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Wstępniak
W najnowszym numerze z pewnością zauważycie liczne zmiany! Podzieliliśmy
artykuły na działy i dodaliśmy nowe grafiki. Mamy nadzieję, że ułatwią Wam
znalezienie różnych ciekawych tekstów, które dla Was napisaliśmy. Każda
dziewczyna i każdy chłopak znajdą w naszej gazetce coś dla siebie!
Pierwszy dział to wyjątkowe 
wywiady
. Tym razem odpowiedzi udzieliły nam
Pani
Dorota Tomczyk oraz Sara Maczkowska z klasy 2gD
. W styczniu i lutym wiele się
działo, dlatego nie zabraknie 
relacji
z licznych 
wydarzeń i warsztatów.
Agata Zianowicz 
szczegółowo opisała wycieczkę klasy 5C na warsztaty do
Muzeum Emigracji, Martyna Szarek 
opowiedziała nam o 
“Nocy Biologów”
na Uniwersytecie Gdańskim, a Marysia Kiedrowicz 
napisała o wyprawie do
Gdyńskiej Szkoły Filmowej
. Jak co miesiąc, świetnie opracowane 
recenzje
Zuzanny Pobłockiej, Jakuba Malka i Jakuba Kassa oraz sportowe emocje
według Dawida Florka i Jakuba Dobrosielskego. Zuzia Przeniosło 
namawia nas
do śmiechu w swoim pozytywnym artykule, a 
Marysia Kiedrowicz 
opowiada
o
stylu Zoe Sugg i muzyce Troya Sivana.
W duecie z
Weroniką Szymańską
powstało pierwsze wydanie 
Porad Urodowych, 
a z
Zuzią Przeniosło kolejna
playlista pełna muzycznych hitów.
Zachęcamy do przeczytania naszych artykułów!
Życzymy Wam udanych ferii! Wszyscy zasłużyliśmy na porządny odpoczynek,
dlatego korzystajcie z wolnego czasu!

Redakcja Sqlera

Wywiad z nauczycielem  pani mgr Dorota Tomczyk
Pierwszy wywiad w Nowym Roku! Tym razem udzieliła nam go
przesympatyczna Pani Dorota Tomczyk, która uczy nas, gimnazjalistów,
Edukacji dla bezpieczeństwa (EDB). Zachęcamy do przeczytania!

1. Dlaczego postanowiła Pani zostać nauczycielką?
W mojej rodzinie nauczanie dzieci jest pokoleniową tradycją. Mama była
nauczycielką, a babcia i prababcia przyuczały wiejskie dziewczęta do
wyszywania i haftowania serwet i obrusów.
2. Czy kontakt z dziećmi i młodzieżą sprawia Pani przyjemność?
Dzieci są szczere, serdeczne i otwarte na wiedzę. Kontakt z nimi budzi
pozytywne emocje i daje satysfakcję z pracy zawodowej.
3. Dlaczego według Pani tak ważna jest edukacja młodzieży na temat
pierwszej pomocy ?
Życie codzienne współczesnych pokoleń jest dynamiczne i zaskakujące
sytuacjami. Wymaga od nas różnorodnej wiedzy i odwagi. Im więcej wiemy
tym mniej mamy obaw.

Dobrze jest więc, aby umiejętność udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej znana była dzieciom od najmłodszych lat i aby miały
odwagę zastosować ją w praktyce, gdy przyjdzie potrzeba.
4. Jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej w szkole?
Moim ulubionym przedmiotem w szkole był WF. Dobrze grałam w piłkę
ręczną.
5. Jaka była najśmieszniejsza sytuacja, jaka się Pani przytrafiła?
Najśmieszniejsza sytuacja w życiu  gdy kupiłam wielką, nową szybę do drzwi,
przytargałam ją do domu, położyłam na kanapie i na koniec na niej zmęczona
usiadłam.
6. Jakie jest Pani motto życiowe?
Moje motto życiowe  BYĆ SZCZODRYM!
7. Jakie ma Pani hobby?
Wolontariat i dodatkowa praca na rzecz bezdomnych zwierząt.

Wywiad przeprowadziły:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Wywiad z Sarą Maczkowską  autorką książki
,,Przeznaczenie’’
Przedstawiam Wam wywiad z wyjątkową Sarą Maczkowską, uczennicą klasy
2 gimnazjum z naszej szkoły i autorką książki “Przeznaczenie”.
Zgodziła się opowiedzieć mi o swojej pierwszej powieści i etapach jej
powstawania. Zachęcam do przeczytania wywiadu, a także książki Sary!

Opowiedz w skrócie o swojej powieści, jakie watki poruszyłaś?
Jest to historia opowiadająca o dziewczynie, która dowiaduje się, że ma magiczne
zdolności. Dowiaduje się również, że ma swojego wilka. Takiego przyjaciela na
zawsze. Poruszyłam wątki czarodziejów, przyjaźni, miłości.
Dlaczego nazwałaś swoją powieść "Przeznaczenie"?
Ten tytuł wydawał mi się najbardziej pasować do fabuły, ale muszę przyznać, że
nadawanie tytułu jest jedną z najgorszych rzeczy podczas pisania książki.
Skąd czerpałaś inspiracje do książki?
Szczerze mówiąc sama nie wiem. Pomysł przyszedł tak znikąd, ale na pewno
pomocne były spotkania z moją przyjaciółką Basią Radwan, która również ma
wspaniałą wyobraźnię i doradzała mi w niektórych sprawach.
Jak zareagowała Twoja rodzina i przyjaciele na to, ze wydajesz swoją własną
książkę?
Byli w wielkim szoku, na początku trochę nie dowierzali, byli ze mnie dumni i bardzo
bardzo się cieszyli.

