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Wstępniak:
Wakacje… z pewnością każdy reaguje na to hasło z szerokim uśmiechem.
Czemu się dziwić? Wszystkim nam należy się odpoczynek od pracy i nauki!
Nasz kolejny numer gazetki będzie w większości związany z wakacjami.
Dowiecie się, jak przygotować przekąski na letnie, upalne dni, na jakie kolonie
się wybrać i co robić, aby nie dopadła Was nuda. Jeśli jeszcze nie słyszeliście
o Open’erze, to z pewnością artykuł Marysi przybliży Wam to muzyczne wydarzenie.
Zuzia przygotowała Kalendarz imprez, a Michał przypomni o znakach drogowych
czyli niezbędne informacje podczas bezpiecznej jazdy rowerem. Jak co miesiąc
Playlista, Kącik Mody i DIY.
Szczególną uwagę powinien także zwrócić wywiad i relacja z wizyty Dariusza
Michalczewskiego w naszej szkole! Nie zapomnijcie też o wywiadzie z Panem
Markiem Pauli, wzbogaconym o ciekawe zdjęcia, a także o recenzji Zuzi Pobłockiej!

Redakcja gazetki życzy miłego czytania!

Wywiad z nauczycielem: Pan mgr Marek Pauli
Czerwcowe wydanie ,,Sqlera’’ postanowiłyśmy wzbogacić o wywiad
z nauczycielem, bez którego nasza gazetka szkolna nie istniałaby. Dzięki Panu
Markowi Pauli zdobywamy niezwykle istotną w dzisiejszych czasach wiedzę,
a także mamy możliwość wykorzystywania jej w codziennym życiu. Jesteśmy
wdzięczne, że trafiłyśmy na tak wspaniałego nauczyciela.
Oto wywiad, który naprawdę warto przeczytać!
1. Co najbardziej ceni Pan w zawodzie nauczyciela?
Zawód nauczyciela jest zawodem dającym mnóstwo satysfakcji
z wykonywanej pracy. Teoretycznie nauczyciel nie produkuje żadnego przedmiotu,
jak rzemieślnik czy piekarz, a jego efekty pracy są nienamacalne - jednak jest
elementem całego systemu wartości, które może przekazać swojemu uczniowi.
Ciekawym dla nauczyciela jest długotrwała obserwacja, kiedy uczeń przychodzi do
swojej pierwszej szkoły i nieporadnie rozgląda się po szkolnych korytarzach. A po
kilku latach pewnym krokiem wychodzi do kolejnej szkoły - kolejnego etapu
edukacyjnego.
Jeśli po kilku latach przychodzi do mnie mnóstwo absolwentów, którzy
dziękują mi za pomoc w wyborze zawodu - to właśnie wtedy jest to dla mnie
największa satysfakcja.
2. Wiemy, że uwielbia Pan podróże. Którą z nich wspomina Pan najlepiej?
Podróże do odległych miejsc na ziemi, a często również tych bliskich stanowi sens
mojego życia. Podróże uczą mnie świata i jego zawiłości. Dzięki nim mam
porównanie, jak wygląda życie codzienne w innych miejscach na ziemi, jak cenne i
ulotne jest nasze życie, które jest tylko krótkim czasem, o którym możemy
swobodnie decydować.
Każda podróż jest dla mnie niezwykła, na każdą czekam z wytęsknieniem.
Jako mężczyzna nie jestem specjalnie sentymentalny czy romantyczny, jednak było
kilka momentów, których nie zapomnę do końca życia.
Jednym z nich była pobudka w środku nocy, około godziny trzeciej, w cudownej
miejscowości Palmira w środkowej Syrii, będącej obecnie areną zmagań wojennych.
Poprzedniego dnia sprawdziłem dokładnie, o której godzinie odbędzie się wschód
słońca i trzymając żonę za rękę, pędziliśmy po kamienistej pustyni na widoczną na
horyzoncie cytadelę, która położona na wysokim wzniesieniu, miała być dla nas
miejscem do jego obserwacji. Ponad godzinny bieg w głębokich ciemnościach
zakończył się sukcesem! Zdążyliśmy dosłownie na minuty przed mającym się odbyć
spektaklem.
A wyglądało to tak:

Najpierw nieśmiało pojawiło się słońce, które błyskawicznie pięło się ku górze...

