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13. iGlove  gadające rękawiczki
14. Słuchawki Scullcandy Smokin Buds’ 2, czy warto je zakupić?
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Wstępniak:
Przedstawiamy Wam efekty naszej pracy  ostatni w tym roku kalendarzowym numer gazetki
„
Sqler’’
! Tym razem aż 2 wywiady z 2 nauczycielkami z naszej szkoły  
Panią Maciejewską
i Panią Szankin.
W wydaniu także dużo o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia.
Michał Karczewski 
podzielił się przepisami na świąteczne wypieki, Zuzia Pobłocka 
napisała
recenzję Disney’owskiej produkcji z Jimem Carrey’em w roli głównej, a Marysia Kiedrowicz
opisała modę zimową i propozycje prezentów pod choinkę. 
Jakub Malek przedstawił nam
nowość firmy Apple  iPada Pro, 
Hubert Woźniak 
doradził, który system operacyjny jest warty
uwagi, 
Jakub Kass 
opowiedział o czytniku linii papilarnych, a 
Dawid Florek 
napisał
świątecznosportowy artykuł. Oprócz tego wyjątkowa playlista 
Zuzi Przeniosło i Marysi na
piękne, zimowe dni i wiele innych!
Zapraszamy do czytania!

Życzymy wszystkim czytelnikom
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Redakcja Sqlera

Wywiad z nauczycielem 
Pani mgr Małgorzatą Maciejewską
Oto pierwszy, a za razem ostatni wywiad z panią Maciejewską, która z dniem 12 grudnia zakończyła
pracę w naszej szkole i wyemigrowała do Niemiec.

1. Czy lubi Pani pracę nauczyciela?
Tak, bardzo lubię pracę nauczyciela. Dlatego zdecydowałam się na ten zawód. Lubię pracować z
ludźmi. Szczególnie z młodymi, tak jak wy, pełnymi pomysłów, którzy potrafią mnie codziennie
zaskakiwać. Muszę również przyznać, że jest to ciężka praca. Potrafi pochłonąć ze mnie całą energię.
W szkole cały czas się coś dzieje i bycie nauczycielem to nie tylko nauczanie danego przedmiotu. Tak
na prawdę to mała tego część.
2. Dlaczego wybrała Pani ten przedmiot nauczania?
Matematyka zawsze była jednym z moich ulubionych przedmiotów, oprócz wfu i muzyki, bo to one
były u mnie na pierwszych miejscach. Ale tylko matematyka potrafiła mnie utrzymać przy ławce kilka
lub nawet kilkanaście godzin, tak bardzo lubiłam rozwiązywać zadania. Stwierdziłam, że jak będę
kogoś uczyć, to właśnie matematyki.
3. Czy od zawsze pani myślała, że będzie pani nauczycielem?
Oczywiście, że nie! Miałam milion pomysłów dla siebie, zaczynając od bycia strażakiem, policjantem,
piosenkarką, aktorem, informatykiem. Ten pomysł narodził się dopiero w liceum i potwierdził na
studiach. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą chcę robić w życiu.
4. Chciała Pani zostać informatykiem?
W sumie można powiedzieć, że jestem informatykiem – matematykiem, jak wy to mówicie. Z zawodu
dokładnie jestem matematykiem ze specjalnością: matematyka z informatyką. Połowa moich
przedmiotów na studiach była związana z informatyką i muszę przyznać, że bardzo je lubiłam. Już w
gimnazjum zaczęłam naukę programowania, także na studiach była to czysta przyjemność. Jednak
jest to taka dziedzina nauki, że można jej się uczyć bez końca. Wciąż się rozwija.

5. Jak pracuje się Pani z młodzieżą?
Dobrze mi się z wami pracuje. Jesteście bardzo kreatywni, pomysłowi, otwarci, macie różne ciekawe
pomysły. Chociaż czasem nie są one zbyt przemyślane i potraficie doprowadzić nauczycieli do złości
to lubię się z wami pośmiać oraz pouczyć oczywiście.
6. Jak myśli Pani, dlaczego wszyscy kochają z Panią zastępstwa?
Ojejku! W sumie to nie wiem, ale bardzo mi miło. To Wy powinniście powiedzieć, dlaczego tak lubicie
ze mną lekcje.
A jak Pani to widzi?
Myślę, że to dlatego, bo staram się być miła i przyjemna dla każdego ucznia. Na zastępstwach mam
okazję porozmawiać z Wami na inne tematy niż matematyka, a taka mała odmiana na chwilę może
być dobra dla każdego.
7. Jak to wyszło, że pracuje Pani w szkole?
Od zawsze lubiłam pracę z ludźmi. Od kiedy pamiętam zawsze kogoś uczyłam, niekoniecznie była to
matematyka.
8. Jak wspomina Pani swoją szkołę?
Ja chodziłam w sumie do wielu szkół…
Nie tyle, że mnie wyrzucali, ale zmieniali szkoły podstawowe na gimnazja. Byłam jednym z roczników,
który właśnie był zamieniany. Wiele zawdzięczam szkole. Nauczyła mnie współpracy z innymi oraz
otworzyła mi drzwi do czerpania wiedzy spoza lekcji. W sumie to powiem wam szczerze, że najwięcej
nauczyłam się poza szkołą, na zajęciach dodatkowych, organizując wydarzenia dla szkoły, jeżdżąc na
biwaki edukacyjne (tak, w mojej szkole istniało coś takiego, jak obóz matematyczny. 5 dni w
matematycznym raju).
9. Jaka była pani najzabawniejsza sytuacja w szkole?
Było wiele zabawnych sytuacji. Prawie każdego dnia się z czegoś śmieje. Pamiętajcie, śmiech to
zdrowie! Oczywiście pamiętam to zastępstwo, na którym doszło do oświadczyn na lekcji. Było
przeurocze i zabawne. Bardzo miło również wspominam Dzień Sportu w szkole. Miło było stworzyć
jeden zespół razem z moją klasą IV A, teraz już V. To była zabawna sobota!
10. Ma Pani jakieś hobby?
Ooo, mam dużo. Czasami ubolewam nad tym, że doba jest taka krótka, bo jest tyle rzeczy, które
chciałabym jeszcze spróbować. Aktualnie popołudniami tańczę. To jest takie hobby, które pomaga mi
zapomnieć o moich wszystkich problemach, zrelaksować się, oprócz tego w wakacje żegluję, lubię
posłuchać dobrej muzyki oraz samemu pośpiewać.

