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Przy wi gi lij nym sto le
Łamiąc opła tek świę ty,

Po mnij cie, że dzień ten ra do sny
W mi ło ści jest po czę ty;

Że, jako mówi wam wszyst kim
Daw ne, od wiecz ne orę dzie,

Z pierw szą na nie bie gwiaz dą
Bóg w wa szym domu za się dzie.

Ser cem go przy jąć go rą cym,
Na ście żaj otwo rzyć wro ta —

Oto, co czy nić wam każe
Mi łość, naj więk sza cno ta.

                                           Jan Kasprowicz
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Szkolny Klub Wolontariusza 

działa bardzo prężnie ...

                             
                                           Pola nadziei
  Członkowie klubu wolontariusza w tym roku po raz pierwszy przyłączyli
się do kampanii ''Pola Nadziei''. To ogólnoświatowa akcja zbierania
funduszy dla osób objętych opieką hospitacyjną. Na symbol tej akcji
wybrano żółty kwiat - żonkil. Jesienią sadzi się żółte kwiatki, a wiosną
ogląda się, jak dzięki słońcu żonkile wypuszczają swoje pączki.
12 października członkowie klubu wolontariusza, posadzili przy wejściu
do naszej szkoły żonkile. I tak o to nasza szkoła przyłączyła się do akcji.

                               Kampania walki z głodem
  Członkowie klubu wolontariusza razem z opiekunem dziękują wszystkim
uczniom, którzy przyłączyli się do zbierania produktów na rzecz kampanii
z głodem. Dzięki życzliwości i uczynności uczniów naszej szkoły udało
się zebrać dużą ilość produktów spożywczych. Dodatkowo wolontariusze
wykonali desery, z których zebrane pieniądze przeznaczyli na zakup
innych produktów. Z tego wszystkiego udało się zrobić parę sporych
paczek żywnościowych. Z pomocą Trzebiatowskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej paczki zostały przetransportowane do potrzebujących
mieszkańców naszej gminy.

                                                                                                     M.P

                                       Prawa dziecka
 W tym roku kolejny raz przyłączyliśmy się do świętowania
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanego przez UNICEF.
Uczniowie wspólnie świętowali rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach
dziecka. Członkowie klubu wolontariusza w klasach 0-3 przeprowadzili
zajęcia, w czasie których przybliżyli dzieciom ich prawa. Uczniowie
podzieleni na grupy za pomocą tortu decyzyjnego zwizualizowali swoje
zdanie na temat poznanych praw. Wybrali te najważniejsze według nich i
zapisali je na balonikach z helem. O godzinie 11:00 wszyscy, którzy brali
udział w świętowaniu, zebrali się w holu szkoły i wypuścili balony. Miały
one przypominać dzieciom, jakie mają prawa.
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ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE 
NA ŚWIECIE

Wielka Brytania - popularną tradycją są tzw.
Christmas crackers. To ozdobne cukierki, które są
drobnymi upominki (np. zapisane na karteczkach
przepowiednie, małe figurki), zapakowane na kształt
dużego cukierka i rozrywane przez 2 osoby, czemu
zawsze towarzyszy duży hałas.

Włochy - choinkę ubiera się 8 grudnia, a rozbiera - 6
stycznia. W domach pojawiają się również szopki
bożonarodzeniowe, a także jemioła.

Niemcy - prezenty nie są, tak jak u nas, kładzione pod
choinką, natomiast znajdziemy je na stole.

Hiszpania - na wigilijnym stole nie znajdziecie
opłatka, zamiast niego przygotowywana jest chałwa.

Rosja - Boże Narodzenie obchodzi się 7 stycznia
(według kalendarza juliańskiego). 
Ł.I.

święta

.

SPORTY ZIMOWE
Chciałabym dzisiaj przypomnieć Wam dyscypliny
sportowe nierozerwalnie związane z zimą. Niektóre z
nich potrzebują wysokich gór, inne specjalistycznego
sprzętu lub odpowiednio przygotowanej nawierzchni.
Ale są też takie, które możecie bez problemu
uprawiać na swoim podwórku. Oczywiście, jeżeli tylko
spadnie śnieg i chwyci mróz.
Zachęcam: 
•walka na śnieżki, 
•czołganie się w śniegu kto szybciej, 
•narty, 
•łyżwy, 
 •sanki, 
•hokej na lodzie, 
•bobsleje, 
•short track, 
•skeleton.

