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1. Dzień Otwarty w szkole - podsumowanie
2. Dzień przebierania się za postacie z bajek - 20 marca
3. Wiosenne zmiany - mobilizator
4. Prima Aprilis - pomysły na psikusy
5. Relacja z Kolosów
6. Przygotuj swoje zimowe ciało na wiosnę!
7. Dietoradnik.
8. Wywiad z nauczycielem - Pan mgr Jacek Pobłocki
9. Zagadki
10. Kącik mody - moda w stylu Taylor Swift
11. DIY- Zrób to sam (część 2)
12. Co mówi o tobie twoje zdjęcie profilowe?
13. Recenzja filmu “Body/Ciało”
14. Wywiad z aktorką Sandrą Staniszewską
15. Wiosenne koktajle
16. Jelly Belly Challenge

Wstępniak
Drodzy Czytelnicy! Nadeszła wiosna, a wraz z nią kwietniowy numer ,,Sqlera”!
Dzięki niemu dowiecie się, jak prowadzić zdrowy tryb życia, aby wiosna stała się
jeszcze przyjemniejsza! Ten numer jest pełen przepisów, rad i pomysłów.
Oprócz tego możecie przeczytać wywiad z aktorką Sandrą Staniszewską oraz
nauczycielem wf-u - panem Jackiem Pobłockim. Do tego kontynuacje DIY, Kącika
Mody, Dietoradnika i wielu innych artykułów! Zapraszamy także do przeczytania
relacji z Kolosów i Dnia Otwartego w naszej szkole.

Zbliżają się Święta Wielkanocy, dlatego chcielibyśmy życzyć Wam
Smacznego Jajka i Mokrego Dyngusa!

Podsumowanie Dnia Otwartego w ZS13
Dnia 21 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty! Przygotowania do tego
szczególnego dnia trwały od kilku miesięcy. Uczniowie przygotowywali ciekawe projekty
pod okiem nauczycieli. Warto było włożyć dużo serca w te prace, bo ten dzień
zapamiętamy na długo!

Dzień Otwarty był pełen rozmaitych projektów. Można było przyglądać się
doświadczeniom z chemii i fizyki, oglądać przedstawienia, próbować pysznych ciast w
kawiarence, grać w gry planszowe, a także obserwować proces powstawania
słuchowiska radiowego! Każdy mógł znaleźć coś dla siebie!

Jak co roku kawiarenka była pełna ciast, no i klientów ;)

Na zdjęciu powyżej absolwenci ZS13 wraz z Panią Tamarą Błażewicz

Tego dnia uśmiech nie znikał z twarzy uczniów i nauczycieli :)

Największym zainteresowaniem cieszył się jednak koncert zorganizowany przez Panią
Katarzynę Rogolińską. Publiczność była zachwycona finałem Dnia Otwartego!

Tematem koncertu była muzyka filmowa. Towarzyszyła ona występom tancerzy,
wokalistów, instrumentalistów, chóru oraz gwiazd krótkiego przedstawienia.

Wszystkim osobom dziękujemy za zaangażowanie oraz liczne
przybycie! Szkoda, że taki dzień obchodzimy tylko raz w roku.
Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

20 marca - Dzień postaci z bajek
W piątek 20 marca uczniowie naszej szkoły mieli okazję powspominać czasy
dzieciństwa i przebrać się za swoje ulubione postacie z bajek. Na korytarzu szkolnym
pojawiły się m.in. Księżniczki Disneya, Myszka Mickey i Kot w Butach. Było kolorowo i
wesoło!
Oto zdjęcia niektórych strojów:

Na zdjęciu od lewej: Borys Bielecki, Ania Pałucha (jako Królewna Śnieżka),
Sandra Meyer, Marysia Kiedrowicz (jako Myszka Minnie), Julia Jankowska
(jako Lilo z bajki “Lilo i Stich”), Kaja Pałasz, Zuzia Przeniosło (jako Kot w Butach)
oraz Magda Małyga jako pirat

Na szkolnym korytarzu nie zabrakło również Boba Budowniczego ;)

