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     BAL GIMNAZJALNY

Zgodnie z tradycją naszej szkoły rodzice
uczniów klas trzecich organizują 
Bal Gimnazjalny. Tegoroczny odbył się 
11 stycznia 2018r. Już od kilku lat 
w swoich gościnnych progach przyjmują
nas właściciele "Impresji". Tak było
również w tym roku ... i znowu było
doskonale. Jedzenie pyszne, muzyka,
która zachęcała do tańca, no i atmosfera ...
jak zawsze wspaniała. Gimnazjaliści bawili
się do ostatniej piosenki, poloneza
zatańczyli przepięknie i bardzo dostojnie.
Wszyscy wyszli zadowoleni, żałując, 
że czas mija tak szybko.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy
zadbali o każdy, nawet najdrobniejszy
szczegół, dzięki czemu wszyscy
przeżyliśmy niezapomniany wieczór.

            WALENTYNKI
14 lutego obchodzony jest dzień św. Walentego. 
Był to kapłan rzymski, któremu ścięto głowę w czasie
panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego. Młodego księdza
spotkała śmierć, ponieważ udzielał ślubów młodym, pomimo
wyraźnego zakazu władcy, który uważał,  że najlepszymi
żołnierzami są mężczyźni samotni. Sam Walenty z tego
właśnie powodu uważany jest często za patrona
zakochanych. 
Walentynki rozpoczęły swoją egzystencję w zachodniej i
południowej Europie już w średniowieczu. Pierwotnie był to
dzień, w którym szczególnie dużo pisało się listów miłosnych.
Zazwyczaj, ze względu chociażby na czas w jakim one
powstawały, były one wierszowane. Następnie zaczęto ten
dzień traktować jako święto zakochanych, dodając sobie
kolejny pretekst, by obdarowywać się prezentami. 
Na świecie znajdą się zwolennicy i przeciwnicy tego święta,
lecz pamiętajmy, że każda okazja jest dobra, aby okazać
komuś swoją miłość.
O.W.

Mateusz Warzocha
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TŁUSTY CZWARTEK
Tłusty czwartek, który w tym roku odbył się ósmego
lutego, był obchodzony już w starożytności.
Rzymianie, świętując nadejście wiosny, zajadali się
tłustym mięsem i zagryzali je pączkami ze słoniną.
Jednak „nasz” tłusty czwartek bardzo różni się
potrawami jak i wartościami. Jest ostatnią okazją przed
postem, by oddać się spożywaniu swoich ulubionych
posiłków w dużej ilości. 
Nasza szkoła zadbała, aby każdy pracownik i uczeń
skonsumował słodkiego pączka z różanym
nadzieniem. 
Jeden z przesądów ostrzega, że kto nie zje ani
jednego pączka w tłusty czwartek, temu reszta roku
nie będzie się wiodła.
O.K.

PIÓRNIK I CUKIEREK 
DLA UCZNIA Z KIPSING

Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza
Zachodniego w Trzebiatowie włączyło się w akcję
organizowaną przez Wydział Wychowania Katolickiego
Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, 
pod nazwą  „Piórnik i cukierek dla ucznia z Kipsing”.
Miejscowość jest położona w Kenii w Afryce
Wschodniej.
Młodzież i nauczyciele z gimnazjum wraz z Grupą
Lektorską działającą w Parafii p.w. Macierzyństwa
NMPw Trzebiatowie zebrała 701,00 zł. Koordynatorem
akcji w gimnazjum była pani Małgorzata Labuhn. 

M.L.M.L.

szczecin.kuria.pl
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"MARSJANIN"

W tym wydaniu, chcę Wam przedstawić książkę 
pt. "Marsjanin", którą napisał Andy Weir. Historia
opowiada o amerykańskim kosmonaucie Marku
Watneyu, który przez niefortunny splot zdarzeń,
zostaje zostawiony na Marsie przez swoją załogę.
Główny bohater musi przeżyć na Czerwonej Planecie
wiele solów, dbać o sprzęt oraz o Hab i starać się
przetrwać trudną sytuację. Jego załoga ma go za
zmarłego, a Nasa stara się z całych sił uratować
kosmonautę i sprowadzić go do domu.
W książce możemy przeczytać o wielu ciekawych
działaniach Marka, między innymi o tworzeniu wody
oraz prowadzeniu upraw rolnych na planecie. 
W powieści występują trzy perspektywy: dziennik
Watneya, narracja trzecioosobowa towarzysząca
pracownikom Nasa oraz podobna narracja z pokładu
Hermesa, którym reszta załogi projektu 
Ares 3 wraca na Ziemie. 
Moim zdaniem książka jest warta przeczytania: wartka
akcja, ciekawe rozwiązania oraz barwny bohater
zapewniają dobrą zabawę i wiele emocji. Zachęcam do
przeczytania. Paulina. KM

NAJLEPSI CZYTELNICY 
NASZEJ BIBLIOTEKI 
W I OKRESIE 
ROKU SZKOLNEGO 2017/ 2018

Maciej Montewski 96 książek
Patryk Grabowski 91 książek
Adrian Czapiewski 73 książki

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCE KLASY

I miejsce - III D
II miejsce - III E
III miejsce - II D

Gratulujemy i zachęcamy do współzawodnictwa 
w drugim półroczu.
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Sportowe sukcesy
drużyn unihokeja

15 .12. 2017r. w Mrzeżynie odbyły się Mistrzostwa
Województwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej Chłopców.
W turnieju startowało 8 najlepszych drużyn z
województwa. Zespół zajął 7 miejsce. 

Uczniowie wystąpili w następującym składzie: Filip
Koniec, Dawid Kulczycki, Szymon Opaliński, Szymon
Kwieciński, Kacper Kwieciński, Maciej Kiełkowski,
Adrian Sroka, Bartłomiej Pilch, Jakub Tyza, w
rezerwie:
Hubert Zenko, Bartłomiej Smalec, Jacek Kałuża.

13 grudnia 2017r. w Wierzchowie odbyły się
Mistrzostwa Województwa  Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej Dziewcząt w unihokeju.

Zespół dziewcząt wystąpił  w składzie:  Magdalena
Kaczanowska,  Nadia Wrembel, Zuzanna Szymańska,
Karolina Bernaciak, Nikola Kotelnicka, Weronika
Markiecka, Patrycja Orynicz, Weronika Jaworska. 

Nasze dziewczęta wykazały się niezwykłą
walecznością, determinacją i dzięki temu zapewniły
sobie końcowy sukces.
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