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Obchody Święta Niepodległości

fot. Grzegorz Honcek

.
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fot. Grzegorz Honcek

10 listopada odbył się w naszej szkole korowód z okazji Święta Niepodległości. O
godzinie 11.00 przystrojeni w biało-czerwone barwy i kotyliony  wyruszyliśmy na
ulice Mirska. Przed Ratuszem zorganizowany został krótki apel upamiętniający datę
11 listopada 1918 roku. Pojawił się Józef Piłsudski, który wygłosił orędzie do narodu i
zwrócił się do sztandaru. W postać marszałka wcielił się nasz nauczyciel
wychowania fizycznego - pan Wichowski. 
Symbole narodowe zawsze były i powinny być cenione przez naród. Pod symbolami
jednoczyli się w najtrudniejszych chwilach dla państwa i narodu nasi praojcowie.
Wyrażały one niezłomność narodu, hart jego ducha i wolę zwycięstwa. Krzepiły
serca, budziły nadzieję i dodawały otuchy. Za nie i w ich imieniu oddawali często to,
co najważniejsze dla człowieka - własne życie. Sztandar, wymaga od nas, od was
jeszcze szacunku, a szacunek ten będziecie wyrażali solidną nauką i wzorowym
zachowaniem. Będzie on nas jednoczył wokół wspólnego celu jakim jest umiłowanie
ojczyzny, i rzetelna dla niej praca.
Następnie uczniowie zaprezentowali wiersze o Polsce oraz najbardziej znane pieśni
żołnierskie. Do wspólnego śpiewania włączyli się również mieszkańcy Mirska.
Cieszymy się, że naszym radosnym nastrojem mogliśmy podzielić się z
mieszkańcami naszego miasta.  Jakub Tomasik 

98 lat temu...
Zakończyła się I wojna
światowa. Józef Piłsudski
powrócił z Magdeburga do
Warszawy, gdzie przejął
władzę z rąk Rady
Regencyjnej.
 
Mówili żeśmy stumanieni,
Nie wierząc w to, że chcieć

to móc!
Laliśmy krew osamotnieni

A z nami był nasz drogi
wódz!
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Jestem czytelnikiem 

Pasowanie na ucznia Szachy górą

..

7 listopada w szkolnej bibliotece odbyło się
uroczyste pasowanie na czytelnika.
Uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, w
którym zobowiązali się do szanowania
książek i korzystania z wiedzy w nich
zawartej. Pierwszaki zostały obdarowane
okolicznościowymi zakładkami do książek i
dokonały pierwszych oficjalnych
wypożyczeń. Pięknie przygotowaną,
uroczystą oprawę artystyczną z
przedstawieniem, wierszami i piosenkami
zaprezentowali starsi uczniowie. Mogliśmy
obejrzeć spontaniczny występ pierwszaków i
posłuchać wiersza napisanego przez ich
wychowawczynię - panią Irenę Kubicką.klasa Ia

Powiatowe Mistrzostwa Szachowe

Gminne Mistrzostwa Szachowe

Nasi młodzi szachiści znowu górą.
Najpierw wygrali wszystkie partie w zawodach
gminnych, a następnie pokonali rywali w
mistrzostwach powiatowych. Jagoda Fill,
Jakub Szwałko, Jakub Woźnicki oraz Szymon
Roszkowski konkurowali z przedstawicielami
szkół podstawowych z: Gryfowa Śląskiego,
Wlenia i Lwówka Śląskiego. Poziom
rozgrywek był bardzo wysoki, co jednak nie
przeszkodziło naszym uczniom w
podtrzymaniu tytułu mistrzów powiatu oraz
awansowaniu do półfinału wojewódzkiego,
który odbędzie się 1 grudnia w Jeleniej Górze.
Już teraz trzymamy kciuki :) Połamania
szachownic!!!

Czy wiesz, że... Pierwsze zapisy o
szachach pochodzą z Persji z lat 70 VI
wieku naszej ery, choć tak naprawdę
dyscyplina pochodzi z Indii. W 1956 roku
Polak Stanisław Ulam był współautorem
pierwszego szachowego programu
komputerowego. Najdłuższa gra w szachy
może zawierać do 5949 ruchów!