11. Dlaczego wyjeżdża Pani tak daleko? Dlaczego do Niemiec?
Ponieważ gdybym pracowała w pobliżu szkoły, to byście za często do mnie przychodzili. Żartuję
oczywiście. Tak naprawdę to tylko zmieniam pracę, przeprowadzam się i zaczynam nowe życie w
innym miejscu. Życie może nas różnymi drogami prowadzić. Dlaczego akurat Niemcy? Niech to
pozostanie moim małym i moich uczniów sekretem, których serdecznie pozdrawiam.

Opracowali:
Dawid Florek i Jakub Kass

Wywiad z nauczycielem  Pani mgr Irena Szankin
To świąteczne wydanie gazetki postanowiliśmy wzbogacić o kolejny wywiad,
którego udzieliła nam przemiła Pani Irena Szankin, która uczy w naszej szkole
biologii. Zachęcamy do przeczytania!
1. Dlaczego postanowiła Pani zostać nauczycielką biologii?
W liceum utworzono po raz pierwszy klasę biologicznochemiczną. Spodobał mi się ten kierunek i to
była naturalna kolej rzeczy.
2. Jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej w szkole?
Z pewnością będzie to zaskoczenie  język angielski.
3. Który dział z biologii podoba się Pani najbardziej?
Bardzo lubię genetykę, ale też wszystko, co dotyczy człowieka.
4. Za co ceni sobie Pani biologię?
Biologia to nauka, która łączy w sobie wiele dyscyplin.To nie tylko  jak niektórzy myślą roślinki i
zwierzątka. Można wybierać. Nowe odkrycia mają też zastosowanie w medycynie, to zmienia jakość
naszego życia.
5. Jaka była najśmieszniejsza sytuacja, która przytrafiła się Pani w szkole?
W szkole dużo się dzieje, sytuacji sporo. Pamiętam swój pierwszy rok pracy, zaraz po studiach.
Pracowałam wtedy w liceum ogólnokształcącym i nie różniłam się wiele od uczniów klas maturalnych.
Po dzwonku na przerwę niosłam dziennik (papierowy) do pokoju nauczycielskiego. Któryś z uczniów,
biorąc mnie za uczennicę, klepnął mnie w plecy i zawołał: 
„
Super, że dali ci dziennik. Popatrzmy na

oceny z matmy’’.
Pamiętam też, że moja klasa, której byłam wychowawcą, podzielona była na grupy. Każda z grup
prowadziła różne hodowle  na ocenę. Jakie było nasze zdziwienie, gdy karaczany, które świetnie się
adaptują, mają małe wymagania, mimo komfortowych warunków w terrarium ginęły. Okazało się, że
pochodziły z miejskiego szpitala. Wyginęły nie dlatego, że źle była prowadzona hodowla, tylko
wcześniej  jak wykazało nasze śledztwo  w szpitalu była akcja odrobaczania i to był skutek.
6. Jaki ma Pani sposób na szybką naukę?
Nie wydaje mi się, żeby był jakiś sposób. To zależy, czy jesteśmy zmotywowani, zainteresowani tym
czego mamy się nauczyć. Na pewno ważna jest systematyczność, powtarzanie i dobra organizacja.
7. Jakie jest Pani hobby?
Hobby. Zawsze i wszędzie muzyka. Dość różnorodna. Lubię też jeździć na nartach.

