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Cześć wszystkim! Nazywam się Iza Gralec i bardzo
się cieszę, że mogę choć na moment powrócić do
gimnazjalnej redakcji, w której spędziłam wspaniałe
trzy lata. Być może część z Was mnie kojarzy ze
szkolnych korytarzy. Obecnie uczę się w
starachowickim II Liceum Ogólnokształcącym, w
drugiej klasie. Chcę przybliżyć Wam obraz nauki w
szkole średniej. W pierwszej klasie, niezależnie od
profilu wszyscy uczyliśmy się tych samych
przedmiotów, których liczba może niektórych
zaskoczyć, konkretnie było ich szesnaście. Dlatego
teraz odczuwam ogromną różnicę ucząc się tylko
dziewięciu przedmiotów, mimo większej liczby godzin
lekcyjnych. Ta zmiana spowodowana jest tym, że w
drugim roku nauki wprowadzone są rozszerzenia z
przedmiotów, które wybraliśmy sobie na danych
profilach. Uczę się w klasie o profilu matematyczno-
geograficznym, z rozszerzonym językiem angielskim.
Mój tygodniowy rozkład zajęć przedstawia się w
następujący sposób: 9 godzin matematyki, 5 godzin
geografii, 5 godzin języka angielskiego, oprócz tych
trzech przedmiotów mam jeszcze język polski, historię
i społeczeństwo, drugi język, religię i w-f. Na innych
profilach plan lekcji jest podobny, liczba przedmiotów
rozszerzonych w tygodniu jest większa niż 5.

Każdy z Was przed wyborem szkoły średniej
będzie musiał sobie zadać pytanie co chce robić w
życiu i jak widzi swoją przyszłość. Pamiętajcie o
tym, że jeśli choć w najmniejszym stopniu nie
będziecie zadowoleni z wyboru, warto pomyśleć o
tym, by go zmienić. Pierwsza klasa często służy
przystosowaniu się do szkoły i kierunku. Jeżeli
stwierdzicie, że coś Wam nie odpowiada
poszukajcie innego miejsca dla siebie. Sama
zmieniłam klasę i myślę, że była to dla mnie bardzo
dobra decyzja. 

Warto kilka razy zastanowić się również nad wyborem
szkoły i kierować się obiektywnymi opiniami na jej
temat. Liceum to miejsce dla ludzi, którzy myślą tylko
o studiach i liczą się z trzema latami intensywnej
pracy. Mimo wszystko, jako szkoła, posiada dużo
plusów, daje nowe możliwości oraz możemy spotkać
znajomych z podobnymi zainteresowaniami,
wprowadza nas w dojrzałe życie. Od progu jesteśmy
traktowani jak dorośli. Wszystkim, a w szczególności
trzecioklasistom, życzę trafionych wyborów szkoły i
kierunku. Powodzenia! :)

G

G

                            Okiem absolwenta...
                                       dzisiaj troszkę o liceum 

I
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Festiwal radości

13 października uczniowie klasy IIa oraz nasz szkolny
kabarecik pod opieką pana Jacka Rafalskiego i pani
Ani Kawalec pojechali do Starachowickiego Centrum
Kultury, aby wziąć udział w Festiwalu Radości.
Uczniowie zaprezentowali scenki pt.,,Cyrk". Piękne,
kolorowe stroje naszych cyrkowców, ruch i energia
zwracały uwagę publiczności, dlatego po występie
aktorzy otrzymali wielkie brawa. Na scenie
pojawiły się  m.in. pokazy tresowania lwa, chodzenia
po linie oraz clown.
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Ślubujemy!Samorząd Uczniowski    

13 października pierwszoklasiści stali się
pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im.
Kamili i Józefa Spytków  w Mircu. Ta ważna i długo
wyczekiwana przez pierwszaków uroczystość
rozpoczęła się od części oficjalnej, jaką było
wprowadzenie Sztandaru Szkoły - niezbędnego
elementu do odśpiewania pieśni szkoły. Nie
zabrakło również części artystycznej. Nasi
wspaniali pierwszoklasiści zaprezentowali piękną
inscenizację, w którą włożyli wiele pracy i serca,
aby w tym szczególnym dniu wypaść jak najlepiej
przed zgromadzonymi gośćmi. Kolejnym punktem
było pasowanie na Ucznia oraz miłe słowa
skierowane do uczniów przez pana Mirosława
Seweryna - wójta gminy Mirzec. Dzięki tak dużej
dawce optymizmu, jaką przekazał w swoim
wystąpieniu z pewnością nasze pierwszaki z
zapałem i zaangażowaniem będą zdobywać wiedzę
i umiejętności, aby w przyszłości realizować swoje
plany i spełniać marzenia - czego im serdecznie
życzymy!