28 października był to dzień długo oczekiwany w życiu pierwszoklasistów, bowiem odbyło
się wtedy ślubowanie i pasowanie na ucznia. W obecności dyrektorów szkoły, rodziców i
dziadków dzieci z klasy Ia stały się pełnoprawnymi uczniami. O godzinie 9.00
wychowawczyni klasy I przywitała gości przybyłych na uroczystość. Pierwszoklasiści
zaprezentowali zebranym przygotowany wspólnie program artystyczny. Zachęcani gromkimi
brawami widowni i wspierani pomocą starszych kolegów oraz dopingiem ze strony rodziców,
którzy lizakami uśmiechniętych buziek wyrażali swój podziw i dodawali otuchy - nie dali się
opanować tremie. Odważnie recytowali wiersze, śpiewali i inscenizowali ruchem wesołe
piosenki, udowodniając tym samym, że zasługują na miano prawdziwych uczniów. Starali się
tak bardzo, że do wspólnego śpiewu i zabawy w rytm muzyki zachęcili wszystkie osoby
obecne na widowni. Po zakończeniu programu artystycznego odbył się jeszcze specjalny
egzamin dla pierwszaków. I z nim mali bohaterowie poradzili sobie znakomicie! Na dowód
tego otrzymali piękne birety, które z dumą założyli im na głowy rodzice. W końcu przyszedł
najważniejszy moment, dzieci złożyły uroczyste ślubowanie i nastąpiło „pasowanie”, którego
dokonał pan dyrektor, posługując się specjalnie przygotowanym zaczarowanym piórem
dobrych życzeń.    p.Irena Kubicka 
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Zegar zdrowia, czyli nosimy owoce 

Red. Na czym polega zegar zdrowia?
J.Z-K: Zegar zdrowia jest to taka akcja, która
ma na celu pokazanie uczniom, jakie
wartości odżywcze niosą niektóre produkty,
które zjadamy i powinniśmy zjadać na co
dzień. W tych produktach chodzi głównie o
witaminy. Są one ważne dla naszego zdrowia
i uczniowie powinni nosić je do szkoły,
zamiast innych przekąsek typu słodycze. Co
tydzień losowany jest inny produkt, który
uczniowie przynoszą do szkoły. 

W naszej szkole już po raz kolejny
ruszyła prozdrowotna akcja - Zegar
zdrowia. Na czym polega i co
uczniowie mogą na niej zyskać -
opowiada naszej redakcji
nauczycielka przyrody i
organizatorka całej akcji - pani
Joanna Zielińska-Król. 

Red: Jakie jeszcze akcje zdrowotne będą
organizowane w naszej szkole? 
J.Z-K: Myślę, że zdrowie jest najważniejszym
elementem naszego życia. Mało na to
zdrowie poświęcamy czasu i w domu, i w
szkole, bo są czasem inne sprawy, które nas
zaprzątają. W przyrodzie mówi się też na
temat zdrowia, na temat funkcjonowania
człowieka. Zatem to nie jest ostatnia akcja
profilaktyczna. Będę wracać z różnymi
akcjami zdrowotnymi. W najbliższym czasie
w klasach V-VI pojawi się „Medi Test”, który
oceni waszą wiedzę prozdrowotną.
Zobaczymy ile wiedzy mają uczniowie na
temat własnego zdrowia.

Red:  Czy trudne jest nauczanie przyrody?
J.Z-K: Nie. Uważam, że jest to najpiękniejszy
przedmiot, choć może czasami sprawić
trudności, ale tak ogólnie raczej nie powinien.
Z tego względu, że przyroda jest wokół nas, to
nasze środowisko, które praktycznie na co
dzień mijamy.
Red: Czy zawsze pracowała pani w zawodzie
nauczyciela?
J.Z-K: Mogę powiedzieć, że od zawsze,
chociaż miałam jeden rok pracy jeszcze z
mojego poprzedniego zawodu. Byłam
pielęgniarką. 
Red: Od kiedy interesuje się pani przyrodą?
J.Z-K: No właśnie, medycyna to było takie
moje niespełnione marzenie. Na studiach
bardzo chciałam się przenieść na dział
lekarski, ale był to dość trudny kierunek, który
wymagał naprawdę  bardzo trudnego
egzaminu. Właściwie to ciężko mi powiedzieć,
bo do niego nie podeszłam, teraz może żałuję,
może wcale nie byłoby tak źle i może bym go
zdała.

