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Wstępniak
To już ostatni numer gazetki ,,Sqler’’ w tym roku szkolnym. Ale
spokojnie, wracamy po wakacjach z nowymi artykułami!
W tym wydaniu znajdziecie m.in. kolejny wywiad z nauczycielem - Panią mgr
Agatą Kitkowską, kontynuację ,,Wakacyjnych przekąsek’’ i jak co miesiąc
Kącik Mody, Playlistę i DIY. Tym razem Michał przygotował, a następnie
przeprowadził ciekawą ankietę wśród uczniów gimnazjum. Oprócz tego
pokażemy Wam, co zrobić, aby zabić wakacyjną nudę i ochronić się przed
słońcem. Szczególnie polecamy recenzję napisaną przez Zuzię Pobłocką,
relację Marysi z koncertu piosenkarki Taylor Swift, a także podsumowanie roku
szkolnego i opis balu gimnazjalnego, które opracowała Zuzia.

Życzymy udanych i słonecznych wakacji wszystkim czytelnikom!
Redakcja Sqlera

Wywiad z nauczycielem : Pani mgr Agata Kitkowska
Zapraszamy do przeczytania ostatniego w tym roku szkolnym wywiadu z
nauczycielem, mianowicie z Panią Agatą Kitkowską. Pani Agata uczy w naszej
szkole języka niemieckiego. W tym wywiadzie znajdziecie sporo ciekawostek.
Dowiecie się m.in. o ulubionym zespole Pani Agaty.
1. Kiedy i jak zainteresowała się Pani językiem niemieckim?
Zawsze chciałam robić coś czego inni nie robią. Tym sposobem nie znając języka
niemieckiego, znalazłam się w liceum w klasie z rozszerzonym językiem niemieckim.
5 godzin w tygodniu. Wyobrażacie sobie? Niestety moja nauczycielka nie darzyła
mnie zbytnią sympatią i stawiała same dwóje i jedynki. Któregoś dnia postanowiłam
zrobić jej na złość i nauczyć się niemieckiego. Zapisałam się na dodatkowe zajęcia
i w dwa lata udało mi się zrobić certyfikat. (Oczywiście w tajemnicy przed
nauczycielką). Kiedy przed maturą dowiedziała się o tym, zrobiła tylko wielkie oczy
i przestała mnie w końcu dręczyć. Muszę się przyznać, że do dzisiaj czuję wielką
satysfakcję.:)

2. Czy według Pani istnieje niechęć uczniów do nauki języka
niemieckiego?
Tak, tą niechęć bardzo często obserwuję już na pierwszych lekcjach. Zazwyczaj
zadaję uczniom pytanie z czym kojarzą się im Niemcy. Jak się możecie domyślać
na pierwszym miejscu jest niestety II Wojna Światowa i Adolf Hitler. Miałam kiedyś
ucznia, który się cieszył z negatywnych ocen, bo jak to mówił :”Dziadek będzie ze
mnie dumny”. Niechęć przekłada się na brak motywacji do nauki. Na lekcjach
próbuje odwrócić ten negatywny trend, co niekiedy wydaję się być niemożliwe.
Musicie wiedzieć, że Niemcy to przede wszystkim świetna technologia z której na co
dzień korzystamy: auta, sprzęty domowe, lekarstwa a nawet cukierki no i Wasza
ukochana Nutella ;-)

3. Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przyjemność?
Pewnie. Jakby nie sprawiała, to nie byłoby mnie tutaj teraz.
4. Jak często odwiedza Pani Niemcy?
Niestety bardzo rzadko. Moja rodzina nie pochodzi z Niemiec, nie mam tam
krewnych. Ostatnio jednak obiecałam sobie nadrobić zaległości i tym sposobem
odwiedziłam podczas ferii zimowych Berlin, a w wakacje zamierzam zwiedzić Rugię
wzdłuż i wszerz.
5. Jakie ma Pani hobby?
Nie mam konkretnego hobby, ale od pewnego czasu podpatruję na różnych blogach,
jak można w miarę łatwo i tanio zrobić własnoręcznie przedmioty użytku domowego.

