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Jak wygląda burza mózgów w pracy zespołu redakcyjnego
zobaczcie sami!

W tym wydaniu SQL3Ra zapraszamy na artykuły:
Nasi redaktorzy przeprowadzą wywiad z panią Anią
Sokołowską. Będą kolejne playlisty, a także DIY. W tym
miesiącu dojdzie wydanie sportowe, w którym Dawid napisze o
ostatnich pustych trybunach na meczu z Realem Madryt w
Warszawie. Przedstawimy, jak chronić swój telefon przed
kradzieżą lub jak go odnaleźć, jeśli go zgubimy.
A przede wszystkim chcemy życzyć wszystkim naszym
czytelnikom
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Wywiad z panią Anną Sokołowską, nauczycielem chemii
w naszej szkole
1.

Dlaczego postanowiła Pani zostać nauczycielką chemii?

Mój pierwszy nauczyciel chemii potrafił przekonać do tego przedmiotu najbardziej opornych
– dzięki niemu polubiłam chemię. Tak się złożyło, że po studiach wykonywałam też inne
prace – ale najwięcej satysfakcji dawała mi właśnie praca w szkole.

2. Jaki przedmiot najbardziej lubiła Pani w szkole, a który najmniej?
Bardzo lubiłam język polski, historię, chemię i biologię – miałam to szczęście,
że w przypadku tych przedmiotów trafiłam na nauczycieli – pasjonatów – zarażali swoim
entuzjazmem, zaangażowaniem. Najbardziej nie lubiłam wf-u, bo graliśmy wyłącznie
w siatkówkę, a nie lubię tej dyscypliny sportu.

3. Jakie jest Pani hobby?
Mam bardzo mało wolnego czasu – ale jak już go znajdę to biegam – moim marzeniem jest
przebiec maraton i mam nadzieje, że wkrótce to marzenie zrealizuję. Zdecydowanie za
rzadko mam czas na swoją ulubioną aktywność– czyli wspinaczkę skałkową.

4. Czy praca w szkole to przyjemność czy obowiązek?
Wybrałam tę pracę świadomie, dlatego nie jest to na pewno tylko obowiązek, ale
skłamałabym, gdybym stwierdziła, że to zawsze przyjemność. Na pewno praca w szkole nie
jest monotonna, daje mnóstwo satysfakcji, ale jest też wyzwaniem.

5. Jakie jest Pani motto życiowe?
Steve Jobs powiedział “Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym
życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie,
żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie
odwagę kierować się sercem i intuicją”. I to są bliskie mi słowa.

6. Jaka była Pani najśmieszniejsza sytuacja w pracy?
W szkole ciągle coś się dzieje, każdy dzień jest inny, dlatego jest mnóstwo sytuacji które
zapadają w pamięć na dłużej – z tych zabawnych pamiętam, jak uczyłam kiedyś trzech
uczniów, którzy mieli takie same imiona i nazwiska – na szczęście chodzili do różnych klas.
Musiałam być uważna, aby się nie pomylić, gdy przychodziła mama jednego z nich, aby
zapytać o postępy syna w nauce.
Pytania zadawały:

Ola i Agata

ZANIM ZGUBISZ SWÓJ TELEFON… (CZĘŚĆ I)
Ludzie w obecnych czasach są uzależnieni od telefonów
komórkowych. Podobno można nas podzielić na tych, którzy swój
telefon już zgubili lub im go skradziono oraz tych, którym to
nieszczęście dopiero się przydarzy.
Warto zawczasu pomyśleć nad tym, co by się stało, gdybyśmy
w nieszczęśliwy sposób utracili nasz telefon. Najważniejsi
producenci urządzeń mobilnych na świecie bardzo skutecznie
pomagają nam w takiej sytuacji.
SAMSUNG
Pierwszym krokiem do zapewnienia sobie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa jest założenie konta w serwisie samsung.com, co
polega głównie na podaniu ID oraz hasła dostępu. Najczęściej robimy to
w momencie rozpakowywania telefonu z pudełka i ustawiania motywów.
Kolejnym etapem jest odnalezienie w ustawieniach systemu
operacyjnego android opcji: ekran blokady i bezpieczeństwo.
Aktywujemy funkcję znajdź mój telefon, która pozwoli nam zlokalizować
urządzenie i sterować nim zdalnie za pomocą konta samsung.
Następnie włączamy opcje zdalna kontrola oraz usługa lokalizacji
Google. Teraz przyszedł czas na symulację kradzieży telefonu.
Uruchamiamy na dowolnym komputerze stronę:
https://findmymobile.samsung.com/ i logujemy się na swoje konto
samsung danymi ID oraz hasłem.
Możemy:
● zadzwonić na nie i aktywować alarm;
● zablokować je zdalnie;
● wydłużyć czas pracy baterii, jednym przyciskiem wyłączając
zbędne opcje, które nadmiernie zużywają energię;
● pobrać dzienniki pracy urządzenia;
● ustawić opiekunów, którzy w naszym imieniu mogą sterować
urządzeniem.