Czy trzymałaś to w tajemnicy przed nimi czy wspierali Cię w trakcie tworzenia
powieści?
Wszyscy wiedzieli, że piszę książkę, ale o tym, że będzie wydana wiedzieli tylko
rodzice, brat, jedni dziadkowie i trzy przyjaciółki. Reszta dowiedziała się dopiero,
gdy dostała ją do ręki.
Na pewno wszyscy są z ciebie dumni! To wielkie osiągniecie!
Czy wydanie książki uważasz za spełnienie jednego z Twoich marzeń ?
Oczywiście! Nie sądziłam, że uda mi się tak szybko je spełnić.
Co doradziłabyś osobom, które tak jak Ty uwielbiają pisać i w
przyszłości marzą o napisaniu i wydaniu książki?
Jeśli już ktoś pisze książkę to dobrą metodą jest pisanie codziennie chociaż
po jednym słowie, żeby nie wypaść z ciągłości, bo po jakieś dłuższej przerwie
ciężko znowu się wdrożyć.
Czy masz już pomysł na druga książkę ? Czy będziesz chciała napisać
kontynuacje "Przeznaczenia"?
Tak. Piszę już drugą część. Na razie mam 40 stron. Piszę również inne książki.
Jeszcze trochę brakuje, żeby je skończyć, ale mam nadzieję, że również je kiedyś
wydam.
A jaka jest Twoja ulubiona książka ?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wszystkie książki, które czytałam są równie
wspaniałe. jednak jedną z trylogii która najbardziej zapadła mi w pamięci są
"Diabelskie Maszyny" Cassandry Clare.
Dziękuję Ci bardzo i życzę Ci w imieniu redakcji gazetki szkolnej dużo
sukcesów i spełnienia dalszych marzeń! Powodzenia przy pisaniu drugiej
części "Przeznaczenia"!
Dziękuję!

Wywiad przeprowadziła:
Marysia Kiedrowicz

“Noc Biologów”  relacja
15 stycznia 2016r. kilka uczennic naszego gimnazjum wybrało się na “Noc
Biologów”, który odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestnicy tego
wydarzenia mieli okazję wykonywać doświadczenia, zwiedzać laboratoria i
oglądać wystawy przyrodnicze. Studenci, doktoranci i pracownicy
Uniwersytetu przygotowali około 60 różnych tematów z dziedziny biologii,
które zainteresowały starszych i młodszych. “Noc Biologów” cieszy się
ogromną popularnością. Panuje tam bardzo przyjemna atmosfera, gdzie przez
zabawę można się wiele nauczyć.

Oto kilka zdjęć z “Nocy Biologów”:

Opracowała:
Martyna Szarek

Warsztaty w Gdyńskiej Szkole Filmowej
Dnia 9 lutego odbyły się warsztaty filmowe dla osób biorących udział
w konkursie “Krótkie Formy Filmowe  Cisza na planie”. Spotkanie miało
miejsce w siedzibie Gdyńskiej Szkoły Filmowej w sali kinowej “Goplana”
i prowadzili je reżyser i dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej Jerzy Rados
oraz operator i reżyser Sławomir Pultyn.
Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się wiele o pisaniu dobrego
scenariusza, bez którego film nie może powstać. Ze skupieniem
słuchaliśmy cennych rad dotyczących nagrywania filmu. Reżyserzy byli
bardzo sympatyczni i zadawali nam liczne pytania, dzięki czemu
uczestniczyliśmy w dyskusji. Atmosfera na spotkaniu była przyjemna,
dlatego ogarnął nas lekki smutek pod koniec warsztatów.
Osobiście mogłabym tam siedzieć cały dzień!

Obejrzeliśmy także 7minutowy film absolwenta Gdyńskiej Filmówki,
Miłosza Sakowskiego pt. “Upload” z Tomaszem Ziętkiem w roli głównej.
Opowiadał historię chłopaka, który jest w stanie zrobić wszystko dla
popularności w sieci. Widzieliśmy “Upload” dwukrotnie, ponieważ Pan
Sławomir Pultyn przeprowadził szczegółową analizę filmu.

Kadr z filmu “Upload”, na zdjęciu odtwórca głównej roli Tomasz Ziętek

To były wyjątkowe warsztaty! Bez wątpienia wzbogaciliśmy naszą
wiedzę i przeżyliśmy wspaniały dzień w Gdyńskiej Filmówce.

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Kącik Mody
wydanie jedenaste
W poprzednich numerach opisywałam Wam styl Taylor Swift i 
Beyoncé
.
Oto artykuł o mojej ulubionej Youtuberce  Zoe Sugg znanej jako Zoella.
Dziś opowiem Wam o jej życiu, stylu, makijażu i fryzurach.