Mogę się pochwalić, że ostatnio stałam się właścicielką własnoręcznie wykonanej
lampki nocnej. Cudeńko.

6. Jaki jest Pani ulubiony rodzaj muzyki?
Zaskoczę Was, ale nie jest to muzyka niemiecka. Od jakiegoś roku jestem
oczarowana zespołem OneRepublic, a zwłaszcza tekstami ich piosenek. Uważam,
że Ryan Tedder jest niesamowitym tekściarzem i zna się na tym co robi. Pewnie
tego nie wiecie, ale wiele hitów gwiazd takich jak Beyonce, Adele, Ellie Goulding czy
Leony Lewis pochodzi właśnie spod jego pióra.

7. Jakie jest Pani ulubione słowo po niemiecku?
Lubię wszystkie słowa, które mają w sobie głoskę „Sch”. Świadczą o tym że słowo
jest typowo niemieckie, takie jak np. dobrze Wam znany motylek „Schmetterling”. Ale
moje ulubione to (mam nadzieje, że uda się wam to przeczytać) „Schornsteinfeger”kominiarz. Do niczego niepodobne, ale ma w sobie urok.
8. Czy ma Pani zwierzę?
16 lat miałam psa.

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Bal gimnazjalny
W piątek 12 czerwca odbył się bal trzecich klas. Tego wieczoru każdy czuł się
wyjątkowy. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele bawili się wspaniale.
Rozpoczął go uroczysty polonez. Pięknie wystrojone dziewczęta, często
trudno było rozpoznać. Po uroczystym tańcu wszyscy udali się na stołówkę,
gdzie wbrew pozorom prawie nikt nic nie jadł. wszyscy bawili się tak dobrze,
tańcząc w rytm muzyki, że nie było mowy o odpoczynku. Oczywiście punktem
kulminacyjnym był tort, który uczniowie zjedli wspólnie ze swoimi
nauczycielami.
Oto zdjęcia z tego pamiętnego dnia:

Nauka w gimnazjum dobiega końca, ale przyjaźń nadal trwa!

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Jak wygląda praca nad gazetką szkolną?
Gazetka szkolna funkcjonuje już od 5 lat. Do tej pory redakcja zmieniała się
wielokrotnie. W tym roku szkolnym nasza ekipa liczyła 7 osób.
Jako redaktorka naczelna postanowiłam podzielić się z Wami informacjami na
temat powstawania artykułów i kilka ciekawostek o reporterach gazetki!
W czwartki o godzinie 14:40 spotykamy się w sali 40, aby wspólnie
zastanawiać się nad artykułami. Udało nam się wydać już 7 numerów
,,Sqlera’’! W każdym z nich znajdowały się wywiady, playlisty, porady,
recenzje, reportaże i wiele innych. Cieszymy się, że nasza praca została
doceniona, ponieważ coraz więcej uczniów czyta gazetkę, nad którą ciężko
pracujemy. Osobiście nie wyobrażam sobie roku szkolnego bez ,,Sqlera’’!
Dzięki niemu mogę robić to, co kocham i dzielić się tym z Wami! Mam
nadzieję, że Wy również czerpiecie z tego korzyści. Liczę na to, że co miesiąc
każdy z Was znajduje tu coś dla siebie.
Teraz pora na kilka ciekawostek dotyczących naszej ekipy:

Zuzia Przeniosło to osoba niezwykle kreatywna, wiecznie
uśmiechnięta i sympatyczna. Interesuje się teatrem, lubi styl retro i ma milion
pomysłów na minutę! Mogę ją bez wahań nazwać moją najlepszą przyjaciółką, bo
mimo tego, że się różnimy, uwielbiamy spędzać razem czas. Zuzia i ja piszemy
często wspólne artykuły, zwłaszcza wywiady i playlisty.

Marysia Kiedrowicz to ja! Kocham muzykę, interesuję się kinem i
modą. Moją pasją są także sport oraz podróże. Do redakcji dołączyłam w styczniu
tego roku i wcale nie żałuję tej decyzji, bo pisanie artykułów sprawia mi ogromną
przyjemność. Zajmuję się Kącikiem Mody, playlistami, wywiadami, oraz wyglądem
gazetki. Uwielbiam także relacjonować wydarzenia ze szkoły i poza nią.

