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Biwak
Jak co roku w gimnazjum i  w
podstawówce odbył się biwak szkolny.
Wszyscy uczniowie chętnie się na niego
wpisywali, choć miejsca były
ograniczone. Dnia 31.01 uczniowie
gimnazjum przyszli do szkoły o godzinie
16.oo. Na powitanie i omówienie biwaku
wszyscy spotkali się na dolnym
korytarzu. Tam również ustalone grupy
wybrały sobie sale, w których zamierzały
spać. Następnie młodzież rozeszła się po
salach. Później wszyscy spotkali się na
hali gimnastycznej, aby ustalić składy do
gry w piłkę nożną. Po skończonych
zawodach piłki nożnej odbył się turniej w
badmintona, a w tym czasie uczniowie,
którzy nie byli zainteresowani, mogli
pograć w siatkówkę. W końcu wszyscy
zebrali się na górnym korytarzu, skąd
poszli na kolację. Po skończonym posiłku
wszystkie grupy miały pół godziny na
przebranie się ze sportowego stroju i
wymyślenie zabawy na tak zwany
"kominek". Na zbiórce było bardzo
wesoło, z pewnością każdy dobrze się
bawił. Pod koniec panie rozdały pączki i
soki oraz oznajmiły, że w sali nr 18
odbędzie się maraton filmowy. Ta atrakcja
trwała przez calutką noc. Ciągle
przychodzili uczniowie, aby dołączyć do
oglądających. Cały czas w naszej szkole
coś się działo! Niektórzy spali, słuchali
muzyki, grali w gry, tańczyli. Rano
wszyscy się spakowali i zeszli na
śniadanie. Na spotkaniu pożegnalnym
wręczone zostały nagrody za turniej w
badmintona. Wszyscy dobrze wspominają
biwak, mimo nieprzespanej nocy.  K.G

J.R
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Chwila dla życia ponadgimnazjalnego 
naszych absolwentów...

Cześć! Jestem Filip Krasiński, obecnie uczeń
Technikum nr 2 w Starachowicach - ''Na maja'' o
kierunku technik logistyk. Już jako absolwent
gimnazjum bardzo cieszyłem się z upragnionych
wakacji. Z czasem jednak byłem ciekawy nowej
szkoły, nowej klasy, nowych znajomych, całkiem
nowego otoczenia. Nie bałem się jednak, bo
słyszałem od osób chodzących już do tej szkoły, że
jest po prostu świetnie. Wakacje minęły i nastał 1
września - czas rozpoczęcia nauki. Po kilku
miesiącach w nowej szkole, mogę jedynie
potwierdzić to, co mówili starsi koledzy. Szkoła jest
super, i nie jest wcale tak dużo nauki, jak to
niektórzy mówią. Lekcję są ciekawe i można się z
nich dużo nauczyć. Porównując gimnazjum i
szkołę średnią muszę powiedzieć, że istnieje duża
różnica, dla mnie to dwa różne światy. W
gimnazjum nauczyciele o każdym uczniu myśleli,
uważali na niego, byli niemal przyjacielem każdego.
W szkole średniej według mnie każdy uczeń dla
nauczyciela jest wyłącznie numerkiem, który ma
zdać kwalifikację zawodową, maturę i zacząć
dorosłe życie. Osobiście nie narzekam na
technikum i cieszę się, że jestem już w tym okresie
swojego życia, polecam pójście do tej szkoły
każdemu, kto nie jest pewien pójścia na studia, a
chciałby mieć zawód technika, a nawet maturę.

G

Cześć! Nazywam się Iza Gralec i ogromnie się cieszę,
że znów mogę tutaj coś napisać. Pewnie większość z
Was mnie kojarzy, ponieważ jeszcze rok temu
przygotowywałam się do egzaminów gimnazjalnych w
naszej szkole. Obecnie uczęszczam do
starachowickiego Staszica czyli II LO. Dobrze
pamiętam, jak pod koniec trzeciej klasy wyczekiwałam
średniej szkoły, bo gimnazjum stało się już dla mnie
pewnego rodzaju nudą. MÓJ wybór miał się równać z
MOIM prawie dorosłym życiem, nowymi
perspektywami i początkiem czegoś interesującego. W
wakacje cieszyłam się z przerwy od szkoły, ale gdzieś
w środku narastała we mnie ciekawość tego, jak to
będzie. No i wreszcie nastał wrzesień. Nowa szkoła,
nowi znajomi i właśnie... W gimnazjum wszyscy znali
się jak wielka rodzina, a obecnie mam wrażenie, ze
codziennie widzę kogoś nowego na korytarzach.
Okazało się, że te dwie szkoły to dwa zupełnie inne
światy, coraz bardziej doceniałam gimnazjum i przede
wszystkim nauczycieli. Nie mogę narzekać, wszystko
ma swoje plusy i minusy, ale w średnich szkołach nie
występuje coś takiego jak prawie przyjacielska więź z
nauczycielami, jeśli dobrze to ujęłam. Do tego, kiedy
pomyślę o tym,  jak w gimnazjum narzekałam na
naukę, to obecnie wydaje mi się to  śmieszne, gdyż
teraz musiałabym chyba płakać nad książkami. Moje
prawie dorosłe życie szybko mi się znudziło.Teraz
cieszę się z tego, co udało mi się osiągnąć w
pierwszym semestrze i idę dalej z pozytywnym
nastawieniem. Korzystając z okazji zapraszam
zainteresowanych trzecioklasistów do mojej szkoły i
życzę Wam mądrych wyborów. Trzymajcie się i nie
dajcie się zwariować! ;)

