Witamy w kolejnym, tym razem listopadowym wydaniu gazetki “Sqler2”.
Jak co roku w listopadzie obchodziliśmy Dzień Niepodległości. W tym
roku był on tak ważny, ponieważ to już setna rocznica! Oczywiście nie
mogło się obejść bez artykułu na ten temat. W dziale muzycznym
zespoły zagraniczne. Trochę o nowej płycie Imagine Dragons, oraz o
zespole Panic! At the disco. Jeżeli wciąż myślicie o Halloween,
zapraszamy was do artykułu o filmach z dreszczykiem po których na
pewno poczujecie się jak w noc Halloweenow
Halloweenową.
ą. Dalej nie poczuliście tego
dreszczyku emocji? W dziale rozrywkowym znajdziecie kilka informacji
na temat “Oddziału psychiatrycznego” w znanym Gdyńskim escape
roomie “Walkout”. Nie mogło zabraknąć również artykułu o ważnym dniu
dla naszej szkoły, a miano
mianowicie o dniu patrona.
Mamy nadzieję, że każdy z was znajdzie w tym artykule coś dla siebie.
Redakcja “Sqler2”

Spis treści:
● Kilka słów od redakcji
● Panic! At the disco
● Nowy album Imagine Dragons!
● 5 filmów na noc Halloweenową
● Escape room
● 100-lecie Niepodległości
● Dzień patrona
● Przepisy na jesienny humor
● Zakończenie

M U Z Y K A
Panic! At The Disco
Zespół grający pop punk, pochodzący z Las Vegas w Nevadzie. Jak prawie każdy
zespół mieli swoje wzloty i upadki, a dziś trochę o nich i o historii tej grupy.
Zaczęło się od 4 kumpli z liceum: Ryan Ross (gitara), Brent Wilson (bas), Spencer
Smith (perkusja) oraz Brendon Urie, którzy postanowili założyć zespół. Ich
pierwszym miejscem prób i nagrywania coverów był salon babci Spencera. Na
szczęście niedługo później przenieśli się do profesjonalnej sali prób, gdzie ćwiczyli
wraz z innymi zespołami, którymi się bardzo inspirowali.
Jako że nadal się uczyli w liceum i ich życie głównie zależało od rodziców, nie
mieli lekko. Brandon na przykład dostał ultimatum - studia albo wylatujesz z
domu. Wybrawszy drugą opcję, musiał zacząć żyć na własny koszt.
Po nagraniu pierwszego demo nie było łatwo. Wytwórnie się nie odzywały, więc
Urie postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i podesłał nagranie jednemu z
członków Fall Out Boy, który akurat otwierał swoją wytwórnię. Efektem
nawiązania współpracy były miliony sprzedanych płyt i przyjaźń zespołów.
Między przełomowym dla nich momentem wydania płyty w 2005,a ukazania się
najnowszego albumu zatytułowanego ,,Pray For The Wicked” dużo się zmieniło. 6
lipca 2009 Ryan Ross i Jon Walker ogłosili swoje odejście z zespołu. Za przyczynę
tej decyzji podali różnice w kierunkach muzycznych, którymi chcą podążać.
Brendon i Spencer kontynuuowali karierę jako Panic! at the Disco. Na tym się
jednak nie skończyło, bo w 2010 dołączył do zespołu Dallon Weekes, a w 2015
opuścił go wraz, ze Smithem zostawiając Uriego samego, aż do dziś.
Obecny skład zespołu:
Brendon Urie – wokal prowadzący, gitara, gitara basowa, instrumenty klawiszowe,
perkusja (od 2004)

Byli członkowie:
Brent Wilson – gitara basowa (2004–2006)
Ryan Ross – gitara prowadząca, wokal, instrumenty klawiszowe (2005-2009)
Jon Walker – gitara basowa, wokal wspierający, instrumenty klawiszowe (20062009)
Spencer Smith – perkusja, instrumenty perkusyjne (2004-2015)
Dallon Weekes – gitara basowa, wokal wspierający (2010-2015)
Najpopularniejsze piosenki:
- I Write Sins Not Tragedies
- Emperor's New Clothes
- This Is Gospel
- The Ballad Of Mona Lisa

IMAGINE DRAGONSNOWA PŁYTA!!!