Ania Pałucha to jedna z najsympatyczniejszych osób, jakie znam!
Zaraża swoim śmiechem, potrafi pomóc w trudnej sytuacji i może pochwalić się tym,
że już od wielu lat jest gospodarzem klasy 2gC! Interesuję się sportem, szczególnie
tańcem i jazdą na nartach, geografią, językami obcymi oraz książkami.

Marta Karczewska kojarzy mi się z dobrym poczuciem humoru i
książkami. Lubi czytać, jest harcerką i totalnie różni się od swojego młodszego brata,
Michała. Jej największą pasją jest plastyka, uwielbia malować. Oprócz tego lubi
podróże oraz interesuje się wystrojem wnętrz. Marta pisze na różne tematy, dlatego
jej artykuły nie powtarzają się i są warte przeczytania!

Michał Karczewski uwielbia zwierzęta, zwłaszcza koty i psy, bardzo
dobrze zna się na gotowaniu i lubi zaskakiwać innych zagadkami i pomysłami.
Czasami wciela się w rolę magika i pokazuje różne sztuczki. Na szkolnych
przerwach opowiada o swoim ukochanym kocie i o tym, co ostatnio ugotował. Michał
pisze zwykle o przepisach, informatycznych radach oraz o sporcie.

Weronika Szymańska to niemal wzorowa uczennica. Miła,
inteligentna, pomocna i towarzyska. Lubię z nią rozmawiać na przerwach, bo zawsze
ma znakomity humor. W wolnym czasie żegluje, czyta książki i opiekuje się młodszą
siostrą, Zuzią. Jej autorskim artykułem jest Dietoradnik czyli połączenie diety z
poradnikiem. Przepisy Weroniki są zdrowe, smaczne i proste!

Kaja Pałasz to moim zdaniem niezwykle pozytywna pesymistka z
serdecznym uśmiechem. Bardzo dobrze się uczy, uwielbia fotografować i kocha
konie. Jest także wielką fanką muzyki, co roku chodzi na Open’era! Jej pasją są
także podróże. Jej talent do robienia niesamowitych zdjęć sprawia, że gazetka jest
jeszcze piękniejsza!
Warto wspomnieć, że bez Pana Marka Pauli gazetka nie istniałaby!
Pan Marek to wielki miłośnik podróży, nauczyciel informatyki oraz bardzo życzliwy
człowiek. To dzięki niemu co miesiąc na stronie szkoły pojawiają się efekty naszej
pracy. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za zaangażowanie i pomoc.

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

ANKIETA
W piątek 12 czerwca w naszej szkole przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą
wakacji. Zapytaliśmy uczniów gimnazjum gdzie zamierzają spędzić wakacje w
tym roku. Przedstawiam wyniki ankiety:
1. Najwięcej z Was odpowiedziało, że wyjedzie gdzieś z rodzicami,
ponieważ 158/198 osób wybrało tą odpowiedź.
2. I tutaj mamy 2 miejsca ex aequo ( czytaj: egzekwo), które brzmią:
“Spędzę wakacje nad morzem”, “Odwiedzę rodzinę”.
3. Ku zdziwieniu spora liczba osób zadeklarowała, że wyjedzie na wieś.
4. Niestety na tym miejscu zamiast na ostatnim znalazło się zostanie w
domu.
5. 103/198 osób powiedziało, że wyjedzie za granicę.
6. Małą część stanowią osoby wyjeżdżające na obóz.
7. Na ostatnim miejscu znalazł się wyjazd w góry, który zdobył 40 głosów
na 198 ankietowanych.

Opracował :
Michał Karczewski

Recenzja Zuzi Pobłockiej - ,,Wielka szóstka’’
Reżyseria: Don Hall, Chris Williams
Gatunek: animacja, science-fiction, komedia
Produkcja: USA 2014r.

Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości w metropolii San Fransokyo. Głównym
bohaterem jest czternastoletni geniusz robotyki, Hiro Hamada. Chłopak ma niezwykły talent
i intelekt, ale zamiast się uczyć, woli wykorzystywać swoje umiejętności na nielegalnych
walkach botów. Wszystko ulega zmianie, kiedy starszy brat Hiro, Tadashi, pokazuje mu
wynalazek, który stworzył na uczelni. Zafascynowany nastolatek bierze udział w konkursie,
w którym stawką jest studiowanie w tej właśnie szkole. Niestety, podczas zawodów
wybucha pożar, w którym Tadashi ginie (jest to jeden z paru niesamowicie smutnych
momentów w tym filmie).

Zrozpaczony Hiro popada w depresję i traci chęć do życia. Z pomocą przychodzi mu
Baymax - robot medyczny skonstruowany przez Tadashi'ego. I mimo, że ów maszyna nie ma
uczuć, to właśnie ona, dzięki swojej czułości i troskliwości staje się najlepszym przyjacielem
i powiernikiem Hiro. W dniu, w którym te dwie zupełnie różne postacie się poznają, przez
przypadek odkrywają też, że śmierć Tadashi'ego mogła nie być wypadkiem. Hiro pochłonięty
żądzą zemsty, za pomocą nowoczesnych gadżetów przemienia siebie, Baymaxa i czwórkę
przyjaciół z uczelni w super bohaterów i postanawia rozwiązać zagadkę.
Wiele osób nie lubi filmów o pseudo super bohaterach. Ale uczulam - to nie jest
głupiutka bajka dla dzieci o następcach SuperMana! Jest to film dla dzieci, który porusza
jednak ważne tematy. To historia o cierpieniu po stracie bliskiej osoby, o tragediach oraz
o przyjaźni, która przenosi góry. Każdy, kto oglądał to arcydzieło stwierdził, że płakał na nim
przynajmniej raz. Ale spokojnie - nie wszystko jest tu czarne i smutne. Jak widać
w nagłówku, jest to jednak komedia. Pełno w niej śmiesznych momentów, a Baymax
zachwyca swoją niezdarnością i troskliwością. Jak na robota jest niezwykle czuły i potrafi się
poświęcić, kiedy jest to potrzebne. Zapewniam, że podczas oglądania dostaniecie ataku
śmiechu lub przygniecie was nawałnica smutku. Ale bez paniki! Baymax wyleczy nawet taką
przypadłość i roztopi przy tym każde serce!
Rozkochałam się w tym filmie. Jego wartość podnosi to, że zdobył on Oscara za
najlepszy film animowany roku oraz nagrodę Annie. Nigdy mi się nie znudzi. Wszystko jest
w nim idealne - to komedia z elementami dramatu, kryminału i filmu science-fiction.
Postacie Hira i Baymaxa podbiły moje serce. Podoba mi się też muzyka, a polski dubbing
ze Zbigniewem Zamachowskim i Jakubem Zdrójkowskim w głównych rolach został świetnie
dopasowany. Moja ocena - 10/10!

Opracowała (gościnnie):
Zuzia Pobłocka

Relacja z koncertu Taylor Swift
Od zawsze chciałam spełniać swoje marzenia.
W piątek 19 czerwca udało mi się spełnić jedno z nich, mianowicie wybrałam
się na koncert mojej ulubionej piosenkarki Taylor Swift z trasy koncertowej
"1989 World Tour" w Kolonii w Niemczech.
Jako 8-latka zobaczyłam teledysk Taylor do piosenki "Love Story" i od tamtej
pory jestem jej wielką fanką. Teraz widziałam ją na żywo i muszę przyznać, że
było to niesamowite uczucie.

Od grudnia czekałam z niecierpliwością na wyjazd do Niemiec.
Koncert odbył się w ogromnej Lanxess Arenie w Kolonii, był on pierwszym z
trasy po Europie. Na występ Taylor przybyli ludzie m.in. z Niemiec, Austrii,
Anglii, Polski i Szwajcarii.

Koncert zaczął się od 30-minutowego występu Jamesa Baya, brytyjskiego
wokalisty i gitarzysty. Zaśpiewał on m.in. znaną na całym świecie piosenkę
,,Hold Back The River’’.