Zoella jest bardzo pozytywną, zabawną i pomysłową dziewczyną. Mimo


tego, że ma dopiero 25 lat, osiągnęła światowy sukces jako Youtuberka. Jej
kanał ma ponad 10 milionów subskrypcji i zdobywa kolejnych fanów. W
mediach określa się ją mianem “brytyjskiej królowej Youtube”. Stworzyła
własną linię kosmetyków, napisała 2 książki , a niedawno powstała jej figura
woskowa w słynnym Madame Tussaud w Londynie. Prowadzi 2 kanały na
Youtube, własnego bloga i udziela się na licznych portalach
społecznościowych m.in Instagramie, Facebooku i Twiterze. Stała się wzorem
dla milionów dziewczyn, które chcą spełniać marzenia i być szczęśliwe. Zoe
zachęca do akceptowania siebie. Sama musiała pogodzić się ze swoim
największym problemem  atakami paniki i niepokoju, które nawiedzają ją od
ponad 6 lat.
Jej filmy dotyczą mody, makijażu, kosmetyków, gotowania i życia
codziennego. Zoella nagrywa tutoriale (samouczki), haule (filmy o tym, co
kupiła), “Monthly Favourites” (ulubione produkty miesiąca), #AskZoella
(odpowiedzi na pytania fanów), vlogi (filmy z życia wzięte) i wiele innych!
Teraz czas na szczegóły dotyczące jej wyglądu.
Przeczytacie o nich poniżej :)

MAKIJAŻ
Zoella jest dziewczęcą i drobną osobą. Ma delikatną urodę i wygląda bardzo młodo.
Jak widać na zdjęciach, w każdym makijażu jej do twarzy!
W zależności od pory roku wybiera różne odcienie pomadek  wiosną i latem jej usta
mają pomarańczowy lub różowy kolor, a jesienią i zimą są w barwach czerwieni czy
też bordo. Oczy podkreśla tuszem, cieniami i klasyczna kreską.

FRYZURY
Jeśli chodzi o fryzury, to Zoella bardzo lubi je zmieniać.
Proste czy kręcone, długie czy krótkie, koki czy kucyki, warkocze czy nie...
Wiele razy farbowała włosy, ale moim zdaniem Zoe zawsze wygląda świetnie!

MODA
Jestem wielką fanka stylu Zoelli! Poniżej znajduje się zdjęcie, które zrobiłam, aby
pokazać Wam, jak ubiera się znana Youtuberka oraz jakie dodatki lubi
wykorzystywać w swoich stylizacjach. Zoe uwielbia dziewczęce sukienki, które
dodają jej szczególnego uroku. Swetry i bluzki z kołnierzykami dominują w jej szafie.
Często nosi obcasy, gdyż chce dodać sobie kilku centymetrów wzrostu (ma 163 cm).
Jednak z chęcią ubiera trampki i balerinki. Jej ulubione dodatki to czarna torebka,
kokardka we włosach, złoty lub srebrny zegarek i modne okulary.
Czarny, biały, różowy, niebieski, szary, bordowy… Ubrania Zoe są we wszystkich
kolorach i wzorach! Myślę, że to sprawia, że jej styl jest ciekawy i nowoczesny.

Gdzie znaleźć Zoellę? Oto linki:
Youtube : 

https://www.youtube.com/user/zoella280390

https://www.youtube.com/channel/UCrUbqTCagwsaP2Fmr0p1TsA
Blog: 
https://www.zoella.co.uk/
Facebook: 
https://www.facebook.com/zoe.zoella
Instagram: 
https://instagram.com/zozeebo/
Twitter: 
https://twitter.com/zozeebo
W następnych wydaniu: Styl Katarzyny Tusk

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Joga śmiechu

Śmiech – to takie krótkie słowo, które sprawie nam tyle radości. Nie musimy
się śmiać z kogoś, ale dla siebie. To właśnie jedna z zasad Yogi śmiechu.
Każdy, kto chce posmakować radości powinien jej spróbować. To wspaniała
zabawa spędzając czas z ludźmi, którzy tak jak ty, chcą śmiać się dla siebie.

Nie od dziś wiadomo, że śmiech obniża stres. Dlaczego więc w stresujących
sytuacjach po prostu nie zacząć się śmiać? To wspaniała metoda, jeżeli
chcesz zrelaksować się przed np. trudnym egzaminem.
Co to właściwie jest właściwie jest joga śmiechu? Nie są to ćwiczenia, które
mają na celu uspokoić twoją duszę. To po prostu śmiech.
Śmiech, radość, szczęście. Te trzy rzeczy towarzyszą nam codziennie, jednak
nie zawsze je widzimy. Czemu więc nie uwolnić się na chwilę od smutnej
rzeczywistości i po prostu nie wybuchnąć śmiechem. Poczuć się wolnym,
pełnym energii. To wszystko zyskamy śmiejąc się. Dla niedowiarków –
udowodniono naukowo, że ludzie, którzy śmieją się przynajmniej 15 minut
dziennie są o wiele bardziej otwarci, przyjaźni i spokojniejsi. Nie ważne, czy
będzie to cichy chichot, czy może głośny, zaraźliwy śmiech. Każdy rodzaj jest
dobry.

Opracowała:
Zuzanna Przeniosło

Playlista na ferie
Dzień bez muzyki to dzień stracony, dlatego w ferie nie zapomnijcie
o naszej playliście!

1. Drake  Hotline Bling
2. Years&Years  Shine
3. Taylor Swift  Out Of The Woods
4. Troye Sivan  Youth
5. Justin Bieber  Sorry
6. Chet Faker & Flume  Drop The Game
7. Maclemore  Same Love (feat. Ryan Lewis)
8. Chet Faker  Talk Is Cheap
9. Soniamiki  Lemoniada
10. Django Django  First Light

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Porady Urodowe  wydanie pierwsze
Przedstawiamy Wam nowy artykuł o tematyce urody, zdrowia i
pielęgnacji! Będziemy dzielić się z Wami naszymi ulubionymi
kosmetykami i radami. W pierwszym wydaniu doradzimy Wam, jak dbać
o skórę w zimie.

