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Witamy na
pokładzie
nową panią
nauczycielkę

erff

Witaj, szkoło, żegnajcie wakacje! Teraz już nie pójdziesz do babci na kolację.
Musisz się pilnie uczyć każdego wieczoru, lecz to nie zepsuje Ci dobrego
humoru.                                                                     Marlena Gut

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
w Zespole Szkół im. Kai Mireckiej 
w Nakle Śląskim

.

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy mszą świętą
w parafialnym kościele. Po mszy zobaczyliśmy akademię
przygotowaną przez klasę IV b, a następnie Pan Dyrektor
życzył nam udanego powrotu do szkoły, sukcesów 
i radości. My, redaktorzy szkolnego pisma No Name
również życzymy całej Społeczności Szkolnej wszystkiego
najlepszego w nowym roku szkolnym!  MG

.

Na podwórku szkolnym powstał plac zabaw. Od 8:00 do 16:00
korzystają z niego uczniowie naszej szkoły, a od godziny
16:00 jest dostępny dla pozostałych dzieci.
                                                                 Olivier Kolano

Witajcie
w naszej bajce...

Wraz z 1 września 
pracę w naszej szkole
rozpoczęło dwoje nowych
nauczycieli: p. Sabina Mika
będzie uczyła j. pol-
skiego na czas nieobe-
cności p. I. Wyszyńskiej-
Sobieraj, a p. Tomasz
Pospiech wychowania
fizycznego na czas
nieobecności p. Barbary
Patoń. W październiku do
grona dołączyła p. Marta
Giza, która zastąpi p.
Katarzynę Dyszy. 
Życzymy Państwu owocnej
pracy oraz mądrej i ułożonej
młodzieży. 

                                  NN.
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12 WRZEŚNIA - ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Szymon Ślązok

,,Niesamowita’’

Odważna 
i dzielna
Jest nasza
patronka.
To Kaja Mirecka
Ta sławna Polka.
Choć sama 
w życiu 
Nie raz cierpiała
To chętnie dzisiaj
Innym pomaga

Oprac.
Patrycja Wyżgoł

Julia Kędys

"Kaya
Mirecka"

Każdego roku 
o tej porze,
Gdy już  jesienią

pachnie na dworze
Święto szkoły mamy 
i o naszej
Patronce Kai Mireckiej
pamiętamy.

Choć życie tyle trosk
niesie, chcemy umieć
Tak jak Ty, 
zawsze wszystkim
służyć pomocą

Chcemy kochać 
tak jak Ty,
Ludzi, tradycję,
wolność i ojczyznę.

Oprac. 
Oliwia Kapica

.

Julia Morawiec

"Nasza Kaya"

Patronką naszej szkoły jest Kaya Mirecka.
Rzadko nas odwiedza, lecz pewnie bardzo by
chciała, ale zdrowie czasem nie pozwala. Kayu
bądź zawsze roześmiana, gdy pomyślisz o nas.
Smutki, troski pójdą w dal, a cały nasz kraj będzie
się do ciebie śmiał.

Oprac. Emilia Kowalska

Świętujemy Twoje urodziny, To muzyczny mały prezent od całej szkolnej Rodziny, Jubilatko, to
najważniejsza z Twoich dat, Żyj nam, Kayu, 200 lat!

Tymi słowy Społeczność Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej uczciła dzisiaj święto swojej Patronki.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w parafialnym kościele, a następnie uczniowie, dyrekcja,
nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście zebrali się w hali sportowej, aby wziąć udział w
akademii. Montaż słowno-muzyczny przygotowały klasy drugie. Dzieci przebrane odpowiednio do
ról przybliżyły biografię Patronki: był motyw narodzin Kai, wątek o uczęszczaniu do nakielskiej
szkoły, epizod ślubu z hrabią Mireckim, wspomnienia związane z okresem wojennym, później
studenckim, by powrócić myślami do 12 września 2006 roku, kiedy szkoła w Nakle Śląskim przyjęła
imię Kai Mireckiej. Po zakończeniu części oficjalnej, na środek wyszli nasi milusińscy - uczniowie
klasy 1 a oraz 1 b szkoły podstawowej. Maluchy brawurowo zaprezentowały program artystyczny.
Klasa 1 a podbiła serca publiczności autorskim wierszykiem o... samych sobie, a klasa I b
odśpiewała w wersji śląskiej "Dostoł Francik elementorz". Przyszedł wreszcie czas ślubowania.
Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum z głowami
skierowanymi w stronę sztandaru przyrzekli być dobrymi ludźmi i godnie służyć Ojczyźnie. Aktu
pasowania na uczniów specjalnie przygotowanym, złotym ołówkiem dokonał dyrektor szkoły, pan
Krzysztof Kozak. 
Święto Patrona Szkoły w Nakle Śląskim to także moment przyznania stypendiów dla uczniów z
wybitnymi osiągnięciami w nauce. Prezes Fundacji im. Kai Mireckiej-Ploss, pani Teresa Podleszka
w imieniu Patronki wręczyła nagrody Alanowi Smolarczykowi, Wojciechowi Banasiowi oraz
Kamilowi Mice. 
Uczniom gratulujemy, a Szanownej Patronce życzymy dwustu lat                                           NN
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Olivier poleca gry na PSP: 
1. Killzone , 2. GTA 5, 3. FIFA 2015, 4. Resident Evil 5, 5. skyrim