Na koniec uczennice z klasy 4

Tego dnia w szkole panowała niezwykle pozytywna
atmosfera, jak widać na zdjęciach :)
Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Wiosenne zmiany - mobilizator!
Zmiany w życiu są zawsze potrzebne. Oczywiście mam na myśli te pozytywne, dzięki
którym uśmiechniesz się do siebie i swoich bliskich, które pomogą Ci czuć się
lepiej. Nie muszą być one gwałtowne - zmiany możesz widzieć tylko Ty w swoim
samopoczuciu, wyglądzie…
Obiecujesz sobie, że zaczniesz ćwiczyć? To zacznij! Wiosna to idealny czas na
sport. Słoneczna pogoda, świeże powietrze tylko temu sprzyjają. Nie można przecież
tego co chwilę odkładać na później. W dodatku dzięki temu będziesz świetnie wyglądać
latem! Mam nadzieję, że świetny artykuł Marysi jeszcze bardziej Cię zmobilizuje! :)
Wiosenne porządki… Taaak, to jest temat, który zdecydowanie lepiej omijać.
Zrób to dla siebie - zetrzyj kurz, “odgrać” wreszcie podłogę, przymierz wiosenne i letnie
ciuchy… Z pewnością zauważysz też zmianę w Twoim samopoczuciu, a może i nawet
w koncentracji - bo nie wiem, czy wiesz, ale zabałaganione biurko źle wpływa na Twoje
skupienie na nauce. Aby umilić nieco ten obowiązek, proponuję nałożyć słuchawki,
wprowadzić motywację - niech to, co lubisz robić, będzie dla Ciebie nagrodą za czysty
pokój!
Poza tym wiosna dostarcza nam mnóstwa świeżych owoców i warzyw. Witaminy
i energia każdego dnia! Sam przekonaj się, że zdrowe odżywianie może być także
pyszne i szybkie! Z pomocą przyjdą Ci przepisy z tego numeru - koniecznie ich
wypróbuj!
Co do samodoskonalenia się…. Cechy charakteru także można zmieniać, a te
złe chociaż niwelować. Znajdź swoją Piętę Achillesową. Staraj się jej zaradzić - poprzez
ćwiczenie wytrwałości, robienie czegoś, czego się nie lubi, ale musi… Pamiętaj,
podstawą jest MOBILIZACJA!

Przestań odkładać wszystko na później,

zacznij działać teraz!

Opracowała:
Marta Karczewska

Prima Aprilis - propozycje na psikusy
1 kwietnia to dzień, w którym nawet dorosły może poczuć się jak dziecko.
Ważne jest, aby tego dnia na twarzy widniał uśmiech. Trzeba także pamiętać o
psikusach, bez których Prima Aprilis nie byłoby tak zabawne :)
Poniżej znajdują się nasze propozycje na zrobienie kawałów innym.
1. Zrób niespodziankę swojemu rodzeństwu! Nadmuchaj dużą ilość kolorowych
balonów, a następnie zapełnij nimi pokój Twojego brata lub siostry. Poczekaj na
reakcję!
2. Twoja mama zamierzała zrobić jajecznicę? Możesz utrudnić jej to zadanie,
przyklejając kilka jajek do kartonu, w którym się znajdują. Mina mamy będzie
bezcenna :D
3. Napisz jakiś zabawny tekst na kartce samoprzylepnej i przyklej ją na plecy
koleżanki lubi kolegi. Unikaj obraźliwych tekstów! Ma być śmiesznie, a nie
złośliwie.
4. Pożycz od kogoś telefon i zmień język w ustawieniach. Właściciel telefonu będzie
zdziwiony, kiedy dostanie telefon z powrotem.
5. Zadzwoń do swojej koleżanki z telefonu mamy lub taty i zrób jej kawał. Możesz
podać się za dostawcę pizzy lub pracownika firmy T-Mobile, Orange itp.
6. Kup cukierki, po czym odwiń je z papierków. Słodycze odłóż na bok. Papierki
zawiń tak, by wyglądały na pełne w środku. Poczęstuj “cukierkami” innych.
Te kawały pozwolą Ci nabrać rodzinę i znajomych! Spróbuj jednego z pomysłów!

UDANEJ ZABAWY!
Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

KOLOSY 2015
Kolosy - Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów. Impreza jest
znana na całym świecie i każdego roku w marcu do Gdyni przybywają tłumy miłośników
turystyki, a wraz z nimi nasze redaktorki - Kaja i Marta.

Marta: Ja właściwie miałam okazję uczestniczyć tylko w jednej prezentacji. Miała ona
miejsce w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. ,,Run Forest Run” to
dwuosobowa sztafeta, w której skład wchodzi Rafał Lipiński oraz Radek Literski. Oboje
łącznie pokonali 1800km, zaczynając w Soczi, a kończąc aż w Stambule! Każdy z nich
przebył połowę drogi na rowerze, a pozostałą część biegiem. O swej podróży opowiadał
Pan Radek. Spotkanie przebiegło w przyjemnej atmosferze, bardzo ciekawie, a czasem
nawet sala wybuchała śmiechem, a w dodatku było dla mnie bardzo inspirujące!

Następnie postanowiłam przenieść się do Areny. Tam niestety spędziłam dwie godziny,
czekając w kolejce przed wejściem… Choć impreza miała miejsce w tym roku w dwóch
miejscach, a w dodatku w PPNT można było obejrzeć także to, co się działo na Arenie,
w obu miejscach było za dużo ludzi.
Kaja: Spędziłam na Kolosach całe trzy dni, więc ciężko byłoby opisać każdą
prezentację z osobna. Może zacznijmy od początku! W piątek tak naprawdę nie było
kolejek i można było wejść “z buta”. Atmosfera cudowna jak co roku! Ciężko wybrać
najlepszy pokaz, bo każdy był niesamowity na swój sposób. Duże wrażenie zrobili na
mnie Daria Urban i Wojciech Kostyk, którzy w ciągu 4 miesięcy przeszli 3,2 tyś. km z
Poznania do Jerozolimy! Nie zawiodła też ekipa z Busem Przez Świat, która w wielkim
skrócie opowiedziała o swojej wyprawie do Ameryki. Nie sposób zapomnieć o panu
Krzysztofie Wielickim, który przedstawił pokrótce swoją historię, tym samym ukazując
kontrast między współczesnym himalaizmem, a tym, co było kiedyś.