G

I

J
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                                   Przeszłość to dziś, 
                      czyli Dzień Patronów Gimnazjum

23 stycznia w naszym gimnazjum miały miejsce
obchody Dnia Patronów Szkoły. Z tej okazji
gimnazjaliści zaprezentowali spektakl, którego
scenariusz napisała pani Renata Iwoła. Sceny z życia
Jadwigi i Józefa Prendowskich ilustrowane były
pokazem multimedialnym oraz piosenkami w
wykonaniu chóru gimnazjum, którym opiekuje się pan
Piotr Spadło. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod
tablicą upamiętniającą naszych Patronów. 
W przygotowanie akademii zaangażowane były
również panie Anna Gralec, Anna Kawalec i Justyna
Jeż. W spektaklu wzięli udział uczniowie klas IIb oraz
IIIa: Katarzyna Dudek, Mikołaj Kleczaj, Klaudia
Barszcz, Bartosz Bolmowski, Tomasz Staszałek,
Marlena Jaśkiewicz, Justyna Chmolowska,
Aleksandra Niewczas, Magdalena Zawadzka i Kuba
Maciejewski. 

Przedstawienie oraz występ chóru uświetniły także
obchody 154. rocznicy Powstania Styczniowego
tradycyjnie połączone z Marszem Szlakiem
Powstańców Styczniowych 1863 r.
Współorganizatorami uroczystości był Związek
Strzelecki, Wójt Gminy Mirzec i dyrekcja Zespołu
Szkół w Mircu. Na spotkanie przybyli m.in.:
przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka
Idzik-Napiórkowska, starosta Dariusz Dąbrowski,
komendant Związku Strzeleckiego Roman Burek,
dyrektorzy szkół, nauczyciele, radni, sołtysi, zespoły
folklorystyczne z Mirca, Osin i Trębowca oraz
mieszkańcy gminy Mirzec. Po gimnazjalistach
wystąpiły połączone zespoły "Osinianek", "Trębolanek"
i zespołu Koła Gospodyń Wiejskich z Mirca.
Akompaniował im Piotr Gąsowski. Na
zakończenie złożono kwiaty pod obeliskiem
poświęconym powstańcom obok Modrzewiowego
Dworku i na grobie Józefa Prendowskiego.

http://www.powiat.starachowice.pl



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 9 03/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Masz Wiadomość

          Dzień Babci i Dziadka
              Bal karnawałowy

Subiektywny przegląd wydarzeń szkolnych

Co ciekawego w szkole podstawowej?

26 stycznia pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej
przygotowali niespodziankę dla swoich Babć i
Dziadków z okazji ich święta. Dzieci wraz ze swoją
wychowawczynią Martą Rokitą i nauczycielką muzyki
Małgorzatą Rokitą przygotowały piękny program
artystyczny złożony z wierszowanych życzeń,
piosenek, zagadek, humorystycznych scenek oraz
pokazów tanecznych. Wzruszeni dziadkowie otrzymali
upominki w postaci laurek.
 
1 lutego odbył się długo oczekiwany przez uczniów
podstawówki bal karnawałowy. W tym czasie w szkole
można było spotkać roztańczonych: czarodziejów,
wróżki, księżniczki, duchy i inne baśniowe
postacie.Grupa wolontariuszek z gimnazjum
zorganizowała dla dzieci zabawy i konkursy. O oprawę
muzyczną dbali chłopcy z klasy VI. Rodzice uczniów
przygotowali pyszny poczęstunek w klasach. 

Od 14 stycznia aż 112
gimnazjalistów bierze udział w
projekcie "Droga do celu". Za nami
wiele ciekawych spotkań.
Uczniowie w czasie dodatkowych
zajęć ćwiczą, oglądają,
eksperymentują i doświadczają... 

Wkrótce będziecie mogli
przeczytać więcej o projekcie w
wydaniu specjalnym naszej
gazetki. 
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Pierniczkowy
szał!!!

Świąteczne
karteczki...