DZIEŃ MISIA

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Misia Pluszowego. 
Z tej okazji biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na najmniejszego i
największego misia pluszowego. Zainteresowanych prosimy o dostarczenie
maskotek do szkoły dokładnie 25.11.2015 r.                                                    
                                                                                             
                                                                                   Oliwia

KONKURS BIBLIOTECZNY 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny na  „Najładniejszą zakładkę 
do książki ‘’. Konkurs odbywa się do 26 października, a prace należy 
składać w bibliotece szkolnej, u Pani Katarzyna Goj .
                                                                                             Natalia

Ty masz doświadczenie, My młodość niewinną.
Ty masz wielką mądrość, My mowę dziecinną.
Tobie nie wystarcza, Nasza słów swoboda
Chcesz byśmy przeżyli życie jak przygodę.
Za twe wszystkie rady i uparte kroki chcemy podziękować
Nauczycielu Drogi!
                                                                    Ewa Bartosik

Dzień edukacji narodowej polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego
ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą –Karta praw i
obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 r. obchodzone
jako Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.:
Brazylia– 15 października,
Chiny– 10 września,
Czechy– 28 marca,
Hiszpania– 27 listopada,
Indie– 5 września
Rosja– 5 października,
                                                                     Agnieszka Proksz

22.09.2015 r. w
Chorzowie
odbyły się
zawody o puchar
Premiera RP w
Piłce Nożnej
Dziewcząt . 

Uczestniczyło w
niej 7 drużyn
podzielonych na
2 grupy, w tym
również nasza
szkoła.
Dziewczyny
zajęły 2 miejsce,
zdobyły 4 bramki,
a straciły 3. 

Bramki dla
naszej drużyny
strzeliły :
- Patrycja 
Wyżgoł -2
- Julia
Balawander - 1

- Emilia 
Kowalska – 1 
Nasi rywale to
zawodnicy z:
Chorzowa ,
Mikołowa ,
Sosnowca…

Skład Nakła :
- Małgorzata Woś
– bramkarka ,
-Oliwia Kapica 
– lewa obrona ,
- Katarzyna
Kiedrzyn – prawa
obrona ,
- Natalia Holewa
– pomoc ,
- Julia
Balawander 
– lewy atak ,
- Patrycja Wyżgoł
– prawy atak .
Rezerwa :
- Emilia
Kowalska 

- Ewa Bartosik ,
-Marta
Szwajnoch 
- Dominika Lis. 

Dziękujemy panu
Łukaszowi
Janasowi za
przygotowanie
oraz cierpliwość 
i Adriannie
Łuszczyk za
dopingowanie
nas.

Redaktor gazetki
szkolnej, Natalia 
Holewa

Koziorożec
Uważaj na osoby które mają w swoim imieniu dwie litery ,,a’’, mogą one
doprowadzić ciebie do smutku i zawieźć…
Wodnik
Uważaj, w tych dniach zazwyczaj pyta pani z przyrody. 
Ryby
W czwartek zaśpisz na lekcje i  zdążysz tylko na 3 ostatnie. Akurat na tych
lekcjach pani z matematyki zrobi kartkówkę.
Rak
Spacerując z najlepszą koleżanką/kolegą spotkasz swoją drugą połówkę…  
Baran
W poniedziałek rano spóźnisz się na lekcje 20 minut . Pani zapyta cię z
trzech ostatnich lekcji. Nie zapomnij się nauczyć!
Byk
Uważaj, w czwartki pan z WF– u lubi robić sprawdziany!
Bliźnięta
W nadchodzącym tygodniu będziesz miał w szkole luzzz!
Lew
W wakacje odwiedzisz miejsca, o których marzysz!
Panna
Na obiad będzie twój ulubiony posiłek , zjesz go za dużo i… 
Skorpion
W tym tygodniu skorpionom przyniesie szczęście kolor żółty.
Waga
W czwartek po przerwie obiadowej nie chodź do łazienki, aby odpisać
zadanie z angielskiego, pan na dyżurze często kontroluje te okolice.
Strzelec
Jeszcze w tym roku spotka cię niesamowite szczęście.
                                                                                    Oliwia & Patrycja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
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Była impreza, 
dużo się działo!