Karol Lewandowski z Busem Przez Świat

W sobotę sytuacja przedstawiała się trochę gorzej. Razem z Martą czekałyśmy przed
samym wejściem ponad 2 godziny (wolę nie myśleć co czuli ludzie na końcu kolejki).
Ale w końcu weszłyśmy! Wszystko super, ale pojawił się kolejny problem - nie ma gdzie
usiąść.
Po żmudnych poszukiwaniach udało mi się znaleźć miejsce siedzące. I było warto!
Aleksander Doba, człowiek na którego czekali wszyscy, z dużą dawką humoru opisał
swoją kajakową wyprawę przez Atlantyk. Po jego prezentacji przyszła kolej na Piotra
Strzeżysza, który w tym roku zdobył Kolosa w kategorii Podróże. Należało mu się!
Przejechał na rowerze z Alaski do Ziemi Ognistej. I choć zatrzymał się 300 km przed
wyznaczonym celem, trzeba mu to wybaczyć - jechał z zapaleniem zatok
i z niewyleczoną po ostatniej podróży rzepką kolanową. To się nazywa Kolos!

Z Aleksandrem Dobą

Niedzielne kolejki nie były aż tak kolosalne, ale bywało lepiej! Oprócz rozdania nagród,
hitem (przynajmniej dla mnie) była prelekcja ,,Korona Madidi, czyli trochę inna
wspinaczka”. Marzena i Krzysztof w przezabawny sposób mówili o swojej niecodziennej
pasji (wspinanie na baobaby nie jest najbardziej popularne w naszej strefie
klimatycznej) i podróży do Amazonii. Na uznanie zasługuje również prezentacja
Tomasza Gorazdowskiego i Olgierda Michalaka. Podczas swojej podróży zbierali
pieniądze dla organizacji charytatywnej i przy okazji zrobili cudne zdjęcia!

Po 2 godzinach czekania, dalej uśmiechnięte!

Oprócz wspaniałych prelekcji, nie możemy zapomnieć o innych Kolosowych atrakcjach.
Po pierwsze - książki. Nie dosyć, że kupimy wszystkie znane (i nieznane) przewodniki,
mapy i powieści podróżnicze, to zawsze możemy się ładnie uśmiechnąć, a na pewno
dostaniemy autograf i zdjęcie od autora! Poza literaturą znajdziemy też wiele
przeróżnego sprzętu. Od namiotów, przez skafandry, do racji żywnościowych. Nie
zapominajmy o FotoGlobie! Wspaniałe zdjęcia mogli podziwiać wszyscy, a przy okazji
zagłosować na najlepsze i wygrać nagrody!

Podsumowując, Kolosy jak co roku zaliczam do udanych! Wspaniali ludzie, atmosfera,
prelekcje i zdjęcia! Oprócz małych problemów technicznych, organizacja imprezy nie
była najgorsza. Polecam serdecznie i widzimy się za rok!

Laureaci Kolosów za rok 2014

Opracowały:
Kaja Pałasz i Marta Karczewska

Przygotuj swoje zimowe ciało na wiosnę!
Wiosna to dobry czas, aby powrócić do formy! Zimą nie zawsze mamy siłę i ochotę
ruszać się z domu, pogoda sprawia, że człowiek chciałby poleżeć w cieplutkim łóżku.
Jednak teraz trzeba ćwiczyć - za kilka miesięcy wakacje! Nie zwlekaj!

Wielu osobom trening kojarzy się z morderczymi ćwiczeniami i monotonnią. Możemy
jednak sprawić, żeby każdy trening był urozmaicony i przyjemny!
Wystarczy zadbać o odpowiednią muzykę, ulubione ćwiczenia, a także miejsce, w
którym lubimy spędzać dużo czasu. Pokażę Wam, co zrobić aby nasze ciało wytworzyło
jak najwięcej endorfin - hormonów szczęścia.
● Zadbaj o dobre samopoczucie i trenuj tylko wtedy, gdy będziesz mieć energię.
Jednak musisz uświadomić sobie, że trening jest ważny nie tylko dla Twojego
ciała, ale też dla Twojej psychiki!
● Wybierz ćwiczenia stworzone dla Ciebie! Jest duży wybór treningów, które
możesz wykonywać np. taniec, pilates, aerobik w wodzie, jazda na rolkach,
bieganie itp.
● Łatwiej ćwiczyć w grupie! Zaproponuj osobie, którą lubisz wspólny trening.

