Witajcie w marcowo-kwietniowym wydaniu gazetki
“Sqler2”!
Przepraszamy za dość długą nieobecność, ale
obiecujemy, że zrekompensujemy ją świetnymi
artykułami w marcu i kwietniu.
W tym wydaniu zobaczycie aż dwie recenzje genialnych
produkcji! Przeczytacie też trochę na temat
tegorocznych Fryderyków. Jeżeli lubisz słuchać muzyki,
możesz też wypróbować naszą playlistę, która
szczególnie sprawdzi się przy nauce. Dla ósmoklasistów
i gimnazjalistów także specjalny artykuł z radami
dotyczącymi egzaminów. Na koniec możecie przeczytać
trochę na temat Prima Aprilis.
Życzymy miłego czytania!
Redakcja gazetki “Sqler2”

RECENZJA FILMU : ,,KAPITAN MARVEL’’

Premiera: 8 marca 2019
Dostępność: kina
Kategoria wiekowa: 13+
Gatunek:Przygodowy, Science-fiction
Ciekawostki:Akcja filmu dzieje się w latach 90’, czyli przed
wydarzeniami z innych filmów
Marvel Cinematic Universe.
Opis fabuły: Są lata 90. XX wieku. Na Ziemię dociera
galaktyczna wojna. Carol Danvers wraz z grupką
sojuszników trafia w oko cyklonu. Masz okazję
towarzyszyć jej w podróży, dzięki której stanie się jedną z
największych bohaterek wszechświata.

Recenzja:
Muszę przyznać, że ten film bardzo mi się spodobał. Idąc
do kina spodziewałam się kolejnej schematycznej produkcji,
a obejrzałam jeden z lepszych filmów Marvel’a. W
,,Kapitan Marvel’’ zobaczyć można świetne efekty
specjalne, żarty przez które cała sala kinowa miała ubaw

i oczywiście są tam ponadczasowe hity lat 90’. Do tego
główna bohaterka jest niesamowicie dobrze wykreowana i
cieszę się, że Kapitan Marvel pojawi się w nowej produkcji
MCU - ,,Avengers: Endgame’’ .

Moja ocena:

☆☆☆☆☆
UWAGA!
Jeśli wybierasz się do kina na ,,Kapitan
Marvel’’ to pamiętaj, żeby od razu po filmie nie
wychodzić z kina! Po napisach są jeszcze dwie
dodatkowe sceny, które warto obejrzeć.

RECENZJA SERIALU : ,,THE UMBRELLA
ACADEMY’’

Liczba sezonów: 1 (na razie)
Liczba odcinków: 10
Gatunek: Fantasy, Akcja
Dostępność: Netflix
Ciekawostka: Serial powstał na podstawie serii komiksów pod tym samym
tytułem.
Opis fabuły: Kiedyś byli superbohaterami, teraz dysfunkcyjna rodzina
wspólnie próbuje rozwiązać tajemnicę śmierci ojca i zapobiec apokalipsie.

Recenzja:
Jest to najprawdopodobniej jeden z najdziwniejszych seriali jakie kiedykolwiek
obejrzałam, jak i jednym z najlepszych. Bardzo podobają mi się bohaterowie,
mają bardzo wyraziste i osobliwe charaktery, a to idealnie łączy się z
klimatem ,,The Umbrella Academy’’. Jednak najlepszym elementem tego serialu
jest muzyka. Możemy usłyszeć w nim takich wykonawców jak: Queen,
Radiohead, Gerard Way i wiele innych legend muzyki.

Moja ocena:

☆☆☆☆☆

FRYDERYKI 2019
Nagroda Muzyczna „Fryderyk”
–
nagrody muzyczneprzyznawane w Polsce od roku 
1995
. Od 
1999
przyznaje je powołana przez 
Związek Producentów Audio-VideoAkademia Fonograficzna. W jej skład
wchodzi ponad 1000 artystów, dziennikarzy muzycznych i profesjonalistów z polskiej branży
fonograficznej
. Nazwa nagrody nawiązuje do imienia polskiego kompozytora 
Fryderyka Chopina
.
Głosowanie odbywa się w dwóch turach. W pierwszej członkowie Akademii głosują na wybrane przez
siebie pozycje z listy wydawnictw fonograficznych danego roku, która powstaje na podstawie
zgłoszeń nadesłanych przez wytwórnie fonograficzne. Po tym głosowaniu w każdej kategorii
wyłaniane są nominacje (zazwyczaj jest ich pięć). W drugiej turze członkowie Akademii ponownie
oddają głos – tym razem tylko na jedną z nominacji w każdej kategorii. Głosowanie jest tajne, a
podsumowania wyników dokonuje niezależna firma audytorska. Nagrody przyznawane są w marcu
każdego roku. - źródło Wikipedia
W tym roku Fryderyki odbyły się w Katowicach i było ok. 30 kategorii. Dawid Podsiadło miał aż 6
nominacji i wygrał każdą! Nikt jednak się nie dziwi, bo w końcu album ,,Małomiasteczkowy” jest
genialny!



EGZAMINY…


Już 10,11,12 kwietnia odbędą się egzaminy gimnazjalne
a, 15,16 i 17 kwietnia ósmoklasisty. Dla każdego jest
to bardzo duży stres ,dlatego w zaraz dowiecie się jak
przygotować się do egzaminów oraz jak poradzić sobie
ze stresem!

