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Gra komputerowa, nad którą zarywałem noce
,
gościnnie Kuba Domzała oraz Marcin Pieprzowski
opowiadają o swojej ulubionej grze
Moją ulubioną grą jest Counter Strike: Global Offensive. Polega ona na
zwalczaniu drużyny przeciwnej poprzez podkładanie bomb lub jej
rozbrojenie. Gra ta umożliwia zdobywanie “skinów” do różnych broni.
Skiny te są dostępne również na rynku społecznościowym.
(platforma dystrybucji cyfrowej i zarządzania prawami cyfrowymi, system
gry wieloosobowej oraz serwis społecznościowy stworzony przez Valve
Corporation. W październiku 2012 roku Valve rozszerzyło ofertę o
oprogramowanie niebędące grami).
Gra ta udostępnia również otwieranie skrzynek, w których można zdobyć
albo słabą skórkę do broni, albo niezwykle rzadki nóż. Gra ta jest bardzo
popularna, więc urządza się różnego rodzaju turnieje. Rok temu odbył
się turniej IEM Katowice 2016. Główną nagrodą jest puchar oraz
nagroda pieniężna. Gra Counter Strike: Global Offensive została
wydania 21 sierpnia 2012. W grze tej dysponujemy pewną kwotą, którą
powiększamy poprzez zdobywanie zabójstw oraz poprzez wygranie
rundy. W grze tej jest dostępny system rang, które zdobywamy poprzez
wygranie meczów turniejowych.

Opracował:
Kuba Domzała

Moja ulubiona gra to strzelanka Call of Duty 4 Modern Warfare.
Jest w niej dostępnych około 15 misji single player i tryb multiplayer,
a także wielki wybór broni - od pistoletów przez karabiny maszynowe
i snajperskie, aż do wyrzutni rakiet. Ekwipunek zawiera też wiele innych
narzędzi, typu noktowizor, granatnik i miny przeciwpiechotne.

Opracował:
Marcin Pieprzowski

Smog
Chyba każdy z nas ostatnio słyszał w mediach niepokojące
informacje dotyczące jakości powietrza, którym oddychamy w naszym
kraju. Nie da się ukryć, że od jakości powietrza zależy nasze zdrowie
oraz dobre samopoczucie. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego zimą widać
mgłę, odpowiedź jest prosta - to właśnie jest smog.
Wikipedia podaje, że “smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne
polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek
działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych:
znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody”
Słowo „smog” powstało w języku angielskim ze zbitki dwóch słów:
smoke (dym) i fog (mgła).
Dlaczego piszemy w gazetce szkolnej o smogu?
Wszyscy mamy możliwość bezpośredniego wpływu na jakość powietrza
w okolicy, w której mieszkamy i uczymy się. Każdy z nas chce być
zdrowy i wychodzić bez obawy na dwór, pojeździć na rowerze czy
pograć w piłkę. Wyobrażacie sobie, że nie możemy swobodnie
wychodzić na dwór, a idąc do szkoły, przemieszczamy się w maskach?

Miejscowość Santiago w Chile godzinę po deszczu i 30 godzin po deszczu

Mapki przedstawiają poziom zanieczyszczeń
w powietrzu w naszym kraju

Bez względu na to, że minister środowiska naszego kraju nie widzi
problemu smogu, my sami musimy wziąć sprawy w nasze ręce.

Co możemy zrobić,
żeby jakość powietrza była lepsza?
● Uświadamiać wszystkich naszych znajomych, jak duże znaczenie
ma czyste powietrze.
● Zapytać się rodziców, jaką technologię grzewczą mamy w domu.
● Nigdy nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek palił śmieciami!
To najgorsza możliwa mieszanka, trująca wszystkich dookoła.
● Korzystać z komunikacji zbiorowej oraz w miarę możliwości
jeździć na rowerze - w Gdyni mamy możliwość korzystania z
trolejbusów elektrycznych i akumulatorowych.
● Oszczędzaj energię eklektyczną w domu, w pracy, w szkole
poprzez:
-

-

wkręcanie energooszczędnych żarówek,
niepozostawianie telewizora i innych urządzeń, wieży czy komputera w trybie
czuwania (stand-by),
niepozostawianie ładowarki do telefonu komórkowego w gniazdku po
skończeniu ładowania, gdyż ładowarka nadal zużywa prąd, nawet jeżeli
telefon nie jest podłączony,
jeśli kupujesz lub Twoi rodzice kupują nowe urządzenie elektryczne, na
przykład lodówkę lub pralkę, sprawdź oznakowanie efektywności
energetycznej, które powinno posiadać każde urządzenie. Klasy
efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A
do G, gdzie klasa A umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie
najbardziej efektywne, a klasą G umieszczana na czerwonym pasku najmniej
efektywne. Od grudnia 2010 roku na lodówkach, pralkach, zmywarkach i
telewizorach wprowadzono dodatkowo trzy nowe klasy A+, A++ oraz A+++
charakteryzujące urządzenia najbardziej efektywne energetycznie.