Wywiad przeprowadziły:

Zuzanna Przeniosło i Marysia Kiedrowicz

Recenzja filmu ,,Opowieść wigilijna’’
Reżyser: Robert Zemeckis
Gatunek: Animacja, familijny, fantasy
Data premiery: 20 listopada 2009 (Polska)

Mimo, że ma już parę ładnych lat, bardzo lubię ją oglądać w święta. „Opowieść
wigilijna” jest ekranizacją znanego na całym świecie opowiadania Karola Dickensa. Zawsze
towarzyszy mnie i mojej rodzinie w radosnym czasie Bożego Narodzenia. Daje nadzieję i
pokazuje, czym tak naprawdę jest magia świąt.
Film opowiada o skąpym staruszku – Ebenezerze Scrooge’u. Jest to postać chciwa,
chłodna i nienawidząca świąt. Wszyscy ludzie, którzy znają ów ekscentryka, wiedzą, że trzeba
schodzić mu z drogi. Sytuacja ulega zmianie, kiedy w noc przed Bożym Narodzeniem, w
siódmą rocznicę swej śmierci, Scrooge’a nawiedza duch jego dawnego wspólnika, Jakuba
Marleya. Okazuje się, że stary przyjaciel daje Ebenezerowi szansę na uratowanie się od
okropnego losu po śmierci, który jest karą za skąpstwo i okrucieństwo czynione za życia.

W ciągu trzech nocy Scrooge ma wyruszyć w podróż czasową w towarzystwie trzech duchów
– Minionych, Teraźniejszych i Przyszłych Świąt Bożego Narodzenia. Podczas przygód, które
przeżyje, skąpiec zajrzy w głąb siebie i odkryje, co tak naprawdę liczy się w życiu.
Każdy zna książkę Dickensa, a zatem fabuła filmu nie zaskakuje. Ekranizacja (celowo
używam tego słowa) moim zdaniem jest bardzo wierna oryginałowi. Jedyną różnicą są sceny
akcji, których nie było w książce. Cóż, pewnie autor opowiadania nie sądził, że kiedyś na jego
podstawie będą powstawać filmy. Dzięki tym drobnym zmianom „Opowieść wigilijna” jest żywa
i widowiskowa. Na pochwałę zasługuje również animacja. Jest to pierwszy film Disneya
zrealizowany w IMAX 3D. Postacie, które widzimy na ekranie, mają cechy i mimikę aktorów
(np. Jim’a Carrey’a lub Colin’a Firth’a). Gra aktorska została przeniesiona na ekran i
przerobiona na animację. Mimo, że technologia poszła do przodu, a obraz w „Przygodach
Tintina” jest o niebo lepsza, nadal nie mogę przestać zachwycać się zgryźliwą twarzą
Ebenezera Scrooge’a, która w pewnych momentach wygląda jak prawdziwa. Jedynym
minusem animacji są sylwetki postaci, które podczas ruchu wydają się sztuczne i sztywne.
Mnie osobiście to nie przeszkadzało, ale nie uszło mojej uwadze.
Sama nie wiem, w jakim wieku powinny być dzieci oglądające film. Jest naprawdę
straszny. Pełno tu elementów zaskoczenia i budzących grozę obrazów. Zjawy, duchy (a w
szczególności Duch Przyszłych Świąt Bożego Narodzenia)… To naprawdę nie są klimaty dla
dzieci. Mimo wszystko uważam, że powinny to zobaczyć. Za drugim razem film ten ogląda się
znacznie lepiej.
Zawsze, kiedy myślę o Bożym Narodzeniu, w głowie pojawia mi się „Opowieść
wigilijna”. Uwielbiam tę historię, a ten film wspaniale ją zobrazował. Teraz, kiedy słucham
audiobooka lub wracam pamięcią do książki Dickensa, zawsze mam przed oczami genialny
obraz Ebenezera Scrooge’a, który za nic nie chce mnie opuścić. Opowieść o tym skąpcu
zawsze mnie wzrusza i budzi we mnie nadzieję. Uwielbiam zakończenie opowieści, które
pokazuje, jak wielką siłę mają święta i miłość. Jednym film się spodoba, a innym nie. Mimo
wszystko zachęcam do obejrzenia i zagłębienia się w magię Świąt Bożego Narodzenia.
.

Opracowała:
Zuzia Pobłocka

Zimowe niezbędniki
Latem korzystamy z promieni słonecznych i z chęcią wychodzimy na dwór,
a zimą wolimy zostać w ciepłym domu z filiżanką herbaty.
To sprawia, że każda pora roku jest wyjątkowa.
W tym artykule podzielę się z Wami moimi sposobami na umilenie sobie
czasu w zimowym okresie.
Świeczki zapachowe  
pięknie pachną, ogrzewają pomieszczenie i nadają przyjemnego
klimatu. Osobiście uwielbiam świeczki i zawsze mam ich kilka w pokoju. Zimą
najbardziej lubię kawowe, orzechowe, ciasteczkowe i cynamonowe zapachy.

Herbata i gorąca czekolada  t
e rozgrzewające napoje są idealne na zimowe
wieczory. Pamiętajcie, aby w tym okresie unikać zimnych koktajli i soków, gdyż
wychładzają organizm.

Dobry film lub ciekawa książka  znajdźcie czas na przyjemności, które potrafią
naładować pozytywną energią.