● Nie musisz chodzić na siłownię, żeby ćwiczyć! Wystarczy płyta z ćwiczeniami np.
Ewy Chodakowskiej i już!
● Korzystaj ze słońca! Jeśli pojawi się na niebie, wyjdź na spacer!
● Pamiętaj - WF to nie wszystko!
● Zadbaj o odpowiednią dietę - jedz dużo warzyw i owoców, pij ok. 2 litrów wody
dziennie i unikaj słodyczy i fast foodów!
● Strój, w którym będziesz ćwiczyć też ma znaczenie. Musisz czuć się swobodnie,
gdy wykonujesz ruchy.
● Utwórz playlistę z piosenkami, które najbardziej lubisz. Twoja ulubiona muzyka
umili trening i będziesz ćwiczyć z uśmiechem na twarzy.
To przykładowa playlista na 30 minutowy trening:

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Dietoradnik
Wiosna zbliża się wielkimi krokami, chociaż jeszcze parę dni temu przed moim blokiem
leżał śnieg! Taka pogoda to udręka dla wielu osób, między innymi dla mnie. Od
początku marca jestem chora już trzeci raz!
W okresie, kiedy zima kłóci się z wiosną, bardzo ważne jest dostarczenie naszemu
organizmowi dużej ilości witamin. W przeciwnym razie ląduje się z gorączką w domu :(
Pewnie niektórzy z was czują się ospali, nie mają na nic siły, a na myśl o nauce dostają
dreszczy. Nic dziwnego, takie uroki przesilenia. Jednak, żeby tego uniknąć, nie
wystarczy brać niezliczonej ilości witamin w tabletkach. To, co jemy, też ma duży wpływ
na nasze samopoczucie.
Więc, aby rozweselić niektórych z was, umieszczam przepis na coś słodkiego i
oczywiście zdrowego :)

Gruszki w kremie waniliowym
1. Produkty:
·
·
·
·
·
·

2 dojrzałe gruszki
półtora szklanki mleka
kilka kropli esencji waniliowej lub cukier waniliowy
łyżka mąki
2–3 łyżek cukru
3 żółtka

2. Sposób przygotowania:
I. Rozprowadź mąkę niewielką ilością zimnego mleka. Resztę mleka zagotuj i
kiedy zacznie wrzeć, wlej do niego, mieszając, mleko z mąką. Ponownie zagotuj.
II. Ubij żółtka z cukrem i wanilią i zalej gorącym mlekiem z mąką. Gotuj na
małym ogniu, mieszając, aż krem zgęstnieje. Zdejmij z ognia i ostudź.
III. Umyj i obierz gruszki (możesz pokroić je na kawałki) i w salaterce polej
waniliowym kremem.

Smacznego!

Opracowała:
Weronika Szymańska

Wywiad z nauczycielem - pan mgr Jacek Pobłocki
Oto kontynuacja naszej serii wywiadów z nauczycielami. W tym miesiącu na celownik
wzięliśmy pana Jacka Pobłockiego - nauczyciela wf-u.
Jaki jest Pana ulubiony sportowiec?
Sportowiec… Z dowolnej dziedziny, tak? Musiałbym się skupić. Lubię siatkarzy, ale
najbardziej reprezentatywna dla męskiej dziedziny to piłka nożna. Manuel Neuer bramkarz niemieckiej reprezentacji.
Skąd czerpie Pan pomysły na lekcje?
Wyobraźnia. Cały czas pracuję nad tym. Każdą lekcję trzeba przemyśleć i każdą grupę
wziąć pod lupę. Także myślenie. Cały czas przemyślenia i refleksje.
Jak zachęcić młodych ludzi do dbania o swoje zdrowie?
Jeśli chodzi o dzieci, bo wy już nimi nie jesteście, to dzieci same chcą się ruszać i to
jest fajne. Tylko trzeba mieć cały czas ciekawe zajęcia i one same się zaangażują,
wciągną. Po paru latach, jeśli już wszyscy zaczynają lubić siatkówkę, skoki przez
skrzynie, to to się już ciągnie samemu. Jak się uruchomi ten proces, rzadko który mój
uczeń jest nieprzebrany, a jeśli jest, to dlatego, że zapomniał stroju, nie?
Jaki jest Pana ulubiony sport?
Hmm… Piłka nożna.
Jakie jest Pana hobby?
O! Prace techniczne z obrabiarkami, z jakimiś skomplikowanymi narzędziami. Sport nie
jest raczej moim hobby, to jest moja praca zawodowa i jak mam szansę, to raczej
odpoczywam i już się sportem nie zajmuję. Zawodowo jestem zaangażowany tu jako
nauczyciel i instruktor karate. Może to ktoś nazwać hobby, ale chętnie bym odpoczął od
tego, jak są wakacje. Takie 2-3 tygodnie - kimono odwieszam i nie ruszam, nie patrzę
na nie.
Czym jest dla Pana lekcja?
Lekcja? To zależy. Mam pewną czwartą klasę i to jest ciężka praca. Tam to jest
naprawdę wydarzenie emocjonujące. Przed chwilą była trzecia klasa gimnazjum. To
jest przyjemność – popatrzeć, jak sobie grają - zaangażowani… Zafascynowani. Ciężko
jest porównać te dwie lekcje. To są zupełnie dwie różne jednostki.