O godzinie 20:30 pojawiła się Taylor… Powitała 15-tysięczną publiczność
utworem ,,Welcome To New York’’. Cała arena śpiewała razem z nią.
Największe wrażenie zrobiła na mnie ogromna scena oraz idealnie
dopracowane szczegóły całego ,,show’’. Taylor wykonała łącznie 18 piosenek
z nowej płyty ,,1989’’, a także piosenki z poprzednich lat. Razem z nią
występowało dwunastu tancerzy, kilka wokalistek oraz wielka orkiestra.
Jednak scena należała do niej!

Taylor cały czas była uśmiechnięta. Jestem pewna, że miała przed sobą
wspaniały widok. Wszyscy mieli na rękach specjalne bransoletki, które
świeciły różnymi kolorami i to sprawiło, że arena wyglądała przepięknie!
Oprócz skomplikowanej choreografii i niesamowitych efektów specjalnych na
wielkim ekranie pokazano najlepsze przyjaciółki Taylor m.in. Selenę Gomez,
Karlie Kloss, Carę Delevingne czy Lily Aldridge, które opowiadały o niej i ich
wspólnej przyjaźni.

Podczas koncertu zrobiłam aż 140 zdjęć, a oto niektóre z nich:

Taylor udowodniła, że jest prawdziwą artystką. Śpiewała, tańczyła,
grała na gitarze i pianinie, a także opowiadała o swoim życiu,
pisaniu piosenek oraz dziękowała wszystkim fanom za wsparcie,
miłość i przybycie na jej ,,show’’.
Jestem szczęśliwa i dumna z bycia fanką Taylor Swift, bo jest
znakomitą piosenkarką i sympatyczną, ciepłą osobą o wielkim
sercu. Ten koncert zapamiętam na zawsze!

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

DIY na wakacje
Wakacje coraz bliżej, dlatego w tym wydaniu DIY pokażę Wam kilka trików,
które mogą Wam umilić czas, ale i zabić nudę!
Zapewne wielu z Was oglądało kreskówki, w których bohaterowie posiadali
piłki z gumek recepturek. Wykonanie takiej piłki wydaje się banalne, jednak
wiele osób ma problem z rozpoczęciem pracy nad nią. Oto sposób jak zacząć
właśnie taką kulę.
Potrzebne będą: dużo gumek recepturek.
Wykonanie:
1. Nałóż 3 gumki recepturki na 3 palce.
2. Zwiąż je po środku 4 gumką recepturką.
3. Nakładaj kolejce gumki na powstały supeł.
Wystarczy tylko troche cierpliwości i gumowa kula jest gotowa!

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Kącik Mody - wydanie szóste
Nie bez powodu Beyoncé Knowles - Carter jest nazywana Queen B. Na przestrzeni
lat stała się ikoną muzyki i stylu. Ta 33-letnia amerykańska artystka inspiruje kobiety
na całym świecie i sprawia, że wszystkie chciałyby wyglądać jak ona. Oprócz
ogromnego talentu, ma nieziemską urodę i to coś, co przyciąga wzrok każdego.
Na czym polega fenomen jej wyglądu? Sami zobaczcie!

Wokalistka charakteryzuje się tym, że ceni oryginalność. Ma świadomość tego, jaka
jest piękna i stara się podkreślać atuty swojego wyglądu. A ma ich całkiem sporo…
Lśniące, gęste włosy, kobiece kształty, ciekawa uroda - to cała Beyoncé!
Styl Beyoncé to mieszanka różnorodnych wzorów, kolorów i krojów.

Trzeba przyznać, że każda jej stylizacja jest przemyślana, oryginalna i modna.

Te 3 zdjęcia znalazłam na oficjalnym Instagramie artystki. Są to moje ulubione
stylizacje Beyoncé. Uwielbia ona tworzyć własne zestawy ubrań i nie boi się krytyki.
Jest pewna siebie i wie, czego chce. Trudno jest określić, co ubiera najchętniej.
Sukienka czy spodnie, drapieżne wzory czy pastelowe kolory? Kreatywność to jedna
z cech Beyoncé, która pozwala jej na udaną zabawę z modą. Uważam, że wychodzi
jej to idealnie! Osobiście jestem wielką fanką jej stylu i oczywiście muzyki!
W swoim życiu wielokrotnie zmieniała fryzury i jak widać w każdej jej do twarzy!

