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Wstępniak
Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie w tym wydaniu naszego
miesięcznika. Nasza redakcja składa się z 8 osób i każda z nich ma mnóstwo
pomysłów. To sprawia, że artykuły są urozmaicone i ciekawe.
Tym razem pani mgr Lucyna Grochowska udzieliła nam interesującego wywiadu,
który warto przeczytać! Jak co miesiąc znajdziecie ,,Playlistę Zuzi i Marysi’’,
,,Kącik mody’’ oraz ,,DIY- Zrób to sam!’’. Dodatkowo tegoroczna laureatka
konkursu kuratoryjnego z języka polskiego Zuzia Pobłocka napisała dla nas
recenzję książki ,,Mroczne Umysły’’. Oprócz tego dowiecie się wielu informacji na
temat rowerów w artykułach Weroniki i Michała, o harcerstwie Marty i jej
przyjaciół, o zespole The Fruitcakes i o nowych bluzach dla uczniów naszego
gimnazjum!

Miłego czytania życzy Redakcja ,,Sqlera’’

Niespodzianka dla czytelników!
Ten numer ,,Sqlera’’ wzbogacony jest o zdjęcia osób z naszej redakcji!

Zuzia Przeniosło - redaktor naczelna

Marysia Kiedrowicz - redaktor naczelna, grafik

Ania Pałucha - reporterka

Marta Karczewska - reporterka, korektor tekstów

Michał Karczewski - reporter

Weronika Szymańska - reporterka

Kaja Pałasz - reporterka, fotograf

Wywiad z nauczycielem: Pani mgr Lucyna Grochowska
Ułamki, wyrażenia algebraiczne czy twierdzenie Pitagorasa - Pani Lucyna
Grochowska nie ma z tymi zagadnieniami żadnych problemów! Potrafi sprawić,
że nawet najgorszy uczeń w klasie zrozumie i polubi matematykę.
W tym miesiącu postanowiłyśmy zrobić wywiad z naszą ulubioną matematyczką
w szkole :)

1. Który przedmiot lubiła Pani najbardziej w szkole?
Oczywiście matematykę :) Ale tak samo lubiłam język polski, język angielski no
i plastykę.

2. Skąd zainteresowanie matematyką?
A wiecie, że nie wiem… Nikt wśród najbliższej rodziny nigdy nie lubił matematyki.
A ja od zawsze ją lubiłam. To jedyny przedmiot, z którego mogłam rozwiązywać
zadania każdego dnia i o każdej porze i nigdy nie nudziło mi się. Zawsze chętnie
tłumaczyłam matematykę i tak zostało mi do dziś…

3. Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przyjemność?
Oczywiście, że tak. Gdyby mi nie sprawiała przyjemności, to nie zostałabym
nauczycielką i od razu po studiach zostałabym na doktoracie. Praca z młodzieżą
jest ciekawa, interesująca. Nigdy nie można się nią znudzić.
4. Skąd ma Pani sposoby na niegrzecznych uczniów?
Hm… To tajemnica :) Każdego ucznia trzeba traktować indywidualnie. Żeby
znaleźć najskuteczniejszy sposób na takiego niegrzecznego, to trzeba poszukać
przyczyny jego złego zachowania. Rozmowy indywidualne, a przede wszystkim
obserwacja ucznia pozwala dużo zrozumieć. Wyniki tego bywają czasem
zaskakujące!
5. Czy poleca Pani naukę w nocy?
Nie polecam. Nauka w nocy nie jest skuteczna. Lepiej jest wyspać się, a potem
rano ewentualnie się jeszcze pouczyć. Nauka o poranku przyniesie lepsze
efekty. Ale najlepiej opłaca się uczyć systematycznie. Wtedy żadna nauka w
nocy nie jest potrzebna. Wiem to z własnego doświadczenia.
6. Jakie ma Pani hobby?
Od zawsze moim hobby było rysowanie, a od kilku lat ,,zafascynował’’ mnie haft
matematyczny - połączenie moich dwóch pasji - matematyki i plastyki. Z
przyjemnością wyszywam kartki i obdarowuję nimi najbliższych.
7. Czy lubi Pani układać zagadki matematyczne?
Lubię, ale bardziej wolę je rozwiązywać :) Szukam ciekawych zagadek i dzielę
się nimi m.in z uczniami. Sprawdzam wtedy, czy poradzą sobie z ,,pułapkami’’,
które są w nich zawarte.