Czy ma Pan zwierzę?
Mam parę. Ostatnio przybyło jedno, szczeniaczek, ale swoje dzieci traktuje jak
zwierzątka. Poganiam, żeby posprzątały, nakarmię. Nie no, mam szczeniaczka.
Jak radzi sobie Pan z lenistwem wśród uczniów?
Lenistwem? Najczęściej zaczynamy pracę z dziećmi w czwartej klasie. Tam nie ma
leniwych dzieci. Nawet jeżeli unikają ćwiczeń i nie lubią aktywności fizycznej, to już po
pół roku potrafią kozłować piłkę, prowadzić piłkę w unihokeju i są naprawdę
podekscytowane i zaangażowane w lekcje. Nigdy nie są leniwe. Wydaje mi się, że
lenistwo w ogóle jest wkalkulowane w życie każdego człowieka, mamy taką naturę.
Mamy tyle zdobyczy technicznych, które nam ułatwiają życie. Samochód, jakiś inny
środek transportu, typu śmigłowiec. Dzisiaj nic nam się nie chce robić, więc nawet drony
wymyśliliśmy, ale według mnie dzieci leniwych, jeśli chodzi o zagadnienia sportowe, nie
ma. Na co dzień jednak, wiem po własnych dzieciach, sprzątanie przychodzi bardzo
ciężko każdemu. W szkole np. gdy mamy z młodzieżą wynieść piłki do magazynu, to
też trudna sprawa. No, trzeba znaleźć metodę - jak nie wyniesiemy, to po prostu
stracimy przerwę. Prosta sprawa.
A teraz coś czego się nie spodziewaliście...

SELFIE!

Opracowały:
Zuzia Przeniosło i Marysia Kiedrowicz

ZAGADKI
Pociąg
Pociąg elektryczny jedzie z prędkością 150 km/h. Ten pojazd wielokołowy porusza się
ze wschodu na zachód. W którym kierunku leci dym?

Ślepa ufność
Akcja dzieje się w sklepie obuwniczym. Klientka wybiera buty za 30$. Płaci banknotem
50$. Sprzedawca nie ma jak wydać reszty. Idzie do sklepu obok, gdzie rozmienia
banknot i wraca do sklepu. Oddaje klientce resztę, klientka wychodzi z butami. Nagle
przychodzi sprzedawca ze sklepu obok i mówi że banknot był fałszywy. Sprzedawca z
obuwniczego przeprasza go, po czym daje mu 50$ z kasy. Klientki nie odnaleziono.
Ile ogółem stracił sklep obuwniczy?

Opracował:
Michał Karczewski

Kącik mody - wydanie trzecie
Ten artykuł będzie poświęcony amerykańskiej piosenkarce Taylor Swift,
a zwłaszcza jej stylowi. Znakami rozpoznawczymi Taylor są przede wszystkim
czerwone usta, blond włosy, miłość do kotów i styl inspirowany latami 60. To
właśnie na niej wzorują się miliony nastolatek na całym świecie. Charakteryzuje ją
naturalność, dziewczęcość i klasa. Chciałabym podzielić się z Wami kilkoma
informacjami na temat Taylor i dać parę wskazówek, co zrobić, żeby ubierać się
tak, jak ona?

Taylor Alison Swift urodziła się 13 grudnia 1989 roku w stanie Pensylwania.
Zaczęła swoją karierę w wieku 16 lat, gdy w 2006 roku wydała pierwszą, debiutancką
płytę. Od dziecka uwielbiała pisać piosenki, została obdarzona niezwykłym talentem do
przelewania uczuć na papier. Country to gatunek muzyczny, z którym była związana
przez kilka dobrych lat. Ta młoda blondynka z gitarą osiągnęła międzynarodowy
sukces, jest aktualnie jedną z najlepiej zarabiających piosenkarek na świecie. Oprócz
muzyki, wiele razy występowała jako aktorka, modelka i projektantka mody, a także
udzielała się charytatywnie w licznych akcjach.
Jej najnowszy album “1989” to kolejny niesamowity sukces, jaki osiągnęła.
Najpopularniejsze piosenki z tej popowej płyty to “Shake It Off” , “Blank Space” i “Style”.
Ma na koncie 5 albumów, ponad 70 nagród i wielokrotny tytuł Kobiety Roku.

Taylor to także moja ulubiona piosenkarka :)
Styl Taylor Swift jest dla mnie inspiracją szczególnie wtedy, kiedy idę na zakupy. To, co
najbardziej cenię w jej stylizacjach to lekkość, idealny dobór kolorów i wzorów, proste
kroje i dużo, dużo dziewczęcych akcentów. Uwielbia nosić ubrania podkreślające zalety
jej sylwetki. Może się pochwalić wyjątkowo zgrabnymi nogami, dlatego często wybiera
sukienki i krótkie spodenki. Oprócz tego nie wyobraża sobie dnia bez szpilek i torebki.
Kolorami, które królują w jej szafie są niebieski, biały, czerwony, czarny, różowy i
beżowy. Właściwie w każdym kolorze jej do twarzy, jak widać na zdjęciach poniżej.