Liczne sesje zdjęciowe do gazet, występy na światowych scenach muzycznych, gale
rozdania nagród…Moim zdaniem Queen B zawsze wygląda wyjątkowo!

Od lewej: sesja zdjeciowa dla magazynu Vogue ( rok 2013)
MTV Video Music Awards - słynny 15-minutowy występ ( rok 2014)
Gala rozdania nagród Grammy ( rok 2015)

Uśmiech nie znika jej z twarzy, kiedy występuje dla swoich wiernych fanów.
Jej koncerty przeszły do historii, pełne skomplikowanej choreografii i dobrej muzyki.

,,Kocham modę. Kiedy byłam małą dziewczynką, spędzałam godziny na zabawie w
przebieranie się. Teraz nadal lubię zmieniać kreacje na moje występy’’ - Beyoncé

Chcesz ubierać się, jak Beyoncé? Nie zapomnij o koszulach w kratkę, wzorzystych
sukienkach, obcisłych jeansach oraz mocnych kolorach - to must have’y !

Liczę na to, że spodobał Wam się artykuł i że będziecie często do niego zaglądać :)
W następnym numerze: Stylizacje do szkoły na każdy dzień tygodnia.

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Playlista - Top 20 piosenek Beyoncé
Przygotowałyśmy dla Was playlistę Queen B! Jej muzyka to duża dawka rytmów
R&B, Soulu, Popu i Hip-Hopu. Oto wybrane przez nas przeboje tej artystki.

1. Love On Top
2. Crazy In Love
3. XO
4. 7/11
5. Sweet Dreams
6. Partition
7. Halo
8. Yoncé
9. Pretty Hurts
10. Blow
11. Flawless
12. Run The World (Girls)
13. Single Ladies (Put A Ring On It)
14. Diva
15. Listen
16. Best Thing I Never Had
17. If I Were a Boy
18. Irreplaceable
19. Broken - Hearted Girl
20. I Was Here

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Wakacyjne przekąski - część 2
Kolejne wydanie wakacyjnych przekąsek jest równie pyszne, jak poprzednie!
Tym razem dowiecie się jak przygotować lody oraz ciasteczka owsiane.

Lody czekoladowo - nugatowe

Składniki:
● 175 gramów obranych orzechów laskowych
● 400 mililitrów śmietanki kremówki (30% - 36%)
● 250 mililitrów mleka
● 125 gramów czekolady mlecznej
● szczypta soli
● 5 żółtek
● 0,75 szklanki cukru
● czekolada do udekorowania
Potrzebne narzędzia:
● Blender najlepiej zamykany aby nie pobrudzić kuchni ewentualnie młotek 10
kilogramowy
● Lodówka lub urządzenie do robienia lodów
Sposób przygotowania:
1. Upraż orzechy na patelni lub w piekarniku.
2. Trzyj orzechy w ścierce, aż zejdzie brązowa skórka.
3. Rozdrobnij orzechy na gładką masę w blenderze (około 7 minut na
największej mocy).
4. Podgrzej mleko z połową porcji śmietany, cukrem i solą prawie do wrzenia.
5. Wymieszaj mleko z masą orzechową i przykryj garnek przykrywką, pozostaw
na godzinę co jakiś czas mieszając.
6. W ciągu tej godziny posiekaj czekoladę i wrzuć ją do głębokiej miski.

Ciasteczka owsiane Babuni

Składniki:
• 2 jajka
• 1 kostka masła
• 1 szklanka cukru
• 3 szklanki płatków owsianych
• 1 szklanka maki
• pół łyżeczki proszku do pieczenia
• pół łyżeczki sody oczyszczonej
• pół łyżeczki imbiru w proszku
• ok.2 szklanki bakalii np. siemię lniane, pestki dyni lub słonecznika, orzechy,
rodzynki, migdały lub żurawiny
Dodatki są dowolne np. kruszona czekolada, wiórki kokosowe lub kilka kropel olejku
waniliowego
Sposób przygotowania:
Połączyć składniki. Formować niewielkie ciasteczka z powstałej masy i układać je w
odstępach na papierze do pieczenia na blasze. Piec przez ok. 20-25 minut w
temperaturze 170-180 stopni. Należy obserwować ciastka w trakcie pieczenia, aby
ich nie spalić.

