Turniej Robotyki w Naszej SzkoleFIRST® LEGO® League
14 stycznia b.r. w naszej szkole odbył się pierwszy regionalny turniej robotyki. Uczestnicy rywalizowali w kilku kategoriach, jedną główną atrakcją turnieju były tzw. Robot Games, czyli
rozgrywki na macie. Polegały one na tym, że uczestnicy musieli zaprogramować swoje roboty
na pokonanie konkretnej trasy, wykonując przy tym różne zadania, np. przesuwanie akwarium z (oczywiście zbudowanym z klocków Lego) rekinem, czy też wydanie pokarmu dla
zwierząt.
Kapitan naszej szkolnej drużyny Storm 05-200 Konrad Gumowski zgodził się udzielić krótkiego wywiadu.

W jakich kategoriach odbywała się rywalizacja?
Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach – Research Projekt, czyli projekt badawczy.
polegał na tym, że musieliśmy przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację na temat
wybranego problemu. My wybraliśmy temat o koniach ciągnących wozy na trasie do Morskiego Oka. Są one przeciążone, a w naszej prezentacji przedstawiliśmy rozwiązania jak ulżyć
im w pracy. Kolejną kategorią był Team Work (Praca Zespołowa). Opowiadaliśmy jak tworzyliśmy robota, czy byliśmy zgodni w pracy itp. Był też Robot Design- pokazywaliśmy program,
który napisaliśmy oraz opowiadaliśmy o naszym robocie i zastosowanych w nim czujnikach
(w naszym przypadku dwa czujniki koloru i jeden czujnik światła). No i oczywiście Robot Games, czyli rozgrywki, gdzie jeździmy po macie.
Jakie miejsca zajęliście?
Ogółem w całym turnieju zajęliśmy 3. miejsce. W kategorii Robot Games 2., w Projekcie Badawczym także 2., a w kategorii Team Work 3.
Czy ogólnie uważasz turniej za udany?
Tak, uważam, że turniej był bardzo udany.

25. FINAŁ WOŚP
Dnia 15 stycznia br., pod hasłem: „Dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom” odbył się 25. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jak co roku w całej Polsce (jak i poza nią) już od
rana
można
było zobaczyć wolontariuszy zbierających pieniądze do puszek.
Uczniowie z naszej szkoły kwestowali na dwie zmiany: od 9:00 do
11:30 oraz od 11:30 do 14:00. Na
rozgrzanie po spędzeniu tych ponad dwóch godzin na mrozie, na
każdego wolontariusza czekała
drożdżówka i gorąca herbata.
W sumie Orkiestrze udało się zebrać aż 62,4 mln zł, co jest absolutnym rekordem, bo poprzedni finał
zakończył się wynikiem
43,4 mln.

Bezpieczne ferie – jak zachowywać się
na stoku narciarskim
Jazda na nartach i snowboarding to jedne z częściej wybieranych form spędzania ferii zimowych. Nie ma co się dziwić, adrenalina, śnieg, czas spędzony na stoku narciarskim przyciągają
młodych ludzi. Jednak góry, szczególnie zimą, potrafią być niebezpieczne, dlatego należy pamiętać o odpowiednim zachowaniu na stoku narciarskim. Poniższy dokument opracowany
przez FIS (Fédération Internationale de Ski), czyli Międzynarodową Federację narciarską,
zwany też „Międzynarodowym Dekalogiem Narciarza” to zbiór zasad, który powinien znać
każdy użytkownik stoku narciarskiego i obowiązuje on na całym świecie.

