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"Nie damy ziemi skąd nasz ród..."
Uczciliśmy Święto Niepodległości

Pamiętajmy, aby w ponure
jesienne dni nosić odblaski!

Ogród botaniczny w Brynku

Pod koniec października klasy: I a, II a oraz II b wybrały się na edukacyjną
wycieczkę do Nadleśnictwa Brynek...                                   Relacja na str. 3

Spotkanie z policjantami

"Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości,
jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 123
latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność!
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na
zawsze!"

12 listopada uczciliśmy Święto Niepodległości. Montaż
słowno-muzyczny przygotowała klasa IV a oraz uczennice
klas starszych pod kierunkiem nauczyciela historii, p. J.
Mołodija.Ta lekcja patriotyzmu pomogła docenić odwagę 
i poświęcenie naszych przodków w walce o niepodległość.

                                                                                     AŁ .
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Pewnego jesiennego
dnia w moim domu....

Kącik
Komputeromaniaka

Olivier K.

poleca na jesienne
wieczory wolne od
zadań domowych:

Cukierek
albo
psikus,
czyli
Halloween
31 października do
polskich kalendarzy
zawitało amerykańskie
święto zwane
,,Halloween’’. Tego dnia
dzieci przebierają się
za różne postacie,
potwory, wróżki i
wiedźmy. Przebierańcy

chodzą po domach,
pukają do drzwi i
mówią ,,cukierek albo
psikus’’. Gdy
właściciele otworzą,
dają dzieciom cukierki,
a gdy nie otworzą
zazwyczaj dzieci robią
małego, niegroźnego
psikusa. Dzieci
zazwyczaj są bardzo
zadowolone z dobrej
zabawy i zdobytych
słodkości. 

Patrycja Wyżgoł

HALLOWEEN , czyli
ŚWIĘTO DUCHÓW 
W NASZEJ SZKOLE

Tradycyjnie na
przełomie
października 
i listopada w naszej
szkole dzieją się
‘straszne’ rzeczy.
Samorząd Szkolny
wraz z nauczycielami
‘językowcami’
zorganizował konkurs
na najlepszą latarenkę
z dyni, czyli jack-o’-
lantern. Każdy 
z uczniów mógł oddać
swój głos – i jak
można zobaczyć

na zdjęciach,
większość to zrobiła.
Po podliczeniu
wszystkich głosów,
okazało się, że
miejsce pierwsze
zdobyła klasa 4b,
drugie miejsce
przypadło klasie 1G,
na trzecim stopniu
podium znalazła się
klasa 3b.
GRATULUJEMY
ZWYCIĘZCOM, 
a pozostałym
dziękujemy za udział 
i życzymy
powodzenia w
przyszłym roku.
Samorząd ogłosił

również konkurs na
najstraszniejszą
dekorację
halloweenową.
Bezapelacyjnym
zwycięzcą została
klasa 1G za
udekorowanie sali nr
13. Drugie miejsce
zdobyła Angelika Gnot
z 4b, a za nią znalazła
się Aga Proksz z 3a.
GRATULACJE!!! Była
to dopiero pierwsza
edycja tego konkursu i
liczymy, że za rok
będzie więcej
‘strasznych’ dekoracji.
Po wysiłkach
związanych 

z przygotowaniami
dyń i dekoracji
należałoby odpocząć.
Jak wiadomo najlepiej
odpoczywa się przy
muzyce i dobrej
zabawie. Jedno 
i drugie czekało na
wszystkie
przerażające stwory,
które przybyły na
szkolne Halloween
Party. Niestety
niektóre z nich nie
dostały cukierków i
zrobiły nam psikusa
najpierw wyłączając
prąd, a później
rozmazując się na
zdjęciach.       

                 A.Proksz

FIFA 13 
Komputerowa gra sportowa o tematyce piłki
nożnej, produkowana przez EA Canada, będąca
dwudziestą częścią piłkarskiej serii FIFA. 

