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14 lutego 2011—Walentynki
Większośd z nas, co roku zastanawia się, w jakiś sposób można miło spędzid
czas w towarzystwie swojej drugiej połówki w Walentynki. Myślimy także o
prezencie, aby sprawid tej wyjątkowej osobie jeszcze większą przyjemnośd.
Zwykle chłopcy kupują dziewczynie jakąś bombonierkę lub inną słodycz, do
tego jakiegoś ładnie pachnącego kwiatka, np. różę albo ciekawą biżuterię.
Natomiast dziewczyny kupują perfumy bądź coś słodkiego. Pomysłów jest
wiele, ale trzeba pamiętad żeby byd jak najbardziej oryginalnym.
Gdy prezent już jest gotowy, pojawia się kolejny problem, mianowicie gdzie
spędzid ten wspaniały i wyjątkowy dzieo ze swoją ukochaną/ukochanym.
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14 lutego chłopcy najczęściej zapraszają swoją dziewczynę do kina na jakiś
romans lub komedię, aby rozweselid atmosferę.

Dobrym miejscem w którym można spędzid walentynki jest też restauracja.
Gdy jednak mamy zbyt mało czasu albo chwilowo nie mamy kasy, powinno
się zaprosid swoją drugą połówkę na spacer. Idealnym miejscem staje się
plaża. Romantyczny spacer przy brzegu morza w trakcie którego wspomina
się dzieo i chwilę w jakiej się poznaliście, pierwszy pocałunek albo pierwszą
randkę. W taki sposób spędza się Dzieo Świętego Walentego. Trzeba pamiętad o jakiś niespodziankach aby rozmaicid ten czas.
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Finały siatkówki

Już drugi rok z rzędu w naszej szkole odbywa się
szkolna liga siatkówki. Z każdym rokiem mamy
nowe, coraz lepsze zespoły.
W tym roku do walki zgłosiło się 13 zespołów, w tym Zespół nauczycieli ;)
W tym roku największe szanse na wygraną całego turnieju ma oczywiście
zespół nauczycieli, „Jelenie w basenie”, „ Obroocy Tytułu”.
Zespół „Jeleni w Basenie” tworzą przedstawiciele klas III Gimnazjum A
oraz III Gimnazjum B. Natomiast „Obroocy Tytułu” To zespół klas III
Gimnazjum C oraz III Gimnazjum A. Mniejsze szanse na osiągnięcie tytułu
mistrza ma zespół „ Dream Team” który ma jeden mecz przegrany i jeden
nierozegrany. Zespół ten tworzą przedstawicielki klasy III Gimnazjum C
i przedstawiciele klasy III Gimnazjum D. Największym zaskoczeniem
tegorocznych rozgrywek ligi siatkówki jest zespół „Fani wiecznie młodego Ibisza”, czyli przedstawiciele klas I gimnazjum.
Jak dotąd mają na koncie tylko 2 przegrane mecze. Wszystkim
drużynom życzymy jak najlepszy wyników, oraz zwycięstwa ;)

Opracowała: Weronika Ochocka
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Walentynki
Jak spędzić Walentynki we dwoje ?

14 luty jest znany nam jako dzieo zakochanych. Zwyczajem w tym dniu jest
wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem).
Jednak w XXI wieku według nas wygląda to troszkę inaczej. Najczęstszym przypadkiem jest kupowanie kartek walentynkowych z wyznaniem miłości. Lecz
lepiej jest spędzid walentynki we dwoje. Pomysłów na walentynki jest kilkaset,
lecz każdy wybiera to co im się najbardziej podoba.
Na przykład:
-Przytulny mrok kina i romantyczny film?
-Mały stolik w kawiarni, oświetlony ciepłym blaskiem świecy.?-Spacer po parku
we dwoje?
-Wyprawa na taoce. ?
-Romantyczna jazda na lodowisku?
-Gra w kręgle
-Lub po prostu Spędzid z ukochaną osobą czas, niekoniecznie w jakimś miejscu,
ale np. w domu, na dworze?
Walentynki przez jednych uważane są za niewarte uwagi, komercyjnie święto,
zaś drudzy obchodzą je mniej lub bardziej hucznie, w zależności od tego, na ile
sobie je cenią. Więc miejmy nadzieje, że każdy z Was spędzi miło 14 lutego z
ukochaną osobą! Powodzenia ! ;)
Opracowała: Weronika Ochocka