Słodkości  kiedy za oknem szaleje wiatr i pada śnieg, mamy większe
zapotrzebowanie na słodycze. Nie musimy ich sobie odmawiać, bo czasami
warto jest pozwolić sobie na ,,małe co nieco’’ ;)

Spacer 
nie ma nic piękniejszego niż zimowy pejzaż! Te widoki cieszą oczy, a
świeże powietrze dotlenia organizm. Wychodźcie z domu, ale pamiętajcie o
ciepłych ubraniach!

Zima też może być piękna!

Opracowała:

Marysia Kiedrowicz


Przepisy na świąteczne słodkości
Oto specjalny artykuł dla łasuchów i miłośników pieczenia!
Życzę udanych wypieków i smacznego :)

Makowiec świąteczny

Składniki:
40 dag maku
15 dag masła
¾ szklanki masła
laska wanilii
10 dag migdałów
15 dag rodzynek
skórka pomarańczy
34 żółtka
Sposób przygotowania:
40 dag maku zalać jednym litrem wrzącego mleka i gotować przez 30 minut.
Osączony na sitku mak należy zemleć 34 razy.
W rondelku rozpuszczamy 15 dag masła, 3/4 szklanki miodu, laskę wanilii, 10 dag migdałów,
15 dag rodzynek i 0,5 filiżanki skórki pomarańczowej.
Mak przesmażać przez 15 minut. Do ochłodzonej masy dodać  3 lub 4 żółtka utarte ze
szklanką cukru oraz pianę z białek.
Dodać kieliszek rumu lub koniaku.

Zdarza się, że po upieczeniu masa makowa odstaje od ciasta. By temu zapobiec, posmaruj ją
olejem lub roztopionym masłem.

Rogaliki

Składniki :
0,5 kg mąki
10 dag drożdży
1 śmietana
3 łyżki stołowe cukru
1 cukier waniliowy
1 kostka margaryny (Kasia)
2 żółtka
nadzienie: marmolada może być z jabłek, dzikiej róży lub powidła śliwkowe.
Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki wyłożyć na stolnicę i dobrze wyrobić. Potem uformować wałek, podzielić
na 5 części, każdą część rozwałkować, żeby powstało koło, które należy podzielić na 8 części.
Na szerszą część nakładać marmoladę i zawijać do środka końcówki, zagiąć i gotowe.

Tort Makowy

Składniki:
7 jajek
7 czubatych łyżek cukru
4 łyżki mąki tortowej
1 szklanka maku  niezupełnie pełna
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Sposób przygotowania:
Cukier i całe jajka ubić (na zimno) aż będą gęste (około 15 min).
Dodać mąkę, zmieszaną z proszkiem do pieczenia, rozsypać po cieście, dodać mak,
równomiernie rozsypać po cieście. Dopiero wtedy rozmieszać trzepaczką wylać na blachę i
wstawić do zimnego piekarnika
Piec około 50 minut.
Zostawić w piekarniku do ostudzenia.

Opracował:
Michał Karczewski

Pomysły na prezenty dla bliskich osób
#Święta2015 #RadyMarysi
Przyjemnie jest dostawać prezenty, ale jeszcze przyjemniej jest je wręczać!
Galerie handlowe są pełne ludzi, poszukujących idealnych upominków pod choinkę.
W takim tłumie trudno jest się skupić i znaleźć coś odpowiedniego.
Pokażę Wam przykładowe prezenty, które możecie kupić dla Waszych bliskich!

● Dla mamy, babci, cioci
Zestawy kosmetyków do pielęgnacji firmy Ziaja i Dove to bardzo dobre jakościowo prezenty,
które z pewnością ucieszą mamę, babcię i ciocię.

Nic tak nie poprawia humoru jak zapachowe świeczki firmy Yankee Candle!

Książkę z przepisami możesz podarować mamie, babci lub cioci, w zależności, która z nich
najbardziej lubi gotować. Polecam książki Agnieszki Maciąg i Jamie Olivera.

● Dla siostry, kuzynki, dziewczyny
Jeśli Twoja siostra, kuzynka lub dziewczyna uwielbia muzykę, to nie zastanawiaj się!
Biegnij do sklepu i wybierz dla niej płytę z piosenkami, które na pewno przypadną jej do gustu.
Poniżej przedstawiam przykładowe płyty  od lewej: Michael Buble, One Direction, Coldplay

Myślę, że niemal każda nastolatka byłaby zadowolona z takiego prezentu, jakim jest jedna z
dwóch książek Zoe Sugg (Zoelli). Osobiście uwielbiam Zoellę i uważam, że jej książki czyta
się szybko i przyjemnie. Polecam!

Kosmetyki są zawsze dobrym pomysłem na prezent!
Szczególnie polecam produkty świąteczne Bielenda, Rimmel i Ziaja.

● Dla taty, dziadka, wujka
Nie tylko kobiety lubią kosmetyki!
Każdy dbający o siebie mężczyzna ucieszy się z produktów do pielęgnacji ciała.

