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  Niby koniec wakacji...
                   A jednak wesoło!

  
   Pod koniec sierpnia młodzież z integracyjnej klasy Ia
wybrała się na wycieczkę po ziemi opatowskiej. 
Celem wyprawy było zapoznanie ze sobą przyszłych
uczniów gimnazjum,czyli integracja pierwszoklasistów.
  Głównymi atrakcjami wyjazdu była między innymi
wizyta w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie

oraz w wytwórni Krówki Opatowskiej.

   Wycieczka rozpoczęła się we wtorek o godzinie
8.00. Młodzież nie mogąc doczekać się wyjazdu
czekała na gimnazjalnym parkingu już pół godziny
przed czasem.        
   Pierwszym punktem programu była wizyta w Żywym
Muzeum Porcelany w Ćmielowie, gdzie zostały
zorganizowane warsztaty z malowania porcelany, a
dokładnie ze zdobienia filiżanek. 
   Następnie wszyscy pojechali do kopalni krzemienia
pasiastego w Krzemionkach. Oprócz zwiedzania
kopalni uczestnicy lepili garnuszki z gliny, robili mąkę,a
nawet strzelali z łuku. 

   
    Następnie uczniowie zjedli obiadokolację,a po niej
zaczęły się zabawy integracyjne na łonie natury. Dzięki
nim uczniowie mogli się lepiej poznać, pokonać
nieśmiałość, otworzyć się na innych. Po długim i
wspaniałym dniu wszyscy usiedli przy ognisku i
śpiewali harcerskie piosenki. Nikomu nie spieszyło się,
by udać się na spoczynek. Jeszcze długo można było
usłyszeć ciche rozmowy i śmiechy.  
   
    Kolejnego dnia uczestnicy wycieczki pojechali do
Opatowa. Tam weszli na Bramę Opatowską, zwiedzili
też wytwórnię Krówki Opatowskiej, gdzie mogli
własnoręcznie zrobić te słynne słodycze. Wycieczka
była wspaniała! 

Pani Ania

Pani Agnieszka

Pani Ania
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"Ze sztuką w przyszłość"
     Nasze Gimnazjum brało udział w projekcie "Ze
sztuką w przyszłość". 17 wybranych osób
 uczestniczyło w warsztatach plastycznych oraz w
fantastycznych wycieczkach!
We wrześniowe soboty uczestnicy projektu
spotykali się z panią Anią Kawalec w pracowni
plastycznej. Spod ich rąk wyszły małe cudeńka -
obrazy, szkice, grafiki, mozaiki... Można było
korzystać z profesjonalnych farb, klejów
zakupionych ze środków przewidzianych w
budżecie projektu. Wszystkie prace można było
podziwiać na wystawie w Urzędzie Gminy.
Uczniowie z wielkim zapałem przychodzili na
zajęcia. Choć warsztaty już się skończyły, zdobyte
umiejętności pozostaną w głowach, a raczej w
rękach. :)

     23 września panie i uczniowie pojechali na drugą
wycieczkę. Tym razem odwiedzili agencję reklamową
"Graficom", fabrykę płytek "Cerrad" , pracownię
krawiecką "Dekoratornia" oraz pracownię pana
Kazimierza Kopecia -  rzeźbiarza ludowego.
     Dzięki tej wycieczce wszyscy poznali tajniki
tworzenia grafik, reklam, banerów i pieczątek,
projektowania płytek oraz rzeźbienia, zobaczyli
ciekawe stroje. Pan rzeźbiarz pokazał wszystkim, jaką
świetną zabawą może być praca w drewnie na
przykładzie przywiezionej przez jedną z uczennic
rzeźby. Na pamiątkę uczniowie przywieźli zdjęcia z
agencji reklamowej i swoje imię w formie "naklejki",
drobny upominek z fabryki płytek oraz wspomnienia
miło i pożytecznie spędzonego piątku...

