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Jak wykonać efektowną kartkę świąteczną?
Przepisy one pot trend, czyli mniej garnków do mycia
Oscary 2017 Agata Majka
Pomysł na lekkie śniadanie do szkoły by Ola
Playlista

Rys: Gloria Sawicka

Jak wykonać efektowną kartkę świąteczną?
Zbliżają się święta Wielkanocne, warto więc pomyśleć o najbliższych, którzy czekają
na życzenia od nas. W tym celu możemy przygotować bardzo efektowną pocztówkę
świąteczną, wykorzystując program graficzny Photoscape. Jest on darmowy i ma
mnóstwo ciekawych funkcji.
Program pobierzemy ze strony: http://www.photoscape.org/ps/main/index.php

Menu główne programu Photoscape

Do stworzenia pocztówki potrzebujemy kilka świątecznych zdjęć, np. baranka
wielkanocnego, zająca czy jajek. Aby nie łamać praw autorskich, zdjęcia najlepiej
zrobić samemu, ale jeśli nie mamy jeszcze gotowych produktów świątecznych, to
pojedźmy do jakiegoś marketu spożywczego, gdzie znajduje się wiele ozdób
świątecznych, którym możemy zrobić zdjęcie.
Po otwarciu programu wybieramy opcję strona
, gdzie wybierzemy układ naszej
właśnie tworzonej pocztówki wielkanocnej. Gdy wybierzemy układ - ustawiamy
rozdzielczość pocztówki np: 800x600 pikseli. Kolejnym krokiem będzie dodanie
zdjęć do naszego projektu.

Okienko wyboru schematu naszego projektu

Gotowa pocztówka

Zdjęcie przedstawia proces wprowadzania napisu na już gotowy projekt

Przepisy one pot trend,
czyli mniej garnków do mycia
Gotowanie i mycie po jedzeniu to często czasochłonna sprawa. Te zadania
można sobie ułatwić i przyspieszyć, gotując w jednym garnku. Głównie są to różne
pasty lub dania z ryżem. Przygotowanie takiej potrawy trwa bardzo krótko. Czas
gotowania to minimum 7 minut, czyli czas gotowania makaronu. W Niemczech takie
potrawy nazywane są einTopf.

Wszystkie składniki potrawy wrzucamy do
jednego garnka, który służy nam za jedno
naczynie, zamiast kilku. Oszczędzamy czas na
szukanie garnków oraz ich mycie. Gotowanie
jednogarnkowe jest znacznie prostsze, niż
myśleliście.
Dania jednogarnkowe to doskonały pomysł na
obiad. Wystarczy jeden garnek i pyszne danie
gotowe. Gulasz lub zupa, przygotowana w
jednym garnku, są pyszne. Dania jednogarnkowe
można przyrządzić w piekarniku.

Oscary 2017
89 - ta ceremonia rozdania Oscarów przeszła do historii słynną już
pomyłką. Prowadzący uroczystość - Warren Beatty i Faye Dunaway
pomylili się w kwestii nagrody w najważniejszej dla świata filmu kategorii,
czyli najlepszego filmu.
Warren Beatty pokazał kartkę Faye Dunaway, która przeczytała, że
najlepszym filmem zostaje "La La Land". Producenci filmu razem z
obsadą i ekipą weszli na scenę i odebrali statuetki. Podczas
wygłaszanych już podziękowań, na scenę wkroczył producent gali i
powiedział, że nastąpiła ogromna pomyłka - właściwym wygranym jest
film "Moonlight" w reżyserii Barryego Jenkinsa.
Warren Beatty tłumaczył, że otrzymał złą kartkę - tę, na której było
nazwisko Emmy Stone, laureatki Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w
"La La Land". Prowadzący galę Jimmy Kimmel próbował obrócić całą
sytuację w żart. Nie zdarzyło się do tej pory, aby w najważniejszej
kategorii ceremonii rozdania nagród tej rangi zaszła pomyłka.
Oczywiście żadna Oscarowa gala nie obejdzie się bez uczczenia
gwiazd świata filmu. Oto zasłużeni zwycięzcy:
Najlepszy film
Barry Jenkins - “Moonlight”