Książka biograficzna to bardzo ciekawy pomysł na prezent dla kogoś, kto lubi czytać.
Zastanów się, jaka książka spodoba się Twojemu tacie, dziadkowi lub wujkowi.
Ja proponuję biografie Ks.Jana Kaczkowskiego i Piotra Fronczewskiego.

Perfumy firmy Mexx są uniwersalne i świeże, dlatego warto kupić je dla taty, dziadka lub
wujka.

● Dla brata, kuzyna, chłopaka
Dla miłośnika oglądania filmów polecam film Małgorzaty Szumowskiej pt. 
„
Body/Ciało’’ oraz
bardzo świąteczną komedię 
„
Listy do M’’.

Słuchawki na pewno przydadzą się zarówno Twojemu bratu, kuzynowi, jak i chłopakowi.

Do słuchawek możesz też dodać płytę i prezent gotowy!
Od lewej: Dawid Podsiadło, Years&Years

Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do kupienia niektórych produktów.
Życzę powodzenia na świątecznych zakupach!

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Playlista świąteczna
Zima słynie z nastrojowych, świątecznych hitów.
Oto piosenki, które dla Was wybrałyśmy.

1. Band Aid 30  Do They Know It’s Christmas?
2. Michael Bubl
é  I’ll Be Home For Christmas
3. Chris Rea  Driving Home For Christmas
4. Gene Autry feat. The Pinafores  Rudolph the RedNosed Reindeer
5. Ariana Grande  Snow In California
6. Mariah Carey  All I Want for Christmas Is You
7. Shakin' Stevens  Merry Christmas Everyone
8. Michael Buble  It’s Beginning to Look a lot Like Christmas
9. Ariana Grande  Santa Tell Me
10. Paul McCartney  Wonderful Christmas Time
11. Justin Bieber  Mistletoe
12. N  Sync  I Guess It’s Christmas Time
13. John Lennon  So This Is Christmas
14. Andy Williams  It’s The Most Wonderful Time Of The Year
15. Melanie Thorton  Wonderful Dream
16. Michael Buble  White Christmas
17. Wham!  Last Christmas
18. Mariah Carey  O Holy Night
19. Dean Martin  Let it snow
20. U2  Christmas (Baby Please Come Home)

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzanna Przeniosło


Kącik mody  wydanie dziewiąte
Zimą uwielbiamy cieplutkie swetry, wygodne buty i miękkie czapki.
Nie każdy jest fanem tej pory roku, ale trzeba odpowiednio przygotować się do
mroźnego sezonu. Czas na zmiany w szafie!
Zajrzyjcie do moich porad, a pomogę Wam w znalezieniu idealnych części
garderoby i nie tylko… Do dzieła!

1. Kurtki i płaszcze w modnych kolorach  obowiązkowo!

2. Wzorzyste i ciepłe swetry powinny znajdować się w szafie u każdej
dziewczyny.

3. Szaliki, czapki i rękawiczki są po to, aby chronić przed zimnem, dlatego nie
zapominajcie o nich!

4. Skarpetki z charakterystycznym motywem norweskim kojarzą mi się ze
Świętami Bożego Narodzenia… są śliczne i cieplutkie!

5. Wygodne, ocieplane buty to must have!

6. ,,Onesie’’ to idealny strój na zimowe wieczory.

7. Aby zima nie była tak mroźna, zamieńcie swój pokój w przytulny, ciepły
kącik, w którym będziecie czuć się najlepiej. Pamiętajcie o zapachowych
świeczkach, lampionach, poduszkach i kocach, a także świątecznych
piosenkach i filmach. Dzięki nim poczujecie się przyjemnie i pokochacie
zimowy klimat.

To wszystko! Mam nadzieję, że ten artykuł okazał się przydatny i dzięki niemu
sprawicie, że ta zima będzie piękna!

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Ranking kremów do rąk
Gdy temperatura za oknem jest niska, a wiatr wieje jak szalony, nasze ręce są
narażone na przesuszenie. Ważne jest stosowanie kremów do rąk, dlatego
przedstawiam Wam moje ulubione:
1.

2.

3.

Najlepszy krem do rąk według Pana Marka Pauli

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Nowa płyta Dawida Podsiadło
,,Annoyance and Dissapointment’’
Już jest! Długo wyczekiwana płyta jednego z najpopularniejszych artystów wśród
młodzieży  Dawida Podsiadło.
Płyta nosi tytuł “Annoyance and Disappointment”. Podobnie jak poprzednia odniosła
ogromny sukces. Kiedy Dawid Podsiadło udostępnił singiel “W dobrą stronę” można się
było spodziewać się po tej płycie tego co najlepsze. Krążek dostępny jest w 2 wersjach.
Podstawowa zawiera płytę z 13 utworami, natomiast w wersji deluxe można znaleźć 6
dodatkowych utworów oraz DVD z nagraniami z tworzenia płyty.

Jeżeli miałabym wybrać lepszą płytę to zdecydowanie byłaby ta najnowsza, zatytułowana
“Annoyance and Disappointment”. Miejmy nadzieję, że młody piosenkarz nie spocznie na
laurach i wciąż będzie nas zaskakiwał.

