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Witajcie w pierwszym wydaniu SQL3Ra po wakacjach
wraz z nową ekipą redakcyjną!
Jak pewnie większość z Was już wie - mamy fanpage dla naszych
czytelników na facebook’u. Serdecznie na niego zapraszamy.
W tym numerze Agata i Ola przeprowadzą wywiad z naszym nowym
nauczycielem, panem mgr Przemysławem Szloskiem od historii i WOSu. Agata podzieli się z nami swoim pierwszym wydaniem Fashion
Weeku, pojawi się również DIY z ciekawymi pomysłami na drugie
śniadanie do szkoły. Ukażą się dwie playlisty oraz dwie recenzje. W tym
numerze Spaceru po Gdyni będzie dość nietypowo, bo o Redzie… a
dokładniej o Aquacentrum, które się tam znajduje. W edycji
technologicznej opiszemy najnowszego iPhone’a 7 oraz słuchawki, które
można do niego dokupić. Opowiemy również o rozczarowaniu, które
poczują miłośnicy Lumii - Microsoft od przyszłego roku wstrzymuje jej
produkcję.
Życzymy miłego czytania!
~Redakcja SQL3R

WYWIAD Z PANEM MGR. PRZEMYSŁAWEM SZLOSKIEM

1. Dlaczego postanowił Pan zostać nauczycielem
historii?
- Rodzinna tradycja.
2. Jaki przedmiot najbardziej lubił Pan w szkole, a
który najmniej?
- Poza historią była to biologia, szczególnie genetyka.
Najmniej lubiłem chemię, a już zwłaszcza chemię
organiczną.
3. Jakie jest Pana hobby?
- Kartografia i turystyka kulinarna.
4. Czy praca w szkole to przyjemność czy obowiązek?
- W większości wypadków z pracy tej czerpię dużą satysfakcję.
5. Jakie jest Pana motto życiowe?
- Nie żyj historią.
6. Jaka była Pana najśmieszniejsza sytuacja w pracy?
- Chyba raczej przypadki, bo było ich kilka, kiedy to uczniowie nakłaniali
mnie do zrobienia kartkówki, a ja sam byłem raczej sceptyczny.
7. Czy wie Pan, że jest podobny do Youtubera o nicku Gimper?
- Słyszałem to wiele razy. Widziałem jego filmiki, ale sam tego
podobieństwa nie dostrzegam.
Dziennikarki: Agata Majka i Ola Górka

FASHION WEEK 2016

Fashion
Week
to
najsłynniejsze
wydarzenie w branży modowej, które
pozwala projektantom i domom mody
zaprezentować swoje najnowsze kolekcje.
Najważniejsze pokazy odbywają się w
Nowym Jorku, Mediolanie, Londynie i
Paryżu. Jeśli chcesz poznać najnowsze
trendy na sezon Wiosna/Lato 2017 to
zapraszam do przeczytania :)

NOWY JORK

TOMMY HILFIGER I RODARTE

W Nowym Jorku swoje kolekcje prezentowało wielu projektantów,
jednak moimi faworytami są Tommy Hilfiger i Rodarte.Tommy jak zwykle
perfekcyjnie połączył sportowy styl z high fashion.Na wybiegu królowały
oversizowe bluzy, swetry, szorty oraz bandany.Siostry Rodarte w swoich
projektach ukazały nam dziewczęcą i romantyczną wizję współczesnej
kobiety. Przepiękne koronkowe sukienki z kwiatowymi elementami
zrobiły piorunujące wrażenie.

LONDYN

PREEN I BURBERRY

Na londyńskim fashion week moją uwagę przykuły projekty Preen i
Burberry. Mroczna estetyka marki Preen nie przemawia do każdego,
jednak trzeba przyznać, że luźne sukienki i fantazyjne marynarki
genialnie prezentowały się na wybiegu. Burberry jak zawsze przerosło
moje najśmielsze oczekiwania. Spodnie w kratę, ramoneski i skórzane
paski idealnie podkreślające talię, to tylko kilka powodów dla których ta
piękna i niebanalna kolekcja tak bardzo mnie zachwyciła.

PARYŻ

GIAMBATTISTA VALLI I ELIE SAAB

Paryż jest światową stolicą mody, więc nie bez przyczyny najważniejsze
pokazy mody odbywają się właśnie tam. Pokazy haute couture od
zawsze były moimi ulubionymi.
Najlepsi projektanci, prezentujący swoje oryginalne, starannie
wykończone i olśniewające pod każdym względem projekty. W tym
sezonie moimi ulubieńcami nie zostały Chanel czy Valentino, lecz
Giambattista Valli i Elie Saab. Valli ukazał nam dziewczęce i kwieciste
sukienki połączone z koronkowymi biustonoszami typu brallete. Elie od
pierwszej sylwetki wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie.
Długie suknie i perfekcyjnie skrojone marynarki okazały się strzałem w
dziesiątkę. Idealnie dobrane akcesoria były cudownym wykończeniem
każdej stylizacji.
Opracowała

Agata Majka

JESIENNA PLAYLISTA

Young Rising Sons - High
Supergrass - Alright
Hotel Eden - Golden Sun
Hunter Hunted - Lucky Day
Happiness - Needtobreathe
Niall Horan - This Town
Hayden James - Something About You (ODESZA Remix)
The 1975- Loving Someone
Famy - Ava