Zimowa pielęgnacja ust i cery
Marysia :
Zimą najbardziej cierpią nasze usta, narażone na wiatr i mróz.

Będą mocno przesuszone, jeśli nie użyjemy odpowiednich kosmetyków.
Do ust polecam Wam intensywnie nawilżającą pomadkę firmy Neutrogena.
Dzięki niej Wasze usta odzyskają blask i gładkość.

Oprócz pomadek ochronnych, warto próbować domowych sposobów. Peeling
do ust z miodu i cukru to zbawienne lekarstwo! Nie róbcie go za często, bo
podrażnicie delikatną skórę ust. Najlepiej 12 razy w tygodniu.

Rada Marysi: 
Nie wychodź z domu bez co najmniej jednej pomadki!
Wiele osób cierpi w zimie z powodu suchej cery, dlatego należy nawilżać ją
odpowiednimi kremami. Krem, którego używam w przeciągu całego roku, nie
tylko nawilża moją twarz, ale też wygładza i łagodzi podrażnienia. Jest to krem
marki Under Twenty z kwasem migdałowym. Ma piękny zapach i przyjemną
konsystencję, znajdziecie go np. w Rossmanie.

Rada Marysi:
Pij co najmniej 12 litry wody dziennie, żeby nawilżyć skórę.
Oprócz tego unikaj słodyczy, fast foodów, słodkich napojów i chipsów!
Pamiętaj, że zdrowe odżywanie też m
a wpływ na wygląd Twojej cery.

Zimowa pielęgnacja ciała
Kremy do rąk
Weronika:
Dłonie są narażone na wysychanie przez cały rok, a szczególnie

zimą, kiedy na dworze jest 10 stopni Celsjusza i wieje wiatr. Chciałabym
polecić serię kremów do rąk firmy Ziaja. Pozostawiają dłonie gładkie, a do
tego przepięknie pachną! Są naprawdę świetne, uwielbiam je.

A tutaj coś z świątecznej kolekcji:

Piernik, imbir, cynamon oraz czekolada i pomarańcza :)
Rada Weroniki:
Kremuj dłonie przynajmniej 3 razy dziennie dla szybszego

efektu.

Balsamy do ciała
Jeśli nie dba się o skórę ciała, pozostaje ona przesuszona. Aby temu
zapobiec, warto używać balsamów. Oto parę naprawdę dobrych produktów:

Od lewej : Ziaja
,
Tutti Frutti, Nivea
Rada Weroniki
: Balsamy są idealne na każdą porę roku!

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Weronika Szymańska

Recenzja płyty Troya Sivana “Blue Neighbourhood”
Po EPkach ,,TRXYE’’ i ,,Wild’’ przyszła pora na debiutancką płytę
australijskiego wokalisty, aktora i YouTubera, Troya Sivana!
Jego głos okrzyknięto “głosem młodego pokolenia”, a album “Blue
Neighbourhood” zasługuje na tytuł jednej z najlepszych płyt 2015 roku!
Zachęcam do przeczytania mojej opinii na temat albumu.

Szczegółowe informacje:
Autor: Troye SIvan
Tytuł: Blue Neighbourhood
Data premiery albumu: 4 grudnia 2015
Wytwórnia płytowa: EMI Music Australia, Capitol
Gatunek: dream pop, indie pop, synthpop, electropop,
Single: Wild, Talk Me Down, Youth
Ilość piosenek w wersji standardowej: 10
Ilość piosenek w wersji ‘’deluxe’’: 16

Troye Sivan jako kilkunastoletni chłopak wstawiał swoje filmiki do sieci.
Dzisiaj ma 20 lat i na swoim koncie występy w filmach, ponad 3 miliony
subskrypcji na YouTube i swoją pierwszą, perfekcyjnie dopracowaną płytę.
Wszystko zaczęło się od singla “Wild”, który pojawił się przed premierą
albumu. W krótkim czasie stał się podbijającym listy przebojów hitem. Później
dołączyły kolejne kawałki i już 4 grudnia ukazała się, długo wyczekiwana
debiutancka płyta.
Gdy wysłuchałam “Blue Neighbourhood” po raz pierwszy, uznałam, że jest to
jedna z najlepszych płyt, jakie kiedykolwiek słyszałam. I włączyłam ją jeszcze
raz, aby znowu przeżyć tę muzyczną podróż. Troye spełnił wszystkie moje
oczekiwania. Album jest dopracowany w każdym calu. To genialna składanka
spokojnych ballad i energicznych electropopowych utworów. Nowoczesne
beaty i wyjątkowe słowa piosenek sprawiają, że z płyty bije młodość.
Oprócz tego nieziemsko piękny głos Troya pozwala na chwilę zapomnieć o
wszystkim. Nawet najbardziej banalne, miłosne słowa brzmią w jego ustach
jak wyszukana poezja. Szczególnie podoba mi się też to, że każda jego
piosenka jest inna. Nie ma męczącej monotonii, która pojawia się często w
radiowych hitach. Wyjątkowy talent i świetna współpraca sprawiły, że ten
album to ogromny sukces. Troye włożył w niego całe swoje serce. Jego
twórczość docenili już m.in Taylor Swift, Adele i Sam Smith!

