni z przeszłości i przynieść  
powodzenie w nadchodzących dniach.  
W Chinach Nowy Rok świętuje się nawet 
przez 5 dni. Obchody rozpoczynają się 
między połową stycznia a połową lutego. 

 

 

 Kto Nowy Rok rozpoczyna dęciem w róg? 

                                                                                                                             
Żydowski festiwal noworoczny, który nazywa się  
Rosh Hashanah, rozpoczyna się dęciem w podwinięty barani 
róg. Ten dźwięk wzywa ludzi do synagogi, żeby modlili się 
do Boga o przebaczenie za ich złe uczynki w mijającym  
roku. Z początkiem nowego roku mają szansę na nowy start. 
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ŚMIEJMY SIĘ BEZ LIKU     

Na lekcji języka polskiego  

nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie”  

w zdaniu - "Uczniowie chętnie wra-

cają  do szkoły po wakacjach"? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, panie profesorze.  

Nauczyciel zwraca si ę  d
o ucznia:  

- Jasiu nie wiem, czy si ę  
nadajesz do  

szkoły, ale z pewno ś ci ą  powinieneś  z
agra ć  

 

w Totolotka.  

- A to czemu panie profesorze?  

- Bo na 49 pytań , dobrze odpowiedziałeś  

dokładnie na sześ ć .
  

Nauczyciel pyta ucznia: 
- Gdzie jest Twoja praca domowa? 

- Nie uwierzy pan, ale po drodze do szkoły zro-

biłem z niej samolocik i porwali go terroryś ci.  

Na lekcji biologii pani pyta uczniów: - Prosz ę  wymienić  pi ę ć  drapieżników. - Jeden lew i cztery tygrysy.  

 
Redaktorzy prowadzący: 

Patrycja Pilch  
Lidia Samborska 

- Jak brzmi liczba mnoga od 
rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani!  

- Twoje wypracowanie jest niezłe, - mówi nauczycielka do małego Fufalskiego - ale jest identyczne jak wypracowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz co to znaczy?  - Że jego też  jest 
niezłe..?  

Co to jest lekcja? 

- Jest to dłu ż szy okres potrzebny do 

przygotowania się  do krótkiej przerwy 

Lekcja (biologii): Nauczyciel: A czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje w ogóle gniazd? Uczeń  się zgłasza: Tak! To kukułka! Nauczyciel: A czemu nie? Uczeń : No bo mieszka w zegarach.  

Dowód na to ż e 

szkoła jest filmem: 
- Geografia - Discovery Channel 

- WF - Szkoła przetrwania 

- Religia - Dotyk anioła 
- Chemia - Szklana pułapka 

- Matematyka - 5*5 
- Historia - Sensacje XX wieku 

- Język polski - Magia liter 

- Lekcja muzyki - Jaka to melodia 

- Lekcja wychowawcza - Na każ dy temat 

- Przerwa - 997 - Test - Milionerzy 
- Poprawka - Stawka większa ni ż  ż ycie 

- Nowa w klasie - Trędowata 

- Nowy w klasie - Obcy pasa ż er Nastromo 

- Ostatnia Ławka - Róbta co chceta 

- Pan konserwator - Mc Gyver 

- Wycieczka szkolna - Ostry Dyż ur 

- Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek 

- Wywiadówka - Z Archiwum X 

- Wakacje z rodzicami - Familiada 

- Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze 

- Dozorca \Woź ny - Straż nik Teksasu 

- Informatyk - Johny Mnemonic 

- Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa 

- Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka  

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała: - Gdzie leży Kuba? 
Na to Michał: 
- Kuba leży w domu, ma grypę .  



