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Znowu są wakacje!
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Sposoby na nudę

Dla tych, którzy nie mają pomysłu, jak
wykorzystać wolny wakacyjny czas,
mamy kilka ciekawych propozycji:
* wybierz się na przejażdżkę rowerową
lub na rolki
*zbierz przyjaciół i zorganizujcie piknik
lub wycieczkę 
* poopalaj się
*poczytaj książkę na balkonie/tarasie
* idź na spacer z
koleżankami/kolegami/psem
* pograj w siatkówkę, kosza, badmintona,
tenisa
* idź na zakupy
* idź do kina lub obejrz coś w domu
*idź na lody
*idź na basen lub rozłóż własny, jeśli
masz
* porób zdjęcia sobie i okolicy
* pomaluj/porysuj w plenerze.

   Przeprowadziłam
małą ankietkę, 
aby zorientować się,
jak duża część
gimnazjum spędzi
swoje wakacje jadąc
nad morze, w góry, do
rodziny, za granicę, 
a może odpoczywa w
domu?
W ankiecie wzięło udział 18
uczniów. 
...A wyniki są jak dla mnie
zaskakujące! Zobaczcie
sami!!!

Co  najlepiej chłodzi w wakacje? Oczywiście, że
lemoniada własnej roboty...   Oto szybki i łatwy sposób
na wykonanie pysznej lemoniady:
Potrzebujemy: dzbanek, 6-8 szklanek wody, cukier
lub miód,1-4 cytryny, 1 pomarańcza i kostki lodu.
Przygotowanie: Do dzbanka wlewamy wodę,
rozpuszczamy w niej  cukier lub miód i dodajemy sok
z cytryn i pomarańczy albo wrzucamy je pokrojone do
wody z miodem/cukrem. Następnie wkładamy
wszystko do lodówki, aż się schłodzi i dodajemy kostki
lodu
... i GOTOWE!
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Wakacje zaglądają do szkoły
podstawowej...

M. Dś.

Koniec roku szkolnego. 

Przychodzi Jasio z 
rozdania świadectw i

mówi:

- Tato! Dobra wiadomość! 
Szkoła przedłużyła ze mną 

kontrakt na 6 klasę!

źródło:kawaly.tja.pl

Zapytałam uczniów szkoły podstawowej, jak spędzą
zbliżające się wakacje.Do wyboru były opcje:
*wyjazd nad morze;
* wyjazd w góry;
* wyjazd nad jezioro:
*wyjazd za granicę:
*odwiedziny u rodziny :);
*inne.
Najwięcej osób zadeklarowało, że wyjeżdża nad
morze, troszkę mniej głosów miał wyjazd w góry i do
rodziny. Niektórzy wybrali ostatnią opcję (w tym
przypadku był to park rozrywki). Nikt z ankietowanych
nie wybiera się za granicę ani nad jezioro.

Tegoroczne wakacje "Podstawówczaków"
zapowiadają się naprawdę zachęcająco,

dlatego

WSZYSTKIM UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ŻYCZĘ NIEZAPOMNIANYCH, A PRZEDE

WSZYSTKIM BEZPIECZNYCH WAKACJI, ABYŚCIE
Z NOWYMI SIŁAMI WRÓCILI DO SZKOŁY W

PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM. 

NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI!

Wycieczki czas rozpocząć!

Uczniowie szkoły podstawowej mieli okazję
uczestniczyć w trzydniowej wycieczce, w ramach

której mogli zwiedzić m. in. Kopalnię Złota w Złotym
Stoku oraz stolicę Czech - Pragę! 

Ogromne wrażenia, piękne widoki i zabytki, a także
zakupione pamiątki sprawią, że ta wycieczka

pozostanie długo w głowach jej uczestników! :)
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                               Dzień Integracji

   26 maja miał miejsce Dzień Integracji, świętowany
jest przez nasze gimnazjum już dziesiąty raz! Nie
robimy tego ot tak, bowiem nasza szkoła to placówka
z oddziałami integracyjnymi, stąd właśnie pomysł na to
święto. Aby je uczcić, poszczególne klasy wyrażają
ideę integracji za pomocą stroju. Zwycięzcy wygrywają
talon na pizzę.