...ciemności ustąpiły dosłownie natychmiast i zrobiło się jasno wszystko trwało 2-3 minuty! Od kompletnych ciemności, aż po oślepiające światło!

Kilka minut po wschodzie słońca, na środku pustyni. Zdjęcie przedstawia unikalne
grobowce królowej Zenobii położone w tzw. Dolinie Grobów. Są to wolnostojące
kamienne wieże grobowe o kwadratowej podstawie, pochodzące z I i początku II w.
W ich bogato zdobionych wnętrzach podestu chowano szczątki zmarłych.

Kilka minut po wschodzie słońca... wykończony, ale szczęśliwy.

3. Czy mógłby Pan zdradzić nam czym jest dla Pana informatyka?
Informatyka jest dla mnie drugą po podróżach życiową pasją, która nie przestaje
mnie fascynować i której uczę się każdego dnia. To najszybciej rozwijająca się
dziedzina nauki, która nie pozwala na zostanie w tyle - trzeba uczyć się cały czas.
Fascynujące w informatyce jest to, że z czasem adept tej ciekawej nauki jest w
stanie zrobić z komputerem dosłownie wszystko, co tylko chce i o czym marzy,
pomijając wszystkich fachowców i specjalistów z branży. Idealnym porównaniem
będzie mechanik, który omija serwis samochodowy bo sam potrafi sobie poradzić,
kiedy zepsuje się auto, czy piekarz, który nie kupuje chleba, bo sam potrafi upiec
sobie najlepszy pod słońcem. W takich sytuacjach odczuwa się największą
satysfakcję i przyjemność.

4. Jakie ma Pan hobby oprócz podróżowania?
Moim wielkim hobby, które zostało mi z dzieciństwa jest rower pod każdą postacią.
Mam już w garażu ich tyle, że niedługo garaż nie będzie się domykał. Kiedyś
trenowałem kolarstwo górskie, kiedy w naszym kraju rowery dopiero zaczęły być
popularnym hobby. Pamiętam czasy, kiedy jako jeden z pierwszych w latach ‘90-tych
kupiłem sprowadzony z zagranicy hełm rowerowy i dumnie w nim jeździłem, a
mijający mnie ludzie patrzyli na mnie jak na kosmitę :) Jednak hełm rowerowy
uchronił mnie swego czasu od poważnego wypadku w lesie, kiedy przy dużej
prędkości spadłem z roweru, hełm spełnił swoją funkcję przyjmując impet uderzenia i
pękł na pół. Nie czułem już wtedy nawet żadnego bólu, tylko strasznie było mi
szkoda zniszczonego hełmu :)

5. Czy mógłby Pan opowiedzieć nam o swoim pupilu?
Niektórzy pewnie słyszeli, że mam dosyć rzadką rasę psa - charta angielskiego
whippeta. To drugi najszybszy na świecie pies, zaraz po amerykańskich
greyhoundach, większych braciach mojego psa. Mój pies otrzymał ciekawe imię,
które częściej otrzymują ludzie, a nie zwierzęta - wabi się Mirek. Z jego imieniem
związana jest śmieszna historia. Z hodowli, z której go kupiliśmy, mój pies wyniósł
rodowodowe imię Amiri, które kompletnie nam nie pasowało. Próbowaliśmy
wymyśleć jakieś prostsze, ale pies reagował tylko na Miri :) Kiedy zareagował na
Mirek, wiedziałem, że imię zostało już przez niego wybrane. Paczka psich
przysmaków, podawana pojedynczo z akcentowaniem na imię, zrobiła swoje.
Po kilku minutach na swoje imię Mirek reagował koncertowo, więc nie trzeba było
tego zmieniać.

Mirek - maszyna do biegania…

...i po bieganiu :)