Opracowała:
Zuzanna Przeniosło
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
Zapraszam do udziału w konkursie sportowym!!!
Do wygrania: 1 miejsce 
Symulator Autobusów i Tramwajów San Francisco (PC)
2 miejsce 
Zestaw Akcesoriów + Karty Panini XL ADRENALYN & Match Attacks
Co zrobić, aby wygrać?
1. Jeżeli byłeś/byłaś kiedyś na meczu sportowym (piłka nożna /koszykówka/ itp.) i masz
jakieś zdjęcie z tego wydarzenia, wyślij je na adres dawid020302@gmail.com.
2.Opisz wydarzenie (miejsce wydarzenia oraz drużyny, które brały w nim udział) i podpisz
imieniem oraz nazwiskiem.
3.Prace można wysyłać do 22 grudnia!!!
4.Do zwycięzców odpiszemy. Najlepsze zdjęcie zostanie opublikowane w zimowym numerze
naszej gazetki

Uwaga! Pierwszą część naszego konkursu wygrał
Grzegorz Padzik z 1 gim. B, gratulujemy!

Gareth Bale życzy wszystkim wesołych świąt.:)

Reprezentacja Polski, przygotowuje szlachetne paczki.

Messi rozdaje prezenty dzieciom w szpitalu w Barcelonie.

Koniec roku reprezentacyjnego w piłce nożnej.

Opracował:
Dawid Florek

Najnowszy iPad PRO, Największy iPad


Tak właśnie wygląda nowy, ogromny tablet firmy Apple, jakim jest iPad PRO

Czemu jest takich rozmiarów, jakie ma nowe funkcje, jaką rolę pełni?
iPad PRO jest pierwszym iPadem, którego jedynymi funkcjami są: granie na nim, czy
przeglądanie internetu. Jest to pierwszy iPad, który może nam zastąpić laptop, czy
specjalny tablet graficzny! Nowe urządzenie jest 12,9 calowym gigantem o bardzo
dużym zagęszczeniu pikseli na cal (265)! Dzięki tej właściwości może być świetnym
urządzeniem graficznym, w dodatku można dokupić Apple Pencil, czyli specjalny rysik.
IPad PRO ze względu na swoje wielkie rozmiary po dokupieniu akcesoriów np.
klawiatury może posłużyć jako laptop.

Co to jest Apple Pencil i do czego służy?
Apple Pencil jest fenomenalnym rysikiem! Pozwala
on na dużo łatwiejsze tworzenie grafik, ponieważ gdy
iPad wykryje, że używamy rysika przechodzi na jego
odbiór z częstotliwością 240 razy na sekundę, czyli
dwa razy więcej niż gdy używamy palca lub innego
rysika, co daje nam znacznie dokładniejsze
rysowanie, dzięki niemu odwzorujemy nawet
najmniejszy szczegół!

Jak wypada w porównaniu do minimalnie słabszego, lecz
prawie dwukrotnie mniejszego iPada mini 4?

iPad Pro jest wyposażony w procesory A9X/M9, iPad mini 4 posiada procesory A8/M8,
co oznacza, że iPad Pro jest trochę szybszy. Jednak porównując wygodę pracy, to
jednoznacznie trzeba powiedzieć, że lepiej wypada iPad mini 4, ponieważ w iPadzie
Pro użytkownikowi przeszkadzają takie szczegóły jak mała ilość ikon na ekranie, czy
wielka klawiatura, której obsługa jest nie wygodna.

IPad Pro jest bardzo cienki, ma zaokrąglone kanty i prostokątne, 6,9 milimetrowe
krawędzie.

Moja opinia:
IPad Pro jest bardzo szybkim i płynnym urządzeniem, lecz jego wielkość do niektórych
parametrów jest niedopasowana. Przez jego gabaryty jest niewygodny, jednak część
użytkowników używa go jako laptopa lub/i tablet graficzny. Poleciłbym iPada Pro dla
użytkowników którzy mają wysoki budżet i nie zamierzają przemieszczać się z nim. Dla tych,
którzy chcą mieć dobre, wygodne urządzenia, poleciłbym iPada mini 4.

Opracował :
Jakub Malek

iGlove  gadające rękawiczki

Produkt ten to jeszcze nowość. Przy poszukiwaniach gadających rękawiczek niestety
nie znalazłem ich na polskim portalu aukcyjnym, więc postanowiłem poszukać w
obcojęzycznych sklepach internetowych. Na stronie producenta można je zamówić za
niecałe 170 zł.
Rękawiczki mają bardzo nowoczesny design. Na dole lewej znajduje się panel
sterujący połączeniami składający się z guzików do odbierania i
rozłączania/wyłączania. Pomiędzy nimi znajduje się dioda sygnalizująca połączenia
oraz konfigurację. Poniżej znajduje się wejście micro USB do ładowania. Rękawiczki
działają na bluetooth 4.0, dzięki któremu można je bardzo długo nosić bez ładowania.
Palce są wykończone specjalnym materiałem umożliwiającym sterowanie telefonem.