To typowo miejskie stylizacje, które Taylor wybiera bez względu na to, gdzie jest.
Obecnie mieszka w Nowym Jorku i jej styl idealnie pasuje do tego miasta.
Z tych czterech stylizacji najbardziej przypadła mi do gustu przedostatnia po prawej.
Krótkie, czarne spodenki zawsze są modne! Do tego biała koszulka na ramiączkach,
szaro-czerwony sweter i brązowe wysokie koturny. Dodatki trafione w dziesiątkę!
Czarna torebka, kapelusz, okulary przeciwsłoneczne i obowiązkowo czerwona szminka!

Jeśli chodzi o makijaż, szczególnie czerwone usta Taylor
przyciągają uwagę. W wielu wywiadach podkreślała, że
nie wyobraża sobie żyć bez swojej ulubionej czerwonej
szminki. Wcale się nie dziwię, ponieważ uważam, że
idealnie pasuje do urody Taylor. Jej twarz jest zawsze
promienna i lekko rumiana.
Niebieskie oczy podkreślone są często czarnym tuszem
do rzęs. Artystka ceni naturalność, dlatego zwykle
rezygnuje z intensywnych cieni do oczu.

W spodniach czy w sukience?
Jak widać, nie ważne co Taylor włoży, zawsze wygląda modnie i kobieco!

Na koniec moje ulubione stylizacje Taylor:

KROPKI, PASKI, KWIATKI I KRATKI - ulubione wzory
Taylor Swift.

Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten artykuł i że
dzięki niemu dowiedzieliście się więcej na temat Taylor i
poznaliście tajemnice jej stylu.

W następnym numerze:
Wiosenne stylizacje

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Wielkanocne DIY
Zbliża się Wielkanoc. W sklepach roi się już od ozdób związanych z tym świętem. Ich
atrakcyjny wygląd przyciąga nasz wzrok. Pokażę Wam kilka sposobów na równie
ciekawe pomysły.
Pierwszą rzeczą jaką kojarzy się z Wielkanocą są pisanki. Pięknie ozdobione
jajka to nie lada wyzwanie. Oto prosty, ale bardzo efektowny sposób, który sprawi, że
nasze pisanki będą zapierały dech w piersiach.
Potrzebne będą: koronka (najlepiej cienka), ugotowane jajko, klej.
1. Nanieś na jajka klej.
2. Owiń koronkę wokół jaj.
3. Poczekaj do momentu, kiedy klej wyschnie.

Wielkanoc to także okazja do obdarowania drugiej osoby jakimś drobiazgiem.
Jak wiadomo, upominek wykonany samodzielnie wzbudzi u każdego zachwyt.
Potrzebne będą: styropianowe jajko, nożyk (np. do papieru), wosk, knot, plastelina,
wykałaczka.
1. Odetnij dno jajka (tam, gdzie jajko jest szersze) i wytnij jego środek.
2. Na czubku jajka zrób otwór, by zmieścił się w nim knot, po czym przeprowadź go
przez dziurkę tak, by wystawał na ok. 2 cm. Uszczelnij otwór plasteliną.
3. Do końca knotu przywiąż wykałaczkę tak, by knot nie spadł podczas nalewania
wosku.
4. Rozpuść wosk.
5. Opierając wykałaczkę o krawędzie jajka, wlej wosk.
6. Pozostaw jajko do wystygnięcia.
7. Kiedy świeczka stwardnieje, delikatnie pozbądź się steropianowej formy.
Taka świeczka to wspaniały prezent, który na pewno sprawi wielką radość.

POWODZENIA!
Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Co mówi o tobie zdjęcie profilowe?
Na pewno większość z Was posiada konto na Facebooku lub innym portalu
społecznościowym. A co się z tym wiąże...zdjęcie profilowe. Część z Was nie wie, że
można z niego odczytać niektóre cechy danej osoby.
1. Zdjęcie z dzieciństwa.
Nie chcesz dorosnąć i masz do siebie dystans. Nie boisz się pokazać jak wyglądałeś/
łaś w dzieciństwie. Nawet jeżeli jest to zdjęcie, na którym nie wyszedłeś/łaś korzystnie
to jest to dla ciebie zabawą!

2. Zdjęcie z chłopakiem/ dziewczyną.
Pokazujesz, że jesteś szczęśliwy w związku. Miłość jest dla ciebie ważna. Chcesz
podzielić się swoją radością z innymi.
.

3.Zdjęcie z przyjaciółmi.
Pokazujesz, że jesteś duszą towarzystwa. Zycie towarzyskie jest ważną częścią
twojego życia. Widać, że jesteś beztroski, młody i popularny. Publiczny wizerunek jest
dla ciebie ważny.
.

4. Zdjęcie na wakacjach lub innym wyjeździe
Jeżeli na co dzień jest często zestresowany/na to takie zdjęcie pomoże pokazać siebie
z innej strony.

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Recenzja filmu Małgorzaty Szumowskiej ,,Body/Ciało”
10 marca wybrałam się do kina na najnowszy film znanej polskiej reżyserki Małgorzaty
Szumowskiej “Body/Ciało”. Zrobił on na mnie ogromne wrażenie, dlatego postanowiłam
podzielić się z Wami moją opinią.