Piosenkami, które najbardziej przypadły mi do gustu, są “Cool”, “Youth”,
“Fools”, “Wild”, “Lost Boy” i “Heaven”. Natomiast najgorszym utworem jest
według mnie “DKLA” w kolaboracji z Tkay Maidza. Muszę przyznać, że to
jedyna piosenka z całej płyty, której nie polecam. Jednak nie przeszkadza mi
jej obecność, bo cały album to jednym słowem perfekcja.
Troye Sivan jest jeszcze mało znanym wokalistą w Polsce, ale wydaje mi się,
że jego debiutancki album przyniesie mu popularność także w naszym kraju.
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z twórczością tego młodego,
utalentowanego Australijczyka.

Strona internetowa Troya: 
http://www.troyesivan.com/
Facebook: 
https://www.facebook.com/troyesivan
YouTube: 
https://www.youtube.com/user/TroyeSivan18

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Recenzja książki “Zac & Mia”
Autor: A. J. Betts Wydawnictwo: Feeria Young
Życie zaskakuje. Może zaskoczyć niezapowiedzianą kartkówką, kłótnią z
kolegami lub złamaną ręką. Ale czasami zaskakuje w zupełnie inny sposób. O wiele
poważniejszy. W takiej sytuacji trzeba mieć kogoś, kto cię rozumie, kto ci pomoże.
Nie zawsze mama i tata sprawdzą się w tej roli. Potrzebujesz rówieśnika, który też
jest chory na raka. Jak Zac lub Mia.
Zac – siedemnastolatek chory na białaczkę. Razem z rodzicami prowadzi
gospodarstwo agroturystyczne. Choroba go zaskakuje i mimo jej ciągłych nawrotów i
koniecznego siedzenia w szpitalu przez większość dni, nie traci nadziei. Nie dziwmy
się, że mieszkając w pokoju medycznym obok staruszków z różnymi schorzeniami,
chłopak nie może ukryć zainteresowania, kiedy do pokoju obok trafia zbuntowana
nastolatka, która puszcza na cały regulator Lady Gagę…
Mia – zwariowana, wiecznie uśmiechnięta dziewczyna. Wiedzie pełne imprez
i randek życie bez zmartwień. Okazuje się jednak, że ból w kostce, która odczuwała
od miesięcy, to tak naprawdę kostnia komięsak.
W jednej chwili cały świat Mii rozpada się na kawałki. Dziewczyna wpada w
depresję, nie może pogodzić się z utratą nogi i tym, że już nigdy nie odzyska tego,
co kiedyś miała. A do tego jeszcze mama… Całe szczęście pomaga jej
siedemnastolatek, który siedzi w pokoju obok i wysyła jej sygnały, stukając w ścianę.
Kiedy Mia będzie w potrzebie, właśnie on udzieli jej wsparcia – nie tylko
moralnego…

W normalnym życiu by się nie spotkali. Ale ich życie w jednej chwili przestało
być normalne. Muszą sobie radzić z problemami, z którymi nigdy wcześniej się nie
spotkali. Z czasem nawiązują ze sobą silną więź… Pytanie, czy uda się jej
przetrwać.
Jest to piękna i wzruszająca historia. Opowiada o problemach i uczuciach,
które rodzą się, gdy mamy do czynienia z nieznanym i niebezpiecznym.
Przeczytałam tę książkę jednym tchem – nie mogłam się oderwać i żałuję, że nie jest
trochę dłuższa. Dla mnie zwyczajne życie niezwyczajnych nastolatków było czymś
niesamowitym, a dla nich było czymś normalnym, z tą różnicą, że nie wiadomo, czy
uda się przeżyć. Jednym z plusów tej powieści jest narracja. Książka jest podzielona
na trzy części – „Zac”, „I’ i „Mia”. W pierwszej części narratorem jest Zac, w drugiej
na zmianę Zac i Mia, a w trzeciej oczywiście Mia. To bardzo pomysłowe i pomocne,
bo dzięki temu możemy spojrzeć na ten sam świat oczami innej osoby i widzimy
wszystko z dwóch różnych punktów widzenia.
Nie można również nie wspomnieć o okładce, która jest bardzo ładna.
Dowiedziałam się o tej powieści w jednym numerze „Victora Gimnazjalisty” i od razu
postanowiłam ją kupić. A co mnie skłoniło do przeczytania opisu tej książki?
Oczywiście okładka! Ma mocne kolory i pięknie przedstawia głównych bohaterów.
Jej delikatne błękitne tło pomoże wam wypatrzyć ją w sklepie.
Podsumowując – jestem bardzo zadowolona z lektury. Książka mnie
wciągnęła i przeczytałam ją w dwa wieczory. Po paru pierwszych rozdziałach
zechciała ją przeczytać również moja ciocia. Wydaje mi się, ze jest to powieść dla
każdego – i chłopców i dziewczyn. Polecam ją gimnazjalistom, ale podstawówka jak
najbardziej też może po nią sięgnąć. Nie zawiedziecie się!