   Jak co roku w naszym gimnazjum został
zorganizowany konkurs na najładniejsze
pierniczki. Warunkiem konkursu było, aby
uczestnicy zrobili je samodzielnie, a nie
kupowali gotowych. Można  było je robić
samodzielnie lub w grupach. 
  Wszystkie zgłoszone do konkursu
pierniczki wyglądały cudownie, na sam
widok ślinka ciekła... Niestety tylko parę
osób mogło otrzymać nagrody.  Oto nasi
laureaci:
Miejsce Uczestnicy

1. Zuzia i Monika z Ia

1. Julka, Kamila i Madzia z IIIc

   
Choć konkurs był już dawno i pierniczki
zostały zjedzone, to na widok tego zdjęcia
niecierpliwie czekam na kolejne święta.    
                  
                                           
                                                                          Zuzia z Ia

   W tym samym czasie został
zorganizowany konkurs na obcojęzyczną
kartkę świąteczną.
Uczestnicy mieli  własnoręcznie wykonać
kartkę bożonarodzeniową z życzeniami
po angielsku lub po niemiecku.
   Osób biorących udział 
w konkursie było osiem. Jednak nie
każdy mógł stanąć na podium.
Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:

Msc.  j.angielski j.niemiecki

1. Zuzanna Surdy
kl.Ia

Izabela Młudzińska
kl.IIIb

2. -brak- Agata Sylwia Niewczas
kl.IIc

3.  -brak- Kinga Garbacz kl.IIc
                                                           
                                                                 
 
                                                                       Zuzia z Ia
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                   Nowości biblioteczne

      "Harry Potter i Przeklęte dziecko"
  Ósma część słynnej serii, rozgrywa się
wiele lat później niż akcja siódmej części.
Fabuła skupia się tym razem nie na Harrym,
a na jego synu Albusie. Skuszony buntem
wobec ojca, postanawia zrobić jedną z
najbardziej niebezpiecznych rzeczy na
świecie. Wykrada on zmieniacz czasu i wraz
synem Dracona Malfoya cofa się do
przeszłości by uratować Cedrika
Diggory'ego. Jak się okazuje jedna mała
zmiana w historii, może zaważyć na
przyszłości całego świata czarodziejów.

                "Papierowe miasta"
 Quentin ma 18 lat i od dzieciństwa jest
zakochany w rezolutnej sąsiadce Margo.
Gdy byli dziećmi doświadczyli czegoś
niezwykłego, lecz teraz jedyną wiążącą ich
rzeczą jest wspólne liceum. Pewnego
nudnego wieczoru w pokoju Quentina
pojawia się Margo w stroju ninja i wciąga go
wir zabawy, ale i problemów, po czym nagle
znika. Chłopak postanawia odnaleźć
dziewczynę,w czym pomagają mu
tajemnicze wskazówki zostawione przez
dziewczynę. 
 

             "Dziewczyna z pociągu" 
 Rachel każdego dnia jeździ tym samym pociągiem i
po drodze obserwuje życie pewnej pary. Pewnego dnia
przypadkiem zauważa, że kobieta całuje się z innym
mężczyzną, nie jest to jej mąż. Na drugi dzień znika.
Rachel postanawia przekazać tę informację mężowi
kobiety. Jednak ta decyzja, okazuje się mieć okropne
skutki, a to, co było niewinnym pocałunkiem przeradza
się w przeraźliwą intrygę, której zakończenie nie
będzie happy-endem.
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M.D.
Wyłowione z sieci
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	Jak co roku w gimnazjum i  w podstawówce odbył się biwak szkolny. Wszyscy uczniowie chętnie się na niego wpisywali, choć miejsca były ograniczone. Dnia 31.01 uczniowie gimnazjum przyszli do szkoły o godzinie 16.oo. Na powitanie i omówienie biwaku wszyscy spotkali się na dolnym korytarzu. Tam również ustalone grupy wybrały sobie sale, w których zamierzały spać. Następnie młodzież rozeszła się po salach. Później wszyscy spotkali się na hali gimnastycznej, aby ustalić składy do gry w piłkę nożną. Po skończonych zawodach piłki nożnej odbył się turniej w badmintona, a w tym czasie uczniowie, którzy nie byli zainteresowani, mogli pograć w siatkówkę. W końcu wszyscy zebrali się na górnym korytarzu, skąd poszli na kolację. Po skończonym posiłku wszystkie grupy miały pół godziny na przebranie się ze sportowego stroju i wymyślenie zabawy na tak zwany "kominek". Na zbiórce było bardzo wesoło, z pewnością każdy dobrze się bawił. Pod koniec panie rozdały pączki i soki oraz oznajmiły, że w sali nr 18 odbędzie się maraton filmowy. Ta atrakcja trwała przez calutką noc. Ciągle przychodzili uczniowie, aby dołączyć do oglądających. Cały czas w naszej szkole coś się działo! Niektórzy spali, słuchali muzyki, grali w gry, tańczyli. Rano wszyscy się spakowali i zeszli na śniadanie. Na spotkaniu pożegnalnym wręczone zostały nagrody za turniej w badmintona. Wszyscy dobrze wspominają biwak, mimo nieprzespanej nocy.  K.G
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