opracował:
cały zespół gazetki szkolnej

Czy potrzebujemy drogiej maszyny do gier? Obalamy mity.
Do najnowszych gier wcale nie potrzeba najdroższej maszyny. Niektórzy
nawet dziś grają na komputerach z procesorami i3, i5 i i7 drugiej
generacji, kartą graficzną GeForce serii 700 a nawet 600 oraz 4gb
RAM’u niskiej częstotliwości.
Dużo osób mówi, że komputer do gier to tylko w cenie powyżej 8k. Ja
sam używam komputera wartego 4,5k, o niby niskiej specyfikacji jak na
te czasy, aczkolwiek najnowsze gry typu Overwatch chodzą na 120 fps
wzwyż, a w popularnej strzelance CS:GO fps’y oscylują w granicach
220-270 fps, a takie osiągi mają maszyny kosztujące 10k złotych!
Jest to dokładniej:
Procesor: I5 3340, podkręcony osiąga nawet 3,92 ghz
Płyta główna: Gigabyty GA-Z77-D3H (rev 1.0)
Karta graficzna: MSI GTX 960 Gaming 4gb
Pamięć RAM: 16gb HyperX Fury blue ddr3 1600mhz 2 moduły

Opracował:
Bartosz Tarnowski

Playlista na luty:
1.Dynamite-Nause (feat. Pretty Sister)
2.Mad Hatter-Melanie Martinez
3.Rockabye-Clean Bandit
4.Make Me(Cry)-Noah Cyrus
5.I Don’t Wanna Live Forever-ZAYN
6.The Other-Lauv
7.All Night-The Vamps
8.Lighthouse-Andrelli REMIX
9.Ayy Ladies-Travis Porter
10.Smells like teen spirit-Kurt Cobain

PLAYLISTA WALENTYNKOWA
1. Frank Sinatra - I Love You Baby

2. Twenty One Pilots - Can't Help Falling In Love (Cover)
3. Ed Sheeran - Tenerife Sea
4. Ed Sheeran - Photograph
5. Dirty Dancing - Time of my Life
6. Frank Sinatra - The Way You Look Tonight
7. Wings - Silly Love Songs
8. Queen - Somebody To Love
9. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody
10. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

5 - filmów idealnych na walentynkowy wieczór

1. Pamiętnik
Cierpiąca na chorobę AlzheimeraAllie mieszka w domu opieki
społecznej. Nie pamięta wydarzeń z przeszłości, nie rozpoznaje nawet
członków rodziny. Jej mąż Noah nie rezygnuje jednak z walki o żonę i
stara się pomóc jej odzyskać utracone wspomnienia, niestety na próżno

2. Titanic
Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do
USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę
Rose.

3. Love, Rosie
Rosie i Alex znają się od dzieciństwa. Gdy chłopak wyjeżdża z Dublina
na studia do Ameryki, ich wieloletnią przyjaźń czekają ciężkie chwile.

4. Zakochana złośnica
Kat to dziewczyna, przed którą drżą wszyscy faceci w szkole, jej
młodsza siostra natomiast stanowi główny obiekt ich pożądania. Bianca,
ku swej rozpaczy, ma zakaz umawiania się na randki do czasu, gdy
Katarina znajdzie sobie chłopaka.

5. Zanim się pojawiłeś
Dziewczynę z małego miasteczka zaczyna łączyć więź ze
sparaliżowanym mężczyzną, którym się opiekuje.

Opracowała:
Agata Majka

“La la land”
Film opowiada historię początkującej aktorki o imieniu Mija, która
zakochuje się z wzajemnością w pianiście jazzowym Sebastianie.
Ich relacje są coraz silniejszę. Pomagają sobie nawzajem i osiągają
w ten sposób sukces. Ich drogi jednak się rozchodzą, a kariera
rozkwita.,
Filmy Miji i koncerty Sebastiana niszczą ich związek. Po pięciu
latach bohaterka razem ze swoim mężem wchodzi do klubu, w
którym jak się okazuje na scenie gra jej dawny partner Sebastian,
który rozpoznaje swoją dawną dziewczynę i dedykuje jej utwór na
fortepianie.
Jednak nigdy więcej się nie zobaczyli. Film trwa 2h, które mijają
w oka mgnieniu. Polecam ten film wszystkim, którzy lubią musicale
oraz romantyczne produkcje filmowe.

Opracowała:
Ola Górka