Muzeum Emigracji w Gdyni  relacja z warsztatów
Muzeum Emigracji jest bardzo nowoczesne. Przy wejściu jest kawiarnia i księgarnia,
a wokół pusta przestrzeń, specjalnie dla takich wycieczek, jak nasza.
Po odłożeniu kurtek w szatni, usiedliśmy na schodach obok dwóch płaskorzeźb
Franciszka Sokoła i Ignacego Jana Paderewskiego. Podeszła do nas pani
przewodnik, przywitała się i zaczęła nam opowiadać o powstaniu muzeum. Gdy
skończyła, poszliśmy z nią do szklanego pomieszczenia z pięknym widokiem na
morze.
Następnie przeszliśmy głównym korytarzem do sali z opisaną Polską w dawnych
czasach. Na podłodze były narysowane okręgi, w które gry się wstępowało, można
było usłyszeć hymn w wybranym języku. Gdy zdążyliśmy się rozejrzeć, pani zaczęła
ciekawie opowiadać o Polsce pod zaborami. Gdy skończyła, zaprowadziła nas do
sali obok. Była to mała biblioteczka. Obok wisiały podświetlane portrety znanych
Polaków m.in Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Adama Jerzego
Czartoryskiego i Fryderyka Chopina. Po obejrzeniu wszystkich obrazów przeszliśmy
dalej korytarzem, w którym widzieliśmy filmik o emigrujących Polakach. Później
zobaczyliśmy maszynę parową i przeszliśmy do kolejnych sal. Pierwsza sala była
poświęcona ziemniaczkom. Druga sala była poświęcona rodzinie Sikorów.
Przewodniczka opowiedziała nam o życiu licznych rodzin w tamtych czasach na
przykładzie Sikorów. Jednak później okazało się, że ich rodzina była zmyślona. Ich
historia była połączona z fragmentów losów setek tysięcy ludzi. Sala Sikorów była
połączona z salą, w której była pokazana szybkość starych środków podróży.
Najszybszym środkiem transportu była kolej, która osiągała ok. 60km/h. W związku z
tym obok tabeli był przedstawiony peron, czyli dwie ławki i kilka walizek. Kolejna sala
miała odwzorować statek, którym również często się emigrowało. Obok wejścia do

niej wisiał tablet, w którym leciały krótkie ścinki pokazujące życie na statku. Obok
tabletu znajdował się mały pokoik. Była to ciasna sypialnia trzeciej klasy na statku.
W sali było troszeczkę zamaskowane przejście do Starego Nowego Jorku. Prowadził
do niego trochę dziwny korytarz. W „Nowym Jorku” wisiały stare plakaty, a nawet
plakat CocaColi! Następnie przeszliśmy do białej sali. W niej znajdowała się mapa
Gdyni. W kolejnej sali była ogromna makieta niedokończonego statkuBatory.
Dalej przeszliśmy przez salę pokazującą podróżowanie koleją, oraz najczęstsze cele
emigracji. Ostatnią z sal do zwiedzania była sala pokazująca rozwój różnych rzeczy
np. samochodów, budek telefonicznych.
Gdy skończyliśmy zwiedzać, pani przypomniała nam jeszcze raz, co to jest
emigracja i pożegnała nas. Wtedy przyszedł czas, by przekąsić coś w kawiarni. Po
skończonej przerwie, przyszedł czas na warsztaty. Ponownie przywitała się z nami
pani przewodnik i dołączyła do niej druga pani. Poprosiła, byśmy podzielili się na
pięcioosobowe grupy. Gdy to zrobiliśmy, każdej grupie dała po kartce z pytaniami,
na które mieliśmy odpowiedzieć. Był to taki jakby sprawdzian wiedzy. Ale zanim
zaczęliśmy odpowiadać, przenieśliśmy się do sali z maszyną parową, a w pokoju
było tak dużo wskazówek do odpowiedzi, że zajęło to nam ok. dziesięć minut.
Po skończeniu pracy ruszyliśmy w stronę ogromnej sali. W niej mieliśmy przedstawić
scenkę, która mogłaby opowiedzieć o stworzeniu jakiejś rzeczy, np. lampy naftowej,
radia, RTG, pierwszego filmu lub telefonu komórkowego.
Po wykonaniu scen pożegnaliśmy i podziękowaliśmy przewodniczkom, a następnie
wróciliśmy do szkoły.

Opracowała:
Agata Zianowicz z klasy 5C

Kamery sportowe GOPRO Hero vs Tracer XTREME
sj4000
Przed porównaniem tych kamer należy wspomnieć, że kamera sj4000
występuje pod trzema nazwami, tracer xtreme sj4000, tracer eXplore sj4000
oraz sjcam sj4000. Natomiast GOPRO Hero oryginalnie występuje tylko pod
jedną nazwą.

GOPRO Hero

sj4000

Specyfikacja techniczna kamer:
GOPRO Hero
Video:
FullHD 1080 p przy 30/25 kl/s
HD 720 p przy 60/50 kl/s
HD 720 p SuperViev przy 60/50 kl/s
Zdjęcia:
5/7/12 mpix
Bateria:
ok. 150 min ciągłego nagrywania
Waga:
111 g
Wodoszczelność:
wbudowana obudowa wodoszczelna
do 40 m
Wyświetlacz LCD:
Nie
Połączenie przez bluetooth/WiFi:
Nie

sj4000
Video:
FullHD 1080 p przy 30/ kl/s
HD 720 p przy 60 kl/s
Zdjęcia:
5/8/10/12 mpix
Bateria:
ok. 90 min ciągłego nagrywania
Waga:
58 g
Wodoszczelność:
obudowa wodoszczelna w zestawie
do 30 m
Wyświetlacz LCD:
Tak, 1,5 cala
Połączenie przez bluetooth/WiFi:
Nie