   14 września uczniowie pojechali z panią Anią i panią
Edytą na pierwszą wycieczkę do Kielc. Odwiedzili
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych imienia J.
Szermentowskiego, Muzeum Designu oraz Muzeum
Narodowe.
    Zobaczyli wiele dzieł sztuki, spróbowali swoich sił w
szkicowaniu martwej natury na prawdziwych
sztalugach, odkryli tajemnice designu i zobaczyli
polskie projekty zabawek, ubranek dla dzieci, mebli,
pościeli, książek i akcesoriów do dziecięcego pokoju.
W Muzeum Narodowym próbowali przerysować obraz
przedstawiający św. Cecylię Rafała Hadziewicza.
     Wszyscy wrócili we wspaniałych humorach! :D

Pan Jacek

Maja P.

Emilka P.
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GIMNAZJUM

SZKOŁA
PODSTAWOWA

    19 października o godzinie 13:00 w hali sportowej w
naszym gimnazjum odbyło się (ostatnie już)
ślubowanie klas pierwszych. 
     Na początku była część oficjalna: uroczyste
ślubowanie oraz złożenie kwiatów w kąciku
poświęconym naszym Patronom - Jadwidze i Józefowi
Prendowskim. Wszyscy byli lekko zestresowani i
bardzo poważni. 
     Podczas części artystycznej było dużo śmiechu.
Każda klasa zaprezentowała się w ciekawy i
humorystyczny sposób: Ia przygotowała prezentację
multimedialną, wiersz oraz krótką scenkę kabaretową;
Ib rozśmieszyła wszystkich do łez swoim występem
przedstawiającym lekcję języka polskiego; sportowa
klasa Ic zaśpiewała i zatańczyła. Wystąpił także chór
szkolny. 
    Cała uroczystość zakończyła się około godziny
15:00. Teraz wszyscy pierwszoklasiści czują się
pełnoprawnymi uczniami gimnazjum!

     Również 19 października o godzinie 9:00 w
szkole podstawowej odbyło się ślubowanie
pierwszaczków - podopiecznych pani Marty Rokity.
     Dzieciaki zaprezentowały wierszyki i piosenki,
które rozbrzmiewały na całym korytarzu, pomimo
że pierwszaków w tym roku było tylko dziesięcioro!
Starsze koleżanki z klasy IV tylko troszkę
pomagały...Tak jak w gimnazjum, na uroczystość
ślubowania przybył między innymi wójt Gminy
Mirzec, pan Mirosław Seweryn.
    
    Po fantastycznym zaprezentowaniu swoich
umiejętności i kreatywności do niedawna jeszcze
przedszkolaki już mogą poczuć się prawdziwymi
uczniami!!! :)

"Czas leci, a my już jesteśmy uczniami..."
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Drugi tom ,,Roku w Poziomce ‘’ zabiera nas  nie tylko
na  polską wieś, w miejsca znane i nieznane, ale i w
egzotyczną podróż do Indii, zapewniając dużo
wzruszeń, zaskakujących zwrotów akcji, silnych
emocji, śmiechu i łez. Dzień za dniem autorka snuje
opowieść o ludziach, w których jest prawdziwe,
szczere dobro. Jednak nawet oni nie pozbawieni są
słabości i wad, dokonują trudnych wyborów, nie 
zawsze trafnych. Czar opowieści trwa, trzyma
czytelnika w napięciu do ostatniej strony.

 
John, młody żołnierz, nigdy nie zastanawiał się nad
swoimi życiowymi wyborami. Bawił się, surfował,
podrywał kobiety, nawet zawód żołnierza wybrał
spontanicznie. Nie myślał o przyszłości, nie wiedział,
czy w ogóle będzie mu dana… Dopóki nie spotkał
Savannah. Dopóki jej nie pokochał i nie postanowił
założyć z nią rodziny. Dopóki nie został wysłany na
front i nie stracił ukochanej...