8. Jak radzi sobie Pani z lenistwem i niechęcią do matematyki wśród
uczniów?

Ciężkie jest to zadanie, ale na początku swojej pracy w szkole postawiłam sobie
cel i misję, aby uczniowie przestali bać się tego przedmiotu. Chciałam, aby
matematyka nie była dla nich ,,czarną magią’’. Staram się zatem motywować
uczniów.
Dzieci w Szkole Podstawowej łatwiej jest zachęcić niż młodzież. Wymyślam
różne ćwiczenia, zabawy np. LOTTO, ,,Zgadnij, jaką liczbą jestem’’, haczyk na
nauczyciela ( specjalnie robię błędy - oczywiście nie za często - i jeśli uczniowie
go zauważą, to otrzymują plusa).
W Szkole Podstawowej również stosuję zabawę w nauczyciela - uczeń na chwilę
staje się nauczycielem, wymyśla zadanie i ocenia odpowiedź wybranego ucznia.
W niektórych klasach słucham na zajęciach muzyki klasycznej. To działa! Efekty
tego opisałam w artykule ,,Matematyka w szkole.’’
9. Czy ma Pani zwierzę?
Niestety nie mam.

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Testy gimnazjalne 2015
Na najczęściej zadawane pytanie: “Jak poszło?”, gimnazjaliści zazwyczaj odpowiadają:
“Nie wiem, zobaczymy”. Jednak w tym roku było inaczej.
Już na samym początku było powiedziane, że “to nie było to, czego się
spodziewaliśmy”. W tym roku bowiem testy były układane w zupełnie inny sposób, niż
do tej pory. “Rozwiązywaliśmy sprawdziany z poprzednich lat, a na prawdziwym
egzaminie pojawiło się niewiele z przećwiczonych zadań” - mówią.
Dużym zaskoczeniem była część historyczna. Nie było prawie żadnych dat, natomiast
uczniowie musieli się wykazać dużą znajomością wydarzeń z przeszłości oraz
odpowiedzieć na podchwytliwe pytania z WOSu. Dla niektórych błahostka, a dla innych
nie lada wyzwanie.
Część matematyczno - przyrodnicza również nie należała do najłatwiejszych. Trzeba
przyznać,że w dużej mierze udzielał się stres. Dla wielu osób poprawne rozwiązywanie
zadań z fizyki czy geografii to duży orzech do zgryzienia.
I oczywiście niespodzianką dla trzecioklasistów okazała się… rozprawka, a raczej jej
brak! Tak, w tym roku w części z języka polskiego jej nie uwzględniono. Wszyscy
uczniowie, “straszeni” przez nauczycieli rozprawkami, mieli ich parę przećwiczonych
i byli na nie nastawieni. Natomiast na egzaminie pojawiło się nic prostszego, jak
opowiadanie. Temat był przystępny, każdy mógł wykazać się wyobraźnią.
Ogólna opinia? Nie strasznie trudne, ale też nie najłatwiejsze.
Trzymamy za was kciuki, trzecioklasiści i
czekamy na pozytywne wyniki! : )

Opracowała:
Weronika Szymańska

Harcerstwo
Muszę Wam coś zdradzić… Od trzech lat chodzę na harcerstwo. Swą przygodę
rozpoczęłam w piątej klasie. Wtedy to była dla mnie tylko zabawa, ale z czasem
nabrałam wiedzę praktyczną, której w szkole na pewno bym nie zdobyła.
Poznałam mnóstwo nowych osób, a także dzięki zbiórkom utrzymuję kontakt ze
swoimi starymi znajomymi. Dla mnie są to nie tylko zbiórki, biwaki, czy nawet i
obozu. Z czasem harcerstwo nabrało nowego znaczenia - przyjaźnie, wsparcie,
wspomnienia, wiedza, zabawa, życiem!