     W dniu 29 września 2017 roku w naszej
szkole odbyły się wybory do Samorządu
Szkolnego. Zostały one poprzedzone
kampanią wyborczą prezentującą zalety
kandydatów. Każdy z nich przygotował swoje
plakaty wyborcze, które zawisły na
korytarzach szkolnych. Ochotników do
pełnienia zaszczytnej funkcji w samorządzie
było wielu. Ostatecznie, demokratycznie
zostali wybrani:
Zuzanna Gieras
Gabriela Pomorska
Zuzanna Stompor
Kacper Płusa
Roksana Derlatka
      To oni zyskali największą liczbę głosów.
Wybory odbywały się w bibliotece
gimnazjum. Następnego dnia ogłoszono
wyniki. 
      Wybrany Samorząd od razu zaczął
działać. Jedną z inicjatyw było
zorganizowanie Dnia Spódnicy. Było
kolorowo, wesoło i spontanicznie:)

FOTO ARWI
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99. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości

 Uczniowie naszej szkoły uczcili 99. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. 10 listopada
odbyła się uroczystość z udziałem całej społeczności
szkolnej, zaś 11 listopada - w Narodowy Dzień
Niepodległości uczniowie przygotowywani przez p.
Renatę Iwołę, p. Annę Gralec oraz p. Małgorzatę
Strzelec wystąpili dla lokalnej społeczności po
uroczystej Mszy Świętej w kościele. Uczniowie naszej
szkoły czynnie zaangażowali się w przygotowanie
akademii, ponieważ wcześniej przygotowali pokazy
multimedialne, dotyczące ważnych wydarzeń z historii
Polski, które można było obejrzeć podczas
uroczystości. Na zakończenie wystąpiła Wiola
Kwapisz z przepięknym wykonaniem piosenki "Pytasz
mnie", do której tłem były slajdy ukazujące naszą
"Małą Ojczyznę". Opiekunem artystycznym Wioli jest
p. Piotr Spadło. Dekorację przygotowała p. Anna
Kawalec. 

18 października 2017 roku odbyło się
spotkanie uczniów z przedstawicielami
Koła Łowieckiego "Łoś" ze Starachowic.
Myśliwi, ubrani w mundury opowiedzieli o
kołach łowieckich i roli myśliwych, ich
pasji, ciężkiej pracy na rzecz ochrony
zwierząt. Uczestnicy spotkania mogli
dowiedzieć się m.in. jak pomagać
zwierzętom przetrwać zimę lub jak należy
się zachować, gdy podczas spaceru w
lesie napotkamy dzikie zwierzę. 

Laur Michała Anioła
Dyrektor naszej szkoły pani Alicja Raczyńska 20
października 2017 otrzymała Laur Michała Anioła za
aktywny udział kadry nauczycielskiej Szkoły
Podstawowej w Mircu w szkoleniach organizowanych
przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Kielcach. Gratulujemy!

Spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego 
                              "Łoś"

fot. Jacek Rafalski

fot. Klaudia Barszcz

fot. Joanna Jaśkiewicz
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Kuchenne rewelacje według
 Dusiów

Hej, cześć i czołem! Tu rodzeństwo Dusiów. Teraz my
przejmujemy nasz redakcyjny kącik kulinarny. Czy tak jak
my, jesteście fanami szybkich przekąsek? Mamy dla Was

pomysł na smaczne spożytkowanie gotowego ciasta
francuskiego w dwóch wariantach - na słodko i na słono.

Wypróbujcie i zdecydujcie sami, która wersja podbije wasze
podniebienia!