6. Czy jest Pan zadowolony z pracy nad redagowaniem gazetki szkolnej?
Zespół redakcyjny gazetki szkolnej w wersji elektronicznej prowadzę od kilku lat.
Bardzo się cieszę się, że członkowie redakcji mają tyle wspaniałych pomysłów,
którymi mogą obdarzyć całą społeczność szkolną - właśnie w formie elektronicznego
periodyku. Cieszy mnie fakt, że w zespole pracują uczniowie, którzy naprawdę
czerpią satysfakcję ze swojej pracy, co widać zwłaszcza w ostatnim roku szkolnym.
7. W jaki sposób pomaga Pan uczniom z problemami w nauce informatyki?
Nie da się ukryć, że poziom umiejętności informatycznych uczniów jest bardzo
zróżnicowany. Są w naszej szkole pasjonaci, którzy mają rozległą wiedzę - jak na
swój wiek i jak w każdej szkole, są wśród nas również uczniowie, którzy mają
zdecydowanie inną pasję niż informatyka.
Najważniejszy dla nauczyciela jest jednak fakt, że pomimo problemów z danym
zagadnieniem uczeń stara się przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu i z
zaangażowaniem dąży do celu, jakim jest opanowanie przerabianego materiału.
Jak na pewno wiecie, każdy uczeń może przyjść do mnie ze swoim problemem
informatycznym i zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Wszystko jest tylko
kwestią czasu.
8. Jakie są dla Pana najważniejsze wartości w życiu?
Rodzina, zdrowie, spokój ducha i uczciwe życie to trochę tendencyjne wartości w
ostatnich latach, ponieważ żyjemy w świecie różnych wartości, które nieustannie

wchodzą ze sobą w konflikt, jednak to właśnie takie wartości są dla mnie
najważniejsze.

Rozmawiały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Recenzja Zuzi Pobłockiej ,,Mechaniczny Anioł’’
Tytuł: Diabelskie maszyny. Tom I. Mechaniczny anioł
Autor: Cassandra Clare
Wydawnictwo: Mag wydawnictwo
Data premiery: 20.11.2013r.

Szesnastoletnia Tessa Gray przyjeżdża z Nowego Jorku do Londynu za
czasów wiktoriańskiej Anglii, aby odnaleźć jej pracującego tu brata, Nathaniela.
Jednak sprawy potoczyły się inaczej, niż miały. Dziewczyna zostaje uprowadzona do
Mrocznego Domu przez niejakie Mroczne Siostry. Dzięki ich torturom (a może raczej
przez nie) Tessa odkrywa w sobie niezwykły talent – możliwość zmieniania się w
inne osoby i zaglądania do ich umysłów. Dowiaduję się, że musi wyjść za człowieka
zwanego Mistrzem, i że jej talent zostanie wykorzystany do spełnienia jego niecnych
pragnień.
Z opresji ratuje ją William Herondale – nieziemsko przystojny Nocny Łowca,
bądź inaczej Nefilim. Jego gatunek – pół ludzie, pół anioły – utrzymuje porządek w
świecie Przyziemnych (ludzi) i Podziemnych (krzyżówek demonów i ludzi, czyli
wampirów, wilkołaków, czarowników itd.). Zwalczają demony i nie tylko, a teraz
muszą rozwiązać zagadkę Mistrza, mechanicznych ludzi i Tessy, która zostaje
wplątana w tę intrygę i stara się pomóc nowym przyjaciołom. Jej głównym celem jest
odnalezienie brata, ale niestety może ją to dużo kosztować. Podczas całej tej
przygody Tessa uświadamia sobie, że nie jest kimś zwyczajnym, że jej przypadek to
pierwszy taki w historii. Pojawiają się pytania: kim ona jest? Kim była w poprzednim
życiu? Kim jest Mistrz?
Mój opis pewnie nie zachęcił zbyt wielu do przeczytania tej powieści. Ja też,
szczerze mówiąc, nie lubię tego typu historii. Ale, ku swojemu zaskoczeniu,
przeczytałam dwa pierwsze tomy jednym tchem. Oficjalnie oświadczam, że nie
polecam książki pt. Mechaniczny Anioł. Ja gorąco polecam całą serię Diabelskie
maszyny! Każda strona, każde zdanie zaskakuje, pokazuje rozwiązania, których
czytelnik sobie nie wyobrażał, stawia nowe pytania, ale też wszystko wyjaśnia.
Mechaniczny Anioł z pewnością spodoba tym, którzy lubią kryminały, powieści
przygodowe, ale też romantyczne. Bo jednak, muszę przyznać, że pani Cassandra
Clare specjalizuje się w scenach miłosnych i można powiedzieć, że ich trochę
nadużywa, zwłaszcza w drugiej i trzeciej części serii… Ale czy to źle?
Gdyby ktoś zapytał mnie, co mi się najbardziej podobało w tej trylogii
odpowiedziałabym… Tak, z pewnością odpowiedziałabym: „William Herondale”.

