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  Na stole święcone, tuż obok baranek,
  W koszyczku pełno barwnych pisanek
  I jakże znamienne w polskim krajobrazie
  budzące się do życia wiosenne bazie.
  Zielony barwinek, fiołki i żonkile
  Malują kolorem uroczyste chwile.
  W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
  Gdy wielkanocne na stole śniadanie.
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                              Pola Nadziei 
          
         10 kwietnia 2022 r. członkowie szkolnego Klubu
Wolontariusza kwestowali na ulicach Kołobrzegu w
ramach akcji ''Pola Nadziei''. Wolontariusze naszej
szkoły razem z wolontariuszami kołobrzeskich szkół
podstawowych i średnich wzięli udział w akcji
organizowanej przez kołobrzeskie hospicjum.
         Udało się zebrać aż 13.218,30 zł. Pieniądze w
całości zostaną przekazane na rzecz hospicjum
domowego i stacjonarnego, z którego korzystają
również mieszkańcy naszej gminy.
         Akcja ''Pola Nadziei'' ma przypomnieć nam, że
hospicja istnieją i są bardzo potrzebne. Musimy
pamiętać również, że nasze wsparcie jest im
niezbędne.

                              Dzieci Dzieciom
  
        Niedawno zakończyła się zbiórka na rzecz dzieci
z Ukrainy. Członkowie klubu Wolontariusza
codziennie przez dwa tygodnie na dwóch, trzech
przerwach zbierali produkty papiernicze, np. kredki,
mazaki, bloki, zeszyty, plastelinę, ołówki, długopisy
itp. a także plecaki, worki na wf, a nawet buty.
        Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do
akcji.

                                                              Marysia.P

Pola
Nadziei

Dzieci Dzieciom
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  W Trzebiatowie funkcjonuje klub unihokeja, założony
w 1999 r., który jest reprezentowany przez
zawodników z gminy Trzebiatów. Trenerem w klubie
jest Artur Cirocki. Klub osiąga liczne sukcesy w
Polsce, a niektóre zawodniczki grają w reprezentacji
kraju. Zawodnicy grają w kategorii młodziczek,
juniorek młodszych i starszych oraz seniorek.
              
                                                                      Łucja

 WYBIERZ SWOJĄ DYSCYPLINĘ ...

      Unihokej to sport drużynowy z pięcioma
zawodnikami i bramkarzem w każdej drużynie. Celem
gry jest zwycięstwo w meczu, poprzez zdobycie
większej liczby bramek niż rywal. Sport ten jest
szczególnie popularny w Szwecji, Finlandii, Szwajcarii
oraz w kilku innych krajach, takich jak Norwegia,
Polska czy Czechy. Poza Europą unihokej
systematycznie zwiększa swoją popularność m.in. w
Kanadzie, Singapurze, Japonii, Australii oraz w
Stanach Zjednoczonych.  Gra ta obecnie nosi różne
nazwy: w Szwecji i Rosji - innebandy, Japonii i
Niemczech -unihoc. Międzynarodowa Federacja tej
dyscypliny przyjęła nazwę floorball. 
     
     Mecze rozgrywane są kijami z plastiku lub z
lekkiego włókna węglowego oraz plastikową
piłeczką. Czas gry wynosi 3 x 20 minut, po każdej
tercji następuje 10 minut przerwy. Pole do gry to
prostokąt 40 × 20 metrów otoczony przez bandy o
wysokości 50 centymetrów, zaokrąglające się przy
rogach boiska.
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29 marca firma Sony, producent
popularnych konsol PlayStation
ogłosiła, iż w czerwcu tego roku
zostanie wydany abonament
łączący dwa poprzednie: PS
Plus oraz PS Now.

Abonament zostanie podzielony
na cztery różne oferty cenowe,
kolejno: PlayStation Plus
Essential, PlayStation Plus
Extra, PlayStation Plus Premium
oraz PlayStation Plus Deluxe.

Na początek marca firma Apple
zaplanowała swoją pierwszą w
tym roku konferencję "Peek
performance".

