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Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień
nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał.
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w
przyszłość.
Niech zsyła na Was łaski i wnosi
szczęście do Waszego rodzinnego
życia. 

Zdrowych, Pogodnych Świąt
Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją 
i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja".

                           Dyrektor, Nauczyciele 
                                       i Uczniowie

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto    
chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie

Jezusa   Chrystusa. 
Wielkanoc określana jest mianem Paschy,

Zmartwychwstania Chrystusowego, 
ale też Zmartwychwstaniem Pańskim 

lub Paschą Chrystusową.

W polskim zwyczaju, w Niedzielę Wielkanocną 
po porannej  rezurekcji rodzina zasiada 

do uroczystego śniadania wielkanocnego, 
które rozpoczyna się składaniem życzeń

wielkanocnych i dzieleniem się święconką 
z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka,

wędliny, wielkanocne baby i mazurki.
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Sukces Kuby i Maksa 
w konkursach

przedmiotowych
Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział 
w etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych. 

Maksymilian Patoła (uczeń klasy III a) 
został Finalistą Konkursu Chemicznego, 
Konkursu Polonistycznego i Konkursu
Biologicznego.

Jakub Krawiec (uczeń klasy II d) 
został Laureatem Konkursu Języka Niemieckiego. 

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich opiekunom i
życzymy powodzenia w przyszłości.
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 DZIECI DZIECIOM
16 marca 2018 przed Ratuszem Miejskim w Trzebiatowie zorganizowaliśmy kolejny
Kiermasz Wielkanocny. Mieszkańcy naszego miasta i okolic mogli zakupić przepiękne
ozdoby świąteczne: pisanki, palmy, stroiki, wazoniki, koszyczki i kartki.
Jak zawsze ozdoby zostały przygotowane przez naszych uczniów.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom oraz Zarządowi Dróg w Trzebiatowie za pomoc 
w organizacji Kiermaszu.

POLIGLOTA
06.03.2018r w I LO im. Mikołaja Kopernika 

w Kołobrzegu odbyła się kolejna edycja konkursu
POLIGLOTA. Uczestnicy musieli wykazać się bardzo

dobrą znajomością języka angielskiego lub języka
niemieckiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie

klas trzecich. Tytuł laureata zdobyła Gabriela
Szafrańska (klasa III a), a wyróżnienia otrzymali

Gracjan Chojnacki (klasa III a), 
Jędrzej Dębowski(klasa III b) i Artur Rzepecki 

(klasa III b). 

alekartki.pl

G.Sz G.Sz.
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W tym wydaniu opowiem o książce 
"Żółwie aż do końca". 
Jest to najnowsza powieść znanego na całym świecie
pisarza dla młodzieży, Johna Greena. 
Historia opowiada o Azie, nastolatce, która ma
problemy psychiczne. Pewnego dnia w jej miasteczku
znika miliarder, którego poszukuje policja.
Główna bohaterka w dzieciństwie przyjaźniła się 
z jego synem, z którym postanowiła odnowić
znajomość, ponieważ myślała, że chłopak wie, 
gdzie jest jego ojciec. Dziewczyna poszukuje śladów,
które mogą doprowadzić ją do bogacza. 
Książka jest napisana w pierwszej osobie, dzięki
czemu poznajemy myśli Azy o otaczającym ją świecie
i ludziach. Jej przemyślenia są bardzo ciekawe,
ponieważ przez swoją chorobę jest  nieprzewidywalna.
Historia jest wciągająca, ciekawa i bardzo przyjemna w
czytaniu. 
Serdecznie polecam. Paulina.
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BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

Robyn Schneider, Dzień ostatnich szans 
Książka dorastaniu w cieniu nieuleczalnej choroby, 
o poszukiwaniu siebie i własnego miejsca w nowej
rzeczywistości podczas przymusowego pobytu 
w ośrodku Latharm House, a także o przyjaźni 
i optymizmie. Robyn Schneider w mistrzowski sposób
łączy dowcip z przejmującą historią, która niesie wiele
nauk na przyszłość.

W NASZEJ BIBLIOTECE ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ ...

David Levithan, Każdego dnia 

A – bohater książki- każdego dnia budzi się w innym
ciele i w innym życiu. Każdego dnia zakochany 
w tej samej dziewczynie Każdego dnia tak samo – bez
ostrzeżenia – nie wie, kim dzisiaj będzie i gdzie się
znajdzie. Fascynująca opowieść o szalonym życiu
dziwnego nastolatka.

P.M.
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G.Sz.
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DLACZEGO TRZEBA WALCZYĆ 
ZE SMOGIEM?

Smog, z angielskiego "smoke", czyli dym, 
to mgła, w której składzie są wszelakie
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Zazwyczaj to pyły i gazy, wydzielane 
przez samochody, zakłady przemysłowe. 
Krótkotrwały kontakt ze smogiem może wywołać,
m.in. zmęczenie, podrażnienia spojówek, zapalenie
płuc. Długotrwałe dostarczanie tego dymu do naszego
organizmu skutkuje nawet rozwinięciem się
nowotworów takich jak rak płuc czy zatok.
Tak zwana "dymogła" nasila niewydolność serca oraz
możliwej nagłej śmierci sercowej, także dzięki niej
rośnie możliwość na występowanie Parkinsona czy
Alzheimera. 
Jednak, my, mieszkańcy Trzebiatowa nie musimy się
obawiać takowych przyczyn występowania smogu.
Nasze powietrze jest w bardzo dobrym stanie, 
lecz nie zwalnia nas to z obowiązku dbania o nie.

Ola K.

DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE

Jak każdego roku obchodziliśmy święto kobiet 
i dziewcząt.
Samorząd Uczniowski nie tylko składał życzenia
dziewczynom i paniom w naszej szkole, 
ale przygotował również konkurs 
na najsympatyczniejszą dziewczynę.

Rywalizacja przebiegała dwuetapowo. 
W pierwszym etapie klasy wybrały swoje
przedstawicielki, a w drugim głosowano 
na najsympatyczniejszą dziewczynę klas II i klas III
oraz najsympatyczniejszą dziewczynę szkoły..

A oto wyniki konkursu:
1. klasy II : KINGA KOWALSKA
2. klasy III: MARTYNA JARONI
3.  szkoła: MARTYNA JARONI

Podczas apelu przygotowanego przez SU
wręczono dziewczynom dyplomy i kwiaty.

R.B.

D.K.

KOLEJNY RAJD BAŁTYCKI 
ZA NAMI!

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Pieszym
Rajdzie Bałtyku zorganizowanym przez Koło PTTK
"Baszta Kaszana".
Jak zawsze okazją do zorganizowania Rajdu była
rocznica Zaślubin Polski z Morzem.
17 marca 2018r. przypadła 73. rocznica.

G.Sz.
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