Postanowiłam więc zrobić pewien eksperyment. Wielu swoim znajomym zadałam
pytanie: “Czym dla Ciebie jest harcerstwo?”. Są to zarówno 12-latkowie, 13latkowie, ale też i 18-latkowie, dziewczyny, chłopcy, należące do NKIH LS, do
ZHP, do ZHR. Ile osób, tyle opinii, ale oczywiście dla każdego jest to świetna
zabawa, ale i nauka, przyjaźnie na wiele lat, pomoc i wsparcie…
Asia, 13: Dla mnie harcerstwo jest jak taka druga rodzina - każdy każdego wspiera.
Marta, 16: Harcerstwo jest ideą życia. Jest jak narkotyk - jeśli raz spróbujesz, nigdy się
nie oderwiesz. Gadam, jak członek jakiejś sekty...
Małgosia, 15: Harcerstwo jest dla mnie sposobem życia... Dzięki niemu uczę się, jak
nieść dobro, miłość i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Nie potrafiłabym z niego
zrezygnować.
Kwapek, 18: Dla mnie harcerstwo to sposób wychowania i system moralny. Daje mi
ramy, w których mogę zawrzeć swój wybujały charakter.

Martyna, 15: Dla mnie harcerstwo jest jednym z sensów życia. Nie wyobrażam sobie,
co miałabym robić bez harcerstwa. Z harcerstwem mam najlepsze wspomnienia,
najlepsi ludzie i najlepsze przypały. Można to nazwać sposobem na życie.
Zuzanna, 17: Dla mnie harcerstwo to szkoła życia. Uczę się stawiać sobie granice
w świecie, gdzie wszystko mamy bez limitu. Uczę się poznawać granice swoich
własnych możliwości; dzięki harcerstwu wiem, że przeżycie trzech tygodni w lesie to dla
mnie największa przyjemność pod słońcem. Jako harcerka jestem człowiekiem i żyję z
ludźmi, dla ludzi!
Tusia, 13: Harcerstwo jest dużą częścią mojego życia. Tam uczę się więcej niż
w szkole, dowiaduję się nowych rzeczy i poznaję nowych ludzi, przyjaciół.
Zuzia, 15: Harcerstwo jest moją pasją, robię coś, co nie jest już tak bardzo popularne,
a szkoda. Nie wyobrażam sobie skończyć z tą pasją, jest to część mojego życia, coś dla
mnie bardzo ważnego.
Szpadel, 16: Jest to drogowskaz na drodze życia, czas spędzony z ludźmi, których
lubię w formie aktywnego wypoczynku. Miejsce, gdzie mogę spełniać swoje
wewnętrzne cele, przygotowanie na dorosłe życie.

A więc… na co czekasz?! :) Pod naszą szkołą działają dwie jednostki - 50 NGDH
“WRZOSIWO” dla harcerek, a także 20 NGDH “ALHAMBRA” dla harcerzy.

Opracowała:
Marta Karczewska

Warsztaty w InfoBoxie
Z reguły, jak słyszymy słowo “warsztaty” myślimy od razu jak beznadziejnie
i nudno będzie. Nie twierdzę, że nasza klasa była sceptycznie nastawiona, ale byliśmy
już na wielu zajęciach i nie każde wszystkim przypadły do gustu. InfoBox okazał się
zupełnie inny od reszty.
28 kwietnia w pięknie deszczowy dzień odwiedziliśmy sześćdziesięciopięcio
kontenerowy budynek przy ul. Świętojańskiej. Warsztaty były na początku zwykłe, bo
pani opowiedziała nam o architekturze Gdyni, o tym jaki wpływ otoczenia ma na wybór
np. naszych przyszłych mieszkań.
Druga część zajęć była na pewno dużo ciekawsza, bo podzieleni w grupy
projektowaliśmy teren InfoBoxu według naszego wyobrażenia, a później stworzyliśmy
makietę przyszłego skwerku Żeromskiego w 2015 roku.