Film opowiada historię mężczyzny, który ze względu na swoją pracę nie jest w stanie
zaopiekować się swoją dorosłą córką, chorującą na anoreksję i bulimię. Janusz
(znakomity Janusz Gajos w głównej roli) jako prokurator większość czasu spędza poza
domem. Olga (w tej roli debiutująca na ekranie Justyna Suwała) nie akceptuje swojego
ciała i robi wszystko, aby być coraz chudsza. Pewnego dnia dziewczyna trafia do
ośrodka dla chorych. Tam opiekuje się nią terapeutka Anna (Maja Ostaszewska), która
sama zmagała się w życiu z trudnymi problemami. Jej postać jest tajemnicza i
intrygująca. Oprócz wymienionych osób występują też epizodyczne postacie - m.in.
młody aplikant, kierownik ośrodka i matka Anny.
Głównym wątkiem filmu jest postrzeganie swojego ciała. Niektórzy dążą do tego, aby
było ich zdaniem idealne, a inni wcale nie przejmują się wyglądem. Kolejny problem
poruszany w filmie to śmierć. Wiele ludzi nie potrafi pogodzić się z odejściem ich
bliskich. Myślę, że sytuacje przedstawione na ekranie skłaniają widza do głębokich
refleksji.

Będąc w kinie i oglądając ten film, człowiek zapomina o rzeczywistości. Przenosi się do
świata przedstawionego na ekranie. Jest to niesamowite uczucie. Mimo, że film porusza
trudne tematy, widz nie wychodzi z sali kinowej przygnębiony. Film intryguje swoim
czarnym humorem, komicznymi sytuacjami i licznymi niespodziewanymi akcjami.
Oprócz tego aktorzy wybrani przez Małgorzatę Szumowską są idealnie obsadzeni w
rolach. Każdy pokazał swoje możliwości i wykorzystał je bardzo profesjonalnie.
Największe wrażenie zrobiła na mnie Maja Ostaszewska, tytułowa Anna, która do roli
totalnie zmieniła swój wygląd i pokazała, jaką jest wspaniałą i utalentowaną aktorką.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Gajos (Janusz), Maja Ostaszewska(Anna), Małgorzata Szumowska
oraz Justyna Suwała(Olga).

Był to pierwszy film Małgorzaty Szumowskiej, jaki obejrzałam i muszę przyznać, że to
jedna z lepszych produkcji
polskiej
kinematografii.
Naprawdę polecam każdemu,
kto lubi dojrzałe, skłaniające
do refleksji opowieści o życiu.
Przekonajcie się sami!

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz
Kadr z filmu Body/Ciało.

Wywiad z aktorką Sandrą Staniszewską
Jedno jest pewne… Powinniście znać tę piękną, utalentowaną aktorkę m.in. z filmu
,,Kamienie na szaniec’’, w którym zadebiutowała na wielkim ekranie jako Hala Glińska,
a także z licznych seriali np. ,,Ojciec Mateusz’’, ,,Julia’’ czy ,,M jak Miłość’’.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Sandrze Staniszewskiej, to zapraszam do
przeczytania wywiadu, jakiego aktorka udzieliła specjalnie dla naszej gazetki!

1. Kiedy zainteresowała się Pani aktorstwem?
Poważnie aktorstwem zainteresowałam się podczas studiów w PWST w Krakowie,
wtedy poczułam prawdziwe powołanie i zrozumiałam, na czym polega ten zawód.
Wcześniej były to marzenia od pierwszych kroków postawionych na scenie teatralnej
w roku 1998 w Zielonej Górze.

2. Kto jest Pani największą inspiracją?
Nie mam jednej wielkiej i określonej inspiracji, czerpię ją na bieżąco ze świata, który
mnie otacza. Zarówno muzyka, malarstwo, książki inspirują mnie do działania, jak i
rzeczywiste historie ludzkie. Prawdziwe momenty z życia ludzkiego zachowane w
biografiach, wywiadach, listach - niezwykle uruchamiają mnie emocjonalnie i to one są
najczęstszym źródłem moich poszukiwań.
3. W jakich produkcjach lub przedstawieniach teatralnych będziemy mieli okazję
Panią oglądać?
Aktualnie pracuję w Teatrze Imka u Tomka Karolaka, gram w spektaklu ,,Momotaro’’
oraz w Teatrze Komedia Tomasza Dutkiewicza w farsie ,,Klejnoty’’, na wiosnę rusza
kolejna seria ,,Komisarza Alexa’’, można tam wypatrywać odcinka, w którym odegrałam
główną rolę. Jestem na castingach do innych projektów, których na dzień dzisiejszy nie
chciałabym zdradzać.
4. Jak rola w ,,Kamieniach na szaniec’’ wpłynęła na Pani karierę?
Zrealizowałam wielkie marzenie zagrania w filmie fabularnym/ historycznym - spotkanie
z wybitnym operatorem i reżyserem dało mi siłę, by marzyć o spotkaniach z
najlepszymi. ,,Kamienie na szaniec’’ dały mi również możliwość spotkania się z
młodzieżą w prawie całej Polsce, to było dla mnie bardzo cenne przekazać ,,coś’’ tym
młodym ludziom i na swoim przykładzie pokazać, że warto pracować, warto marzyć.

