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   "Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku..."

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
magicznych chwil w rodzinnym gronie, wiary,
nadziei  i miłości uczniom oraz pracownikom

Zespołu Szkół w Mircu składa Redakcja.

Numer 8  gazetki "Masz
Wiadomość" przygotowali:Julia
Rafalska, Monika Duś, Zuzia
Surdy, Kasia Gralec i Mikołaj
Kleczaj.
Redaktor naczelny: Renata
Iwoła.
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Bo pisanie może być świetną zabawą!

     W sali numer 9 piętnastu uczniów spotkało się na
warsztatach literackich "Bitwa na rymy".
Poprowadziła je pani Anna Paluch - instruktor teatralny
i recytatorski MDK.

     Warsztaty składały się z dwóch spotkań, każde po
2 godziny lekcyjne. Ich zadaniem było pokazanie
uczniom, jak wspaniałą zabawą może być pisanie
wierszy. Każdy miał okazję poznać nowe formy
literackie, a nawet napisać swoje małe dzieło. 

     Następnie odbyła się gala finałowa. Nasze
gimnazjum miało zmierzyć się z gimnazjum z Rudy w
prawdziwej bitwie na rymy. Jednakże wystąpiły
nieprzewidziane przeciwności i oba gimnazja pojechały
do MDK w innych terminach. Do konkursu zostały
wykorzystane wiersze, które pisaliśmy na
warsztatach. Tematem było to, czego nie widzimy za
oknem. W upominku od MDK -u  nasze gimnazjum
dostało książkę "Harry Potter i Przeklęte Dziecko" oraz
tablicę, z której można przeczytać kilka najlepszych
wierszy naszych uczniów (znajduje się ona na górnym
korytarzu obok sali 23).
 
     Ostatecznie zwycięzcą całej bitwy został uczeń
naszej szkoły - Piotr Serafin z klasy IIIc.

     Po odbytych warsztatach osoby, które w nich
uczestniczyły zyskały nowe umiejętności, a miłe
wspomnienia pozostaną w głowach na długo!
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Niezły bałagan!

Disco na korytarzuuu!

   Od wybudowania szkolnej hali przy
gimnazjum w Mircu minęło już jedenaście lat.
Choć z pozoru wygląda nieźle, trzeba ją
odświeżyć i naprawić szkody, które powstały
przez ten czas. Remont trwa na dobre, z
niecierpliwością czekamy na efekt końcowy.
A tymczasem... radzimy sobie jak możemy:)
  

   
Świetne było to, że tym razem dyskoteka nie
została zorganizowana na szkolnej hali, jak było
wcześniej planowane. Ponieważ trwa remont, o
którym można przeczytać w tekście niżej,
andrzejkowa impreza odbyła się na dolnym
korytarzu,obok szatni. 
Było dużo mniej miejsca niż zazwyczaj, ale nikt
tego nie odczuwał, bo zabawa była i tak wspaniała.
Choć było mniej osób wszyscy fantastycznie się
bawili, może ze względu na didżeja, albo zmianę
miejsca...?

   28 listopada o godz.16:00 w naszym gimnazjum
odbyła się wspaniała andrzejkowa dyskoteka,
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
O oprawę muzyczną zadbał absolwent naszego
gimnazjum Marcin Rutkowski. Muzyka była w sam raz
do tańca, aż noga sama zaczynała podskakiwać. Dla
mistrzów parkietu były nagrody: świecące bransoletki.
Oprócz tańca były także zabawy grupowe takie
jak: wspólne tańczenie belgijki oraz makareny.

Fantastyczna zabawa trwała, aż do godziny
dwudziestej, po czym młodzież została bezpiecznie
odwieziona autobusami do domów.
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Kto był grzeczny w tym roku?

 
Mikołajki w szkole podstawowej  W gimnazjum

 
We wtorek 4 grudnia uczniów podstawówki odwiedził
święty Mikołaj. Wszyscy oczekiwali go niecierpliwie już
od samego rana. Wreszcie na korytarzu dało się
słyszeć charakterystyczny dzwoneczek i znajome "hoł
hoł hoł..." Gość obdarował wszystkie dzieci  oraz
pracowników i dyrekcję szkoły prezentami. Wszystkie
dzieci ze szkoły podstawowej były w tym
szczególnym dniu ubrane w mikołajkowe czapeczki.

Różne były sposoby społeczności
szkolnej gimnazjum, aby przekonać
Mikołaja, że było się grzecznym...
Wierszyki, siadanie na kolanach,
przytulasy i całusy. Jednak Mikołaj,
jak zawsze sprawiedliwy, najlepiej
wiedział, kto zasłużył na słodycze i
upominki, a kto na... rózgi:)
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Dzień Pluszowego Misia

Sukces Moniki

Na 25 listopada przypada Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Nasze gimnazjum przyłączyło się do obchodów
tego święta. W ten właśnie dzień, nasza szkoła
wypełniła się dziesiątkami pluszowych misiów. Jedni
uczniowie dumnie nosili swe maskotki w górze, drudzy
niechętnie targali je po podłodze. 