Zajęcia trwały około 2 godzin.
W tym czasie pracowaliśmy z notesami, mapą, a także nad projektem makiety.

Nasza klasa 2gC w trakcie pracy

Korzystaliśmy z materiałów zakupionych w sklepie, a także z przyniesionych przez nas
pudełek po herbacie, rolek po papierze toaletowym itp.

Opracowały:
Ania Pałucha i Marysia Kiedrowicz

Jaki rower wybrać?
Z początkiem wiosny rozpoczął się sezon rowerowy. Czas wyciągnąć nasze
dwukołowce z piwnicy. Co jednak zrobić jeżeli nasz rower nie nadaje się już do
użytku? Najlepiej będzie zafundować sobie nowy egzemplarz.
Mam dla Was kilka wskazówek, które pomogą Wam w wyborze idealnego
roweru.
Aby wybrać rower najpierw powinniśmy zastanowić się po jakim rodzaju nawierzchni
będziemy jeździć:
1.
2.
3.
4.

Jezdnia
Ubity piach
Kamienie
Piach

A także ile chcemy na niego wydać pieniędzy. Pamiętajmy też, że rower czasem się
popsuje i będzie trzeba go serwisować, co również kosztuje, więc musimy zwrócić
uwagę na cenę części, które najczęściej się psują. W razie większych dylematów
poproś sprzedawce o pomoc.
Rower miejski: Najczęściej ten rower wybierają osoby, które chcą codziennie
dojeżdżać nim do pracy lub szkoły, czyli rower nadający się do miejskiej dżungli.

Rower górski: Ciężkie trasy to dla niego żadne wyzwanie.

Rower trekkingowy:
Ten rower pokona długie dystanse, wielodniowe wycieczki razem z wami, a przy okazji
zabierze wasz bagaż.
Rower BMX: Chcecie pokazać kolegom sztuczki to wybierz ten właśnie rower.

Rower elektryczny:
Macie mało sił w nogach albo chcecie szybciej dotrzeć do celu, to rower elektryczny jest
dla Was idealny.

Rower biegowy:
Rower biegowy to nic innego niż rower dla dzieci chcących mieć rower, jak starsi.

.
Rower zjazdowy: Często wybierasz się w góry i dużo tam zjeżdżasz? Nie ma nic
lepszego dla Ciebie niż rower zjazdowy.

Rower jednokołowy:
Lubisz wyzwania i chciałbyś spróbować czegoś nowego, może jazdy na jednośladzie?

Rower bicykl: Jesteś fanatykiem retro i chcesz, aby na ulicy dużo osób się patrzyło?
Zainwestuj w bicykl.

.

Ścieżki rowerowe w Gdyni

Opracował:
Michał Karczewski

European Cycling Challenge czyli Rowerowe Wyzwanie
Wreszcie zrobiło się ciepło! Z dnia na dzień pogoda się poprawia, dlatego warto
ruszyć się z domu! Nic lepiej nie wpływa na nasze samopoczucie, jak ruch.
Każdy chyba o tym wie, niejednokrotnie to słyszeliśmy. Ale czy każdy do tego się
stosuje? No niekoniecznie.
,,Nie chce mi się.’’ ,,Od jutra zaczynam się ruszać.’’ ,, Dziś nie mogę.’’ itd.
Jest wiele wymówek, jednak tak na dobra sprawę: kto woli siedzieć w domu nad
zadaniem domowym niż wyjść na spacer czy pobiegać? I przyznajcie sami: jeśli
już zostalibyście w domu, to zapewne nie po to, aby coś robić związanego ze
szkołą...
Ruch jest bardzo istotny, nie tylko dla zgrabnej sylwetki, ale też dla zdrowia!
Zwłaszcza, że 1 maja ruszyła kolejna edycja “European Cycling Challenge”.
Super wydarzenie, każdy może wziąć w tym udział. Polega to na tym, że przez
cały miesiąc drużyny - miasta z państw europejskich rywalizują w przejazdach
rowerowych.
Nasza Gdynia również jest jedną z grup! Warunkiem jest, że rower ma być
traktowany jako transport, np. zamiast samochodu czy autobusu. Swoje wyniki
kilometrowe zgłasza się w specjalnej aplikacji Cycling365, w tabeli wyników. Jak
na razie, Gdynia przejechała 10,690 km i jest na 11 miejscu.
Powalczmy o zwycięstwo!