Killzone 3

Killzone 3 – gra first-person shooter stworzona
przez studio Guerrilla Games na konsolę
PlayStation 3

Jak jesień to wybory samorządu szkolnego
W październiku w Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim odbyły się wybory
Samorządu Szkolnego. W biegu po władzę wystartowali: Dominik Marchewka, kl. 3b, 
Julia Słota, kl. 5b, Natalia Horzela, kl. 5a i Wiktor Starzyk kl. 4b. Wybory poprzedziła debata
przedwyborcza, podczas której kandydaci zaprezentowali swoje programy wyborcze, niestety
wszystkie programy były bardzo podobne i nie zachwyciły wyborców. Najwięcej emocji, wręcz
obudzenie (!) wywołała propozycja W. Starzyka, który wyszedł z propozycją, aby wszyscy
uczniowie powinni spędzać przerwy stojąc nieruchomo pod salami zajęć.
Kilka dni po debacie odbyły się wybory samorządu szkolnego, frekwencja jak zwykle
przewyższyła średnią krajową. Po podliczeniu głosów okazało się, że najwięcej wskazań 
padło na kandydatkę Natalię Horzelę, która została szefem szkoły podstawowej. Na zastępcę
wybrano Kacpra Idzika, a na sekretarza Dominika Marchewkę. Nowym samorządowcom 
życzymy owocnej pracy.
                                                                                                                                        Patrycja Wyżgoł

Autorką halloweenowych fotografii
jest Oliwia Kapica.
Współpraca Patrycja Wyżgoł.

.

.
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Podczas Halloween
świetnie się bawiłem.
Dwa tygodnie przed
imprezą rozdałem
zaproszenia.
Napisałem na dole
zaproszenia: ,,Stroje
obowiązkowe!”.
Goście przyszli
poprzebierani za wiele
strasznych stworów.
Był wampir, duch,
zombie, frankenstein,
szkielety i wiedźmy.
Były również zabawy

np. jedzenie jabłek
zawieszonych na
sznurze i zabawa w
mumie. Później
chodziliśmy do
sąsiadów, by zdobyć
pyszne cukierki. Na
kolacje była pizza i
frytki. Gdy pojawili się
rodzice kolegów, żaden
nie chciał jechać do
domu. Po go
wszystkim został...
bałagan.
           Ben Kryczka.

.
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"Przez wszystkie pory roku na służbie dla lasu nie szczędzą sił 
i starań, uśmiechu i czasu!"

Pewnego jesiennego popołudnia nakielskie Marianki postanowiły wyjść 
z salek katechetycznych...

.

.

.

.

Pod koniec października wybraliśmy się na wycieczkę do Nadleśnictwa
Brynek. Pogoda dopisała, humory także. Pierwszym punktem programu
było... śniadanie na świeżym powietrzu. 20-minutowa jazda autokarem może
wygłodzić! Później dwie panie leśniczki, uczennice Technikum Leśnego
oprowadziły nas po kompleksie pałacowym. Zachwyciły nas liczne trofea.
Najwięcej emocji wzbudził niedźwiedź! Niektórzy, co można zauważyć na
załączonej fotografii, ze strachu przed misiem kurczowo trzymali się
kolegów. Później przeszliśmy do ogrodu botanicznego. Zobaczyliśmy z
bliska ule, poznaliśmy wiele gatunków roślin. W głębi ogrodu przykuł uwagę
zapach... waty cukrowej!. Okazało się, że taki smaczny zapach wydają
opadłe liście grujecznika japońskiego. Każdy chciałby mieć takie drzewo w
swoim ogródku.Nie zabrakło także czasu na zabawy: zbieraliśmy liście,
robiliśmy z nich bukiety, a nawet tarzaliśmy się w pomarańczowym,
szeleszczącym jesiennym dywanie.Chcielibyśmy wrócić tutaj wiosną, kiedy
przyroda zacznie budzić się do życia.
                                                                                               Klasa II b
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Dostali kamień z napisem love! UŚMIECH NUMERU

Na lekcji przyrody
nauczyciel mówi do
uczniów: 
- Małpa przez tydzień
zjada tyle bananów, ile
waży. 
Jasio: 
- A skąd ona wie, ile
waży?

Nauczyciel języka
polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba
mnoga do rzeczownika

"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Bliźniaki wracają ze
szkoły i od progu
wołają: 
- Mamo, mamo!
Wygrałaś konkurs
klasowy "Czyja mama
jest najpiękniejsza?".
Wszyscy głosowali na
swoje własne mamy, a
Ty dostałaś dwa
głosy....