1.Wypisz zagadnienia z, którymi masz największy
problem. Wyćwicz je do perfekcji.
2.Rozwiązuj mnóstwo arkuszy egzaminacyjnym.Ćwiczenie
czyni mistrza! Im więcej zrobisz zadań z arkuszy
tym będziesz miał mniej stresu podczas tego
wydarzenia, bo będziesz znał już tego typu zadania.
3.Jeżeli chodzi o lektury, warto powtórzyć je
wszystkie szczególnie fabułę, bohaterów itd.Dobrym
pomysłem też jest obejrzenie filmu inspirowanej

daną lekturą szkolną (pamiętaj film nie pokazuje
całości książki!!).
4.Rozplanuj w czasie powtórki. W jeden dzień nie uda
Ci się wszystkiego powtórzyć.
5.W czasie nauki ważne są przerwy. Ucz się np. 45
minut a potem zrób 10-15 minut przerwy. W czasie
odpoczynku pójdź na krótki spacer na powietrzu lub
zrób kilka ćwiczeń np.pajacyki.
6.Często bardzo rozprasza nas telefon, dlatego warto
wyłączyć internet oraz odłożyć go w miejsce poza
zasięgiem naszych oczu.
7. Wieczorem poświęć czas na relaks.W końcu za dużo
nauki to też nie zdrowo.
8.Sen przede wszystkim. Młodzież w naszym wieku
powinna spać 7-8h.
9.Muzyka bardzo relaksuje.

Playlista do

1. Cavetown - Lemon Boy
2. Cavetown - Green
3. mxmtoon - feelings are fatel
4. Conan Gray - Idle Town
5. Girl in Red - Summer Depression
6. Ollie MN - Please Never Fall in Love Again
7. Khai Dreams - Lost in You
8. Chloe Moriondo - Waves
9. Chris Brown - With You
10. Willie J Healey - We Should Hang
11. Saffron - Chewed Up
12. Omar Apollo - Trouble
13. Lana Del Rey - National Anthem
14. Sports - We Should Get Merried
15. Cyn - I'll Still Have Me
16. Clara Mae - Us

nauki:

Tokio Hotel - niemiecki zespół muzyczny, powstały w 2001 roku z inicjatywy
braci-bliźniaków Billa i Toma Kaulitzów, do których dołączyli GustavSchafer
i GeorgLIsting. Debiut zespołu, z utworem,,Durch den Monsum", miał miejsce
w 2005 roku. Piosenka od razu trafiła na Niemieckie listy przebojów, z z
każdym kolejnym kawałkiem zespół stawał się coraz popularniejszy też w
innych krajach. Po trasie koncertowej w 2010 roku, bracia Kaulitz
przeprowadzili się z Niemiec do Stanów Zjednoczonych, jako powód podając
brak inspiracji i prywatności, ataki stalkerów oraz włamanie do ich domu w
Hamburgu. Do roku 2007 nakład ze sprzedaży wszystkich wydawnictw
muzycznych Tokio Hotel w Niemczech przekroczył sumę ponad 3 milionów płyt,
a na świecie ponad 9 milionów. Nazwa zespołu ak tłumaczą sami muzycy,
nazwa zespołu ma „oddawać to, co dane im jest przeżywać”. Tokiojest
odwołaniem do stolicy Japonii, do której członkowie zespołu chcieliby pojechać,
gdyż jest to miasto „równie jak oni szalone”. Hotelnawiązuje do faktu, że w
związku z granymi trasami koncertowymi wiele czasu spędzają w hotelach. W
jednym z wywiadów Bill Kaulitz
dodał, że najlepiej tworzy mu się w
hotelach i samochodach.
Piosenki:
Ready, Set, Go!
World Behind My Wall
Monsoon
Fell It All

Prima Aprilis
Ludzie od niepamiętnych czasów lubili robić sobie nawzajem żarty. Najczęściej
było to mówienie zmyślonych informacji itp. Ktoś jednak w końcu wpadł na pomysł, aby
zrobić święto, które obchodzi się poprzez robienie innym psikusów, czyli Prima Aprilis.
Obchodzony jest 1 kwietnia. Co rok każdy stara się trochę pożartować. Z rodziną i
przyjaciółmi. Myślę jednak, że najciekawsze dowcipy tworzą media. Na przykład w 2012
roku Monika Olejnik w Radiu ZET poinformowała, że Polska nie będzie organizować
EURO 2012. Ogromny żal, a wręcz żałobę narodową spowodował ten mały żart. Wśród
słuchaczy radia, wywołał zamęt i panikę. Nie trwało to na szczęście długo. Podobnych
dowcipów z rokiem przybywa coraz więcej o czym możemy przekonać się już 1 kwietnia
tego roku. Podsumowując jednak, czasem nie warto przesadzać z żartami, a w Prima
Aprilis dobrze jest uzbroić się w dystans do siebie.

To już wszystko w wiosennym wydaniu naszej gazetki.
Mamy nadzieję, że wam się spodobał. Wpadajcie też na
naszego instagrama @sqler2.
Życzymy wam wszystkim wesołych Świąt
Wielkanocnych, a ostatnim klasom zadowalających
wyników na egzaminach!
Redakcja gazetki “Sqler2”