Pogrzeb 
 

Historia pewnej dziewczyny. Na pogrzebie 
swojej matki spotyka chłopaka którego nigdy 

wcześniej nie widziała. Nieoczekiwanie  
dostrzega w nim mężczyznę swojego życia  

i zakochuje się w nim. Kilka dni później 
dziewczyna zabija swoją siostrę. 
Jaki jest powód zabicia siostry? 
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ZGADNIJ CO I JAK 

 
 

 

Redaktor prowadzący: 

R. Winiarski 

 
Sprawdzicie, jak bardzo nie przewidy-
walne są wasze poczynania. Wyobraź-
nia to potęga. Róbcie wszystko według 
poleceń i patrzcie kolejno w dół na pole-
cenia  (wszystko robimy w umysłach, bo 
nie będzie efektu !!!) No i nie pomylcie 
się w liczeniu!!!  

Wybierzcie sobie cyfrę od 1 do 9.  

Pomnóżcie ja przez 9.  

Jeżeli wyjdzie wam liczba dwucyfrowa 
dodajcie do siebie te cyfry.  

Odejmijcie od otrzymanej liczby 5.  

Każdej cyfrze przyporządkowana jest 
litera: 1 to A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, itd....  

Macie już swoja literkę?  

Teraz bez większego namysłu wybierzcie 
państwo na ta literę.  

Na trzecią literę państwa wybierzcie ko-
lor.  

Na drugą literę KOLORU wybierzcie 
kwiat. Pomyślcie teraz nad swoim wyni-
kiem i pamiętajcie.....  

..... że w Dani nie ma niebieskich irysów.  

Spróbuj wykonać ten krótki test - napraw-
dę nie jest trudny - musisz tylko kolejno od-
powiadać na pytania tak szybko, jak po-
trafisz i nie czytać następnych pytań dopó-
ki nie odpowiesz na poprzednie. Nie zapi-
suj odpowiedzi na kartce - wykonuj je w 
myśli - wynik może cię bardzo zaskoczyć ...  

Ile to jest?  

15+6        3+56       89+2        12+53  

75+26     25+52     63+32        123+5  

A teraz szybko pomyśl o jakimś narzędziu i 
o jakimś kolorze!!!  

Popatrz jeszcze niżej ....  

Właśnie pomyślałeś o czerwonym młotku, 
prawda?  

Jeśli było inaczej, to należysz do tych 2% 
ludzi, którzy "myślą inaczej", albo nawet 
nienormalnie. 98% ludzi podczas tego ćwi-
czenia przychodzi na myśl czerwony mło-
tek. Jeśli wciąż nie wierzysz prześlij ten test 
dalej, a się przekonasz ....  

Czytając bardzo szybko policz wszystkie 
"F" w poniższym tekście:  

FINISHED FILES ARE THE RESULT OF 

YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COM-

BINED WITH THE EXPERIENCE OF 

YEARS  

Gotowe? - popatrz w dół Jaki wynik?  

Trzy? Błąd !!! W sumie jest ich sześć! To nie 
żart! Przeczytaj jeszcze raz!  

Mózg nie zauważa "OF" ... Fascynujące? 
Geniusze widzą wszystkie sześć; trzy to 
norma; cztery zdarza się rzadko...  Odpowiedź w następnym  

numerze. 
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KONKURS !!! 

Nasz konkurs wciąż trwa. W tym numerze mamy dla Was kolejny kupon 
konkursowy, który należy wyciąć i zachować. Posiadacze wszystkich  

kuponów wezmą udział w losowaniu nagrody. 

Możemy uchylić nieco rąbka tajemnicy i zdradzić Wam co będzie  
nagrodą. Co byście powiedzieli na podwójne zaproszenie do kina wraz 

z colą i popcornem? Jeśli jesteście zainteresowani zbierajcie nasze  
kupony. Wkrótce opublikujemy kolejny 

bonusowy kupon oraz przekażemy 
szczegóły dotyczące nagrody.  

Do zobaczenia w  następnym numerze 

„Pinezki” 

FOTO NUMERU 

Kupon konkursowy nr 4 

W padni j  na:  

w w w . zs5. res
m an. pl  