W przypadku utraty telefonu mamy dzięki tym funkcjom znacznie
większe szanse na jego odzyskanie.

Jak widać na zdjęciu, teraz jesteśmy w stanie zarządzać naszym
urządzeniem.

W kolejnym numerze gazetki opiszemy podobne funkcje w systemach
iOS oraz Android.
Opracował:
pan Marek Pauli

Sport - Podsumowanie 2016 roku
Sportowy rok 2016 miesiąc po miesiącu:

Styczeń:
64. Turniej Czterech Skoczni w skokach narciarskich: 29 grudnia - 6 stycznia
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich: 14 - 17 stycznia w Austrii (Tauplitz/Bad
Mitterndorf)
Euro 2016 piłkarzy ręcznych: 15 - 31 stycznia
Australian Open: 18 - 31 stycznia

Luty:
Super Bowl: 7 lutego
Mecz Gwiazd NBA: 14 lutego
Mistrzostwa Świata w biathlonie: 29 lutego - 13 marca (Norwegia)

Marzec:
MŚ w biathlonie w Oslo: 3-13 marca
Początek sezonu Formuły 1: 20 marca w Australii
Sparingi reprezentacji Polski w piłce nożnej: 23 i 26 marca z Serbią (w Poznaniu)
oraz Finlandią (w Krakowie)

Kwiecień:
Turniej eliminacyjny piłkarzy ręcznych do igrzysk w Rio (możliwy udział Polski): 7 10 kwietnia
Mistrzostwa Świata I dywizji w hokeju w Polsce: 23-29 kwietnia (grupa A)
Pierwsze zawody żużlowego Grand Prix: 30 kwietnia w Krsku (Słowenia)

Maj:
Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie w Rosji: 6 - 22 maja
Kolarskie Giro d'Italia: 6 - 29 maja
Finał Ligi Europy w Bazylei: 18 maja
Wielkoszlemowy turniej tenisowy Roland Garros: 22 maja - 5 czerwca
Finał Ligi Mistrzów w Mediolanie: 28 maja

Czerwiec:
Copa America Centenario: 3 - 26 czerwca w USA
Sparingi reprezentacji Polski piłkarzy: z Holandią (niepotwierdzone oficjalnie, 1
czerwca, Warszawa) i Litwą (6 czerwca, miejsce nieznane)
Euro 2016: 10 czerwca - 10 lipca
Mecze Polaków na Euro 2016: 12 czerwca z Irlandią Północną (18.00, Nicea), 16
czerwca z Niemcami (21.00, Paryż), 21 czerwca z Ukrainą (18.00, Marsylia)
Liga Światowa siatkarzy: 17 czerwca - 3 lipca (Polacy zagrają 17-19 czerwca w
Kaliningradzie z Rosją, Serbią i Bułgarią, 24-26 czerwca w Polsce z Francją,
Argentyną i Rosją oraz 1-3 lipca z Francją, Brazylią i Belgią)
Wimbledon: 27 czerwca - 10 lipca
Eliminacje piłkarskiej Ligi Europy: dwie polskie drużyny w pierwszej rundzie.
Pierwsze mecze 30 czerwca, rewanże tydzień później