Red: Czy ma pani jakieś zainteresowania?
J.Z-K: Przede wszystkim wszystko to, co
wiązane jest  z przyrodą. Czytam dużo
nowinek ze świata medycyny, lubię też
ciekawostki o zwierzętach. Można powiedzieć,
że zwierzęta są ważnym elementem mojego
życia, ponieważ zawsze mi towarzyszyły.
Szczególnie psy, koty zresztą również. Mam w
domu dwa wspaniałe psy i kota. Pamiętam też
taki incydent w moim życiu, jak hodowaliśmy
żaby i ślimaki. Ostatnio odkryłam, że też
bardzo lubię fotografować, szczególnie teraz
przyrodnicze zjawiska pogodowe, przyrodę
czy swoją rodzinę. 

Red: Czy toleruje pani jedzenie fast-
food’ów?
J.Z-K: Dziś w domu można przyrządzić
naprawdę zdrowe ziemniaczki, taki
zamiennik frytek podawanych w przeróżnych
lokalach. Są receptury, które umożliwiają
nam przygotowanie o wiele zdrowszych
wersji. Takie typowe fast-food’y można jeść
raz na pół roku. Nasz organizm co pół roku
powinien być oczyszczony z różnych
substancji trujących, a jeżeli się je je zbyt
często, to organizm sobie nie poradzi z
oczyszczeniem i wtedy może dojść do jakiejś
choroby czy złego samego samopoczucia. 
Red: Jakie jest pani motto życiowe?
J.Z-K: Często te motta życiowe są takie na
chwilę i potrzebę. Wiadomo, że nie można
mieć takiego jednego motta, tak mi się
wydaje. Często jednak powtarzam jedno
zdanie: „Najważniejsze, żeby być
człowiekiem”. To jest chyba takie
podsumowanie tych wszystkich takich mott
życiowych. W każdej sytuacji, w każdej chwili
trzeba być człowiekiem. Myślę, że życie jest
o wiele łatwiejsze, kiedy staramy się
zrozumieć innych. 
wywiad przeprowadziły: Aleksandra
Śliwińska i Małgorzata Smaroń

co tydzień losujemy warzywo i owoc

nasze redaktorki z panią Zielińską

przyłapani na jedzeniu gruszki
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Odkurzacz czarownicy 

FIFA 17 - recenzja Do kina
Ostatnio pojechałam wraz z rodziną do kina
na „Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć”. To zekranizowana książka J.K.
Rowling, autorki jednej z
najpopularniejszych książek dla młodzieży -
„Harrego Pottera”. Światowa premiera
filmu odbyła się 18 listopada 2016 roku.
Kolejne dwie części planowane są na rok
2018 i 2020. Scenariusz napisała sama
autorka. Film opowiada o przygodach jego
rzekomego autora, Newta Scamandra, w
nowoyorskiej społeczności czarodziejów,
na siedemdziesiąt lat przed wydarzeniami
opisanymi w cyklu o Harrym Potterze. Jest
to film poświęcony wszystkim magicznym
stworzeniom występującym w świecie
przedstawionym w Harrym Potterze.
Możemy się również dowiedzieć co jedzą
smoki, dlaczego tak groźne są feniksy i
wiele innych fascynujących ciekawostek o
stworzeniach, o których nasi ulubieni
bohaterowie uczą się na lekcjach.
Podsumowując, film jest śmieszny, chociaż
dwa razy się wystraszyłam. Polecam.   Iga
Fill

Dnia 29.09.2016 roku wyszła nowa FIFA 17. Edycja została oznaczona numerkiem 17, ale jest
już 24. grą z serii. Sama rozgrywka nie różni się jakoś szczególnie. Owszem, do dyspozycji
otrzymaliśmy kilka nowych zagrań, ale dla przeciętnego gracza, są one raczej mało realne
(przekombinowane). Pewną rewolucję wprowadzono w stałych fragmentach gry. Teraz są
one rozgrywane z dużym naciskiem na zawodników z pola. Szczególnie daje się to odczuć
podczas rzutów rożnych oraz bardziej oddalonych od bramki wolnych. Tryby gry w
większości nie uległy większym przeobrażeniom. Kilka nowości wprowadzono do Ultimate
Team, gdzie teraz czekają na nas dodatkowe wyzwania. Reszta prezentuje się bardzo
podobnie. I tutaj docieramy do solidnej nowości – trybu fabularnego, zatytułowanego Droga
do Sławy. Opowiada on o losach młodego Aleksa Huntera, w którego rodzinie przez
pokolenia grało się w piłkę. Teraz on staje przed wielką szansą. Opowieść rozpoczyna się już
w latach dziecięcych, ale sama rozgrywka rusza podczas finalnych testów, od których będzie
zależało podpisanie przez naszego bohatera zawodowego kontraktu. Oczywiście udaje mu
się to i trafia do jednej z drużyn Premier League. FIFA 17 jest ładniejsza i bardziej realistyczna
niż kiedykolwiek wcześniej, ale to chyba nie stanowi dla nikogo niespodzianki. Miłym
dodatkiem są powtórki strzelonych wcześniej bramek pojawiające się np. po nieudanym
wykonaniu rzutu wolnego.
Opracowała Zuzia Dolińska (na podstawie informacji ze strony spidersweb.pl )

. Aleks Hunter

.