Julka Słota

.

"Nauczycielskie biuro turystyczne „Jasio
Wędrowniczek” ogłosiło wczoraj upadłość. Na
powrót do kraju czekają nauczyciele języków
obcych ze szkoły w Nakle Śląskim Ewa K.,
Joanna C. i Adam P. Nieszczęśnicy utknęli na
zwiedzaniu wieży Babel i apelują do władz
polskich o przysłanie tłumacza." :-)

"Pod Wałbrzychem, miastem trochę oddalonym
na zachód od znanego Nakła Śląskiego dwaj
historycy – Damian N. i Jerzy M.  dokopali się do
archeologicznych pokładów uczniowskiej wiedzy.
Odkrycie naprawdę złote, gdyż jednym ze
znalezionych przedmiotów  jest karafka
zawierająca OLEUM EDUKATORIS, szczególnie
polecany dla uczniów siedzących na lekcjach jak
mumie egipskie." :-)

Takiego show jeszcze szkoła w Nakle Śląskim nie widziała! Klasa III b oraz III gimazjum wraz 
z wychowawczyniami, p. A. Orlicz i p. G. Miką przygotowały megaakademię z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. 

Reporter telewizyjny, w którego wcielił się Michał Painchaud rozpoczął...
"Witam serdecznie. Jestem w tej chwili w Zespole Szkół w Nakle Śląskim. To wspaniała szkoła
ze stuletnią tradycją. Na widowni zgromadzili się już dostojni goście, scena przygotowana i za
chwilę rozpoczną się oficjalne, krajowe obchody tak wspaniałego święta jakim jest Dzień
Edukacji Narodowej. Wśród gości widzę pana prezydenta, panią marszałek i panią premier, a
także arcybiskupa, metropolitę katowickiego. Nie zabrakło również lokalnych celebrytów.
Oddaję głos prowadzącemu..."

Później były życzenia, piosenki, prezenty... Nie sposób tego wszystkiego opisać! To trzeba było
zobaczyć!!!
Każdy pracownik szkoły otrzymał wyjątkowy podarunek. Były kafelki dla pań z obsługi, zatyczki do
uszu dla wychowawczyń klas młodszych, łopatki do piasku dla naszych historyków, pasjonatów
wykipalisk oraz bilet do raju dla katechetki. Każdy belfer otrzymał ponadto piękny kamień z napisem
love!!!

                                                                                                                                                                NN

Do niezwykle
interesującego
spotkania doszło w
środowe popołudnie.
Na płycie boiska 
w Nakle Śląskim grały

po czym nastąpił cud.
Spotkanie, które
zakończyło się
remisem 1 :1,
zakończył gwizdek
pani sędzi Stefanii W.
Organizatorzy
nagrodzili obie drużyny
miesięcznym
wyjazdem na 
tournee do Raju.

.

"A teraz coś o
podwyżce
nauczycielskich
pensji. Jak podaje
Agencja Belfer od
przyszłego miesiąca
nauczyciele mogą 
liczyć na 80%
podwyżki. Dlatego
nauczyciel
dyplomowany

będzie mógł  sobie
kupić po dwóch
miesiącach pracy w
pocie czoła willę z
basenem a”la Żurek,
nauczyciela
mianowanego stać
będzie na kupno
najnowszej  kolekcji
proponowanej przez
Diora. Z

kolei nauczyciel
kontraktowy będzie
mógł zadowolić się
sezonowymi
wyprzedażami,
stażysta pozostaje
natomiast na etapie
darmowych próbek i
degustacji 
w supermarketach"

:-)
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Listopadowe wydanie
gazety przygotował 
Zespół w składzie:

Agnieszka Proksz
Ada Łuszczyk
Ben Kryczka
Ewa Bartosik
Oliwia Kapica

Olivier Kolano
Patrycja Wyżgoł
Julia Słota

Opiekun:
M. Wrodarczyk

w Nakle Śląskim grały
dwie drużyny
piłkarskie. Pierwsza to
Pątnicy- reprezentanci
miejscowego kleru,
druga to Sprinterzy-
nauczyciele WF.
Początkowe minuty
meczu należały  do
wuefistów. Porażki  nie
mogli  ścierpieć księża,