Czy ktoś z was pomyślał o tym poważnie? Już nawet nie chodzi o to, abyśmy to
zrobili tylko dla wygranej. Są osoby, które biorą w tym udział każdego roku. Czy
żałują czasu poświęconego na to działanie? Oczywiście, że nie. Robią to dla
siebie. Trzeba wspomnieć, że taka forma aktywności wpływa również na nasze
zdrowie i wygląd. Naprawdę, zachęcam was, spróbujcie!

Opracowała:
Weronika Szymańska

Bluzy dla Sokoła!
Uczeń gimnazjum im. Franciszka Sokoła składa się z:
● rąk,
● głowy,
● nóg
i...:
● z bluzy!
Nie. Nie przewidziało się Wam...z bluzy! Samorząd zorganizował konkurs na
nadruk. Kiedy został on wybrany, przyszedł czas na zamówienia. Do wyboru było
kilka typów bluzy. W dodatku można było wybrać także kolor, by bluza idealnie
wpasowała się w uczniowskie gusta. Właśnie tak będzie wyglądała bluza:

Mamy nadzieję, że spodobają się Wam i każdy chętnie będzie je nosił! W końcu
taka bluza to wspaniała pamiątka.

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Relacja z koncertu The Fruitcakes
Dnia 11 kwietnia w ,,Wydziale Remontowym’’ w Gdańsku odbył się koncert
zespołu The Fruitcakes z okazji premiery ich debiutanckiej płyty.

Zespół czerpie inspiracje z brzmienia lat sześćdziesiątych - twórczości takich
wykonawców jak The Beatles, The Rolling Stones, czy Bob Dylan. W jego skład
wchodzą młodzi, niezwykle pozytywni i utalentowani mężczyźni: Kuba Zwolan,
Przemek Bartoś, Luki Tymański i Tomek Ziętek. Każdy z nich śpiewa i gra na
instrumencie, od gitary przez perkusję po harmonijkę. W tym roku udało im się
zgromadzić potrzebny materiał na debiutancki album i spełnili jedno ze swoich
największych marzeń. Album ma nazwę ,,Cukier, ciastka, miłość” i zawiera 12
autorskich utworów. The Fruitcakes wykonują je w języku polskim i angielskim.

W sobotę 11 kwietnia wiele osób przyszło do gdańskiego klubu, aby
zakupić pełną optymizmu płytę i posłuchać piosenek na żywo. Supportem był
artysta zwany Kilgoure. Powitał przybyłych ludzi i mocnym głosem zaśpiewał
kilka piosenek. Na koncercie było dużo fanów zespołu, którzy w szybkim tempie
wykupili płyty. Pozytywne brzmienia, przyjemna atmosfera i sympatyczne
towarzystwo sprawiło, że koncert będzie zapamiętany na długo.

Nie znacie The Fruitcakes? Najwyższa pora zapoznać się z twórczością tego
świetnego, polskiego boysbandu! Ich muzyka sprawi, że uśmiech nie zejdzie
Wam z twarzy przez cały dzień. :)
Oto profil zespołu na Facebooku:
https://www.facebook.com/TheFcakes?fref=ts
Znajdziecie na nim wiele informacji na temat płyty, członków zespołu, a także
konkretne daty i miejsca koncertów. Warto zajrzeć!
Serdecznie zachęcam do posłuchania piosenek The Fruitcakes na Youtube:

,,Cukier, ciastka, miłość!” https://www.youtube.com/watch?v=oWW8r-0yfAQ
,,Tell Me” https://www.youtube.com/watch?v=7YOwPgA2T5g
,,Ty i Ja’’ https://www.youtube.com/watch?v=7FOqe_7xpZY
,,Hallu Girl’’ https://www.youtube.com/watch?v=NRfCFRge2_4