Opracowała (gościnnie):
Zuzia Pobłocka

Spotkanie z Dariuszem Michalczewskim
Dnia 9 czerwca naszą szkołę odwiedził specjalny gość - Dariusz
Michalczewski. Niepokonany bokser przez 12 lat, założyciel fundacji
,,Równe szanse’’, mąż, ojciec 4 dzieci oraz mieszkaniec Gdyni.
Pana Dariusza powitała piosenka ,,Eye Of The Tiger’’ oraz głośne
oklaski uczniów gimnazjum i nauczycieli. Wszyscy byli pod wrażeniem
przybycia tak sławnej osoby.
Udało nam się zadać wiele pytań Panu Michalczewskiemu i chciałyśmy
podzielić się z czytelnikami gazetki tym, czego dowiedziałyśmy się od
naszego gościa.
Oto relacja ze zdjęciami ze spotkania:

Pan Dariusz wspominał o tym, że często pojawia się w szkołach, dlatego
doskonale wiedział jak zwrócić uwagę młodzieży, a także nauczycieli
( zwłaszcza WF-u ).

Oprócz autografów, Pan Darek przekazał dla naszej szkoły książki na temat
Jego życiorysu, a także pokazał nam swoje zwycięskie pasy bokserskie!

Na zdjęciu Pan Dariusz Michalczewski ,,Tiger’’ i Pan dyrektor Andrzej Gogola.

Wszyscy uczniowie z wielką chęcią odbierali swoje autografy i robili sobie
zdjęcia z ,,Tigerem’’ ! Niektórzy mieli nawet okazję zadać własne pytania.

Tego dnia Marysia i Zuzia z naszej redakcji mogły wcielić się w role
,,szkolnych dziennikarek’’ i zadawały Panu Darkowi pytania.
Na koniec pamiątkowe zdjęcie!

Liczymy na to, że w naszej szkole będzie odbywało się coraz więcej

tak ciekawych spotkań! Z pewnością wizyta Pana Dariusza
zapadnie nam wszystkim w pamięci. Oby tak wspaniałe osoby jak
On odwiedzały nas i dzieliły się z nami swoją historią i wiedzą.
Panie Dariuszu, dziękujemy za przybycie !

Więcej zdjęć: http://www.zs13gdynia.pl/galeria/20142015/darekm/index.htm

Tekst: Marysia Kiedrowicz
Zdjęcia: Pan Marek Pauli

Dzień Europejski w naszej szkole
Co roku w naszej szkole odbywa się niesamowicie pozytywne wydarzenie, wszystkie
klasy gimnazjalne przebierają się i razem świętują Dzień Europejski. Każda klasa ma
wyznaczone miejsce na przedstawienie swojego kraju. Zabawy, quizy, pokazy,
jedzenie charakterystyczne dla danego państwa i wiele innych atrakcji - to wszystko
sprawia, że nie wyobrażamy sobie roku szkolnego bez tej ,,imprezy’’. Oto zdjęcia :

Szkoła Podstawowa także świętowała ten dzień :)

Opracowała :
Marysia Kiedrowicz

Open’er Festival
Zbliża się jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce!
Już 1 lipca zawitają do naszego miasta gwiazdy światowej muzyki!
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym wyjątkowym festiwalu,
zachęcam do przeczytania tego artykułu.
Od 2002 roku na lotnisku Gdynia - Kosakowo odbywa się festiwal muzyki i sztuki,
który za każdym razem gromadzi dziesiątki tysięcy fanów z całego świata. Oprócz
licznych koncertów można wybrać się na pokaz mody, ,,Silent Disco’’ czy spektakl
w teatrze. Co roku Gdynię odwiedzają zagraniczni wykonawcy, jak i polscy artyści.
Oto lista tegorocznych wykonawców:

Jedno jest pewno…warto zainwestować w bilety na to niesamowite wydarzenie.
Wspomnienia zostają na całe życie. Każdy fan muzyki powinien chociaż raz wziąć
udział w tym festiwalu. Zapewniam, że pozytywna energia naładuje Was na cały rok.
Szczególnie polecam tych artystów:

Od góry:
Drake: ,,Started From The Bottom’’
https://www.youtube.com/watch?v=eEpDiHNoSkw
,,Hold On We're Going Home’’ https://www.youtube.com/watch?v=qV51tzZMAMk
Disclosure: ,,F For You’’ https://www.youtube.com/watch?v=5TUIciKQzxI
,,Latch (feat. Sam Smith)’’ https://www.youtube.com/watch?v=2A7nb7XWsCc
Mój ulubiony zespół
Years&Years: ,,Take Shelter’’ https://www.youtube.com/watch?v=Z0atZQSUE80
,,King’’ https://www.youtube.com/watch?v=g_uoH6hJilc
Curly Heads: ,,Reconcile’’ https://www.youtube.com/watch?v=1Eu03zorGe0

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Kalendarz Imprez
Zbliża się czerwiec, a wraz z nim coraz cieplejsze dni i więcej
czasu. By dobrze go wykorzystać najlepiej udać się na jakąś
akcję. Czerwiec jest przepełniony wszelkiego rodzajem zabaw,
wiec na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie.