Ujrzeliśmy na niej nowego
iPhone z serii SE (iPhone SE
2022), już piątą odsłonę iPada z
serii Air (iPad Air 5), nowy
profesjonalny komputer Mac
Studio oraz również
profesjonalny monitor Studio
Display. 
                                            Michał
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Witamy wszystkich czytelników! Pewnie wiecie (albo
nie wiecie), że sztuka ma różne osobowości. Ma
abstrakcje, walory i wiele innych. Sztuka to nie tylko
rysowanie, malowanie i lepienie z gliny. Sztuka jest
wielka i każdy rozumie ją inaczej. Niektórzy, tworzą
właśnie to, o czym dzisiaj opowiem - brzydką sztukę.
Ale to nie jest taka sztuka, która jest brzydka, bo tak.
Brzydota, samo to pojęcie odnosi się do czegoś, co
nie wpisuje się w kanony piękna, jest wręcz
przeciwieństwem piękna i nie jest na miejscu. 

Myślicie, że artysta nie zrobi czegoś zbyt
obrzydliwego i okrutnego, co na swój sposób będzie
idealne? 
Dawno temu kanony piękna były inne. Do teraz w
Afryce potrafią być odwrotne do naszych, więc czemu
nie zadziałać tak w sztuce?

I teraz pytanie: po co nam brzydka sztuka? Sztukę i
jej sens każdy rozumie inaczej, trudno powiedzieć, co
powinniście o tym sądzić. Dla niektórych jest po to,
żeby poczuć się dobrze. Dla innych to, co jest
brzydkie, jest piękne i uwielbiają odwracać wszystko
co można.

                                                         Jessica

Woman III
Ciekawostka! 
Dziedziny sztuki: film, kabaret, teatr, komiks,
literatura, muzyka, taniec, gry, reklama, teatr, sztuki
plastyczne

Pamiętajmy, że sztuka to  "Pan Tadeusz", "Mona
Lisa", jakaś nowa piosenka od BTS i teatr o
Kopciuszku. Sztuki nie powinniśmy zawężać do
rysowania i malowania. Sztuka jest wielka i często
trudna do zrozumienia. 

Stara kobieta

Willem de
Kooning

Quinten Massys
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Hej, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kilka
popularnych sportów we wiosnę. 

Jazda na longboardzie staje się coraz
popularniejsza, wkraczając śmiało do
największych miast w Polsce. Sprawdź, czym jest
longboard, jak wybrać najlepszy rodzaj dla siebie i
jak rozpocząć swoją przygodę od dzisiaj.

Longboard jest dłuższą wersją deskorolki, która ma od
około 68 cm długości aż do 150 cm. Dzięki swojej
specyficznej konstrukcji umożliwia rozwijanie
znacznych prędkości – 16 września 2017 roku Peter
Connolly ustanowił rekord prędkości na 146,73
km/h. Longboard jest używany jako pojazd miejski
oraz do poruszania się po wzniesieniach.
Ten rodzaj deski powstał w latach 50. XX wieku w
Stanach Zjednoczonych, służąc surferom do treningu
poza sezonem. Dlatego przypomina on wyglądem
deskę surfingową i wykonuje się na nim zbliżone
ewolucje. 

                                                            Maja

Longboard

Frisbee 
Myślę, że każdy wie, o co chodzi w frisbee, a jeśli nie,
to przeczytajcie.

Typowe frisbee ma kształt talerza o średnicy od 20 do
25 cm i jest wykonane z tworzywa sztucznego. W
zależności od zastosowań frisbee mogą się znacznie
różnić rozmiarem, ciężarem, twardością materiału i
innymi parametrami, które wpływają na zachowanie
się dysku w locie.
Można pobawić się z psem, rzucając mu albo pograć
ze znajomymi. Jest to świetna zabawa.

Slackline:
Jest dosyć młodą dyscypliną polegającą na chodzeniu
po taśmie rozpiętej, np. między drzewami. Został
wynaleziony w latach 80-tych ubiegłego wieku (w
Polsce od około 10 lat). Swoje początki
zawdzięcza Adamowi Grosowsky’emu i Jeffowi
Ellingtonowi, którzy chodzili po łańcuchach na
parkingu, następnie próbowali swoich sił na linach
wspinaczkowych, by w końcu zastąpić je taśmą. 

Z takich prostszych można wymienić
również:
-jazda na rolkach/wrotkach
-jazda na rowerze
-gra w siatkę lub piłkę nożną 
-jazda na deskorolce
-bieganie
-siłownia na świeżym powietrzu 
-jumping fitness

Park linowy też jest fajną propozycją, jeśli
macie taką możliwość.

Maja
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