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Recenzja książki: ,,Mroczne Umysły”
Autor: Alexandra Bracken
Wydawnictwo: Wydawnictwo Otwarte
Amerykę ogarnęła dziwna choroba OMNI, która sprawia, że
dzieci mają nadludzkie zdolności. Nikt nie wie, co jest źródłem tej
zarazy, ani jak ją wyleczyć. Dzieci zostają podzielone na grupy
oznaczone kolorami – Zieloni są niezwykle inteligentni, Niebiescy
potrafią poruszać przedmiotami za pomocą telepatii, Żółci władają
elektrycznością, a Czerwoni ogniem. Dla zwykłych ludzi każdy z
kolorów jest niebezpieczny, ale jest taki, który ze względu na ryzyko
postanowiono wybić - pomarańczowy.
Coraz więcej dzieci umiera. Jest coraz bardziej niebezpiecznie. Ruby w wieku dziesięciu
lat zostaje wywieziona do pierwszego i zarazem najgorszego obozu (teoretycznie)
rehabilitacyjnego – Thurmond. Jest ostatnią z Pomarańczowych, co oznacza, że potrafi władać
nad umysłami. Może wkraść się do Twoich myśli, usunąć Twoje wspomnienia, podrzucić jakąś
wizję, zmusić do czegoś lub wywołać dane emocje. Wszyscy w obozie myślą, że Ruby jest
Zielona, ale w rzeczywistości jest to oszustwo, które ma uchronić jej życie. Przedstawiciele jej
koloru są uznawani za potwory. Z resztą ona sama podziela to zdanie, mając wciąż w pamięci
to, co zrobiła swoim rodzicom…
Po sześciu latach męczarni w obozie Ruby zostaje niespodziewanie odbita. Przez kogo i
po co? Kogo spotka? Czy nauczy się kontrolować swoje zdolności? Tego już nie mogę
powiedzieć.
Bardzo wciągająca, oryginalna książka. Kiedy kogoś zachęcam do przeczytania, to
dziwnie na nią spogląda. Sama zastanawiałam się pewnego wieczoru „Co też ja sobie
kupiłam?”. Trochę denerwowała mnie główna bohaterka, która potem okazała się odważną,
samodzielną i twardą dziewczyną, przezwyciężającą strach. Po pierwszym rozdziale zdałam
sobie sprawę, że OMNI chwyciło mnie swoimi groźnymi szponami i tak łatwo mnie nie wypuści.
Jaka to powieść? Zaskakująca, refleksyjna, mroczna. Jeżeli ktoś nadal nie jest przekonany, to
dodam, że jest tam również wątek miłosny!
Tytuły poszczególnych części tworzą spójne, ciekawe zdanie – „Mroczne umysły” (tom
1), „Nigdy nie gasną” (tom 2), „Po zmierzchu” (tom 3). Kolejne zaskoczenie i oryginalność! A
spotkacie tego więcej, kiedy zagłębicie się w świat „Mrocznych umysłów”.
„Najmroczniejsze umysły skrywają się za fasadą najzwyklejszych twarzy”.
Opracowała (gościnnie) :
Zuzia Pobłocka

Kącik mody - wydanie czwarte
Wiosną pogoda jest zmienna. Musimy przygotować się na te zawrotne humory
wiosny. O tej porze roku nasza szafa powinna być pełna zarówno przewiewnych,
jak i ciepłych ubrań. Przygotowałam 2 zestawy na wiosenne dni - deszczowe lub
słoneczne - oraz informacje o hitach ubraniowych wiosny 2015.
Hity tej wiosny:
1. Srebrne buty - baleriny, sandały, trampki itd.