                                                                       M.M

.

Zimowe sporty
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Bezpieczny Internet
Zacznijmy od najważniejszego, jak sprawić, żeby
Internet był dla nas bezpieczny? Pewnie wiecie, że nie
wolno podawać swojego adresu, numeru telefonu i
miasta, w którym mieszkamy. 
Chcę jeszcze zwrócić Waszą uwagę na inne błędy,
które możemy popełniać.. 
1. Kiedy wrzucamy do Internetu post z naszym
zdjęciem, musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje
w tle, np. czy nie ma tam rejestracji samochodu osób,
które nie wyraziły zgody na umieszczeniu ich w
poście. 
2. Po wejściu na stronę internetową bądź otworzeniu
nowej aplikacji, musimy przeczytać regulamin, który
akceptujemy.
3. Uważać na to, co piszemy. Każdy film, post i
wiadomość zostają w Internecie i musimy się z tym
liczyć. Na pewno nie powinniśmy używać
wulgaryzmów i obraźliwych określeń. Jeśli nie dla
drugiego człowieka, to dla siebie.

Mam nadzieję, że weźmiecie to pod uwagę, nawet w
przypadku scrollowania tik toka :). 
J.N.

SP

 ŚWIĄTECZNY
KONCERT KOLĘD

16 grudnia 2021r. zespół wokalny w
składzie: Maja Medyńska, Maria
Poluszyńska, Nadia Kayser, Łucja
Iwaniec, Jagoda Jakubowska, Nikola
Kłak, Iga Staliś i Daria Nowakowska
zaprosił uczniów i nauczycieli naszej
szkoły na przepiękny koncert kolęd i
pastorałek. Dziewczęta do występu
przygotował pan Andrzej Drozdowski.
Usłyszeliśmy m. in. Gdy śliczna Panna,
Jest taki dzień czy Skrzypi wóz.
Przygotowany repertuar pozwolił w pełni
zaprezentować możliwości wokalne
dziewcząt i wprowadzić nas w atmosferę
zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.
Gratulujemy i czekamy na więcej.

sp2

Liloppi.pl

...



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 13 12/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Dwójeczka

Sp2

Farming Simulator 22

   Farming Simulator 22 jest dziewiątą częścią
popularnej serii Farming Simulator opracowywanej
poprzez studio GIANTS Software. W grze wcielamy
się w profesjonalnego farmera. Możemy grać
samemu lub ze znajomymi w trybie współpracy. Gra
dostępna jest na Xbox One, Xbox Series S/X,
Playstation 4, Playstation 5 oraz na komputery
stacjonarne z systemem Windows lub Mac OS. 

Oppo Find N

Na ostatnim wydarzeniu Inno Day 2021 został
zaprezentowany pierwszy składany telefon firmy
OPPO. Mowa tu o Oppo Find N 5G, ma on dwa
ekrany, jeden posiadający 5.49 cali oraz drugi
posiadający 7.10 cali, obydwa posiadają wyświetlacz
AMOLED. Sam telefon posiada procesor Snapdragon
888, co wiąże się ze wsparciem technologii 5G. Są
dwie wersje do wyboru tego smartfona 12/512 lub
8/256 oraz 3 wersje kolorystyczne - czarny, biały i
fioletowy. Od 23 grudnia jest dostępny w Chinach.       
               

         Czy wiesz, że...       
                    

Pierwsza rozmowa telefoniczna wykonana z w
pełni przenośnego telefonu komórkowego odbyła
się w 1973 roku, czyli prawie 49 lat temu!

  Wydarzyło  się to 3 kwietnia 1973 roku.
Naukowiec Martin Cooper, pracujący wtedy dla
firmy Motorola, zadzwonił do dyrektora
rywalizującej firmy Bell Labs i zadowolony swoim
odkryciem, powiedział:

    "Dzwonię do ciebie z telefonu komórkowego,
prawdziwego, przenośnego telefonu komórkowego"

  M.K.

Najważniejsze gry wydane w
miesiącach listopad - grudzień:

  • 4.11 - Forza Horizon 5

  • 5.11 - Call Of Duty: Vanguard

  • 9.11 - Jurassic World Evolution 2

  • 9.11 - Football Manager 2022

  • 19.11 - Battlefield 2042

  • 21.11 - Farming Simulator 22

  • 8.12 - Halo Infinite

                                                                                

Internet
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