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100-lecie Odzyskania Niepodległości 
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W tym roku Święto Odzyskania Niepodległości obchodziliśmy szczególnie uroczyście. W naszej
szkole rozegrały się główne uroczystości, na które zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy gminy.
Tym samym był to również finał projektu „Polsko-czeskie dni radości z odzyskania
niepodległości”. W ramach tego projektu polskie i czeskie dzieci, uczniowie szkół podstawowych
z Mirska i Duby, przygotowały program artystyczny. Miałam okazję wziąć udział w tym
ogromnym przedsięwzięciu. Od rana przygotowywałam się na ten dzień. Gdy przyszłam do
szkoły, to mieliśmy próby. Całość zaczęła się o godzinie 16.00. Cała sala zapełniona była już
publicznością. Po oficjalnych przemówieniach i przywitaniu wszystkich gości, nasi uczniowie
wraz z dziećmi z Czech zatańczyli poloneza. Następnie wystąpiły przedszkolaki, które
zaśpiewały piosenki i zatańczyły taniec z polskimi flagami. Natomiast grupa teatralna wystawiła
spektakl "Odrodziny Polski". Była tam przedstawiona historia naszego kraju od momentu
stracenia niepodległości do jej odzyskania. Następnie przyszła pora na śpiewanie pieśni
patriotycznych. Ja śpiewałam "Kadrówkę". Bardzo się stresowałam, jednak niepotrzebnie,
ponieważ cały występ szybko minął i bardzo podobał się publiczności. W dalszej części
programu nasi uczniowie zatańczyli polkę z rówieśnikami z Duby oraz zagrali w ich
przedstawieniu. Po tym całym dniu bardzo bolały mnie nogi, byłam zmęczona, jednak pełna
wrażeń. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym pięknym, patriotycznym projekcie.

Oliwia Lewkowicz
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Kalendarz świąt nietypowych 

Recenzje filmowe Kamila

19 LISTOPADA
Dzień Toalet
W wielu miejscach na świecie toalety
publiczne pozostawiają wiele do życzenia, jeśli
chodzi o czystość. Celem tego dnia jest
podwyższenie standardów ubikacji na świecie.

22 LISTOPADA
Dzień Kredki
Święto to w znaczący sposób wiąże się z
najmłodszymi, bowiem to dzięki kredkom
mogą one wyrazić swoje myśli i uczucia.
Rysowanie w dodatku rozwija wyobraźnię,
więc tym bardziej warto dzisiaj zachęcać
dzieci do tej świetnej zabawy.

24 LISTOPADA
Dzień Bez Zakupów
Obchodzony jest w piątek po Święcie
Dziękczynienia. Inicjatywa ma na celu
zwrócenie uwagi świata.

28 LISTOPADA
Dzień Pocałunku
To święto obchodzimy także w inne dni w
roku. Ten jednak, kto lubi się całować, z
pewnością każdego dnia znajdzie do tego
dobrą okazję.

opracował Kuba Tomasik
na podstawie https://www.kalbi.pl/kalendarz-
swiat-nietypowych-listopad

To kolejne przygody Draculi i jego przyjaciół.
Jednak tym razem zamiast pracy w hotelu,
nasi bohaterowie wyruszą w luksusowy rejs
statkiem. Drak nie jest podekscytowany z
wakacji, gdyż nadal przeżywa śmierć swojej
żony. Na statku poznaje Kapitan Ericę i to był
jego Zing, czyli miłość od pierwszego
wejrzenia u potworów. Drak nie wie, że jego
ukochana jest prawnuczką jego największego
wroga Abrahama van Helsinga. Okazuje się, że
podczas rejsu Erica poszukuje tajemniczej
rzeczy, która zgładzi wszystkie potwory raz na
zawsze. Film jest pełen zwrotów akcji i z dużą
dawką humoru. Polecam."Hotel Transylwania 3" .

.

"Fantastyczne zwierzęta. Zbrodnie
Grindelwalda" to kolejne przygody Newta
Skamandera oraz następne dopełnienie sagi o
Harrym Potterze. 