Opracowali:
Marysia Kiedrowicz i Michał Karczewski

Polecane filmy
Oto przykłady ciekawych filmów na wakacje!

,,Wiek Adaline’’
Film opowiadający o życiu kobiety, która uniknęła procesu starzenia z powodu
wypadku. Musi się wiecznie ukrywać, przed rządem, który chce przeprowadzić na
niej eksperymenty. Nie chce się zakochać, gdyż miłość, kiedy nie można się razem
zestarzeć to nie to samo. Pewnego wieczoru poznaje mężczyznę, z którym szybko
nawiązuje dobry kontakt. Główną role gra Blake Lively. Polska premiera miała
miejsce 15 maja.

Zuzia

,,Przychodzi Facet do Lekarza’’
Niezwykle zabawna francuska komedia pełna komicznych dialogów i wspaniałych
aktorów. W główną rolę wcielił się Dany Boon, który takżę wyreżyserował i napisał
scenariusz do filmu. Najważniejszym wątkiem filmu jest życie 40-letniego samotnego
hipochondryka, Romaina Fauberta, który boi się o swoje zdrowie i uprzykrza życie
swojego przyjaciela lekarza Dimitria Zvenki ( w tej roli świetny Kad Merad).

Polecam ten film wszystkim fanom francuskiego poczucia humoru!
Marysia

,,Nietykalni’’
Niesamowity film o przyjaźni i poświęceniu. Były więzień zostaje zatrudniony do
opieki przez miliardera. Z początku zagubiony szybko nawiązuje dobry kontakt ze
swoim pracodawcą. Szybko stają się przyjaciółmi. Przeżywają razem niezwykłe
i śmieszne chwile, które mogą rozbawić do łez.

Zuzia
Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszych propozycji!
Trzeba nadrobić filmowe zaległości :)

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Książki na lato
Moje propozycje:
1. „ Papierowe miasta” John Green – „ Fascynująca, inteligentnie
skonstruowana i głęboko poruszająca” School Library Journal; jest to
jedna z moich ulubionych książek , opowiadająca o dylematach
nastolatków, którzy, tak jak my, już za chwilę kończą naukę, a ten
ostatni czas, jaki spędzają w swoim towarzystwie, przepełniony jest
przygodami.
2. „ Eleonora & Park” Rainbow Rowell - „ Cudna, prawdziwa do bólu,
niezwykle sugestywna historia. Rainbow Rowell stworzyła
niezapomnianą powieść o dwójce zakochanych outsiderów” Courtney
Summers; czytając tę książkę, praktycznie nieustannie byłam
wzruszona treścią; jest to książka trudna ze względu na to, o czym
opowiada, głęboko poruszająca. Polecam!
3. „ Przez burze ognia” Veronica Rossi – „ W swej bestsellerowej powieści
Veronica Rossi stworzyła oszałamiające światy pełne
niebezpieczeństw, okrucieństwa i piękna, niczym z najlepszych
powieści fantasy i science fiction” ; genialna książka na letnie wieczory:
rozbawi, ale i zmrozi krew w żyłach; przygodowa, pełna zagadek i
tajemnic.
4. „ Gone. Zniknęli” Michael Grant – „ Niezwykła, trzymająca w napięciu
historia. Naprawdę kocham tę książkę! „ Stephen King; tajemnicza,
pełna niebezpieczeństwa książka, niepozwalająca oderwać od siebie
wzroku.