Lipiec:
Tour de France: 2 - 24 lipca
Tour de Pologne: 12 - 18 lipca (od 8 do 10 lipca pierwsze TdP kobiet)
Eliminacje piłkarskiej Ligi Mistrzów: druga runda (z mistrzem Polski) 12 i 13 lipca,
rewanże tydzień później. Trzecia runda 26 i 27 lipca, rewanże tydzień później
Eliminacje piłkarskiej Ligi Europy: jedna polska drużyna od drugiej rundy. Pierwsze
mecze 14 lipca, rewanże tydzień później. Trzecia runda 28 czerwca i 4 sierpnia
Turniej finałowy Ligi Światowej siatkarzy w Krakowie: 13 - 17 lipca
Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy: 6 - 10 lipca w Holandii

Sierpień:
Igrzyska olimpijskie: 5 - 21 sierpnia w Rio de Janeiro (Brazylia)
Superpuchar Europy w piłce nożnej: 9 sierpnia w Trondheim (Norwegia)
Ostatnia runda eliminacji Ligi Mistrzów: 16 i 17 sierpnia pierwsze mecze, rewanże 23
i 24 sierpnia
Ostatnia runda eliminacji Ligi Europy: 18 i 25 sierpnia
Vuelta a Espana 2016: 20 sierpnia - 11 września
Tenisowe US Open, ostatni wielkoszlemowy turniej: 29 sierpnia - 11 września

Wrzesień:
El. piłkarskich MŚ 2018: Kazachstan - Polska, 4 września
Igrzyska paraolimpijskie: 7-18 września
Liga Mistrzów: pierwsza kolejka 13-14 września, druga 27-28 września
Liga Europy: pierwsza kolejka 15 września, druga 29 września

Październik
El. piłkarskich MŚ 2018: Polska - Dania (8 października, Warszawa), Polska Armenia (11 października, Warszawa)
Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym: 9 - 16 października w Dausze (Katar)

Listopad:
El. piłkarskich MŚ 2018: Rumunia - Polska, 11 listopada
Zakończenie sezonu Formuły 1: 27 listopada na torze w Abu Zabi (Zjednoczone
Emiraty Arabskie)

Grudzień:
Mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych: 4 - 18 grudnia w Szwecji
Mistrzostwa świata w pływaniu na basenie 25-metrowym: 7-11 grudnia w Windsor,
Kanada
Opracował:

Dawid Florek

Youtuberzy, których warto znać wg SQL3Ra
Nazwa Kanału: ChrisMD
https://www.youtube.com/user/Sirhcchris2010/
Drugi Kanał: Chris Dixon
https://www.youtube.com/user/chrismdixon10
Imię i nazwisko: Chris Dixon
Miejsce zamieszkania: Jersey (Wyspa na kanale La Manche)
Liczba Subskrypcji: 2.812.622
Liczba Wyświetleń: 371.006.088

Trzy najpopularniejsze filmy:
1. JERSEY VS GUERNSEY | FOOTBALL CHALLENGES ft.
WROETOSHAW
12 367 970 wyświetleń
https://www.youtube.com/watch?v=WzRspJ3Px2E

2. FIFA 16 - ONE TOTY PACK OPENING TO RULE THEM ALL
7 775 109 wyświetleń
https://www.youtube.com/watch?v=BPb5kkRdDPQ
3.The Ultimate Sunday League Footballer | Vs Miniminter
7 288 822 wyświetleń
https://www.youtube.com/watch?v=2pvp_PgxLBM
Chris Dixon lub ChrisMD to 20-letni YouTuber.
Gra dla swojej lokalnej drużyny piłkarskiej w “twierdzy” (tak
nazywa boisko, na którym gra) na pozycji ofensywnego pomocnika.
Często narzeka na stan boiska, ponieważ jest bardzo nierówne.
2 razy brał udział w meczu “Wembley Cup”, w którym Angielscy
Youtuberzy grają na stadionie Wembley w Londynie. Jego momentem z
kariery youtubera, o którym chce zapomnieć, jest trzeci mecz, w którym
grał. “Sidemen Charity Match” w Southampton - w 7 minucie wykonał,
jak sam przyznaje, najgorszy rzut karny w życiu, niemalże podając do
bramkarza (https://www.youtube.com/watch?v=Bf08vqzFPIg).
Jego drugi kanał miał pokazywać wszystko oprócz piłki nożnej.
Chris zrobił tam serię z jego ukochanej gry Jurassic Park: Operation
Genesis. Niestety, z powodu braku czasu po zakończeniu tej serii, na
kanale pojawiło się tylko 10 filmów, w których pokazywał swoje
stanowisko, nieedytowane filmy oraz vlogi. Na drugim kanale zebrał 91
028 subskrypcji (ok.1/30 tego co na pierwszym kanale) i 1 683 610
wyświetleń (ok.1/371 tego co na pierwszym kanale).