Film miał swoją premierę 16 listopada. Akcja
dzieje się kilka miesięcy po tym jak Newt
pomógł zdemaskować i schwytać niesławnego
czarnoksiężnika Gellerta Grindelwalda. Ten
dotrzymał danego wcześniej słowa i uciekł w
dramatycznych okolicznościach. Cały czas
gromadził nowych zwolenników swojej
sprawy — wyniesienia czarodziejów ponad
wszystkie niemagiczne istoty.

Jedyną osobą będącą w stanie go
powstrzymać jest czarodziej, którego niegdyś
uważał za swojego najlepszego przyjaciela —
Albus Dumbledore. Jednak Dumbledore nie
obejdzie się bez pomocy swojego byłego
ucznia Newta Scamandera, któremu już raz
udało się pokrzyżować plany Grindelwaldowi.
Całość historii rozgrywa się nie tylko w
Nowym Jorku i Londynie, ale też w Paryżu. To
duży plus dla filmu, bo można zobaczyć na
ekranie kilka scenerii miast.
Film bardzo mi się podobał i polecam każdemu
fanowi Harrego Pottera.

Kamil Tomasik

5 LISTOPADA
Dzień Postaci z Bajek
Kaczor Donald, Myszka Miki, Smerfy, Shrek,
Kubuś Puchatek, Bolek i Lolek – dziś jest ich
święto. W dzieciństwie dzięki nim
poznawaliśmy świat, śmialiśmy się i
wzruszaliśmy.

7 LISTOPADA
Dzień Kotleta Schabowego
Schabowy odwiedza nas w niemal w każdą
niedzielę i należy do bardzo lubianych gości.
Dziś także powitajmy go z honorami! Warto
czasami przyrządzić go w inny niż zazwyczaj
sposób.
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Trening Mistrzyń Polski na naszej hali
5 listopada na naszej hali sportowej miało
miejsce niezwykłe wydarzenie. Do Mirska
zawitała drużyna MKS Perły Lublin -
Mistrzynie Polski w Piłkę Ręczną. Była to nie
lada gratka dla naszych najmłodszych
szczypiornistek, które mogły z trybun
podziwiać trening tak utytułowanej drużyny.
Dziewczęta z bliska mogły obserwować, jak na
naszej hali trenują reprezentantki naszego
kraju m.in. Weronika Gawlik, Marta Gęga,
Patrycja Królikowska czy Kinga Achruk, która
wzbudziła chyba największą sympatię wśród
naszych zawodniczek. Mistrzyni Polski chętnie
pozowała do zdjęć, a na koniec udzieliła nam
wywiadu. Ponad godzinny trening minął
bardzo szybko. Był to na pewno bardzo duży
bodziec motywacyjny dla naszych
szczypiornistek, które długo będą wspominały
to spotkanie.
[www.facebook.com/mirskhandball/]

fot. Darek Plitt

Red: Jaki mecz był najgorszy?
K.A. Jest ich też na pewno wiele, najgorsze
zapewne były porażki. Było ich także sporo,
ale to się też liczy dla każdego sportowca w
karierze.

Red: Jak świętujecie zwycięstwa?
K.A. Oczywiście jest to radość całej drużyny,
mamy tam jakieś swoje rytuały. Myślę, że tak
jak i wy radujecie się wszystkie razem.
Zwycięstwa na pewno nas w jakiś sposób
wzmacniają.

Red: Co jeszcze by chciała Pani osiągnąć,
jakie ma Pani sportowe marzenia 
K.A. Ze sportowych marzeń? hmmm…. na
pewno cały czas trzeba sobie wyznaczać nowe
cele, nie można spoczywać na laurach. Trzeba
wszystko zaplanować sobie kolejno,  krok po
kroku. Jeżeli byśmy byli zadowoleni z tego co
jest, to nie byłoby tej satysfakcji. Każdy mecz
jest na pewno kolejnym celem, a
takie długoterminowe marzenie to np.
Mistrzostwo Polski, i na pewno jeszcze jakieś
sukcesy w reprezentacji.

