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Karnawał...

rozpoczął się, jak co roku, 6 stycznia, 
a zakończy się jak zawsze we wtorek
przed Środą Popielcową – w tym roku
ten dzień wypada 21 lutego. W tradycji
chrześcijańskiej Środa Popielcowa
oznacza początek Wielkiego Postu i czas
oczekiwania na Wielkanoc. 
Tłusty czwartek, czyli dzień, w którym
objadamy się pączkami, chrustami,
przypada w tym roku 16 lutego.
Smacznego!
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Przeprowadziliśmy kolejną ankietę. Dotyczyła ona
postanowień noworocznych. Poniżej prezentujemy
wyniki.
Udział w ankiecie:
klasy 7 i 8 (razem 77 uczniów)

1.Czy masz postanowienia noworoczne?
klasy - 7 tak - 9  nie -21; klasy - 8 tak - 27 nie - 20

Odpowiedzi pojawiające się najczęściej:
zdać z chemii do następnej klasy,
zacząć się uczyć, zdobywać lepsze oceny,
schudnąć, jeść mniej słodyczy,
oszczędzać pieniądze,
dostać się do wybranej szkoły średniej,
pomagać rodzicom,
kupić nowego crossa, motor, namówić tatę na
psa,
bardziej otworzyć się przed ludźmi 
jechać na turniej

Hej, kolejny rok przed nami. Z nowym rokiem
pojawiają się postanowienia noworoczne. Każdy na
pewno chociaż raz miał jakieś. 
Oto kilka najpopularniejszych.

Więcej sportu
Rodzina jest najważniejsza.
Zdrowe odżywianie, dbanie o
zdrowie.
Praktykowanie wdzięczności.
Lista książek do przeczytania.

Klub Wolontariusza
W grudniu, w ramach pomocy, wolontariusze naszej
szkoły postanowili wesprzeć dom samotnej matki 
w Kołobrzegu oraz potrzebujących naszej gminy.
Uczniowie, jak co roku, przeprowadzili zbiórkę
pieniędzy, a także produktów długoterminowych 
w Intermarche Trzebiatów.
Spowodowaliśmy, że dla niektórych Święta były
radośniejsze.

                                                                        M.P

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli naszą akcję. Co roku mieszkańcy
Trzebiatowa i okolic udowadniają, że mają
ogromne serca i chętnie pomagają tym,
którzy tego potrzebują .

Jeszcze raz dziękujemy i liczymy 
na Waszą pomoc w grudniu 2023 roku.
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LABORATORIA
PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do
szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie
kompetencji kreatywnych i technicznych wśród
uczniów. W ramach tego programu uczniowie
rozwijają swoją kreatywność i umiejętności
praktyczne. 

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę
wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego
procesu zdobywania wiedzy i praktycznych
umiejętności przez uczniów. Na zdjęciach prace  i
działania dziewczynek z kółka technicznego
wykonane w ramach programu "Laboratoria
Przyszłości".

sp2trzebiatów.edupage.org 

W ramach programu „Laboratoria przyszłości”
uczniowie naszej szkoły zapoznali się z zasadami
działania drukarki 3D, obsługą i budową urządzenia, z
programami służącymi do wykonywania wydruków
3D, a także z zastosowaniem wydruku 3D w różnych
dziedzinach nauki.

Podczas zajęć dowiedzieli się, czym  jest dysza,
głowica, ekstruder, co to znaczy skalibrować drukarkę
3D, na czym polega drukowanie technologią 3D. 

Lekcje wzbudziły duże zainteresowanie zarówno
wśród najmłodszych jak  i starszych uczniów.
Drukowanie w technologii 3D to fascynująca nauka 
i zabawa!

sp2trzebiatow.edupage.org
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Bezpieczne ferie!
Niedługo zaczynają się ferie. Pewnie większość z
Was gdzieś wyjeżdża, zatem przedstawię kilka zasad,
które obowiązują w różnych miejscach.

1. Stoki narciarskie:
 pamiętaj o odpowiednim ubraniu, aby nie doszło do
wychłodzenia ciała,
 dbaj o to, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i
innych,
 dostosuj szybkość zjazdu do swoich umiejętności i
warunków panujących na trasie.

  2. Lodowiska:
ubierz się ciepło, ale nie za grubo, strój musi być
wygodny, sportowy,
gdy założysz łyżwy, upewnij się, że są dobrze
dopasowane i zasznurowane,
uważaj i zachowaj ostrożną jazdę, aby nie zderzać
się z innymi. 

 Ł.I.
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Co to jest lacrosse?
Następnym ciekawym sportem jest lacrosse (z
francuskiego - zakrzywiony kij).

Jest to zespołowa gra pochodzenia indiańskiego.
Potrzeba do niej kija ze specjalnym koszyczkiem oraz
piłeczki.
Mecz polega na  podawaniu piłki pomiędzy zawodnikami, 
a następnie trafieniu do bramki, w której stoi bramkarz.

Ten sport jest popularny w Stanach Zjednoczonych. 

Zasady żeńskiej wersji tego sportu zasadniczo różnią się
od tych przyjętych w rozgrywkach mężczyzn. Różnice te
służą przede wszystkim do ograniczenia kontaktu
fizycznego między zawodniczkami. Kobiety grają bez
kasków i ochraniaczy, 
a jedynie w goglach i z ustnikiem.

Od 2007 roku lacrosse zaczął rozwijać się również w
Polsce. Od sezonu 2010/2011 są rozgrywane mistrzostwa
Polski.

Ł.I.

.

.
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Czy wiesz że...?

Trzebiatów już w tym roku będzie pierwszym polskim
Fiber City. Oznacza to, że już w niedalekiej
przyszłości do każdego mieszkańca Trzebiatowa
będzie docierał światłowód.

Już teraz sieć światłowodowa od Orange dociera do
70% mieszkańców, co pozwala na jeszcze szybsze
przeglądanie Internetu itp.

Kadr z filmu na YouTube

Telewizor potrafiący się wyginać!

LG OLED Flex to urządzenie, które za pomocą
przycisku na pilocie, potrafi się samo wyginać.
Wszystko dzieje się automatycznie, przez co nie
trzeba choćby wstawać z fotela. Ekran jest niezwykle
cienki, a jego przekątna wynosi 42 cale. Telewizor
może służyć również jako monitor dla graczy za
sprawą zastosowania najnowszych technologii.

Cena jest jednak bardzo wysoka, otóż za taki
telewizor trzeba będzie zapłacić ponad 13 tysięcy
złotych.

LG OLED Flex

Laptop bez żadnej śrubki.

Dell Luna jest koncepcją laptopa bez żadnej śrubki.
Oznacza to, że ten laptop można byłoby rozebrać 
na części pierwsze w 30 sekund, bez użycia
śrubokrętu. Jako iż jest to jeszcze koncepcja, to nie
wiadomo, czy seria laptopów trafi kiedykolwiek 
do sprzedaży.

M.K.
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Dell Luna rozebrany na
części
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