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Święto Odzyskania Niepodległości

Obchody święta na rynku

10 listopada, wspólnie z uczniami Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Mirsku,
odchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość odbyła się na placu,
przed budynkiem ratusza. Tam wysłuchaliśmy montażu słowno-wokalnego w
wykonaniu naszych uczniów oraz etiudy teatralnej, którą zaprezentowali starsi
uczniowie.  Podczas uroczystości przypomniano najważniejsze wydarzenia z historii
Polski, odśpiewano pieśni patriotyczne oraz żołnierskie. Wyrecytowano wiersze.
Wszystko to wprowadziło wśród zgromadzonych podniosłą atmosferę Święta
Niepodległości, mimo niesprzyjającej pogody. Wiało chłodem, a od czasu do czasu
padała mżawka. Było bardzo ciekawe przeżycie Szczególnie dla młodszych widzów,
którzy nie oswoili się jeszcze z historią naszego kraju.  Jakub Tomasik                       
(Tekst w wersji angielskiej na s.2)
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! 
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, 
Na którym z lochu, co był twą stolicą 
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

fot. Grzegorz Honcek

fot. Grzegorz Honcek
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National Independence Day

Andrzejkowe szaleństwo 

On 10th of November, together with students of the High School and
Junior High School in Mirsk, we celebrated the National Independence
Day. The ceremony took place in the square, in front of the town hall.
Then we listened to the assembly performed by our students and the
drama etudes presented by the older pupils. During the celebration, the
most important events in Polish history were recalled. Poems were
recited, patriotic songs and soldier songs were sung. All of this brought
the atmosphere of Independence among the gathered people, despite
the unfavorable weather. It was cold, and occasionally it was drizzling.
It was a very interesting experience especially for young viewers who
have not become familiar with the history of our country yet. 
High School - liceum 
Junior High School - gimnazjum 
November - listopad 
National Independence Day - Narodowe Święto Niepodległości 

wyk. Iga Fill
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Była zabawa... oj, działo się!
29 listopada wszystkie klasy bawiły się na
zabawie andrzejkowej. 
Szaleństwo, tańce i pyszności przygotowane
przez Radę Rodziców. 
Zarówno w klasach młodszych, jak i starszych,
dzieci i młodzież bawiły się znakomicie.
Szkoda tylko, że to ostatnia taka impreza w
tym roku.
Ale my już czekamy i szykujemy się na
karnawałowe szaleństwo. 
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Wizyta w ExploraParku w Wałbrzychu

Świat w telefonie komórkowym 

6 listopada pojechaliśmy do Parku Nauki i
Techniki w Wałbrzychu. Explorapark był
naprawdę ciekawy. Na początku pani
przewodnik opowiadała nam o wszystkich
atrakcjach, a następnie tłumaczyła twierdzenie
Pitagorasa. W dalszej części mogliśmy
korzystać z rożnych atrakcji np. można było
zagrać na XBOX 360 lub budować tory dla
kulek. Było też coś  dla fanów klocków Lego.
Nie mogło zabraknąć iluzji optycznych, które
wyglądały niesamowicie. Z wszystkich iluzji
najbardziej podobało mi się mini
pomieszczenie lustrzane. Jednak najlepszą
atrakcją było stanowisko, gdzie można było
budować własne konstrukcje z
magnetycznych elementów. Całą wycieczkę
zakończyliśmy w McDonald, gdzie zjedliśmy
posiłek. Wycieczka bardzo mi się podobała i
zachęcam do wizyty w ExploraParku.                 
Kamil Tomasik

ExploraPark Park Nauki i Techniki
ul. Moniuszki 66

58-300 Walbrzych
tel. 74 84 690 77
fax. 74 84 228 08

e-mail: sekretariat@explorapark.pl
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Chciałbym wam opowiedzieć o filmie
,,Emotki", na którym ostatnio byłem. Film
opowiada o popularnych teraz emotkach, a
także o ich życiu w telefonie chłopaka Alexa.
Akcja filmu rozgrywa się w Tekstopolis,
mieście, w którym mieszka Minek, czyli
energiczny emotek, który ma symbolizować
emocje "etam", czyli, "e i co z tego". Jest to
jego pierwszy dzień w pracy na klawiaturze.
Minek jednak nie chce wyrażać takiej emocji,
bo czuje coś więcej. Jednak, kiedy Alex chce
wybrać jego emotkę, to Minek ma tremę i robi
wszystkie emotki jakie umie, tym samym
wysyła się wystraszona emotka. .