Ciekawostki
* Chris ma w sumie prawie 3 mln subskrybentów na swoich dwóch
kanałach.
*Jego drugie imię to Michael.
* Ma siostrę o imieniu Kelly i dwóch kuzynów, Jenny i Ollie-go.
*Chris tylko raz pokazał swoich rodziców - jego tata pojawił się w jednym
z jego filmów: "The Best Ever EURO goals reaction battle vs My Dad '.
(https://www.youtube.com/watch?v=qXwRQ2s-fKU)
*Co 1.000.000 subskrybentów pojawia się część jego filmu "Nerf War",
który powstał, gdy Chris był młodszy. On sam często śmieje się z niego i
żartuje, że powinien dostać za niego Oscara. Oprócz niego wystąpili:
jego siostra, kuzyni, niektórzy z jego szkolnych przyjaciół i ich pies
"Max".
Nerf War na 1.000.000 subskrypcji
(https://www.youtube.com/watch?v=MwYluFTX2Zk)
Nerf War na 2.000.000 subskrypcji
https://www.youtube.com/watch?v=8UUFFmnLx2g
*Chris-a subskrybuje 30 razy więcej osób niż mieszka na jego wyspie
Jersey
*Jego kanał wyświetliło więcej osób niż mieszka w Stanach
Zjednoczonych
Opracował:

Dawid Florek

Recenzja filmu: Ouija, narodziny zła
Zanim przejdziemy do recenzji filmu, trzeba na początku wyjaśnić, co to
jest ta słynna Tabliczka Ouija. Ouija po raz pierwszy pojawiła się w
sklepach w 1890 roku w wyniku wielkiego zainteresowania magią
i seansami spirytystycznymi w USA.
Nazwa ouija pochodzi od francuskiego słowa "oui" i niemieckiego "ja"
(oba wyrazy znaczą "tak"), zwykle składa się z płaskiej, gładkiej deski
z literami alfabetu wypisanymi na półokręgu oraz niewielkiej trójkątnej
wskazówki (Planszety) zamocowanej na dwóch rolkach i pionowej igły.
Kiedy lekko położy się koniuszki palców na wierzchu tej wskazówki, ma
ona poruszać się nad powierzchnią planszy i wskazywać litery, tym
samym tworząc pewien przekaz. Zwolennicy mówią, że dzięki tabliczce
ouija można komunikować się z duchami zmarłych.

Zastosowanie ouija
Osoby wierzące w istnienie zjawisk paranormalnych i dziedzinę
duchową korzystają z tabliczki ouija jako narzędzia do channeling'u i są
przekonane, że uzyskiwane tą drogą wiadomości to prawdziwe przekazy
od duchów. Ouija jest wykorzystywana do wróżenia.

Fabuła
Film opowiada o kobiecie, która pracuje jako “wróżka” i mieszka w domu
wraz ze swymi dwiema córkami - młodszą Doris i starszą Annalise. Kilka
lat temu zmarł ojciec dziewczynek, a zarazem mąż Elizabeth.
Kobieta do swojej pracy ostatnio zaczęła używać tytułowej tabliczki
Oujia, która miała być zwykłą konspiracją i oszustwem wobec klientów,
ale nikt nie spodziewał się, że w ich domu mieszkają duchy ludzi
zamordowanych tam w czasie wojny.
Gdy mała Doris chce skorzystać z tabliczki, aby skontaktować się ze
zmarłym ojcem, zostaje opętana przez ducha zamieszkałego tam kiedyś
zabójcy.
Aby nie spojlerować, mogę powiedzieć tylko, że polecam ten film
i bardzo trzymał mnie w napięciu.

opracowała:

Ola Górka

Postanowienia noworoczne
Zbliża się koniec roku kalendarzowego. Jest to idealny czas na złożenie
sobie postanowień, które odmienią nasze życie. Każdy z nas ma sporo
zaległości, które można nadrobić w nowym roku. Założeniem
postanowień jest zmiana siebie, zmiana stylu życia, po prostu stanie się
lepszym człowiekiem.
Najczęstsze postanowienia - wyzwania noworoczne, które warto wziąć
pod uwagę:
- chociaż raz w miesiącu pojadę do Ciapkowa i wyprowadzę na
spacer jakiegoś samotnego psiaka,
- postaram się bardziej dbać o to, co jem, wyrzucę z jadłospisu
śmieciowe jedzenie,
- zacznę prowadzić aktywny styl życia (basen, rower, rolki),
- przeczytam przynajmniej 2 książki miesięcznie,
- będę częściej pomagał/ła rodzicom w pracach domowych :>,
- nie zawiodę rodziców :),
- nauczę się grać na ukulele,
- zaoszczędzę pieniądze na jakiś szczytny cel,
- obejrzę cały sezon serialu: Game of Thrones,
- pójdę na mecz Arki Gdynia,
- poznam jakichś nowych wartościowych ludzi, z którymi
mógłbym/mogłabym dzielić zainteresowania (loty na paralotni?),
- zapiszę się do klubu sportowego.

Świąteczna Playlista
1. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You
2. Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year
3. Jose Feliciano - Feliz Navidad
4. Aretha Franklin -Joy To The World
5. Nat King Cole – Deck the Hall
6. Band Aid 30 - Do They Know It's Christmas?
7. Ariana Grande - Santa Tell Me
8. Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone
9. Liz Bojanic & Danny Tieger - Home for the Holidays
10.
John Lennon - Happy Christmas

Opracowała:

Agata Majka

Cztery pomysły na prezenty świąteczne wg Agaty
Prezenty na święta to nieodłączny element gwiazdkowej tradycji. Co
roku zmagamy się z wyborem jak najlepszego prezentu dla naszych
bliskich. Dla wielu z nas jest to nielada wyzwanie. Dlatego właśnie
przedstawię wam kilka ciekawych i uniwersalnych pomysłów na idealny
podarunek. :)
Karty podarunkowe
Jednym z najprostszych i jednocześnie najbardziej dostępnym
prezentem na tej liście jest karta podarunkowa. Możecie dostać ją
praktycznie w każdym sklepie. Na kartę możecie wpłacić dowolną sumę
pieniędzy i wygląda ona sto razy lepiej niż pogniecione 50 zł na dnie
torebki. Osobiście uwielbiam dostawać prezenty tego typu, ponieważ
dają mi wolność wyboru.

Świeczki
Każdy z nas lubi, kiedy w miejscu, w którym przebywamy, roznosi się
przyjemny zapach. Dzięki świecom zapachowym jest to możliwe.
Zapalając je, możemy stworzyć przyjemny i ciepły nastrój w naszych
domach. Jestem pewna, że taki prezent spodoba się waszym bliskim.

Kubki termiczne
Każdy miłośnik kawy lub herbaty lubi, kiedy może cieszyć się jej ciepłem
przez cały dzień. Szczególnie zimą, kiedy dni stają się coraz
mroźniejsze. Na rynku dostępna jest masa wzorów, więc każdy znajdzie
coś dla siebie.

Fotogadżety
Najlepszymi pamiątkami są zdjęcia. Jeśli chcesz, aby twoi bliscy mogli
zabrać je ze sobą wszędzie i zachować wspomnienia na zawsze, to
zdecydowanie powinieneś podarować im te spersonalizowane gadżety.

Gry

Źródło: Youtube.com

Najlepszym prezentem dla mężczyzny są gry na komputer lub na
konsolę. Jeśli macie słaby komputer, a konsoli brak, najtańszym
i najlepszym w tym przedziale cenowym są konsole. Topowymi
producentami są Sony (Playstation) oraz Microsoft (xBox). Konsole
różnią się głównie interfejsem i systemem. W najnowszych konsolach
z 2016 roku zmieniono ich gabaryty oraz wygląd na bardziej
futurystyczny. W przypadku xBox’a One jednym z największych
problemów była olbrzymia obudowa oraz palcowanie się obudowy.
Opracowali:

Agata Majka i Jakub Kass