Dekalog FIS
1. Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.
Komentarz FIS: Narciarz odpowiedzialny jest także za złe działanie sprzętu,
który używa. W szczególności dotyczy to nowinek technicznych (płyty karwingowe lub do wyczynu).
2. Panowanie nad szybkością
Narciarz musi zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy
oraz pogody.
Komentarz FIS: Kolizje na stoku najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości, niezapanowania nad nartami lub niezauważenia innego uczestnika ruchu. Narciarz obowiązany
jest porusza się tak aby w razie konieczności móc zatrzymać się lub skręcić w ramach umiejętności jakie posiada. Narciarz obowiązany jest poruszać się wolno w miejscach zatłoczonych, w okolicach wyciągów, na zakończeniu trasy, lub zmniejszenia widoczności z powodu
warunków pogodowych lub załamania stoku.

3. Wybór kierunku jazdy
Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje
większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej
możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.
Komentarz FIS: Narciarstwo i snowboarding są sportami wolności ruchu przy przyjęciu zasady, że każdy uczestnik stosuje się do reguł uprawiania tych sportów. Na stokach rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu kto znajduje się «przed» lub 'niżej'. Każdy znajdujący
się powyżej musi pamiętać, że jego zachowania nie mogą wpłynąć na zachowania tych przed
lub poniżej.
4. Wyprzedzanie
Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej,
po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.
Komentarz FIS: Wyprzedzający narciarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki manewru wyprzedzania do chwili jego
ukończenia. Ta zasada odnosi się też
do omijania stojących na stoku.
5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy
Narciarz, który przystępuje do zjazdu
na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół,
czy nie spowoduje niebezpieczeństwa
dla siebie i innych. To samo obowiązuje
go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
Komentarz FIS: Doświadczenie dowodzi, że ogromna część wypadków zdarza się wskutek
nieprzewidywalnego włączenia się w ruch nowego uczestnika. Jest podstawowym nakazem
bezpieczeństwa pełne sprawdzenie czy włączenie się narciarza nie spowoduje utrudnienia
dla któregokolwiek z będących w ruchu. Dopiero po płynnym włączeniu się w ruch korzysta
się z pierwszeństwa przyznanego trzecią regułą FIS. Wprowadzenie snowboardów i nart głęboko taliowanych (karwingowych) umożliwia ich użytkownikom wykonywanie skrętów i ruch
w kierunku przeciwnym do głównego nurtu ruchu — w dół stoku. Ten kto wykonuje manewr
w poprzek lub pod prąd nurtu ruchu musi tak się zachować, aby osoby poruszające się w dół
stoku nie były zagrożone.
6. Zatrzymanie się
Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza
w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.
Komentarz FIS: Z wyjątkiem szerokich stokowych zatrzymywanie się powinno następowana
skraju trasy. Nikt nie może się zatrzymywać w miejscach niewidocznych dla jadących z góry
lub zza zakrętu.

7. Podchodzenie
Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy którzy pieszo schodzą
w dół.
Komentarz FIS: Trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego — w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół. Ślady butów wyciśnięte w śniegu pogarszają warunki bezpieczeństwa jazdy i odpowiada za nie ten kto je pozostawił.
8. Stosowanie się do znaków narciarskich
Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.
Komentarz FIS: Trasy narciarskie oznakowane są w zależności od stopnia ich trudności kolorami ( od najłatwiejszych do najtrudniejszych): ZIELONYM, NIEBIESKIM, CZERWONYM
I CZARNYM. Każdy uczestnik ruchu sam decyduje o wyborze trasy. Na trasach ponadto
umieszczone są znaki informujące o utrudnieniach lub niebezpieczeństwach np. o lawinach,
czy zamknięciu trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek obserwować znaki i stosować się
do nich. Uczestnik ruchu narciarskiego powinien zdawać sobie sprawę, że znaki umieszczono
dla jego własnego dobra i bezpieczeństwa.
9. Wypadki
W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.
Komentarz FIS: Jest oczywistą zasadą etyczną, że uprawiający sport ma obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu niezależnie od istnienia prawnego obowiązku. W szczególności pomoc powinna polega na udzieleniu tzw. Pierwszej pomocy, na zawiadomieniu właściwych
służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu ( oznakowaniu) miejsca wypadku tak aby nie
zagrażało ono innym uczestnikom ruchu. FIS wyraża nadzieję, że zachowanie polegające
na uderzeniu w innego uczestnika ruchu i ucieczce z miejsca zdarzenia będzie przez właściwe
ustawodawstwa karne wszystkich państw traktowane jak identyczne wykroczenie drogowe
oraz że państwa, które tego jeszcze nie uregulowały wprowadzą właściwe postanowienia
do swych ustaw.
10. Stwierdzenie tożsamości
Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać
swoje dane osobowe.
Komentarz FIS: Świadkowie i opis zdarzenia mają kardynalne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności i w związku z tym każdy, kto był świadkiem musi czuć się zobowiązanym
do uczestniczenia w procedurach wyjaśniających. Raporty właściwych służb oraz zdjęcia stanowić będą _dowody we wszelkich postępowaniach mających na celu ustalenie winnych.