Romantyczny
wieczór
walentynkowy
w Paryżu?
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Ćwir Ćwir
Ostatnio szerzy się wśród młodzieży kult posiadania konta na co najmniej
jednym portalu społecznościowym. Najbardziej popularną stroną tego typu jest
facebook, jednak ja opowiem wam dziś o trochę mniej znanym wśród Polaków,
lecz tak samo przydatnym i wygodnym portalu, jakim jest twitter.
Na początek trochę historii. Myślę, że wszystko, co wystarczy o niej wiedzied
w tym przypadku to to, że ta strona została założona w 2006 roku przez Jacka
Dorseya, Ev Williamsa i Biza Stonea.

Na twitterze
zarejestrowało
się już 175 mln
osób, które
codziennie
wysyłają razem
około 95 mln
tweet’ów.

Po co został stworzony? Służy do wysyłania krótkich wiadomości
(nieprzekraczających 140 znaków), czyli tzw. tweet’ów. Tak, twitter nie służy do
chwalenia się „wspaniałymi” zdjęciami przyjaciół i rodziny, czy filmami, które nagraliśmy na jakiejś imprezie. Ale spokojnie, wszystko zostało przemyślane i strona
twitter została uzupełniona przez strony takie, jak twitvid, twitpic, yfrog, czy plixi.
Do żadnej z tych stron nie musisz zakładad nowego konta, co osobiście uważam
za wielką zaletę.
Jakie jeszcze plusy ma twitter? Konto na tej stronie daje nam możliwośd poznania myśli naszych idoli i ich życia codziennego podczas lektury ich wpisów.
Na dodatek portal ten nie ma czegoś takiego jak ‘znajomi’. Tweet’y osoby, którą
obserwujesz pokazują się na twojej stronie głównej, ale twoje wpisy pokażą się
na Home’ie tej osoby tylko, jeśli ona też będzie cię obserwowad. To znaczy, że
możemy codziennie bez nowego szukanie danego profilu zobaczyd wpisy danej
osoby i jednocześnie nie zapychad Home’a danej osoby, jeśli ona akurat tego nie
chce.
Jeśli wspomniane zalety nie przekonały was do założenia konta dodam, że na
twitterze zarejestrowało się już 175 mln osób, które codziennie wysyłają razem
około 95 mln tweet’ów.
Postanowiliście już założyd konto na tej wspaniałej stronie? Super!
Zapraszam więc na mały kurs dla użytkowników. Specjalnie dla was założyła
konto, które posłuży wam za przykład.

Opracowała: Anita Wasiluk
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Po wejściu na stronę twitter.com
wciśnij „Sign up”.

Wypełnij wszystkie rubryki i wciśnij
„Create my account”.

Teraz czas na wysyłanie tweet’ów,
czyli najłatwiejszą czynnośd związaną
z twitterem.

Jak zacząd obserwowad daną osobę?
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Mam problem
Drogi anonimowy uczniu,

Na początek dziękujemy Ci za twojego maila. Nie powiedziałeś dokładnie
co jest powodem twoich problemów z nauka geografii. Nie lubisz nauczycielki? Tematy cie nudzą? A może po prostu jesteś lepszy z przedmiotów
bardziej humanistycznych? W każdym razie, niezależnie od powodu problemów, uważamy, ze najlepszym rozwiązaniem będzie ciężka praca i systematycznośd. Ustal sobie jeden, czy dwa dni w tygodniu, w którym skupiszsię na geografii. Najlepiej by było, gdyby jeden z tych dni był
"wczorajszym" w stosunku do dnia, w którym masz lekcję.

Życzymy powodzenia,
Redakcja sqlera.