Najlepszy aktor pierwszoplanowy
Casey Affleck -“Manchester by the Sea”

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa
Emma Stone -“La la Land”

Najlepszy reżyser
Damien Chazelle -“La la Land”

Najlepszy scenariusz oryginalny
Kenneth Lonergan - “Manchester by the Sea”

Najlepszy film nieanglojęzyczny

Asghar Farhadi - “Klient”

Najlepsza charakteryzacja i fryzury
“Legion samobójców”

John Gilbert- “Przełęcz ocalonych”

Podsumowanie:
Oskarowa noc to niezwykłe widowisko, które naprawdę warto zobaczyć. Nie tylko dla
wyjątkowych ubiorów i wyjątkowych kreacji najbardziej znanych aktorek ze świata
kina. Podobno, każdy żart jest wyreżyserowany, a reżyser uroczystości wie
dokładnie, kiedy widownia zacznie się śmiać. Dla każdego, kto interesuje się kinem
nie ma to jednak wielkiego znaczenia, jest to wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć
aktorów poza planem filmowym i podpatrywać ich emocje.
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Pomysły na lekkie śniadanie według Oli

1. Smoothie z wodą kokosową
Przygotowanie zajmie Ci kilka minut, a jest naprawdę smaczne ;)
Na 2 szklanki:
30 dag truskawek bez szypułek / 3 banany / 2 pomarańcze (zależy, jaki smak
chcemy uzyskać) oraz 1 szklanka wody kokosowej (250ml)
Przygotowanie:
Owoce z wybranego zestawu zmiksuj na jednolitą masę. Truskawki możesz
zmiksować w całości, ale jeśli wybierasz banana lub pomarańczę, pokrój je na
mniejsze kawałki. Dodaj wodę kokosową i wymieszaj. :)

Kaszka manna kokosowa

Potrzebujemy:

1/2 l mleka,
cukru wg uznania, ja daję 1,5 łyżki,
5 łyżek wiórków kokosowych,
2 żółtka,
ok 0,5 szkl. kaszki mannej.
Przygotowanie:

Mleko podgrzewamy, wsypujemy wiórki kokosowe i wyłączamy gaz. Czekamy
chwilę.Do miseczki z żółtkami wlewamy troszkę letniego mleka z kokosem i
energicznie mieszamy. Wstawiamy mleko na gaz i, jak będzie bardzo ciepłe,
dosypujemy cukier, kaszkę manną i żółtka. Cały czas energicznie mieszamy. :)

Kasza kukurydziana z mlekiem kokosowym

Potrzebujemy:
wody, 5 łyżek kaszy kukurydzianej,
200 ml mleka kokosowego (własnej produkcji smakuje najlepiej ),
wiórków kokosowych, nektarynkę, ewentualnie trochę cukru.
Przygotowanie:
Do garnka wlej wodę, około 100 ml. Gdy zacznie się gotować, dodaj kaszę
i gotuj, aż stanie się gęsta, dolej mleko kokosowe i dalej gotuj.
Na końcu wmieszaj wiórki kokosowe. Podawaj z pokrojoną nektarynką lub
innymi owocami sezonowymi. Zamiast mleka kokosowego możesz użyć krowiego.
opracowała:
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Playlista muzyczna na kwiecień:
1. Crying Out For Me - Conor Maynard ft. Beckie
Eaves
2. Clean Bandit - Symphony feat. Zara Larsson
3. Ed Sheeran - Shape of You
4. Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO
5. Shakira - Chantaje
6. Alan Walker - Faded
7. Sia - The Fast and the Furious - Unstoppable
8. Zara Larsson & Alan Walker - Live
9. ZAYN, Taylor Swift - I Don’t Wanna Live Forever
(Fifty Shades Darker)
10. Ed Sheeran - Castle On The Hill

Włączcie YT i tańczcie :)