Kodaline - Autopilot

Opracowała:

Agata Majka

DIY - POMYSŁY NA ŚNIADANIA DO SZKOŁY
Jak wszyscy doskonale wiemy, śniadanie to najważniejszy posiłek w
ciągu dnia, zatem nie możemy o nim zapomnieć. Jako że rano nie
zawsze mamy czas na jedzenie, musimy pamiętać o zabraniu go ze
sobą do szkoły. Wbrew pozorom wcale nie muszą być to nudne kanapki!
Tortilla?
Kanapka pełnoziarnista?
Sałatka owocowa?
Czemu nie! Przedstawiamy Wam kilka pomysłów na pełnowartościowe
przekąski.
BANANOWY ZAWIJASEK

Potrzebne produkty:
● banan
● masło orzechowe/inne smarowidło
● tortilla
Sposób przygotowania:
1. Rozsmaruj masło orzechowe lub inne smarowidło na tortilli.
2. Zawiń całego banana w tortillę .
3. Pokrój zawiniętego banana na kawałki.

KOLOROWE SMOOTHIE

Potrzebne produkty:
● dowolne owoce
● mleko lub jogurt

Sposób przygotowania:
1. Pokrój owoce na małe cząstki.
2. Możesz dowolnie mieszać owoce, np. banan z truskawką czy
brzoskwinia z morelą.
3. Wrzuć wszystko do miksera.
4. Wlej mleko lub jogurt.
5. Zmiksuj i wlej do szklanki.

DOMOWY KISIEL
Potrzebne produkty:
● brzoskwinia
● morela
● woda
● cukier
● mąka ziemniaczana
Sposób przygotowania:
1. Owoce pokrój na małe cząstki.
2. Rozgotuj i wymieszaj owoce z wodą na jednolitą masę.
3. Dodaj cukier i mąkę ziemniaczaną (wg uznania).
4. Gotowy kisiel przelej do szklanek/salaterek, najlepiej podawaj
schłodzony.

Opracowali:

Agata Majka, Ola Górka i Jakub Kass

Lubisz dbać o sylwetkę? Jeździć na rowerze do szkoły?
Ten artykuł ci się spodoba! :)
Rower Wigry 3 produkowany był w latach 80-tych XX wieku.

Sprawdźcie Wasze piwnice, może tam gdzieś pod pajęczynami
jeszcze jest!
To fantastyczny projekt, który pozwalał zabrać stary rower wszędzie ze
sobą, nawet wtedy, kiedy kierowca autobusu nie chciał na to pozwolić, a
musiał. :) Dzisiaj zamiast Wigry mamy znacznie nowocześniejsze
rozwiązanie.
Oto przykłady:

Dahon Vitesse:

To rower prawie doskonały (nadal trzeba pedałować)
● można go złożyć do pokrowca i nieść na ramieniu;
● jest lżejszy w porównaniu do Wigry 3;
● biegi wbudowane w tylną piastę zmniejszają ryzyko uszkodzenia
tylnej kasety;
● zakryty łańcuch chroni użytkownika przed zabrudzeniem się
smarem;
● w sztycy pod siodełkiem ma wbudowaną pompkę.

Strida

Rower przez swój trójkątny kształt wygląda dość nietuzinkowo, co
sprawi, że ludzie będą pokazywać go palcem, gdy będziesz obok nich
przejeżdżać.
Opracował:

Michał Karczewski

iPhone 7
Jak już raczej wszyscy wiedzą, niedawno ukazał się najnowszy smartfon
od firmy Apple - iPhone 7. Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych
telefonów roku 2016, dlaczego? IPhone 7 jak jeden z bardzo nielicznej
grupy telefonów nie posiada złącza minijack 3,5 mm, co uniemożliwia
korzystania ze słuchawek przewodowych, bez użycia specjalnej
przejściówki, którą na szczęście Apple dodaje w zestawie do każdego
nowego iPhone’a.

Źródło: spidersweb.pl
Opracował:

Jakub Malek

“Osobliwy dom Pani Peregrine” to film reżyserii Tima Burtona - twórcy
takich produkcji jak: “Batman” czy “Gnijąca panna młoda”.
Nowy film opowiada o Jakubie, który idąc za wskazówkami swojego
dziadka, chce poznać tajemnice starego domu. Odkrywa on zupełnie
inną rzeczywistość, która jest poza czasem i przestrzenią, a w niej
niezwykłe miejsce, od którego nazwy pochodzi tytuł filmu. Każdy z
mieszkańców tego obszaru ma niesamowitą, wyjątkową zdolność oraz
moc. Ekranizacja ukaże się w kinach na początku października, a
zagrają w niej gwiazdy takie jak Judi Dench lub Eva Green.
Gatunek: fantasy, przygodowy, familijny
ocena (wg portalu FilmWeb.pl): 7,5/10
Ta produkcja z pewnością przykuje Waszą uwagę!
Opracowała:

Ola Górka

Dziękujemy za przeczytanie
naszego WrześniowoPaździernikowego wydania!
Widzimy się w listopadzie!