Zdjęcie z premiery filmu ,,Kamienie na szaniec’’, w którym zadebiutowała Sandra.
Od lewej: Kamil Szeptycki (Alek), Sandra Staniszewska (Hala), Tomasz Ziętek (Rudy)
oraz Marcel Sabat (Zośka).
5. Czy ma Pani marzenia związane z aktorstwem?
Mam w głowie nazwiska reżyserów, z którymi pragnę się spotkać w pracy. Jest ich
więcej niż pytań w tym wywiadzie.
6. Jakie ma Pani hobby?
Uwielbiam podróżować, uczyć się nowych rzeczy, gotować, grać w snookera i golfa.
7. Jakie przedmioty lubiła Pani w szkole najbardziej, a które nie należały do
ulubionych?
Moimi ulubionymi przedmiotami był na pewno język polski, następnie geografia. Nie
znosiłam matematyki, fizyki i chemii - i tak zostało, nie znosiłam, ponieważ nie
rozumiałam... Gdybym podeszła do tego z innej strony, z chęci poznania - zapewne
byłoby mi łatwiej.
Pozdrawiam serdecznie,
Sandra Staniszewska
Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Wiosenne koktajle
Nie ma nic smaczniejszego i bardziej energetycznego niż codzienna dawka
owoców! Można je jeść na surowo, w kompocie, w lodach, w soku… Zaś my
proponujemy
Wam
przepyszne
wiosenne koktajle. Dostarczą one
Wam z rana energii, endorfin,
witamin, a także pomogą utrzymać
dietę… W dodatku są łatwe i szybkie
w wykonaniu.

Koktajl bananowo-kiwi
Składniki (na 3 szklanki):
- 1 kiwi
- 1 banan
- 2½ szklanki maślanki lub jogurtu
- odrobina cukru.
Przygotowanie:
Owoce obierz, następnie pokrój na małe kawałki. Wrzuć je do kielicha blendera,

a potem całość zalej maślanką. Zblenduj. Przelej do szklanek i… SMACZNEGO!

Różowy koktajl
Składniki (na 1 szklankę):
- garść malin, owoców leśnych lub
truskawek (w związku z tym, że w
Polsce jeszcze ich nie ma, my
wybieramy mrożone)
- ¾ szklanki maślanki
- odrobina cukru.
Przygotowanie:
Jeśli także wybrałeś/-aś owoce mrożone,
rozmróź je (możesz poczekać lub włożyć je do sitka i zalać ciepłą, niegorącą wodą).
Zblenduj je razem z maślanką, przelej do szklanki.

Gotowe!
Jak udało nam się udowodnić, koktajle to niezwykle pyszna i szybka sprawa! :) Jeśli
preferujesz zdrowe odżywianie, możesz wybrać cukier trzcinowy lub nie dodawać go
wcale.
Opracowali:
Marta i Michał Karczewscy

Jelly Belly Challenge
Zapewne każdy z nas po przeczytaniu lub obejrzeniu ,,Harry’ego Pottera’’ choć przez
chwilę zastanawiał się, jakby to było zjeść fasolki wszystkich smaków. Być może
zdarzyło Wam się oglądać filmy na YouTube, gdzie vlogerzy smakują różnych,
dziwnych i niespotykanych rzeczy.
W sumie z Kają chciałyśmy zrobić coś innego i śmiesznego. I chyba właśnie w ten
sposób Paja znalazła Bean Boozled, czyli dokładnie fasolki wszystkich smaków, niczym
z ,,Harry’ego Pottera’’. Challenge (Wyzwanie), który jest powszechny u vloggerów,
polega na zjedzeniu fasolek z drugą osobą. Haczyk polega na tym, że nie wiesz jakiego
smaku będzie “nerka”. Wyglądają tak samo, ale smakują zupełnie inaczej… Nie
wiadomo, na co trafisz i co zjesz. Przekonałam się o tym sama, kiedy z Kają wzięłyśmy
brązową fasolkę i ona trafiła na czekoladową, a ja na psią karmę. Może nie brzmi
strasznie, ale smakuje okropnie. A zgniłe jajko kontra popcorn? I tym razem znowu mi
trafił się specyficzny smak…
Ale chyba najgorsze były zgniłe skarpety. Fasolka była jedna, więc podzieliłyśmy ją na
pół i tylko po włożeniu do buzi od razu wyplułyśmy. Fuuu. Okropne. Śmierdzi albo w
sumie cuchnie i smakuje jak prawdziwe, zgniłe, stare skarpety. Cała zabawa przyniosła
nam kupę śmiechu i frajdy. Naprawdę, jak Ci się nudzi i szukasz czegoś innego,
śmiesznego, to naprawdę polecam Bean Boozled, które można zakupić pod tym
linkiem: http://www.jellybellyshop.pl .
Opracowały:
Ania Pałucha i Kaja Pałasz
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