Red: Jakie cechy powinna posiadać piłkarka
ręczna?
K.A. Z pewnością wiele, na pewno wytrwałość,
cierpliwość. Nie zawsze wychodzi, jak by się
chciało. Na treningu może nam coś wychodzić,
a jak dochodzi do meczu, to w pewnych
momentach, kiedy jest duży stres, to czasami
coś nie wychodzi. Dlatego trzeba mieć wielką
cierpliwość, wytrwałość i dążyć do
wyznaczonego celu, pomimo różnych
problemów.

Red: Czy ma Pani jakieś motto życiowe?
K.A. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.

wywiad przeprowadziły:
Zuzanna Dolińska
Ilona Lewkowicz

fot. Darek Plitt

Red: Kto jest Pani idolem?
Kinga Achruk: Moimi idolami są  rodzice.

Red: Kim Pani chciała zostać w dzieciństwie?
K.A.: Od zawsze, już w dzieciństwie, chciałam
zostać piłkarką ręczną.

Red: Od kiedy zainteresowała się Pani piłką
ręczną?
K.A. Piłką ręczną zainteresowałam się, można
by powiedzieć, od kołyski, cały czas byłam na
hali. Moi rodzice obydwoje grali w piłkę
ręczną, więc od małego latałam po hali.
Wiedziałam już wtedy, że będę chciała grać w
piłkę ręczną, zaczęłam trenować od 7 roku
życia.

Red: Jak wyglądają treningi?
K.A. Różnie, jeżeli mamy taki okres
przygotowawczy, że gramy mecz co sobotę, to
dwa razy w tygodniu mamy dwa razy dziennie
treningi. Poza tym treningi wyglądają jak każde
inne, jest rozgrzewka, a później jakaś taktyka -
jeśli chodzi o obronę i o atak.

Red: Jaki był Pani najlepszy mecz w życiu?
K.A. Jest ich wiele, na pewno będę wspominać
każde mistrzostwo Polski oraz zdobycie Ligi
Mistrzów.
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Karkonoski Mini Handball

Fotorelacja z andrzejek 

Na szkolnej hali odbył się drugi i ostatni turniej
tegorocznej edycji Karkonoskiego Mini Handballu
2018. Nasze drużyny prowadzone przez trenerkę
Joannę Plitt okazały się najlepsze w obu
k a t e g o r i a c h ! Zdecydowanie bardziej
emocjonująca była rywalizacja w kategorii klas I-
III. Po rozegraniu kompletu spotkań trzy zespoły:
SP Mirsk dziewczęta, SP Mirsk chłopcy oraz
MOS Jelenia Góra miały po cztery punkty i o
końcowej kolejności decydował bilans bramek.
Ten najbardziej korzystny posiadały nasze
dziewczęta. Natomiast w zmaganiach klas IV-VI
nasza drużyna zwyciężyła trzy razy. Mirską halę
zawodnicy opuszczali bogatsi o medale i zestawy
gadżetów. Każda z drużyn otrzymała też puchar i
piłkę marki Adidas. Jesteśmy dumni. Gratulacje :)
[red.] fot. Piotr Kuban

zabawa klas I-III

zabawa klas IV-VIII

obie nasze druzyny
.

Champions
22 listopada w naszej odbył się gminny
turniej koszykówki dziewcząt i chłopców.
Z a j ę l i śmy pierwsze miejsce w obu
kategoriach. Walczyliśmy dzielnie ze SP z
Rębiszowa. Najpierw chłopcy zagrali 4
kwarty, a następnie dziewczyny. Na
początku było niepokojąco, ponieważ w
pierwszej kwarcie przegraliśmy 0:2, ale już
w drugiej wynik zmienił się na 16:2. Po 
trzeciej i czwartej kwarcie wygraliśmy 33:6.
Dziewczyny wygrały więcej, bo aż 50:6. Na
koniec zostały wręczone dyplomy i
oczywiście puchar dla nas. Na koniec
wykonaliśmy okrzyk szkoły. Jakub Tomasik 

zwycięska drużyna klas IV-VI zwycięska drużyna klas I-III

STOPKA REDAKCYJNA
Redaktor naczelny

Diana Dolińska
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