Minek sądzi, że jest anomalią i trzeba go
przeprogramować, więc jego przyjaciel Piątka
postanawia mu pomóc. Z związku z tym udali
się oni do dziewczyny Matrixa,  która może im
pomóc. Przyjaciele przechodzą przez różne
aplikacje, takie jak You Tube, czy Just Dance.
Przez to telefon Alexa się psuje i wariuje.
Chłopak postanawia naprawić telefon -
resetując go. Nasi bohaterowie muszą go
jakoś przekonać, by zostawił telefon taki, jaki
jest. To była ciekawa historia.    Kamil Tomasik 
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mailto:sekretariat@explorapark.pl?subject=Zapytanie ze strony www.explorapark.pl
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IPhone X

Dzień Życzliwości 

27 października na rynku technologicznym pojawił się nowy iPhoneX.
Wraz z nim iPhone 8 oraz 8 plus który miał premierę 29 października.
Zajmijmy się jednak iPhonem X. 
Jogo pojemność to aż 64 GB, ale jest dostępny również w wersji 256
GB. Wymiary oraz masa:
Wysokość: 143,6 mm
Szerokość: 70,9 mm
Głębokość: 7,7 mm
Masa: 174 g
Wyświetlacz ma przekątną 5,8 cala. 
IPhone X posiada również 3D TOUCH. Odporność na zachlapania,
wodę oraz pył. Telefon posiada również tzw. Face ID. Jest to
udoskonalona technologia rozpoznawania twarzy. Bateria wystarcza
nawet na 2 godziny dłużej niż bateria iPhone’a 7
Czas rozmowy - do 21 godzin
Praca z Internetem - do 12 godzin
Odtwarzanie wideo -  (bezprzewodowo):
Do 13 godzin
Odtwarzanie dźwięku (bezprzewodowo): do 60 godzin
Możliwość szybkiego ładowania: do 50% w 30 minut.

Ot, takie cudo techniki. Póki co, poza naszym zasięgiem. 
Jakub Tomasik
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We współczesnym świecie takie cechy, jak
przychylność wobec siebie, uczynność,
sympatia zdają się znikać z codziennych
zachowań. To tendencja, której skutki są
zauważalne i bardzo dotkliwe. Aby temu
przeciwdziałać, musimy pamiętać, że
wzajemny szacunek i otwartość na drugiego
człowieka przynoszą natychmiastowe
rezultaty – sprawiają, że to, co robimy daje
nam większą satysfakcję i motywuje do
dalszego działania. Szanując bowiem cudze
starania, sprawiamy, że inni doceniają i
szanują nasze.
My podzielamy to zadanie. Dlatego nasza
szkoła również przyłączyła się do obchodów
Dnia Życzliwości. 21 listopada wszyscy byli dla
siebie mili, składali sobie życzenia, częstowali
się ciasteczkami. Pamiętajcie, liczą się drobne
gesty na co dzień :) [red.]
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Staż trenerski w Dinamo Zagrzeb
W dniach 23-28.10 nasz nauczyciel
wychowania fizycznego pan Jarosław
Wichowski przebywał na stażu zagranicznym
w Chorwacji w znanym piłkarskim klubie
piłkarskim. Wyjazd był możliwy dzięki
członkowstwu w organizacji zrzeszającej
trenerów z całej Polski Comt Coaching Club.
Podczas tego wyjazdu po raz pierwszy w
Polsce zorganizowana grupa trenerów z
Polski miała możliwość pokazać swój warsztat
trenerski prowadząc treningi w zagranicznej
organizacji sportowej – i to nie byle jakiej, bo
jednej z najlepszych akademii piłkarskich na
świecie – GNK DINAMO ZAGRZEB. Klub to 18
krotny mistrz Chorwacji i wielokrotny
uczestnik Ligi Mistrzów.

.

Dla mnie jako trenera i nauczyciela możliwość
prowadzenia treningów na obiektach Dinamo
to wielkie przeżycie i olbrzymie pozytywne
doświadczenie. Dodatkowym smaczkiem
wyjazdu było prowadzenie wspólnego
treningu z trenerem kadry Chorwacji U-15. To
coś niesamowitego i wręcz niewiarygodnego
prowadzić trening i dzielić się wiedzą na
obiektach klubu grającego wiele razy w
Champions League. Każdy dzień naszego
pobytu był bardzo intensywny.
Uczestniczyliśmy w wykładach,
obserwowaliśmy zajęcia treningowe na terenie
akademii, mieliśmy szereg dodatkowych
spotkań i rozmów. Mieliśmy także
przyjemność obserwowania meczu na
szczycie ligi Chorwackiej pomiędzy Dinamo a
Rijeką.
Biorąc pod uwagę fakt, iż akademia Dinamo
Zagrzeb jest w tej chwili drugim klubem
produkującym najwięcej zawodników do
klubów europejskich pobyt ten jest tym
bardziej wartościowy. Nasz pobyt dodatkowo
był opisywany na całą Chorwację na stronach
internetowych SportNews.hr. 
Jestem pewien, iż mój staż i uczestnictwo w
nim w tej innowacyjnej formie zostanie
wykorzystany w pracy z naszymi uczniami w
szkole oraz w klubie w Mirsku. Tak więc
zapraszam do ćwiczeń wszystkich uczniów:)
Wyjazd na staż trenerów i członków COMT
COACHING CLUB był współfinansowany z
środków Unii Europejskiej w ramach
programu PO WER oraz z środków własnych.
Jarosław Wichowski
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Pełna nazwa: Građanski Nogometni Klub
Dinamo Zagreb
Przydomek: Modri (Niebiescy)
Barwy: niebiesko-białe
Data założenia: 9 czerwca 1945
Liga: Prva HNL
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