  W tym roku w Dzień Mamy nasza szkoła "ożyła",
gdyż po jej korytarzach chodzili lekarze, strażacy,
ogrodnicy, ochroniarze, terroryści, kibicie, plażowicze,
gejsze, Jamesi Bondzi i ich kobiety oraz imprezowicze
z lat 70 -tych.

  Gdy wszystkie klasy zaprezentowały swoje
przebranie, zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele
zasiedli na widowni mirzeckiego amfiteatru. Tam
zaprezentowali się zaprzyjaźnieni z gimnazjum
przedstawiciele placówek zaproszeni do wspólnego
świętowania Dnia Integracji. Na scenie mogliśmy
obejrzeć kabaret, pokazy taneczne, występy wokalne i
różne scenki aktorskie. 

     

Dzień Integracji objął honorowym patronatem wójt
gminy Mirzec pan Mirosław Seweryn. W
przygotowanie święta zaangażowało się także
Stowarzyszenie "Wspólnie dla gminy Mirzec" oraz
Koło Gospodyń Wiejskich z Mirca.  Wśród
zaproszonych gości byli przedstawiciele:
 - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w
Jagodnem;
 - Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy;
 - Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w
Skarżysku-Kamiennej;
 - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skarżysku-
Kamiennej;
 - Gimnazjum nr 3 w Starachowicach;
 - Tęczowej Pracowni w Starachowicach.
 Podsumowaniem naszego świętowania było
rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej przebraną
klasę.1 miejsce zajęli uczniowie klas 3b (lekarze i
pacjenci z Leśnej Góry) i 1a gimnazjum (dziewczyny
Bonda i Bondy)oraz 5b szkoły podstawowej
(ogrodnicy). 
 
 

J. R.
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Siatkarskie osiągnięcia

Mini Euro 2017

    
      22 maja w naszym gimnazjum odbyły się półfinały
wojewódzkie chłopców w kategorii gimnazjów. W
rozgrywkach brały udział cztery drużyny m. in. z Nowej
Słupi, Chybic, Bodzentyna i oczywiście z Mirca. Nasi
chłopcy zajęli 1. miejsce i tym samym awansowali do
finałów wojewódzkich.

     26 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim drużyna z Mirca
wywalczyła 4. miejsce na finałach wojewódzkich i
została nagrodzona dyplomem oraz pucharem.
Wyróżnionych zostało także dwóch zawodników
naszego zespołu m.in. Tomasz Staszałek i Maciej Kosno.

     Serdecznie dziękujemy za wytrwałość i emocje, które
towarzyszyły nam podczas tych rozgrywek. Mamy
nadzieję, że za rok drużyna zmobilizuje się jeszcze
bardziej i będzie zdobywać kolejne osiągnięcia.
Będziemy mocno trzymać kciuki ! ;)

   Po dwunastu latach przerwy nasza szkolna drużyna
wróciła do rozgrywek "Mini Euro" - w barwach Czech. W
czasie eliminacji zajęła 2. miejsce w grupie, co zapewniło
awans do turnieju finałowego i możliwość rywalizacji
wśród dwunastu najlepszych zespołów w województwie.
Mimo dużych starań niestety, przeciwnicy okazali się
lepsi, a nasi piłkarze przegrywając 0:5 z Krasocinem, 2:3
z Kielcami oraz 0:1 z Wiślicą nie wyszli z grupy i nie
znaleźli się w fazie pucharowej.
    Mimo porażek naszej drużyny, świetnie spisali się i
byli dobrze przygotowani wierni fani- uczniowie naszego
gimnazjum. Dopingowali chłopcom do samego końca, a
przy tym świetnie się bawili.

Julia

Julia

Julia
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Wyłowione z sieci
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