Opracował:
Michał Karczewski

Słuchawki dokanałowe Scullcandy Smokin Buds’ 2,
czy opłaca się kupić?

Słuchawki Scullcandy Smokin Buds’2 są jednymi z droższych słuchawek
dokanałowych firmy Scullcandy. Ich cena wynosi ok. 150 zł. Wiele osób zadaje sobie
pytanie, czy zamiast zwykłych najtańszych słuchawek, opłaca się dołożyć 100 zł i być
posiadaczem tych? Dziś postaram się znaleźć odpowiedź na ten dylemat.

Jak są zbudowane i jak wyglądają?
Te słuchawki można nabyć w bardzo wielu kolorach. Posiadają płaski, długi kabel,
który uniemożliwia plątanie się w kieszeni. Część douszna nie jest kształtu takiego jak
inne, ponieważ jest dopasowana, dzięki temu nie ma szansy, aby wypadły.

Dźwięk i wyciszenie
Słuchawki firmy Scullcandy wręcz fenomenalnie wyciszają, z odpowiednio dobraną
końcówką żaden dźwięk z zewnątrz nie dotrze do naszego ucha! Słuchawki mają
bardzo mocne basy, muzyka w ich wykonaniu jest stuprocentowo czysta. Potrafią
odtwarzać dźwięki bardzo głośno.

Moja opinia :
Według mnie słuchawki dokanałowe Scullcandy Smokin buds’2 są bardzo dobrą
inwestycją, firmy konkurencyjne sprzedają słuchawki takiej jakości od ok. 250 zł!
Osobiście bardzo polecam je zakupić.

Opracował:
Jakub Malek

Jaki system operacyjny najlepiej zainstalować na
komputer?
Aby pomóc Wam w wyborze, przedstawię moją opinię na ten temat.
Zacznijmy od wszystkim dobrze znanego Windows 10. Ten znany system powstał
z połączenia poprzedników, czyli Windows 8 i Windows 7. Twórcy, by udogodnić wszystkim
operatorom przywrócili systemy z Windowsów starszych, jak i wspomnianej 9 odsłony, czyli
Windows 7. Natomiast autorzy by jeszcze bardziej usprawnić system operacyjny, dodali zalety
Windows 8. Najnowsza odsłona jest skierowana do graczy, jak i do programistów, więc
system jest bardzo udany, ale nawet najpiękniejszy diament ma rysę. Jest nią sklep ze zbyt
drogimi aplikacjami, jak i grami, lecz to niejedyna wada, ponieważ pasek zadań został
rozdrobniony na mnóstwo części, przez co ma mniej miejsca na własne programy. W skali od
1 do 10, system jest na 8. Jest on bardzo dobry, ale według mnie trzeba go jeszcze
dopracować.
Kolejnym systemem jest Linux. Niestety ten jest mniej znany, ale to nie oznacza, że jest
gorszy. System jest przeznaczony dla programistów, a żeby móc pograć sobie w ulubione gry,
trzeba ściągnąć Javę, co trwa długo, przez co możesz zmarnować dużo czasu. System nie
ma tylko wad, ponieważ posiada też zalety takie jak czytelny interfejs. Linux to doskonały
system dla pracowników, ale nie dla graczy. Niestety nie uważam go za dobry, stąd ocena 4
na 10.
A teraz osławiony Mac10, który dostępny jest z komputerami firmy Apple. Niestety pierwsze
kroki systemu nie były oszałamiające. Lecz po zmianach, stał się już zdatny do użytku.
Program jest zaawansowany, lecz nie ma tam pytania „Czy to Twój pierwszy komputer?
Wcześniej miałeś tylko iPhone’a i kupiłeś sobie Maca, chcąc zobaczyć jak to wygląda?”.
Niestety Mac nie urzekł mnie bardzo, wręcz raczej rozczarował, że tak dobra firma mogła go
tak spartaczyć. Ocena niestety 2 na 10

Podsumowanie
Najlepszym programem moim zdaniem jest Windows 10! Potem Linux!
Niestety na końcu Mac 10.

Opracował:
Hubert Woźniak

Czytniki linii papilarnych w smartfonach
Witajcie!
Tym razem o czytnikach linii papilarnych w smartfonach. Czy są użyteczne, niezbędne,
a co najważniejsze bezpieczne? O tym dowiemy się w poniższym artykule.
Czytniki linii papilarnych w smartfonach – co to jest?
Czytniki te, inaczej mówiąc skanery linii papilarnych to nic innego jak moduły dodane w smartfonach,
dzięki którym mamy w ustawieniach zabezpieczenia telefonu, funkcję logowania się do niego poprzez
przesunięcie/dotknięcie palcem tego skanera.
Gdzie one się znajdują?
Znajdują się one na przykład na przycisku menu (Samsung, iPhone), na tylnej klapce (tzw. plecach
smartfona) (Nexus), czy przy głośnikach (HTC) oraz na przycisku zasilania (z boku) (Sony). Według
mnie wszystkie te opcje są w bardzo dobrych i dostępnych miejscach.
Czy to jest bezpieczne?
Słyszałem z nieoficjalnego źródła, że niektóre firmy, zapisują te dane w chmurze i mają do tego
dostęp. Nie wiem, czy to jest prawda, czy fałsz, ale jeśli coś takiego naprawdę istnieje, to jest czym się
martwić.
Czy jest to użyteczna forma logowania się?
Tak! Na pewno znajdą się przeciwnicy, ale według mnie większość osób będzie z tej funkcji
zadowolona i będą cenić sobie tę funkcję w swoim smartfonie.
Które telefony na dzień dzisiejszy mają najlepszy czytnik?
Nie można tego określić tak jednoznacznie, natomiast, według mnie to każdy powinien sobie zobaczyć
smartfon w sklepie i porównać co jest dla niego wygodniejsze.
Które telefony posiadają tę funkcję?
Tutaj jest lista na listopad 2015r.:
● Samsung Galaxy S6/S6+/S6 Edge/S6 Edge+/Note Edge/Note 5;
● Sony Xperia Z5/Z5 Compact;
● HTC M9+;Apple iPhone 5S/6/6 plus/6S