„Czy wierzycie w magię? Wyobrażacie sobie,
jak mogłaby wyglądać wojna między
czarodziejami? A ekscytująca podróż
sterowcem? Albo łodzią podwodną? A może
chcielibyście wiedzieć, kto był «najszybszą
pałką policyjną» na Dzikim Zachodzie? Jeśli tak,
to niniejsze opowiadania są właśnie dla was.
Poza tym znajdziecie w nich i czarownicę
latającą na odkurzaczu, i mówiące, ruchome
pomniki, i zbuntowaną mrówkę! Polecamy zbiór
tych opowiadań Terry’ego Pratchetta, pełnych
oszustów, czarodziejów, piratów i wielu innych
zabawnych postaci. To świetna pozycja, aby
rozbudzić w dzieciach zamiłowanie do
fantastyki. [red.]

Inne polecane nowości filmowe:

1. "Wilk w owczej skórze" 
2. "Za niebieskimi drzwiami"
3. "Vaiana: Skarb oceanu"
4. "Trolle"

. .
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Jak dbać o baterię w telefonie? 

Andrzejkowe party 

1. Nie rozładowuj do zera
Akumulatory naszego telefonu bardzo tego nie lubią. Dlatego nie czekaj, aż pojawi się
ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii. Całkowicie wyładowana bateria może ulec
trwałemu uszkodzeniu. Jeśli wskaźnik pokazuje mniej niż 40%, warto podłączyć ładowarkę.
2. Często podłączaj do ładowarki
Współczesne akumulatory litowo–jonowe nie mają tzw. efektu pamięci. W związku z tym,
podładowanie co jakiś czas nie zaszkodzi, a raczej może pomóc. Zdaniem specjalistów
najlepiej jest osiągnąć poziom naładowania rzędu 80 – 90%.
3. Zostaw telefon podłączony na noc
Popularny mit krążący w internecie głosi, że jeśli naładujemy telefon do pełna, należy odłączyć
urządzenie od ładowarki. Tymczasem taka sytuacja nie jest korzystna dla baterii. Współczesne
telefony są wyposażone w układy elektroniczne, które nie dopuszczają do nadmiernego jej
obciążenia. Dlatego możesz zostawić telefon podłączony do ładowarki przez wiele godzin i nic
nie powinno się stać.
4. Przechowuj naładowane baterię
Jeśli nie używasz telefonu czy tabletu, pamiętaj o tym, by przed odłożeniem urządzenia
naładować do ok. 40 procent pojemności. W czasie przechowywania utraci ona część energii,
ale będzie to dla niej zdrowsze, niż gdyby była kompletnie rozładowana. To samo dotyczy
przechowywania samych baterii, np. zapasowych czy powerbanków.
5.Uważaj na nieoryginalne ładowarki
Markowe akcesoria są z reguły drogie, ale tańsze zamienniki nie zawsze są bezpieczne. W
najlepszym razie mogą wadliwie działać, np. nie ładować telefonu. W najgorszym – uszkodzić
baterię.

6. Oszczędzaj baterię
Może wydawać się to oczywiste, ale często
zapominamy, że telefon może zużywać mniej
energii, jeśli tylko o to zadbany. Przede
wszystkim ustawmy jasność na czytelną, ale
nie za jasną. Jeśli w danym momencie nie
korzystamy z jakiegoś łącza
bezprzewodowego np. Wi-Fi czy Bluetooth –
wyłączamy je w ustawieniach aparatu. 
7. Zainwestuj w powerbank 
To dodatkowa bateria, którą możesz nosić ze
sobą np. w torebce czy plecaku. W awaryjnej
sytuacji zapewni twojemu urządzeniu
zasilanie przez jakiś czas. Powerbank
traktujemy podobnie jak baterię w telefonie –
z tym wyjątkiem, że najczęściej ładujemy go
na 100 proc. 
8. Unikaj ekstremalnych temperatur
Bateria telefonu najlepiej funkcjonuje w
takich warunkach, które są też komfortowe
dla większości ludzi. Szkodzi jej
przegrzewanie, dlatego nie należy zostawiać
telefonu na słońcu albo nagrzanym
samochodzie. opracował K.Strycharz (Focus
9/252)

.