Dzień Misia został podsumowany zliczeniem
maskotek w każdym oddziale klasowym i
przydzieleniem odpowiedniej liczby punktów. Punkty
zasilą konta każdej klasy w turnieju na „Najbardziej
zgraną klasę w szkole”. Ku zaskoczeniu wszystkich,
aż siedem klas uzyskało 9 punktów na 9 możliwych,
ze względu na to, że wszyscy uczniowie przynieśli
miśki. 

Nasza redakcyjna koleżanka Monika Duś zdobyła II
miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych w
międzyszkolnym konkursie "Śladami bohatera
Sienkiewiczowskiego" zorganizowanym przez Zespół
Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.
Serdecznie gratulujemy!
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Z wizytą w Wierzbicy

7 grudnia uczniowie naszego gimnazjum wraz z
opiekunami odwiedzili podopiecznych Domu
Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
Wyjazdy do Wierzbicy organizowane przez panią Irenę
Słomińską stały się już tradycją. Od wielu lat
gimnazjaliści przygotowują jasełka i prezentują je
podopiecznym DPS. Zwykle obdarowują także
przyjaciół z Wierzbicy drobnymi upominkami. W tym
roku uczniów gimnazjum do wyjazdu i występu
przygotowały panie Irena Słomińska i Małgorzata
Strzelec.

 
Tego nie można przegapić, 
czyli co dzieje się w Zespole Szkół...

 
   
   Projekt przygotowany pod okiem pani Iwony Gralec
pod tytułem „Droga do celu” będzie realizowany w
gimnazjum do końca sierpnia 2017 r. Może w nim
wziąć udział 112 uczniów, którzy na zajęciach
pozalekcyjnych będą rozwijali kompetencje kluczowe
w jednym, wybranym przez siebie bloku. Informacje o
rekrutacji, terminach, zasadach udziału oraz o blokach,
jakie gimnazjaliści mają do wyboru umieszczone są na
tablicach ogłoszeń, można je uzyskać także u
wychowawców. Nie możecie tego przegapić!
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Nowości biblioteczne - tego jeszcze nie
było!

Jak żyć w czasach, gdy własne wesele kończy się
aresztowaniem przez gestapo? Gdy tylko bliski poród
wstrzymuje wykonanie wyroku śmierci, wypełnienie
zaś zadania wymaga nawiązania romansu z wrogiem?
Jak zachować kobiecą wrażliwość, kiedy
najmodniejszym dodatkiem staje się biało - czerwona
opaska, a w torebce, obok szminki i lusterka, trzeba
schować pistolet?
"Dziewczyny wojenne" to zapierające dech w piersiach
losy jedenastu kobiet, m. in. Jadwigi Piłsudzkiej -
Jaraczewskiej (córki Marszałka), Lidii Lwow - Eberle
(związanej z legendą AK - majorem "Łupaszką") i
Haliny Witting (odznaczonej medalem Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata).

                   Młody Samuraj - Krąg Ziemi
Jedyna Szkoła Dwojga Niebios przestała istnieć, w
wojennej zawierusze zginęło wielu przyjaciół Jacka.
Chłopak, podobnie jak inni obcokrajowcy, musi
natychmiast opuścić Japonię. W przeciwnym wypadku
czeka go śmierć. Ścigany przez samurajów szoguna,
nie zdoła ujść pogoni, chyba że opanuje sztukę
stawania się niewidzialnym. To, co z pozoru
niemożliwe, okaże się realne, gdy młody wojownik trafi
do ukrytej w górach wioski. Będzie też musiał
odpowiedzieć na pytanie, czy śmiertelni wrogowie
rzeczywiście są tak niegodziwi, jak go uczono.

Terrorystka nie otwiera drzwi obcym w obawie przed
tajnymi funkcjonariuszami. Jednak jej dzieci
przyprowadzają swych kolegów i biegają razem po
całym domu. Kobieta nie wie, że jedno z dzieci
założyło podsłuch w każdym pokoju, skopiowało
zawartość dysku komputera i sfotografowało notes z
adresami. To dziecko pracuje dla CHERUBA. Agenci
CHERUBA mają od 10 do 17 lat. Ich zadaniem jest
prześlizgiwanie się pod radarem dorosłych i
zdobywanie informacji, dzięki którym przestępcy i
terroryści są posyłani za kratki.
Oficjalnie nieletni agenci nie istnieją.
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Wyłowione z sieci 
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