Akcesoria w zestawie:

Akcesoria w zestawie:

Akumulator
Kabel USB,
Karta gwarancyjna,
Instrukcja obsługi,
Zestaw mocowań do różnych
powierzchni
Cena ok. 550 zł

 Obudowa wodoszczelna,
 Wzmocnione mocowanie na rower
 Mocowanie z przyssawką do szyby
samochodu
 Baza podstawowa,
 Baza ze wzniosem (J Hook)
 Klip z gwintem
 Baza z gwintem
 Przejściówka równoległa
 Przejściówka prostopadła
 Długa przejściówka prostopadła
 Adapter ze śrubą
 Dwa mocowania na kask z taśmą
dwustronne 3m (jedno zakrzywione,
drugie proste)
 Taśma mocująca,

 Dwie taśmy zaciskowe,
 Dwie zapasowe taśmy dwustronne
3m
 Stalowa linka
 Kabel USB
 Ładowarka sieciowa z gniazdem
USB 5V 1A
 Szmatka z miękkiej tkaniny,
 Dwa akumulatory
Cena ok. 300 zł

Moja opinia
Jakbym miał jednoznacznie ocenić która kamera jest lepsza, miałbym duży problem…
GOPRO Hero jest bardzo wytrzymała, potrafi wytrzymać dużo czasu pracy na baterii, lecz
jest o wiele droższa. Kamerka sj4000 posiada bardzo dużo akcesoriów, jest lekka, ma
wyświetlacz, który jest niezbędny, jest naprawdę tania, tak naprawdę jej największą wadą
jest czas pracy na baterii. Moim zdaniem lepsza jest kamerka sj4000, lecz podkreślam, że
GOPRO też jest warte swojej ceny.

Opracował:
Jakub Malek

Recenzja xBox One
W tym artykule opiszę wady i zalety konsoli 
domowej rozrywki
xBox One.

Źródło (sensora Kinect 2.0): www.xbox.com

●

●

●

●
●
●

Zalety xBox One:
Nie przegrzewa się, dzięki dużej obudowie, która została
zaprojektowana tak, aby konsola nie przegrzewała się jak jej poprzednik
xBox 360.
Wygodny i bardzo dobrze dopasowany do dłoni pad, który jest jednym z
ważniejszych elementów konsoli (Wg mnie jest lepszy od pada
Dualshock 4 z Playstation 4, ponieważ dłużej trzyma akumulator na
jednym ładowaniu, ponieważ nie posiada zbędnych światełek i touch
pada, który jest cały czas aktywny).
Bardzo elegancki i dokładny Kinect (wersja 2.0), którego możemy
wykorzystać w grach Kinect i nie tylko, aplikacjach typu Skype czy też
do sterowania głosem. Możliwe jest również logowanie za pomocą
twarzy przypisanej do konta.
Możliwość podłączenia Kinecta do PC za pomocą specjalnej wtyczki.
Możliwość podłączenia pada do komputera (bezprzewodowo) za
pomocą specjalnej wtyczki.
Gry dedykowane tylko na xBox: Forza; Halo; Sunset Overdrive; Fable
Legends; Below; Kinect Sports Rivals.

● Pad może czerpać energię z akumulatora do niego przeznaczonego lub
z baterii.

●
●
●
●
●
●
●

Wady xBox One:
Do grania w sieci z innymi graczami potrzebna płatna usługa xBox Live
Gold.
Obsługiwanie interfejsu głosem jest możliwe tylko w języku angielskim
(trzeba mieć ustawiony język jako angielski).
Brak możliwości sterowania interfejsem za pomocą ręki, poprzez sensor
Kinect.
Sensor/kamera Kinect jest cały czas włączony (kiedy włączona jest
konsola), nawet jeśli go nie używamy.
Wielkość konsoli.
Połyskująca część konsoli "palcuje się” i bardzo wyraźnie widać na niej
kurz.
Nadal mało gier.

Opracował
:
Jakub Kass

Recenzja BlackBerry Z30

Źródło: internety

Specyfikacje techniczne
● Wymiary (wys. x szer. x grub.) 1
40,70 x 72,00 x 9,40 mm
● Waga 
170,00 g
● Wyświetlacz Super AMOLED
● Max. czas rozmów 
2G:
1080 min. (18,0 h)
● Max. czas czuwania 
3G: 
384 h. (16,0 dni)
● Standardowa bateria 
LiIon
2880 mAh
● Pamięć wbudowana 16 GB
● Pamięć 
RAM 2 GB
● System operacyjny 
BlackBerry 10.2 OS
● Procesor 
Qualcomm MSM8960T
Pro
● Zegar procesora: 1,70 GHz
● Liczba rdzeni: 2
Źródło: msgm.pl

Zabezpieczenia
Blackberry Z30 posiada system z niezwykle ciężkimi do złamania
zabezpieczeniami. Posiada nietypowe rodzaje zabezpieczeń, dzięki czemu
większość osób, które nie miały styczności z tym telefonem, nie będą
wiedziały nawet, na czym dane hasło polega.
Wygląd
Blackberry wygląda ładnie, od przodu widzimy ekran z dolnym czarnym
paskiem z logo Blackberry, natomiast od tyłu jest to czarna klapka z
wzorkiem.
Inne
Blackberry posiada:
● wejście MicroUSB;
● wejście MicroHDMI;
● wejście mini Jack na słuchawki;
● wejście na kartę Micro SIM;
● wejście na kartę microSD, microSDHC, microSDXC (do 64 GB)
● aparat główny z lampą błyskową (8mpx);
● aparat przedni (2mpx)
● trzy głośniki (jeden na górze tyłu, drugi i trzeci, obok siebie, na dole z
tyłu)
● przycisk zasilania (na górze);
● regulacja głośności (dwa osobne przyciski)