Dzieje rodziny angielskiej, która wybrała sobie Kenię
na ojczyznę, splatające się z dziejami rodziny Kikuju,
dla których Kenia była zawsze ojczyzną. Powieść
oparta na wydarzeniach historycznych obejmuje czasy
od roku 1919 do lat osiemdziesiątych. Obfituje zarówno
w romantyczne, jak i mocne epizody, jest lekka i
ciekawa, przy czym rzeczywiście ukazuje nam świat
wschodniej Afryki, jakiego nie znamy.

I coś dla najmłodszych czytelników:
pobaw się w szukanie Smerfusia! To
naprawdę nie jest takie trudne. Trzeba
tylko uważnie przyjrzeć się każdemu
obrazkowi w tej książeczce. Znaleźć na
nim można nie tylko Osiłka, ale dużo,
dużo innych niebieskich osobników i
jeszcze sporo smerfnych rzeczy...

W bibliotece przybyło ostatnio duuuuużo nowości. 
Sukcesywnie będziemy je Wam prezentować.
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Tańce, hulanki, swawole

11 października w Gimnazjum w Mircu odbyła się
dyskoteka. Muzykę grał nam DJ Gluza. O 15:40
pojawiały się pierwsze osoby, a o 16:30 zabawa
rozkręciła się już w najlepsze! Klimaty muzyczne były
przeróżne, od disco polo po pop i dance - od Kamila
Bednarka po Lemon i Shakirę. Dyskoteka zakończyła
się energicznym odtańczeniem belgijki.

Podaj dalej,
czyli drugie

życie
odpadów

        Nasi  
 gimnazjaliści
pod okiem 
pani Ireny
Słomińskiej, jak
co roku wzięli
udział w akcji
Sprzątania
Świata

     10 listopada w naszej szkole odbył się apel z okazji
Dnia Niepodległości. Przybyli na niego uczniowie z
gimnazjum i podstawówki, pracownicy szkoły oraz
przedstawiciele władz gminy oraz rodzice. 
     Uczniowie zaprezentowali swój patriotyzm poprzez
przygotowanie i zaprezentowanie pięknego występu,
do którego przygotowały ich nauczycielki gimnazjum.
Pieśni zaśpiewane przez chór szkolny, prowadzony
przez pana Piotra Spadłę, również wzbudziły niemały
zachwyt wśród słuchaczy.
    Wszyscy uczestnicy apelu uczcili to wyjątkowe dla
Polaków święto poprzez założenie galowych,
eleganckich strojów. 
Swój program artystyczny uczniowie gimnazjum
przedstawili ponownie 11 listopada w mirzeckim
kościele po mszy świętej.

R.I.
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Samorząd Uczniowski gimnazjum wybrany!

               Skład SU:              Liczba głosów

Julia Rafalska 68

Mikołaj Kleczaj 22

Kacper Płusa 18

Gabriela Pomorska 17

Jakub Działak 16

Rzecznicy Praw Ucznia:  Liczba głosów

p. Renata Iwoła 55

Tomasz Staszałek 102
Opiekunowie SU: p. Edyta Drożdżał, p. Jacek Rafalski

30 września w gimnazjum odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego. Od rana drzwi lokalu
wyborczego, którym była biblioteka szkolna, nie
zamykały się. Każdy uczeń chętnie oddawał głos na
swojego wymarzonego kandydata w nadziei, że będzie
on spełniał swoje obowiązki najlepiej, jak potrafi.
Dlatego nikogo nie zdziwiła wysoka frekwencja
uczniów w głosowaniu, która wynosiła aż 81%.  Kiedy
czas dokonywania, jakże ważnego wyboru dla całej
naszej szkoły zakończył się, zadaniem Komisji
Wyborczej było policzenie głosów. Po weekendzie
wszyscy już wiedzieli, od kogo będą zależeć losy
naszej szkoły.