VII festiwal tańca w Gdańsku – 5 – 14 Czerwca w ŻAK scena teatralna
Gdyńskim festiwal bluesa – 4 – 7 Czerwca, Skwer Arki Gdynia ( wystąpią
min. Red Phone, jackie Venson )
Cudawianki – 20 Czerwca na Plaży Śródmieście Gdynia, 12:00-2:00
Festiwal Traffic Designu – 8 - 28 Czerwca, Gdynia
Jam Session – 30 Czerwca, Blues Club, Gdynia
Turniej i festyn rodzinny – 30 Czerwca, Sopot Błonie o godzi 9:00
Wiosna filmów w KinoPorcie – 9 - 13 Czerwca, Gdańsk ul. Strajku
Dokeròw 5
Wielki przejazd rowerowy – 14 Czerwca, Trójmiasto
Noc Świętojańska – 19 Czerwca, Gdańsk, Brama Oliwska
Gdańsk DocFilm festiwal – 11 – 14 Czerwca, Gdańsk, Europejskie
Centrum

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Wakacyjne podróże
Gdy nareszcie nadejdzie upragniony czas
wypoczynku, zapewne każdy z was będzie
miał ochotę po prostu usiąść i nic nie robić.
Żadnych zadań domowych, zero nauki. Ale
czy w ten sposób fajnie spędzicie wakacje?
No chyba nie.
Czemu gdzieś nie wyjechać? To też dobry
pomysł, aby odpocząć i zapomnieć o szkole. Dajmy na to np. jakieś kolonie
lub podróże za granicę...
Chciałabym przedstawić wam parę ciekawych propozycji dotyczących obozów
oraz najpopularniejszych miejsc na spędzanie tych dwóch wolnych miesięcy.

1. Obóz żeglarski
Organizator: Jacht Klub Marynarki Wojennej “Kotwica”.
Miejsce: Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie.
Termin: 03.08 - 16.08.2015r.
Zakwaterowanie: na terenie ośrodka dostępne są: hotel z pokojami 2,3,4 lub 5
osobowymi, pawilony mieszkalne; stołówka z kuchnią; tereny sportowe: boiska
do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.
Zajęcia: każdego dnia są organizowane zajęcia żeglarskie, zajęcia z grupą
Militarnych w lesie, do tego ogniska, wspinaczka, wycieczki rowerowe,
kąpielisko, dyskoteki, regaty, zajęcia plastyczne.
Możliwość zdawania na patent żeglarski.

2. Kolonia taneczna nad morzem
Organizator: OW Bałtyk, strona Kogis - Portal Turystki Dziecięcej.
Miejsce: Krynica Morska, OW Bałtyk.
Termin: 28.06 - 08.07.2015r., 09.07 - 19.07.2015r., 20.07 - 30.07.2015r., 31.07 10.08.2015r., 11.08 - 21.08.2015r.
Zakwaterowanie: kameralny pensjonat kolonijny, pokoje 2-5 osobowe z
łazienkami, wielofunkcyjne boiska, miejsce do grillowania, świetlica, stół do ping
ponga, kuchnia.
Zajęcia: zajęcia taneczne, warsztaty wizażu, plażowanie i kąpiele morskie,
warsztaty bursztynowe, park linowy, ognisko, dyskoteki, karaoke.
Możliwość kupienia wycieczki specjalnej.

3. Obóz jeździecki
Organizator: Klub Jeździecki “Wolica”.

Miejsce: Klub Jeździecki “Wolica” i okolice.
Termin: 28.06 - 09.07.2015r., 26.07 - 06.08.2015r., 07.08 - 18.08.2015r., 19.08 30.08.2015r.
Zakwaterowanie: więcej informacji na stronie stadniny.
Zajęcia: zajęcia praktyczne, dyżury w stajni, jazda konna, wykłady, opieka nad
końmi, zajęcia integracyjne, siodłanie, czyszczenie.
Możliwość przyjazdu z własnym koniem.