Zaćmienie słońca
4 stycznia w Polce rano nastąpiło częściowe zadmienie słooca. Było
widoczne w Europie, a także w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie,
Azji Środkowej i zachodnich Chinach. W Polsce w wielu regionach kraju
niebo było dośd pogodne i umożliwiało obserwację.
Zadmienie słooca polega na częściowym (w tym przypadku) lub
całkowitym zakryciu tarczy słonecznej, przez księżyc. Z powodu ruchów
pływowych występujących na Ziemi, Księżyc stopniowo oddala się od
naszej planety. Tempo tego ruchu to około 4 cm rocznie. Za mniej więcej
600 mln lat średnica kątowa tarczy Księżyca stanie się na tyle mała, że
całkowite zadmienia Słooca przestaną występowad. Obserwowad będzie
można jedynie zadmienia częściowe i obrączkowe.
Najbliższe obrączkowe zadmienie widoczne w Polsce nastąpi 13 lipca 2075
roku, zaś najbliższe całkowite zadmienie widoczne z terenów Polski
dopiero 7 października 2135 roku.

Opracował: Pawel Kińczyk
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Subkultury
Subkultura (z łac. sub = 'pod' + kultura) – określa grupę społeczną
i jej kulturę wyodrębnioną według jakiegoś kryterium na przykład
zawodowego, etnicznego, religijnego, demograficznego.
Subkulturę tworzą grupy zawodowe, które wypracowały swoje, swoiste,
zachodzące wyłącznie w ich obrębie, normy - na przykład lekarze,
prawnicy, złodzieje, politycy, nauczyciele, uczniowie, studenci, fani
danego gatunku muzycznego. Subkultury tworzą nie tylko grupy
zawodowe, ale także inne grupy społeczne, do których należą osoby
niepełnosprawne - niewidzący, niesłyszący, przewlekle chorzy oraz
z uszkodzonymi narządami ruchu, upośledzeni umysłowo.
W naszej szkole? Podział głównie na gatunki muzyczne. Czyli? Przejdźcie
się po szkole i zobaczycie, że każdy ma inny styl. Zauważycie metali,
dresiki itp. Dziewczyny, które w większości słuchają pop’ u głównie
nazywamy plastikami. Czemu? Odpowiedzcie sobie sami. Niektórzy, przez
szał programu ,,Mam talent” zaczęli słuchad reggae. I uważają się za rasta
Manów. Co mnie i nie tylko bardzo irytuje.
W każdym bądź razie dzieląc się na poszczególne subkultury zazwyczaj
dopasowujemy do tego muzykę, ubiór, a nawet zachowanie. Gdybym
miała teraz to wszystko opisywad zajęłoby mi to wieki. Sami się
przypatrzcie. Czy was też irytują małe dzieci, które są myślą, że są fajne,
bo słuchają Kamila bednarka i ,,są rasta”? Czy was też irytują osoby,
które uważają się za metale, poczym wyglądają i zachowują się jak tanie
plastiki? Tak? To zróbmy coś dla świata i pokażmy, że trzymamy się swoich subkultur.
Opracowała: Paulina Konecka

Moda na wiosnę
Już niedługo wiosna, więc myślę, że już czas zacząd myśled o ciuchach na tą porę roku. Przede
wszystkim w tym roku dominują wszelkie odcienie różowego, także fioletowego. Wiele marek typu
H&M, Benetton, Sisley itd. zaprojektowały wiele barwnych strojów. Zobaczcie parę z nich:

H&M WIOSNA/LATO 2011

BERSHKA WIOSNA/LATO 2011

Do łask wracają także kochane przez wszystkich paski. Najlepiej niebieskie, obojętnie jaka grubośd.
Wiele słynnych projektantów umieściło je znowu w swoich kolekcjach. Jednak pojawiają się one
zazwyczaj na dziecięcych działach.

LACOSTE WIOSNA/LATO 2011
Kolekcja Benettona przedstawia hipisowskie ciuchy. Jednak ten sklep znowu pokazuje, że jest dla
wszystkich i każdy znajdzie tam coś dla siebie. Ubrania dla kobiet są przeróżne. Niektóre są w łączki,
kwiaty, inne są dla wielbicielek retro- neonowe spódnice. I coś dla każdego na zimniejsze wieczory- dżinsy

Moda na wiosnę

Proponuję Wam jeszcze cudowne buty firmy Nike! Oczarowały mnie! Kwiatowe wzory idealne na
wiosnę, także na lato. Są za kostkę jak i przed. Z resztą sami zobaczcie:

Natalia Sowa