P. Edyta

Julia

Julia
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Książka to dopiero początek, czyli święto
biblioteki w gimnazjum

     
    26 października w naszej szkole biblioteka obchodziła swoje święto.
Było to jedno z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, w ten sposób biblioteka włączyła się również w obchody
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W tym uroczystym
dniu, gościliśmy poetki- p. Elżbietę Jach oraz p. Marzannę Kruk.  
 Młodzież naszego gimnazjum, miała okazję wziąć udział w lekcji o poezji,
w której p. Elżbieta opowiadała o swojej twórczości. Wszyscy słuchali
wierszy z ogromną ciekawością. W spotkaniu z poetką wzięli też tłumnie
udział uczniowie szkoły podstawowej wraz z opiekunami. 
     Całemu wydarzeniu towarzyszyły piękne wystawy: „Życie i twórczość
Henryka Sienkiewicza”, „Świętokrzyskie, jakie cudne…”, „Jeśli nie
książka, to co? Czasopisma uczą i bawią” oraz wystawa zdjęć z
poprzednich świąt biblioteki zatytułowana „Miło powspominać”. Każdy
uczeń mógł wpisać się do kroniki, poczęstować cukierkiem, a co
najważniejsze, zapoznać się z NOWOŚCIAMI BIBLIOTECZNYMI, które
cieszyły się największym zainteresowaniem. Tegoroczne święto biblioteki
przebiegało pod hasłem: "Książka to dopiero początek..."
     Święto biblioteki przygotowały nauczycielki: Justyna Jeż, Karolina
Lucińska, Teresa Gach i Renata Iwoła.

p. Elżbieta Jach

Julia

fot. Julia

Julia
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   Zdaje się wam, że pracownicy Zespołu Szkół
 w Mircu to zwykli ludzie i wszystko o nich wiecie.

Zaraz wam udowodnimy, że tak nie jest... Wcale nie są
tacy święci na jakich wyglądają i mają

swoje,,sekreciki"!!!

            Pani Ewa Sabat-Surdy   

   Jej wielkim marzeniem było zostać
kryminologiem.Chciała zostać osobą która
badała by tajemnice zbrodni. Od zawsze
podobały jej się kryminały i mroczne
tajemnice. Jednak jej przeznaczenie
widocznie było inne, bo została
nauczycielem religii. Choć oglądanie filmów
z serii CSI zostało jej po dziś dzień.

Pani Ania Surdy – Pacek

Jako mała dziewczynka  lubiła chodzić na sanki z
kolegami i koleżankami ze szkoły. Zabawa była
wspaniała!  Pewnego razu wszystkie dzieci poszły nad
staw zobaczyć małe rybki widoczne spod cienkiego
lodu. Mała Ania była tak ciekawa, że weszła na kruchy
lód i wpadła po kolana do lodowatej wody. Na
szczęście nic jej się nie stało, czego nie można było
powiedzieć o nowych kozaczkach, które były całe
mokre i wyglądały nieciekawie. Mama z pewnością nie
będzie zachwycona... Ania poszła po lekcjach do
babci, która nic nie mówiąc mamie, wysuszyła mokre
butki. Jak to dobrze mieć babcię!

                      W poszukiwaniu sekretów            
                            pracowników szkoły...

             
 Pani Iwona Grzesik-Kleczaj 

W dzieciństwie czas spędzała wraz z bratem i
kolegami z podwórka. Pewnego razu, gdy rodziców nie
było w domu, a zabawa trwała w najlepsze, Iwonka
schowała się za stary kredens z rodową porcelaną.
Podczas poszukiwań, ktoś Iwonkę wystraszył, a ta w
emocjach wywróciła kredens. Piękna porcelana runęła
na podłogę i rozbiła się w drobny mak. W strachu
przed rodzicami, zakopali potłuczoną zastawę w
ogrodzie. Wszystko jednak się wydało, a kara była
sroga! 
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Wyłowione z sieci 
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