Imagine Dragons to zespół muzyczny założony w 2008 roku
znany z takich hitów jak ,,Believer”, ,,Thunder” , ,,Whatever it
takes” czy ,,Demons”. Chłopcy cały czas się rozwijają i 9
listopada wydali nowy album ,,Origins”. Najlepszą piosenką w
tym albumie jest ,,Natural”. Cały album jest przepełniony
różnymi gatunkami. Nie możemy się już doczekać ich przyjazdu
do Polski :). Cały album można kupić w Empiku, lub
przesłuchać na Spotify! Polecam przesłuchać, a poniżej macie
listę utworów:

L I S T A
★ „Natural”
★ „Boomerang”
★ „Machine”
★ „Cool Out”
★ „Bad Liar”
★ „West Coast”
★ „Zero”
★ „Bullet in a Gun”
★ „Only”
★ „Digital”
★ „Stuck”
★ „Love”

U T W O R Ó W:

ROZRYWKA
TOP 5 FILMÓW NA NOC
HALLOWEENOWĄ
Masz zamiar obejrzeć kilka filmów aby utrzymać halloweenowy nastrój? Tutaj
podamy Ci najlepsze 5 propozycji, które na pewno miło cię zaskoczą.

1. "Miasteczko halloween"
Jest to jeden z najbardziej znanych filmów genialnego producenta,
reżysera i scenarzysty Tim'a Burtona'a.Jest to film animowany,
którego akcja toczy się w mieście strachów
i upiorów.Mieszkańcy (kukiełki) hucznie obchodzą swe święto. Mistrz
ceremonii wyrusza na nocną przechadzkę, i przypadkowo trafia do
świata, w którym obchodzi się Boże Narodzenie. Postanawia
przygotować dla ludzi swą własną wersję Gwiazdki i porywa Świętego
Mikołaja.
Jak potoczą się losy bohaterów?

2. "Piła”
Pewnie każdy z was chociaż raz słyszał ten tytuł. Pierwsza z części tej
przerażającej sagi, która nie jest dla tchórzy, była dostępna już od
2004 roku. Aktualnie jest części aż osiem. Każda z nich jest horrorem i
kryminałem, więc dla fanów kryminałów będzie ona równie ekscytująca.
Przepełnione części, coraz to nowszymi zagadkami, wciągają nas,
widzów, coraz bardziej
i za każdym razem jesteśmy coraz milej zaskakiwani nowymi
odkryciami w sprawie przestępcy. Robi pewną chorą grę, w którą nie
każdy miałby odwagę zagrać.

3. "Obecność "
Każdy z nas z pewnością jest ciekaw zjawisk paranormalnych.
"Obecność" jest jednym z filmów opowiadających o nich. Ekranizacja
pochodzi z 2013 roku w reżyserii Jamesa Wana.
W 2016 roku powstała kolejna część. Film jednak nie jest dla osób
tchórzliwych. Opowiada
o prawdziwych zdarzeniach, które spotkały małżeństwo Warrenów
badających dom pewnej rodziny, w którym występują oznaki demonów.

4. "Frankenweenie"
Jest to kolejny film Tim'a Burton'a. Podobno nie każdy film na
Halloween musi być straszny,
a ten jest raczej wzruszający i pełen emocji. Opowiada on o historii
pewnego psa i jego pana. Podczas jednego z meczy pies wpada pod
samochód, a chłopiec, który jest jego właścicielem nie może się
pogodzić z stratą. Wpada on jednak na pomysł, który powinien okazać
się dobry.
A może jednak nie?

5. "Nie oddychaj"
Jest to na pewno film pełen zwrotów akcji.Opowiada on o grupie
nastolatków,
która włamuje się do domu niewidomego, myśląc, że ze względów na okol
wszystko pójdzie
dobrze, a oni rozejdą się w swoją stronę z wielkimi pieniędzmi. Prawda
okazuje się być inna,
a z każdą sekundą pobyt w domu staje się coraz większą udręką. Czy
uda im się uciec?