Opracował:
Jakub Kass

Co z Euro 2016?
Pisaliśmy o zbliżającym się Euro 2016. Zastanawialiśmy się nad faworytami,
gwiazdami turnieju oraz o młodych talentach, które mogą na nim zabłysnąć.
Mówiliśmy o naszej reprezentacji, która awansowała na to Euro. I wtedy….
W piątek 13 Listopada w całej Europie byliśmy świadkami meczów towarzyskich.
Anglia grała z Hiszpanią, Belgia z Włochami, Polska z Islandią a Francja z
Niemcami. Francuzi, gospodarze zbliżającego się Euro, nie grali w Eliminacjach. Na
mecz towarzyski na Stade de France, zaprosili Mistrzów Świata  Niemców.
Piątkowy dzień w Paryżu był jak zawsze piękny.
Całe miasto tętniło życiem. Wokół zabytków można było spotkać wielu turystów z
całej Europy. Dochodził wieczór, Paryżanie wracali z pracy i szli na miasto. 75 tys. z
nich wybierało się na Stade de France. Pomimo tego, że był to mecz towarzyski,
obie reprezentacje wystawiły 1 skład. Didier Deschamps, trener Francuzów wybrał
m.in. Hugo Llorisa, Raphaela Varane’ a, Paula Pogba oraz 
Antoine Griezmanna.
Joachim Löw również postawił na sprawdzonych zawodników, w tym na Manuela
Neuera, Matsa Hummelsa, Thomasa Mullera, Samiego Khediry’a i Mario Gomeza.
Na trybunach można było zobaczyć François Hollande’a, prezydenta Francji.
Stadion zapełnił się do ostatniego miejsca. Sędzia rozpoczął mecz, który jak się
później okazało, zszedł na drugi plan. W 15 minucie meczu nagle, nie wiadomo skąd
słychać było eksplozje. Nic nie podejrzewający kibice zaczęli wiwatować, myśląc, że
to raca bądź petarda. Nie wielu zauważyło, że po tym wybuchu prezydent został

natychmiastowo ewakuowany. Dwie minuty później słychać było kolejną eksplozję.
Pojawił się szmer niepokoju, ale kibice starali się jednak skupić na meczu.
Obawiać mogły też syreny policyjne, pogotowia ratunkowe oraz helikoptery, które
zaczęły patrolować teren nad stadionem. W przerwie meczu słychać było kolejną
eksplozję. Trenerzy, którzy dowiedzieli się o atakach w Paryżu, postanowili
kontynuować mecz, nic nie mówiąc zawodnikom. Francja wygrała 2:0.
A z ostatnim gwizdkiem pojawiła się informacja o zamachach w mieście. Pytanie: co
z Euro 2016, które już za 7 miesięcy we Francji. UEFA w poniedziałek 16 listopada
ogłosiło, że Euro odbędzie się we Francji. We wtorek odwołano zaplanowane mecze
Niemiec z Holandią oraz Belgii z Hiszpanią.

Pierwsze minuty spotkania na Stade de France. Varane walczy o piłkę z Gomezem.
Na drugim planie Muller.

Po meczu, przerażeni kibice weszli na murawę.

Opracował:
Dawid Florek

Super Bowl

Finał futbolu amerykańskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń
sportowych w USA. Tegoroczny Super Bowl, wyjątkowy, bo jubileuszowy
oglądało 111,9 mln osób. Na czym polega fenomen więc tego wydarzenia ?
Oto moje 3 odpowiedzi.
1. Ogromna kwota za reklamy  W tym roku kwota za reklamy przekroczy 5
milionów dolarów za jedyne 30 sekund spotu reklamowego, a całościowy
dochód może przynieść stacji CBS nawet 2,9 miliarda dolarów. Poza
aspektem komercyjnym, reklamy te zawierają elementy humoru i często
wchodzą do kanonu popkultury, co stało się z reklamami Pepsi, Coca Coli,
Budweiser, General Motors i Chryslem.
2. Amerykanie lubią dużo zjeść  W dniu meczowym na samym stadionie
zostaje zjedzonych około 5000 hotdogów, przed telewizorami kibice spożyją
4000 ton popcorny, wypiją niemal 50 milionów litrów piwa, zjadając przy tym
14,5 ton nachosów i ponad 250 mln kubełek z kurczakami.
3. Zabawa w przerwie  Kto w tym roku wstąpił na Super Bowl 2016? Tym
razem w przerwie finałowego meczu, podczas tzw. Halftime Show na scenie
pojawili się : zespół Coldplay, któremu towarzyszyli Beyonce i Bruno Mars. Za
to hymn narodowy został odśpiewany przez Lady Gage.
Przebieg finału w tym roku był dość zaskakujący  drużyna Denver Broncos
pokonała 24:13 Carolina Panthers. MVP spotkania został Von Miller.

Opracował:
Jakub Dobrosielski