Opracowała:
Weronika Szymańska

Jak nie nudzić się w wakacje?
Nie wszyscy wyjeżdżają z domu przez dwa miesiące wolności od szkoły,
z różnych powodów. Jednak i takie osoby nie muszą być skazane na nudę.
Wystarczy tylko kreatywnie pomyśleć. Podam parę propozycji.
1. Oczywiście, spędzanie czasu na dworze. Jeśli mamy cały dzień wolny,
czemu nie skorzystać i nie wybrać się nad nasze morze?
Pospacerować po plaży, pooddychać świeżym, morskim powietrzem,
a jak woda ciepła, to można się również wykąpać. Jest to okazja to
zrobienia naprawdę fajnych zdjęć.

2. Czytanie książek. Nic tak nie pomaga zwalczyć nudy, jak dobra lektura.
Osobiście nie czytam książek tylko wtedy, gdy nie mam co robić, jednak
to też jest sposób. Powyżej podałam parę przykładów naprawdę
dobrych powieści. Może coś Wam się spodoba?

3. Udział w letnich kursach i warsztatach. Wystarczy tylko wejść na stronę
naszego miasta, a znajdziecie kalendarz letnich imprez. Jak się
zmobilizujecie i ruszycie z domu, to sami się natkniecie na wiele
atrakcji.

4. Wakacje to okres, w którym możemy uprawiać niemal każdy sport.
Zachęcam was do tego, naprawdę. A może zainteresowalibyście się
aktywnością, z której słynie nasze miasto? Jeśli jeszcze się nie
domyślacie, to już mówię: żeglarstwo. Super sprawa, masa zabawy i
wiele przygód! Sama żegluję i nie żałuję czasu poświęconego na to.
Spróbujcie!

Opracowała:
Weronika Szymańska

Bezpieczne opalanie
Lipiec i sierpień to miesiące, podczas których najwięcej czasu spędzamy na
plaży. Nawet jeśli nie jesteście miłośnikami długiego wylegiwania się
w słońcu, musicie wiedzieć jak chronić swoją skórę przed nadmiernymi
promieniami.

Oto najważniejsze zasady bezpiecznego opalania:
1. W godzinach między 11 a 15 jesteśmy najbardziej narażeni na
poparzenia słoneczne. Powinniśmy więc chodzić na plażę przed
godziną 11 lub po 15, aby ochronić naszą wrażliwą skórę przed
szkodliwym promieniowaniem UV.
2. Podczas pobytu na plaży powinniśmy ochraniać głowę nakryciem
głowy, najlepiej kapeluszem lub czapką. Warto jest także kupić
specjalny parasol na plażę, który zapewni nam cień.

3. Aby uzyskać idealną opaleniznę należy smarować się odpowiednimi
kremami z filtrami UV. Szczególnie ważne jest używanie kremów
o wysokiej ochronie tzw. 50. Zapobiegają one poparzeniom skóry.
Aplikacje kremu powinno się powtarzać co 2 godziny, zwłaszcza po
wyjściu z wody ( nieważne czy krem jest wodoodporny czy nie.)

4. Na koniec ważna rada - pijcie dużo wody! Oczyszcza ona organizm
i orzeźwia!

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Podsumowanie roku szkolnego 20015
To już koniec! Przyszedł czas rozstania, jednak nie martwcie się, gdyż od razu
ruszymy z nowymi numerami Tak szybko minął cały rok szkolny, dlatego chcę
Wam pokazać jak wiele udało nam się w ciągu niego zrobić.
W ciągu całego roku opublikowaliśmy 7 numerów gazetki, w których znalazły
się łącznie 94 artykuły, w tym 6 wywiadów!
Jednak wszystko to nie miałoby sensu gdyby nie Wy. To dla Was tworzymy
gazetkę, którą tak chętnie czytacie!
A teraz krótkie podsumowanie z życia szkoły.
W ciągu roku w naszej szkole odbyło się kilka spotkań, a dokładnie 3. Poza
tym niedawno, gdyż jeszcze w tym miesiącu odbył się bal trzecioklasistów.
Ten rok był pełen atrakcji i nie można było się nudzić. Dzień Europejski, który
odbył się 20 maja oraz Dzień Otwarty pokazały, jak pomysłowi kreatywni
potrafią być nasi uczniowie. Miejmy nadzieję, że przyszły rok szkolny
przyniesie nam równie dużo atrakcji, co rok 2014/2015.

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