TOP TEN

-  Puk, puk
-  Kto tam?
-  Matematyk
-  Sam?
-  Nie, z
zagrożeniami.

Klient w sklepie
zoologicznym
-  Są jamniki?
-  Są.
-  To poproszę pół
metra.

Komentarz  policji:
Proszek Vanish
oskarżony o zabicie
wszystkich bakterii.

Pani pyta się dzieci
jakie mają zwierzaki. 
Ola odpowiada:
-  Ja mam kota
Tomek mówi:
-  Ja mam psa
a Jasiu odpowiada
-  Ja mam kurczaki w
lodówce.

Jasiu uczy się
jeździć na rowerze.
-  Patrz, mamo, jadę
bez jednej ręki.
Jadąc z powrotem:
-  Patrz, mamo, jadę
bez dwóch rąk.

Po chwili:
-  Patrz, mamo, jadę
bez zębów.

Zebra z pingwinem
przychodzą  do
fotografa i chcą sobie
zrobić zdjęcie, a
fotograf się pyta:
-  Chcecie zdjęcia
czarno-białe czy
kolorowe?
 Agnieszka Proksz

W tym roku
tarnogórskie "Gwar-
ki" to był strzał w
dziesiątkę. Pierwsze-
go dnia wystąpiła dla
nas gwiazda znana
m.in. z programu
"Mam Talent" - Kamil
Bednarek. W sobotę
po południu wystąpił
Kuba Nycz, a wie-
czorną sceną
zawładnęli: Mrozu 
i zespół Afromental.
Trzeci dzień

"Gwarków", czyli
niedzielę rozpoczął
słynny pochód
gwarkowski. W po-
chodzie dojrzeliśmy
uczniów naszej
szkoły w prze-
pięknych strojach
śląskich. Późnym
wieczorem dla
wszystkich zaśpie-
wała Kayah.
                  Julia Słota

01.10.2015roku w Nakle Śląskim odbyły się
zawody w biegach przełajowych. W zawodach
uczestniczyły dziewczyny i chłopcy klas 6 i jedna
osoba z klasy 5. Nasze dziewczyny zajęły I
miejsce, a chłopcy nie mogli być gorsi i...również
zajęli I miejsce. Nowe Chechło uplasowało się na
pozycji drugiej, a Orzech zajął miejsce trzecie. 

Emilia Kowalska

Wycieczka szkolna klas VI a i VI b

W czwartek 08.10.2015 r. odbyła się wycieczka
klas szóstych. Tym razem wybraliśmy się do
Planetarium w Chorzowie. Podczas podróży
jeden chłopak miał niestrawności żołądkowe, na
czym ucierpiał cały autokar… Sama wycieczka
była bardzo udana i ciekawa. Byliśmy w budynku,
w którym można podziwiać gwiazdy i planety,
zobaczyliśmy również różne rodzaje
termometrów. Na zakończenie byliśmy w
ogromnej sali, gdzie pokazywano nam Drogę
Mleczną. Gdy w sali zrobiło się zupełnie ciemno
pani prowadząca powiedziała, że obowiązuje
zakaz spożywania posiłków. Klasy jednak nie
posłuchały i jadły bez przerwy. Było dosyć
zabawnie. 

                  Oliwia Kapica, Patrycja Wyżgoł

Najlepsza dziesiątka z hitów muzycznych 
według Emilii Kowalskiej :

1. Zara Lasson- Lush Life
2. Calvin Harris & Disciples 
– How Deep Is Your Love
3. Adam Lambert – ‘’Ghost Town ‘’
4. Alvaro Soler – El Mismo Sol
5. Avicii – Waiting For Love
6. Ariana Grande-One Last Time
7. Inna- We wanna
8. David Guetta-Hey mama
9. Fifth Harmony- Worth It
10. Fifth Harmony- BOSS

.

            Wydanie No Name przygotował 
                      Zespół w składzie: 

           Ewa Bartosik, Martyna Gałach, 
           Natalia Holewa, Oliwia Kapica, 
          Olivier Kolano, Emilia Kowalska,  
            Agnieszka Proksz, Julia Słota,  
                        Patrycja Wyżgoł  

        Opiekun: Mirosława Wrodarczyk

Redakcja No Name: 
Zespół Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim.
Nakło Śląskie, 42-620, Dworcowa 2, sala nr 10

Zapraszamy do współpracy w poniedziałki 
w godzinach 14.40 - 15.25

UWAGA, KONKURS
PLASTYCZNY!
Cel: 
Ulep, wyklej , jednym słowem - stwórz postać
bajkową, którą najbardziej lubiłeś lub lubisz.

Technika: Dowolna, ale w 3D, postać nie może
być płaska (narysowana lub wyklejona na kartce).

Informacje: Prace oddaj do końca października do
sali nr 2 

Nagrody: niespodzianki

                                            Ewa Bartosik

.