. .

Zabawy andrzejkowe dla uczniów naszej
szkoły odbyły się 24 listopada 2016 w hali
sportowej szkoły. Najpierw bawiły się klasy I-
III. Były szalone pląsy, wróżby i konkursy.
Następie swoją dyskotekę, a w zasadzie
videotekę, miały klasy starsze. Od godziny
17.00 do 19.00, młodzież bawiła się
wyśmienicie, wspólne tańce, wyśpiewywanie
piosenek, niespodzianki i teledyski na dużym
ekranie - będzie co wspominać. No i
oczywiście tradycyjna lista andrzejkowych
przebojów.

NASZA TOP LISTA
1. Marcus & Martinus - Girls feat.

Madco
2. Lukas Rieger - Elevate
3. Marcus & Martinus feat.

Katastrofe - Elektrisk 

4. Twenty One Pilots - Heathens 
5. Marcus & Martinus-Light It Up feat. Samantha
6. Marcus & Martinus - One More Second 
7. Martin Garrix - In The Name Of Love
8. Alan Walker - Faded
9. Lukas Graham - 7 Years
10. Akcent- Przez twe oczy zielone  :).

. .
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A my tam byliśmy i kibicowaliśmy 

Turniej Piłki Ręcznej 

facebook.com/mirskhandball
facebook.com/mirskhandball

Mamy III miejsce!!! 
To pierwszy sukces najmłodszych
szczypiornistek Szkoły Podstawowej w
Mirsku/MKS PH Sawczak Włókniarz Mirsk.
Cala drużyna (rocznik 05') składała się z
zawodniczek, które w zeszłym roku po raz
pierwszy rozpoczęły rok szkolny w IV klasie
sportowej o profilu piłki ręcznej.
Przygotowania trwały ponad rok, aby w tym
sezonie  rozegrać pierwsze poważne mecze i
turnieje. W październiku dziewczęta
rozpoczęły zmagania ligowe w ramach
rozgrywek Ligi Wojewódzkiej Dziewczynek
będąc jednym z najmłodszych zespołów w
stawce ośmiu drużyn z województwa
dolnośląskiego.
8 listopada dzięki uprzejmości organizatorów
SP nr 14 w Lubinie wraz ze stowarzyszeniem
przy niej działającym, dziewczęta mogły
wziąć udział w VII Turnieju Piłki Ręcznej im.
gen. broni Stanisława Maczka. W turnieju
wzięły udział zespoły znane z handballowej
mapy naszego województwa. Nasze
dziewczęta rozegrały 4 mecze, dwa niestety
minimalnie przegrane oraz dwa zwycięskie,
uplasowując się ostatecznie na III miejscu.
Najlepszą zawodniczką drużyny została
Gabrysia Leśniańska.
Dziewczętom jeszcze raz gratulujemy,
życzymy dalszych sukcesów. [D.P.]

już na trybunach

14 listopada nasza szkoła pojechała na mecz Polska-Słowenia do
Wrocławia. Pomimo niskiej temperatury i padającego deszczu, wrocławski
stadion był zapełniony niemal do ostatniego miejsca. Po odśpiewaniu
hymnów narodowych, zaczęła się piłkarska gra. Początkowo spotkanie
było dosyć leniwe, żadna z drużyn nie chciała zbytnio przyśpieszyć tempa.
Zarówno Polacy jak i Słoweńcy nie chcieli rzucić się na przeciwnika, a
głównie wyczekiwali na to, co zrobi rywal. Pierwsza bramka padła w 23
minucie, a strzelili ją przeciwnicy. Na trybunach powiało rozczarowaniem, a
na twarzach kibiców widać było tylko smutek. Po przerwie w składzie
reprezentacji Polski zaszło kilka zmian, w naszej bramce stanął W.
Szczęsny, a za G. Krychowiaka wszedł K. Wilczek. W trakcie drugiej
połowy zaszły ponowne zmiany w reprezentacji Polski, w 65 min wszedł J.
Błaszczykowski, a w 72 min K. Grosicki. Stracony gol podziałał na
Polaków mobilizująco. Oddawali strzały, ale nie mogli dobyć bramki.
Dopiero na 10 minut przed końcem spotkania Teodorczyk doprowadził do
remisu. Na trybunach zawrzało. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy
przeżyć takie emocje. Zuzia Dolińska
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