pcadvisor.co.uk

blog.htc.com
Piszcie, jeśli wasz telefon ma czytnik linii papilarnych, jego model i jak Wam się z niego korzysta. Do
zobaczenia!

Opracował:
Jakub Kass

Paradoks w gdyńskiej komunikacji miejskiej (Warbus)

Autobus AMZ City Smile, który należy do firmy Warbus na linii 187 (Dolny Sopot Haffnera <> Kamienny Potok SKM)

Od 1 października 2015r. linię 187 w Sopocie obsługuje jakże nieprzewidywalny warszawski
przewoźnik Warbus, od którego spodziewać się można wszystkiego.
W Sopocie dnia 03.12.2015r. (czwartek) na trasie linii 187 o godzinie 16:21 autobus
rozkładowo odjeżdża z przystanku Powstańców Warszawskich w Sopocie. Nic nie
zapowiadało dalszych problemów. Nagle na zakręcie w ul. Wosia Budzysza w autobusie
rozległ się huk i po kolei z lewej strony pojazdu pękły trzy szyby. Była tam pasażerka
Magdalena 
z 3miesięcznym dzieckiem. Stała z wózkiem przy oknie. Spadły na nią odłamki
szyby, na szczęście nic nikomu się nie stało. Wszyscy pasażerowie natychmiast 
przenieśli się
w stronę drzwi z napisem „W razie niebezpieczeństwa zbij szybę”  oczywiście nie trzeba było
tego powtarzać. Kierowca mimo wielkiego huku, zignorował tą całą sytuację, mówiąc
lakonicznie dyspozytorowi ZKM Gdynia, że szyba pękła. Jadąc dalej, pani Magdalena
opuściła pojazd na przystanku na ulicy Haffnera, z niedowierzaniem patrząc, jak kierowca
pojazdu wpuszcza nowych pasażerów i kontynuuje jazdę.

Stłuczone okno w autobusie Warbus (linia 187)  zdjęcie pasażerki p. Magdaleny.

Według ZKM Gdynia wina jest ewidentnie po stronie kierowcy. Kierowca powinien ewakuować
pojazd; zgłosić zaistniałą sytuację do ZKM i Warbusu; podmienić pojazd na sprawny.
ZKM zgłosi zaistniały incydent do firmy Warbus w związku ze złamaniem regulaminu i
podpisanej umowy, która obowiązuje od 1 października br. Kierowca otrzyma
ostrzeżenie/naganę, wszyscy kierowcy firmy Warbus będą musieli przejść dodatkowe
szkolenia jak zachowywać się podczas różnych sytuacji oraz firma otrzyma karę finansową i
karę w postaci zmniejszenia rocznej dopłaty pieniężnej do komunikacji miejskiej przez miasto
Sopot. Z monitoringu wynika, że podczas jazdy autobus na zakręcie zahaczył o drzewa, które
stanowią ogromny kłopot dla autobusów AMZ City Smile.
Jednak okazuje się, że to nie był jedyny taki przypadek. Kiedyś na pasażerkę siedzącą obok
okna spadł lufcik od okien. Winą były niedokręcone wkręty. Od tej pory ZKM wymaga od
kierowców firmy sprawdzanie, czy lufciki są dobrze przykręcone.
W Gdańsku natomiast autobusy tej firmy jeżdżą z przyciskami “STOP” przyklejonymi taśmą
lub mają niesprawny układ sterowania silnikiem i uszkodzony hamulec przystankowy, przez
co pojazd może jeździć otwartymi drzwiami (takie awarie mają chyba wszystkie autobusy), a
na linii 171 z Karwin do Oliwy firmy Warbus ostatnio miał uszkodzoną blachę.
Według mnie zamiast chodzić do kina i płacić za drogie bilety, warto czasem pojechać do
Sopotu i przejechać się z Warbusem na linii 187, co wyniesie nas łącznie 3zł za bilety, a atrakcji
będzie więcej niż na stadionie piłkarskim podczas wieczornego deszczu!
Źródło: Trójmiasto.pl

Opracował:
Jakub Kass