ESCAPEROOM
Jeśli jednak chcesz przeżyć niesamowitą przygodę jak z filmu i poczuć
dreszczyk emocji to z pewnością musisz udać się do Walkoutu w Gdyni.
Świetnym rozwiązaniem będzie “Oddział psychiatryczny”. Miejsce to
kojarzy się z spokojem i bezpieczeństwem, ale czy jest tak naprawdę?
Jest to pomieszczenie, w którym trzeba rozwiązać mnóstwo zagadek.
Jednak nie
ie uda się to bez pracy zespołowej i wielkiego skupienia. Ręce
w kajdankach, krew I trupy to jedne z rzeczy, których możesz się tam
spodziewać. Ten pokój jest rewelacyjny dla osób, które odwiedzają
escaperoom pierwszy raz, jak i dla doświadczonych graczy.J
graczy.Jednym
słowem fantastyczna zabawa! OSTRZEGAMYOSTRZEGAMY tylko dla osób o mocnych
nerwach.

Aleksandra Grześ, Aleksandra Borowik i Wiktoria Ślusewska

Nietypowe obchody 100-lecia Odzyskania
Niepodległości w Trójmieście
Jak co roku 11 listopada ubieramy się wszyscy na galowo, w szkole odbywa się apel,
a na historii mówimy o tym co wydarzyło się w 1918 roku. Jednak w tym roku ta data
jest jeszcze bardziej wyjątkowa, gdyż obchodzimy 100 lecie Odzyskania
Niepodległości! Z tej oto okazji na terenie całej Polski odbędą się różnego rodzaju
obchody, w tym naprawdę nietypowe. Przygotowałam dla was kilka ciekawych imprez,
które odbędą się w Trójmieście:
1.

Polska Noc Kabaretowa 2018 „Zabawa Stulecia” – coroczne widowisko

rozrywkowe. Organizatorzy mają zamiar w tym roku pokazać, że Polacy potrafią
świętować „z pompą”. Wydarzenie to odbędzie się 10 listopada (sobota) w Gdyni
Arenie.
2.

Bieg Niepodległej – jest to sopocki maraton na 4,5 km dla tych wszystkich,

którzy chcieli by ten dzień spędzić aktywnie. Odbędzie się on 10 listopada o
godzinie 11:00.
3.

Bieg Niepodległości – ten maraton ma za to miejsce w Gdyni, jednak jest w

nim więcej konkurencji, np. nordic walking. Dla osób biorących udział organizatorzy
przygotowali białe i czerwone koszulki aby biegnąc (lub idąc) tworzyli „żywą flagę
Polski”. Bieg odbędzie się na Skwerze Kościuszki, 11 listopada, od godziny 8:00 do
17:00.
4.

Polka wciąż walcząca – o wolności kobiet wczoraj i dziś – jest to rozmowa o

wolności z kobietami w gronie kobiet, czyli spotkanie z udziałem znanych i cenionych
współcześnie kobiet. Odbędzie się one w Muzeum Sopotu (oczywiście w Sopocie) 9
listopada, o godzinie 19:00.

DZIEŃ PATRONA W NASZEJ
SZKOLE
W piątek 30 listopada w naszej szkole będziemy obchodzić dzień
naszego patrona Franciszka Sokoła, przedwojennego Komisarza Rządu
Gdyni. Był on (i wciąż jest) człowiekiem znanym i szanowanym, który
ofiarował Gdyni swoje serce. Właśnie 30 listopada 2012 r. został
patronem obecnego ZSP nr 4 w Gdyni, i jest nim do dziś.
dziś.