PRZEPIS MONIKI - cynamonowe jabłka
Na przygotowanie 2 porcji potrzebne będą(1):
*gotowe ciasto francuskie;
* 1 umyte jabłko;
*szczypta mąki, odrobina masła;
* deska do krojenia, nożyk, pałeczki do sushi, kubek;
*cynamon;
*dżem.
Przygotowanie:
Z ciasta wycinamy 2 kwadraty 10cmx10cm(2). Jabłko
obcinamy z dwóch stron, przy samym ogryzku(3).
Uzyskany kawałek jabłka układamy między
pałeczkami do sushi i nacinamy(4). Na kwadracie z
ciasta odbijamy koło kubkiem, które smarujemy
dżemem (ja użyłam brzoskwiniowego)(5).Na
przygotowaną podstawę kładziemy nacięte jabłko.
Teraz nożykiem wycinamy kształt jabłka
z ogonkiem(6). Smarujemy owoc masłem i
posypujemy cynamonem(7). Pieczemy na papierze do
pieczenia(8) minimum 10 min w 200 stopniach.

SMACZNEGO!K.D.

PRZEPIS Krzyśka-pizzowe roladki
Potrzebne będą:

1 opakowanie ciasta francuskiego;
keczup;
szynka;
pieczarki;
cebula;
kukurydza z puszki;
ser żółty;
oregano.

Przygotowanie:
Ciasto smarujemy cienką warstwą keczupu (1).
Szynkę i pieczarki kroimy w cienkie, nieduże kawałki,
a cebulę w drobną kostkę. Na ciasto kładziemy
kolejno: szynkę, pieczarki, kukurydzę oraz cebulę (2) i
posypujemy oregano (3). Następnie zawijamy ciasto
(4) i kroimy je w roladki (5). Pieczemy je w
temperaturze 180 stopni przez 15-20 min.

SMACZNEGO!!!

M.Dś
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 A to ciekawe!!!

              Czy wiesz, że...?

*  Największa szkoła znajduje się
w Montessori w Indiach. Jest w niej ponad
47 000 uczniów i 3 800 pracowników.
*  Najmniejszą na świecie szkołą jest
prawdopodobnie szkoła w górskiej wiosce
Makarta w Gruzji. Uczy się tam wyłącznie 9-
letni chłopiec. 
*  58% Polaków nie jest przeciwnych
ściąganiu a tylko 28% ostro je potępia. Z
badań wynika, że w szkole ściąga 86-95%
uczniów, tylko 16% widzi coś w tym złego. 
*  W Haiti obowiązek szkolny kończy się,
gdy uczeń osiągnie 11 rok życia.

    10 zabawnych faktów

1.Nie da się umyć oczu mydłem.
2.Nie da się policzyć swoich
włosów.
3.Nie da się oddychać przez nos
mając wystawiony język.
4.Właśnie wypróbowałeś pkt 3.
6.Kiedy próbowałeś pkt 3, zdałeś
sobie sprawę, że to możliwe,
tylko że wyglądasz wtedy, jak
pies.
7.Właśnie teraz się uśmiechasz,
bo zdajesz sobie sprawę, że
zostałeś nabrany.
8.Przegapiłeś pkt 5.
9.Właśnie sprawdziłeś, czy jest
pkt 5.
10.Podziel się tym z przyjaciółmi,
niech też się zabawią!                  
  

                                                 
 SuZa

SuZa
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Coś z humorkiem

- Moja siostra jest przeziębiona - oznajmia
Jasiu w szkole. 
- To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą
klasę - mówi wychowawczyni. 
Po dwóch tygodniach Jasiu pojawia się
na lekcjach. 
- I co, siostra wyzdrowiała? - pyta
nauczycielka. 
- Nie wiem, jeszcze nie pisała. 
- To gdzie ona jest? 
- W Niemczech.

Tłok w tramwaju. Nagle rozlega się
rozpaczliwy krzyk.
- Czy jest tutaj lekarz?
- Ja jestem lekarzem - ktoś odpowiada.
- Choroba gardła na sześć liter!

Jak brzmi
alfabet dla
informatyka?
- Alt,
backspace, ctrl,
delete, enter itd.

Jaka jest
najczęstsza
dolegliwość
informatyka?
- Wypadający dysk.

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy,
z której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za
rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na
korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy
wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy
pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy pan od
matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie,
prawda?
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