4. Obóz językowy
Organizator: Akademia Języków Obcych LEKTOR.
Miejsce: Sztutowo.
Termin: 06.07 - 19.07.2015r., 20.07 - 02.08.2015r.
Zakwaterowanie: Ośrodek wypoczynkowy “Promyk”.
Z|ajęcia: nauka języka angielskiego/niemieckiego/hiszpańskiego, realizacja
projektu filmowego, turnieje sportowe, dyskoteki, ogniska, konkursy, wycieczki.
Możliwość udziału w dalszych wycieczkach.

Opracowała:
Weronika Szymańska

Kącik mody - wydanie piąte
Pora na kolejne wydanie mojego artykułu dotyczącego mody! Pogoda sprawia, że
nabieramy ochoty na kolorowe, przewiewne no i wygodne ubrania. Uwielbiam letnie
stylizacje, bo przywołują wspomnienia z wakacji pełnych słońca. Dlatego podzielę
się z Wami moimi radami i zestawami ubrań idealnymi na piękną pogodę.

7 modowych rad :
1. Pamiętajcie, że latem możecie zaszaleć z kolorami i wzorami! Warto czasami
zaryzykować, żeby wyglądać oryginalnie.

2. Masz swój styl i nie lubisz wyglądać jak inni? Świetnie! Wykorzystaj to i
spróbuj eksperymentować z ciuchami!

3. Nie musicie wydawać fortuny na ubrania! Jest wiele sklepów, w których
można znaleźć tanie, a zarazem modne ubrania.
4. ,,Może jeszcze kiedyś to ubiorę.’’- typowa wymówka. Pozbądźcie się z
Waszych szaf ubrań, których już nie nosicie. Są zbędne i tylko zabierają
miejsce na nowe rzeczy. Nie musicie ich wyrzucać, warto oddać je osobom,
które mogą ich potrzebować.
5. Nie ma nic przyjemniejszego niż zakupy! Weź swoją przyjaciółkę i idźcie na
wspólne zakupy do centrum handlowego.

6. Wybierajcie ubrania i kolory, w których czujecie się najlepiej. Podstawą jest
dobre samopoczucie!
7. Bądź sobą! Inspiruj się, ale miej swój własny, niepowtarzalny styl. Pamiętaj,
że jesteś najlepszą wersją samej siebie. :)

Letnie stylizacje na każdą okazję
Zestawy dla przyjaciółek - idealne na wspólne wyjście ze znajomymi.

Zestaw dla elegantki - nonszalancja i wygoda w jednym.
Kapelusz ochroni przed słońcem, a kamizelka przed chłodną morską bryzą.

Zestaw dla romantyczki - ta sukienka jest nie tylko modna, ale też urocza.

Zestaw dla fanki stylu Boho - frędzle i charakterystyczne wzory są hitem tego lata!

W następnym numerze: Styl Beyoncé.

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Wakacyjne przekąski
Latem mamy więcej czasu na przyrządzanie samodzielnie potraw, a przede
wszystkim możemy korzystać z większej, zdrowszej palety produktów. O tej porze
roku mamy większe zapotrzebowanie na pełnowartościowe posiłki, ponieważ
uprawiamy sport, spędzamy czas na świeżym powietrzu i spalamy dużą ilość kalorii.
Aby odpowiednio je uzupełnić, nasza dieta powinna być pełna warzyw i owoców.
Mam dla Was kilka przepisów na zdrowe, szybkie i smaczne przekąski, które
zaspokoją Wasze pragnienie i głód!

Owocowe szaszłyki
Składniki:
● wybierz taką samą ilość swoich ulubionych owoców, mogą być to
np.truskawki, arbuz, banany, kiwi, winogrona czy też ananas
Sposób przygotowania:
Umyj owoce i pokrój je na małe kawałki. Nabijaj pokrojone owoce na długie
wykałaczki i delektuj się orzeźwiającym smakiem lata! Prawda, że proste?