Zachowanie tych zasad pozwoli na bezpieczne poruszanie się na stoku narciarskim.

WALENTYNKI
Coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.

HISTORIA
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i
wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii
jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata.
Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana,
boga przyrody.
Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter
Scott (1771-1832).

WALENTYNKI W POLSCE
Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie
od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą "Walentynki Chełmińskie". Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw.
Wniebowzięcia NMP (1280–1320) relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską.

FILMOWE PREMIERY 2017
Piękna i Bestia
Premiera: 17 marca
Belle jest mieszkanką francuskiej wioski. Kiedy dowiaduje się, że jej ojciec Maurice został uwięziony w pałacu okrutnej bestii, postanawia odnaleźć jego siedzibę. Dziewczyna oferuje mu swe życie, w zamian za
życie ojca. Potwór przystaje na propozycję. Ku zdziwieniu Belle, bestia nie więzi jej w lochu. Zamiast
tego dziewczyna zamieszkuje w pięknej komnacie
pełnej zaczarowanych przedmiotów, takich jak: zegar
Cogsworth, świecznik Lumiere, czy miotełka Plumette. Tymczasem Maurice chcąc uratować swą córkę, zwraca się o pomoc do pewnego myśliwego - Ga-

Kong: Wyspa Czaszki
Premiera: 10 marca
Film śledzi losy zespołu badaczy, którzy zapuszczają
się w głąb niezbadanej wyspy położonej na Pacyfiku
— tak samo pięknej, jak i zdradliwej — nie wiedząc,
że wchodzą na teren należący do mitycznego King

Dunkierka
Premiera: 21 lipca
"Dunkierka" opowie o słynnej Operacji
Dynamo, której efektem była granicząca z cudem ewakuacja odciętych przez
Niemców żołnierzy Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego oraz innych oddziałów alianckich z Francji w 1940 roku. W
wyniku trwającej blisko 10 dni akcji
uratowano ponad 140 tysięcy francuskich i belgijskich żołnierzy oraz 198
tysięcy Brytyjczyków.

Thor: Ragnarok
Rings

Premiera: 25 października

Premiera: 3 lutego

Thor jest uwięziony po drugiej stronie galaktyki bez
swojego młota. Musi się spieszyć, by wrócić do
Asgardu przed Ragnarokiem, czyli zniszczeniem jego
świata i końcem cywilizacji Asgardu, którego dokona
bezwzględna Hela. Najpierw jednak Thor musi przetrwać w morderczym turnieju gladiatorów, w którym uczestniczą przedstawiciele ras z wielu miejsc
galaktyki. Tam też jego przeciwnikiem staje się jego

Nowy rozdział znakomitej i przerażającej
serii horrorów. Młoda kobieta, martwiąc
się o swego chłopaka, zafascynowanego
informacjami o tajemniczym wideo, po
obejrzeniu którego giną ludzie, decyduje
się obejrzeć film za niego. Wkrótce odkrywa przerażającą prawdę: informacje
są prawdziwe, a wideo zawiera tajemni-