2. Ubrania w kwieciste wzory

3. Styl Boho - frędzle, wzory, pióra

4. Pastelowe kolory - szczególnie jasny zielony, różowy, żółty i niebieski

ZESTAWY WIOSENNE
Słoneczne stylizacje - dla niej i dla niego:

DZIEWCZYNA: Po lewej znajduje się przykładowy zestaw na piękny, słoneczny
dzień. Na zdjęciu urocza sukienka w niebieskim pastelowym kolorze. Do tego
idealna bez względu na okazję kurtka dżinsowa. Zawsze jest w modzie! Oprócz
tego kolejny hit tej wiosny: torebka z frędzlami w stylu Boho. Może pomieścić
wszystkie niezbędne rzeczy i jest bardzo oryginalna. Jasnoróżowe balerinki w
groszki i okulary w takim samym kolorze jak sukienka są dopełnieniem całej
stylizacji.
CHŁOPAK: Tym razem zdecydowałam się zaproponować stylizację także dla
chłopców. Zdjęcie po prawej stronie przedstawia wygodny i modny zestaw np. na
spacer. Błękitna koszulka i krótkie, ciemne spodenki pasują do siebie i z
pewnością będą wyglądać fajnie podczas wiosennej pogody. Okulary
przeciwsłoneczne to podstawa! Nie tylko chronią oczy przed promieniami słońca,
ale też dodają uroku każdemu. Na koniec 2 dodatki, które nigdy się nie znudzą :
kurtka dżinsowa i trampki Converse. Na zdjęciu kurtka ma szare rękawy, co
sprawia, że staje się ona bardziej oryginalna. Trampki w kolorze granatowym
świetnie pasują do całej reszty.

Deszczowe stylizacje - dla niej i dla niego:

DZIEWCZYNA: Jak już wspominałam, tej wiosny kwiaty są bardzo modne. Na
zdjęciu czarno-szary sweter w kolorowe kwiaty. Gdy jest zimno, płaszcz jest
niezbędny! Najlepiej żeby był z kapturem. Srebrne Vansy będą wyglądały
świetnie w połączeniu ze zwykłymi rurkami. Zamiast Vansów możesz wybrać też
czarne botki. Ostatnim dodatkiem jest duża, skórzana torba firmy Adidas modna i pojemna.
CHŁOPAK: Czarna skórzana kurtka powinna znaleźć się w szafie każdego
chłopaka! W tym zestawie ma ona kaptur i długie rękawy. Biały sweatshirt z
nadrukiem ,,LA’’ i casualowe dżinsy to idealne połączenie! Świetne na
deszczową pogodę. Do tego czarne buty ze sznurowadłami oraz skórzana torba.
W następnym wydaniu:
Modne lato 2015

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Porady urodowe - pięknie na wiosnę!
Tym razem coś szczególnie dla dziewczyn! Każda z nas lubi wyglądać pięknie i
zdrowo, ale nic się samo nie zrobi… Trzeba dbać o zdrowy wygląd skóry,
włosów i paznokci. Można kupować kosmetyki w drogeriach lub wybierać
domowe sposoby.
Oto nasze 4 skuteczne triki urodowe:
Propozycje Marysi
1. Uwielbiam maseczki! Nieważne czy kupione w sklepie, czy zrobione
samodzielnie. Działają kojąco, nawilżają i dokładnie oczyszczają cerę. Należy
używać ich 1-2 razy w tygodniu. Polecam maseczki firmy ,,Ziaja’’ i ,,Soraya’’, są
moim zdaniem najlepsze. Jeśli wolicie same przygotować maseczkę, poniżej
znajdują się 2 przepisy na domowej roboty maseczek oczyszczających na twarz:
Maseczka ze śmietany i cytryny:
Składniki: 4 łyżki stołowe śmietany, kilka kropli soku z cytryny
Sposób użycia:
1. Składniki wymieszać.
2. Wetrzeć w skórę twarzy i zostawić na 20 min.
3. Potem zmyć letnią wodą.

Maseczka z awokado:
Składniki: jedno awokado, łyżka śmietany
Sposób użycia:
1.Rozgnieść widelcem miąższ z awokado.
2. Utrzeć z łyżką śmietany.
3.Maskę nałożyć na twarz na ok. 20 min.
4.Po tym czasie zmyć wodą..
5.Stosować raz na tydzień.