Sałatka z paluszków krabowych
Składniki:
● opakowanie paluszków surimi
● 2-3 łyżki majonezu
● 3-4 łyżki jogurtu naturalnego
● 6-7 rzodkiewek
● mała cebula
● ½ ogórka
● 3 jajka
● sól i pieprz
● szczypiorek do dekoracji
● krakersy
Sposób przygotowania:
Ugotuj jajka. Zdejmij folię z paluszków i pokrój je w drobną kostkę. Następnie
pokrój rzodkiewki, cebulkę, ogórka, a ugotowane jajka przetrzyj na tarce o
drobnych oczkach. Zmieszaj składniki w misce i dodaj majonez oraz jogurt.
Przypraw solą i pieprzem. Na koniec dodaj szczypiorek do dekoracji.
Jeśli chcesz możesz rozprowadzić przyrządzoną potrawę na krakersy.

Milkshake z ciastek Oreo
A teraz coś dla miłośników czekolady! Pamiętajcie, czekolada też jest zdrowa
;)

Składniki :
● duże opakowanie ciastek Oreo
● mleko
● bita śmietana do dekoracji
● kakao

Sposób przygotowania:
Pokrusz ciasteczka i wrzuć je do pojemnika do robienia kostek lodu. Zalej
mlekiem. Pozostaw w zamrażarce na kilka godzin. Następnie wrzuć powstałe
kostki do blendera. Zmiksuj je i wlej do szklanek. Dodaj bitą śmietanę i kakao i
udekoruj ciastkiem Oreo.

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Aktywne Wakacje
Wakacje to idealny czas na wyrobienie formy. Bieganie, rower to idealne
treningi dla naszego ciała. Podczas wakacji, kiedy mamy dużo czasu dobrze
jest więc połączyć przyjemne z pożytecznym. Kąpiel w morzu, czy też
przejażdżka na rowerze są nie tylko dobrą zabawą, ale i sposobem na
utrzymaniu dobrej kondycji podczas wakacji.
Bieganie jest skutecznym sposobem na naszą figurę. Nie tylko poprawia formę, ale i
samopoczucie. Półgodzinny poranny bieg pozwala nam czuć się świeżo przez cały
dzień. Nie trzeba jednak wstawać o świcie. Bieganie nie jest też obowiązkiem lecz
przyjemnością.

Rowerem na plażę!
Latem trzeba wykorzystać pogodę i zamiast autem lub autobusem na plażę można
wybrać się rowerem. To nie tylko przyjemność, ale i pożytek. Wysiłek podczas jazdy
może wynagrodzić nam relaks podczas słonecznej kąpieli. Rower to także idealny
sposób na podróżowanie i zwiedzanie. Ciepły wiatr może dodatkowo umilić nam
podróż.

Na pewno każdy z Was podczas wakacji kąpie się w morzu lub jeziorze. Jest to
przyjemna i orzeźwiająca rozrywka, a zarazem intensywny trening dla naszego ciała.
Jeżeli w pobliżu nie ma jednak morza to można udać się na basen. Pływanie
podczas upalnych dni wakacji pomoże nam się ochłodzić, a przy okazji zadbać o
formę

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Bezpieczne wakacje na rowerze - najważniejsze zasady
Rower jest pojazdem. Rowerzysta powinien poruszać się drogą dla rowerów lub
jezdnią. Oto najważniejsze znaki i symbole, które powinni znać rowerzyści:

Droga dla rowerów – wydzielona (od chodnika i jezdni) specjalna część
drogi dla rowerzystów. Nie mogą się na niej poruszać piesi (w tym rolkarze), ani
samochody. Przekreślony znak oznacza koniec drogi rowerowej, ale nie oznacza, że
nie możemy kontynuować jazdy – musimy znaleźć po prostu inną część drogi do
tego przeznaczoną.

Droga dla pieszych i rowerów – część drogi przeznaczona dla ruchu
pieszych jak i rowerzystów. Tu: wersja z linią pionową oznacza tak ciąg, gdzie część
rowerowa jest po jednej ze stron. Na tej stronie obowiązują zasady takie jak na
drodze dla rowerów.

Droga dla pieszych i rowerów (linia pozioma) - różnica ze znakiem wyżej
polega na tym, iż na tej drodze pierwszeństwo mają piesi! Rowerzyści
powinni jechać dostatecznie wolno i ostrożnie.
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów – to znak dla kierujących
pojazdami na jezdni, ale warto wiedzieć, że to najczęściej jedyne miejsca,
gdzie możemy przejechać z drogi dla rowerów przez jezdnię ulicy. Dla
rowerzystów przejazdy oznaczone są przerywanymi liniami obok zebry.
Przez przejścia dla pieszych (zebra) rowery powinniśmy prowadzić pieszo.
Są też osobne od przejść przejazdy (podobny znak, bez pieszego).
Zakaz wjazdu rowerów – oznacza część drogi, której nie
wolno poruszać się rowerem. Najczęściej są to ulice
o dużym natężeniu ruchu.