DZIAŁALNOŚĆ W GDYNI
W wyniku zatargu z wojewodą został przeniesiony w styczniu 1933 r.
do Departamentu Morskiego w Warszawie, a następnie z 10 lutego
tegoż roku, na stanowisko Komisarza Rządu w Gdyni.
W okresie jego rządów Gdynia stała
stała się nie tylko portem II
Rzeczypospolitej, ale i jednym z kilku największych i o największej
liczbie mieszkańców miast w Polsce. W tym czasie Sokół uporządkował
finanse miasta doprowadzając do zminimalizowania zadłużenia
komunalnego, co pozwoliło na zintensyfikowanie
zinte
fikowanie inwestycji miejskich.
W efekcie przedstawiał Radzie Miejskiej Gdyni, a później z żelazną
konsekwencją realizował projekty powołania w mieście np. zawodowej
straży pożarnej, zbudowania rzeźni miejskiej, hali targowej, Szpitala
Miejskiego, Szpitala
ala Zakaźnego i in. W Gdyni zaczęła funkcjonować
sprawna komunikacja miejska. Uporządkowano zabudowę miasta, a
zwłaszcza śródmieścia, opracowano perspektywiczny plan jego rozwoju.
Znacząco rozbudowana została infrastruktura komunalna miasta. Do
1939 r. wybrukowano
rukowano i wyasfaltowano 90 km ulic chodników i
krawężników, a zaprojektowano 400 km kolejnych. Sokół przyczynił się
do uratowania przed likwidacją Stoczni Gdyńskiej. We właściwy sposób
potrafił łagodzić nastroje społeczne pośrednicząc, np. w chwili
zaistnienia
ienia sytuacji strajkowej pomiędzy stronami konfliktu.

Przedstawiam wam kolejne trzy przepisy:
1. Sok z pigwy
Przygotuj - wyciskarkę, kilogram pigwy, naturalną
wanilię, ok ¾ kg cukru.
Wykonanie:
Umyj pigwę, każdy owoc przekrój na 4 części i usuń
gniazda nasienne. Tak przygotowaną pigwę wrzucasz do
wyciskarki. Uzyskany sok przelej do garnka, podgrzej
wsyp cukier i wanilię(według uznania)

Mieszając cały czas podgrzewaj, aż rozpuści się cukier.
Nie doprowadzaj do wrzenia.najlepiej gorącą miksturę
przelej do słoików, dokładnie zakręć i pasteryzuj ok. 20
min.
Sok pijemy po rozcieńczeniu z wodą.

2. Gruszki ze śliwką na zimę.
Składniki:
1kg gruszek
1kg śliwek
Sok z 1 cytryny
Cukier do smaku
Wykonanie:
Gruszki myjemy, obieramy cienko ze skórki,
przekrawamy na pół i wyjmujemy gniazda nasienne.

Blanszujemy przez 3 minuty we wrzątku
zakwaszonym sokiem z cytryny.

Dokładnie odcedzone gruszki układamy w
wyparzonych słoikach.
Śliwki po umyciu przekrawamy na pół i wyjmujemy
pestki.

Gotujemy z dodatkiem 1/2 szklanki wody, słodząc
do smaku.

Rozgotowane śliwki przecieramy przez sito albo
rozdrabniamy blenderem.

Otrzymany przecier ponownie zagotowujemy i
gorącym zalewamy gruszki.

Słoiki po zamknięciu pasteryzujemy około 20 minut.

3. Szybkie ciastka owsiane
Składniki:
100g masła
150g mąki tortowej
100g cukru trzcinowego
1 jajko
1 łyżeczka proszku do pieczenia
90g płatków owsianych
2 łyżki miodu
Garść żurawiny
Szczypta soli
Przyprawy:
Imbir, cynamon, kurkuma

Wykonanie:
Piekarnik nastawić na 180 stopni C. Masło i cukier
utrzeć za pomocą miksera.Dodać jajko, płatki,mąkę,
proszek do pieczenia i przyprawy.Dodać żurawinę,
dokładnie wymieszać.
Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia.Z masy
formować kulki wielkości orzecha włoskiego, spłaszczyć
je łyżką, układać na blaszce pozostawiając odstęp
między każdym ciastkiem.Piec od 13-15 minut,aż ciastka
lekko się zezłocą.Po wyjęciu z piekarnika ciastka są
bardzo miękkie, należy je więc ostudzić przez 2-5 min
do wystygnięcia.
Smacznego!

Dziękujemy za przeczytanie listopadowego
wydania naszej gazetki. Zapraszamy również w
grudniu na kolejną porcję ciekawych i świeżych
artykułów w świątecznym klimacie! Nie
zapomnijcie również o wpadaniu na naszego
instagrama sqler2!
Redakcja