2. Łamliwe paznokcie to problem, który
dotyczy nie tylko dziewczyn.
Aby zapobiec kruszeniu się paznokci należy
umyć je w oliwie i cytrynie. Dzięki tej kąpieli
staną się gładkie i mocne. Oprócz tego
polecam odżywkę do paznokci ,,Eveline’’ (na
zdjęciu).

Propozycje Zuzi:
1. Każda dziewczyna lubi mieć gładką skórę. W utrzymaniu jej w takim stanie
pomagają nam przeróżne kosmetyki: balsamy, żele oraz peelingi. Oto
przepis na dobry i skuteczny peeling.
Peeling cukrowy:
Składniki: 3 łyżki oliwy, 2 łyżki cukru.
1.Do miski wlej oliwę.
2. Dosyp cukier i wymieszaj z oliwą.
3. Nałożyć na skórę i lekko wmasować.
4. Zmyć letnią wodą.

2. Teraz coś dla włosów. Jeżeli chcecie poprawić kondycję swoich włosów to
mam dla was dobrą radę. Do swojej odżywki dodaj łyżkę miodu. Teraz druga
opcja - laminowanie włosów.
Składniki:
1. żelatyna spożywcza
2. miseczka
3. ciepła woda
4. odżywka
5. ręcznik
Jak laminować włosy?
1. Łyżkę żelatyny rozpuść w 3 łyżkach bardzo ciepłej wody i dokładnie
wymieszaj (do momentu aż znikną grudki) i pozostaw do ostygnięcia.
2. Umyj włosy i osusz je ręcznikiem.
3. Ostudzoną żelatynę o konsystencji żelu do mycia i nałuż na każdy kosmyk
włosów.
4. Pozostaw na max 30 min, a następnie spłucz.

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Playlista relaksacyjna
Każdy człowiek potrzebuje chwili odpoczynku, zwłaszcza po ciężkim tygodniu
pracy i nauki. Wystarczy kilka minut spokoju, aby poprawić swoje samopoczucie.
Relaks jest także skuteczny, gdy słuchamy przyjemnej, odprężającej muzyki.
Dlatego opracowałyśmy idealną playlistę, która pomoże przywrócić siły.
Usiądź lub połóż się wygodnie i posłuchaj piosenek z naszej listy:
1. Dawid Podsiadło - 4:30
2. Sam Smith - Stay With Me
3. Ed Sheeran - I See Fire
4. The Beatles - Strawberry Fields Forever
5. Taylor Swift - Safe and Sound
6. Louis Armstrong - What A Wonderful World
7. Tomek Ziętek - My Blue House
8. Marian Hill - One Time
9. Javetta Steele - I’m Calling You
10.
John Legend - All of Me

Udanego relaksu :)

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

DIY - ZRÓB TO SAM
Na pewno każdy z Was ma rzecz, której czas dobiegła końca. Nie trzeba jej jednak
wyrzucać. Oto pomysł na odrestaurowanie portfela.

,,Nowy stary portfel”
Potrzebne będą:
Portfel
Stara kaseta magnetofonowa
Mocny klej (np.kropelka)
Sposób przygotowania:
1. Rozdziel ściany kasety i wyjmij z niej taśmę.
2. Dokładnie oczyść wewnętrzne strony ścian kasety.
3. Nałóż klej na kasetę i przyklej do portfela.
4. Przytrzymaj ok 2 minuty by klej dobrze chwycił.

POWODZENIA!

A oto druga propozycja na odnowienie starej rzeczy.

,,Ramkowy organizer”
Potrzebne będą:
● ramka np. do zdjęć
● koronka
● klej lub taśma dwustronna
Więc do dzieła!.
1. Przytnij koronkę na szerokość ramy.
2. Po wewnętrznej części przyklej taśmę dwustronną (lub posmaruj klejem).
3. Przyklej koronkę.
To wszystko. Tylko tyle wystarczy, by zrobić piękną dekorację do pokoju! Taka ramka
może służyć do przechowywania biżuterii i nie tylko.

Opracowała: Zuzia Przeniosło