Opracował:
Michał Karczewski

Playlista wakacyjna
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami! Każde wakacje kojarzą nam się z podróżami,
czasem wolnym od nauki i pracy, a także z imprezami. Ale nie ma imprezy bez
odpowiedniej muzyki, dlatego przygotowałyśmy dla Was playlistę z piosenkami,
które sprawdzą się podczas każdej dyskoteki na obozie.

1. Years & Years - Take Shelter
2. Major Lazer & DJ Snake - Lean On (ft. MØ)
3. Zedd - Papercut (ft. Troye Sivan)
4. Taylor Swift - Shake It Off
5. Omi - Cheerleader (Felix Jaehn Remix)
6. Justin Timberlake - Take Back The Night
7. Beyonce - Single Ladies
8. Pharrell Williams - Gust of Wind (feat. Daft Punk)
9. The Black Keys - Lonely Boy
10. Dawid Podsiadło - Trójkąty I Kwadraty

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

DIY - Zrób to sam!
Wakacje zbliżają się coraz większymi krokami, dlatego w tym wydaniu Do It Yourself
pokażę Wam coś kojarzącego się z wakacjami. Na pewno większości z Was
wakacje kojarzą się z lodami. Oto pomysł jak zrobić ten orzeźwiający deser, jednak
w innej postaci.

LODOWA PINIATA
Do jej wykonania będziemy potrzebować starych gazet, kartki A4, bibuły, balonu.
Więc do dzieła!
1. Na początku posmaruj cały balon klejem (najlepiej Wikol). Nastęnie oklej go
kawałkami gazety i ponownie pokryj warstwą kleju. Poczekaj, aż wyschnie.
2. Wykonaj te same czynności z kartką zwiniętą w kształt rożka.
3. Po wyschnięciu, szpilką przekuj balon i sklej obie części.
4. Bibułę potnij na cienkie pasku i owiń obie części.
5. Jeżeli chcecie, aby wasza piniata nie była tylko ozdobą, to przed sklejeniem
wrzućcie do rożka cukierki, czy też inne smakołyki.

LETNIA NARZUTKA - Teraz coś specjalnie dla miłośników mody!
Na pewno każdy z Was posiada w domu stary, za duży T - shirt.
Oto sposób, by nieciekawą bluzkę przemienić w zupełnie nową rzecz.
Do wykonania tego pomysłu będziemy potrzebować dużego T-shirta i nożyczek.
Zaczynamy:
1. Odetnij rękawy.
2. Znacznie powiększ otwór na szyję.
3. Z przodu przetnij koszulkę w połowie tak, by powstało coś w rodzaju
kamizelki.
4. Po bokach wykonaj tą samą czynność.
5. Aby połączyć obie części na ramionach zawiąż supły

Powodzenia!
Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Kultura dostępna
Rusza nowa akcja - ,,Kultura Dostępna.’’ Tegoroczne, najlepsze
filmy będą ponownie wyświetlane w kinach m.in w naszym
gdyńskim kinie Helios w Rivierze.
Oto repertuar na czerwiec, lipiec i sierpień :
11 czerwca - ,,Mundial. Gra o wszystko’’
18 czerwca - ,,Fotograf’’
25 czerwca - ,,Serce, serduszko’’
2 lipca - ,,Warsaw by night’’
9 lipca - ,,Ziarno Prawdy’’
16 lipca - ,,Carte Blanche’’
23 lipca - ,,Rejs’’
30 lipca - ,,Miasto 44’’
6 sierpnia - ,,Wałęsa człowiek z nadziei’’
13 sierpnia - ,,Drogówka’’
20 sierpnia - ,,Disco Polo’’
27 sierpnia - ,,Tajemnica Westerplatte’’
Więcej szczegołów na stronach:
http://www.helios.pl/42,Gdynia/Aktualnosci/Szczegoly/id/4744/KulturaDostepna-%E2%80%93-nowy-cykl-w-kinach-Helios!
http://kulturadostepna.pl/

Opracowały:
Zuzia Przeniosło i Marysia Kiedrowicz

