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P T S  O F F L I N E  
P E R TA M A  K A L I ? ?
Hi Pubpals Tercinta!
Siapa nih yang sedang sibuk-sibuknya belajar? 
Jangan ditanya lagi, anak MHT pasti rajin-rajin. 
Seperti yang kita tahu bahwa saat ini sedang 
pekan PTS  untuk kelas 10 dan 11 setelah 
sebelumnya terlaksana pekan US bagi kelas 12. 
Setelah sekian lama menjalani PJJ secara 
daring, PTS kali ini terlaksana secara offline 
dan sudah berjalan beberapa hari. 
Tentunya persiapan para siswa dan guru juga lebih banyak mengingat PTS kali ini 
merupakan ujian pertama  dengan sistem tatap muka. 

Seratus bagi teman-teman yang menjawab benar! 
Rupanya sekolah juga memberi keringanan berupa fasilitas asrama yang dibuka 
bagi siswa/i dengan tempat tinggal berjarak >10 Km selama pekan PTS.  
Diharapkan dengan fasilitas tersebut dapat membantu siswa/i agar lebih fokus 
dalam belajar dan tentunya mengurangi penat dalam pulang pergi ke sekolah.



Tahu kah kalian bahwa Shanghai 
Maglev merupakan kereta tercepat di 
dunia? Yang unik dari kereta ini yaitu 
berjalan di satu-satunya jalur di dunia 
yang  menggunakan levitasi magnetik 
(Maglev), bukan roda baja konvensional 
pada rel baja.

Menghubungkan bandara Pudong 
Shanghai dengan stasiun Longyang 
Road di pusat kota, Maglev memiliki 
kecepatan komersial maksimum 460 kpj 
dan menyelesaikan perjalanan 30 KM 
hanya dalam tujuh setengah menit. 

Berdasarkan teknologi Jerman, kereta 
Maglev ini terbang di sepanjang jalur-

Yang ditinggikan, magnet yang kuat 
memberikan perjalanan yang sangat 
mulus dan bebas gesekan. 

Menggunakan pengalaman yang 
diperoleh dari lebih dari satu dekade 
operasi reguler, China kini telah 
mengembangkan kereta Maglev 600 kph 
(373 mph) dan memiliki rencana 
ambisius untuk jaringan Maglev, 
termasuk jalur antara Shanghai dan 
Hangzhou.

Wahh keren ya… Kira-kira ada yang 
tertarik untuk mencoba naik atau 
mungkin tertarik membuat kereta yang 
lebih cepat lagi?

W H AT ’ S  T H E  FA S T E S T  T R A I N  

S E L A M AT  M E N J A L A N K A N


