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Zorganizowaliśmy również Święto Babci 
i Dziadka! 
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Przed feriami w szkole odbył się wielki bal karnawałowy. Na parkiecie 
w rytm gorących rytmów tańczyły księżniczki, książęta, batmany i wróżki...
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji! 
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Barbórkowe spotkanie z górnikiem

.

.

.

Uwaga, ruszył konkurs
plastyczny "Manga".
Informacje na
plakatach oraz u Ewy
Bartosik z klasy 1 gim.

Zapraszamy do
zabawy!

2 grudnia br. klasy 
I-III szkoły
podstawowej wzięły
udział w niezwykłej
lekcji śląskości,
regionalizmu i historii.
Do szkoły przybył
górnik, Pan Hubert
Kurzok, dziadek
Wiktorii i Olka.
Spotkanie przebiegło w
bardzo wesołej, ciepłej
atmosferze. Pan
Górnik opowiadał 
o trudnej i
niebezpiecznej pracy w
kopalni. Dzieci poznały
galowy mundur
górniczy, dowiedziały
się, jakie znaczenie
mają poszczególne
kolory pióropusza oraz
zobaczyły, a nawet
dotknęły lampkę 

górniczą, prawdziwy
hełm, odznaczenia i
szable. Spotkanie
uświetniły występy
artystyczne.
Uczniowie
zaprezentowali
wiersze w gwarze oraz
śląskie piosenki. Nie
zabrakło także tańców
w takt górniczego

walczyka. Na
zakończenie nasi
milusińscy wręczyli
Panu Górnikowi wielką
laurkę, na której
podpisali się wszyscy
uczestnicy spotkania,
a nasz Górnik
odwdzięczył się wielką
torbą pysznych
cukierków! 

Serdecznie
dziękujemy Panu
Hubertowi Kurzokowi
za przyjęcie naszego
zaproszenia. Z
najlepszych
podręczników dzieci
nie dowiedziałyby się
tego, o czym wiedzą
dzięki Panu. Życzymy
dużo zdrówka

i do zobaczenia za
rok! MW

13 listopada br. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie miały miejsce obchody
Święta Niepodległości Polski. Przebiegły one w cieniu ataków
terrorystycznych w Paryżu. Zebrani goście uczcili pamięć ofiar minutą ciszy.
Podczas obchodów miała miejsce uroczystość dekoracji osób, którym
przyznano odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w promowaniu Polski
i działalność polonijną, jak również za zasługi 
w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została
nasza Patronka, pani Kaya Mirecka.
Kilka dni później w szkole odbył się uroczysty apel poświęcony temu
ważnemu wydarzeniu. Uczniowie klasy II a pod kierunkiem wych. 
p. A. Pawlak przypomnieli koleżankom i kolegom zasługi naszej Patronki
oraz przekazali garść informacji na temat przyznanego odznaczenia. 
Na zakończenie wyświetlono szkolny film pt. Kaya. MW
Galeria zdjęć (źródło: http://www.waszyngton.msz.gov.pl)

Górniczy hymn

Górniczy Stan niech nam żyje
Niech żyje nam Górniczy Stan,
Bo choć przed nami dzienne światło kryje
Toć dla ojczyzny trud ten jest nam dan.

Boć synowi podziemnych czarnych światów
Każdy chętnie poda swą dłoń./(bis)
Niech żyje nam Górniczy Stan
Górniczy Stan niech żyje nam. (bis)

MW

MW

www.waszyngton.msz.gov.pl

https://picasaweb.google.com/114408051207461359293/14Listopada2015OdznaczeniePatronki
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Redakcja "No Name"

Jak
zbudować
motocykl?

Newsy

Rekolekcje odbędą się
7, 8 i 9 marca 2016 r.

8 marca obchodzimy
Dzień Kobiet

Dlaczego siatkarze lubią pić wodę gazowaną?
Bo lepiej się po niej odpbija.

.

W grudniu w naszej szkole odbyły się corocznie
organizowane zawody w siatkówce O czapkę św.
Mikołaja. W tym roku wzięło w niej udział bardzo
dużo drużyn chłopców jak i dziewcząt. Zawody
przebiegły bez żadnych problemów i kontuzji.
Wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami,  jednak
oficjalnie zwyciężyły drużyny: Black Girls (dz) i
FC Czopek (ch)

Składy zwycięskich teamów:
Natalia Holewa, Oliwia Kapica, Emilia Kowalska,
Patrycja Wyżgoł, Katarzyna Kiedrzyn oraz Piotr
Kiedrzyn, Mateusz Katryniok, Bartek Żurek,
Kacper Sówka, Krzysztof Dybich

Organizatorami zawodów byli panowie, Łukasz
Janas i Tomasz Pospiech. Nagrody ufundowała
Rada Rodziców, a wręczył je nasz Dyrektor, Pan
Krzysztof Kozak.
                                    Katarzyna Kiedrzyn

W ostatnich dniach
przed ostatkami
odbyła się dyskoteka
klasy 5b. W zabawie
uczestniczyło 11
osób. Dziewczyny
przygotowały dla całej
klasy
niespodziankę... 
Zaprosiły do nas
koleżankę, która
chodziła z nami aż do
4 klasy, Zuzię Szeligę.
Była bardzo fajna
zabawa, wszyscy
tańczyli i bawili się
świetnie. Były również

gry i zabawy, np.
„krzesełka”, w których
wygrała Marta Banaś.
W zabawie z gazetami
po raz kolejny wygrała
Marta i Julia Słota.
Odbył się również
pokaz mody i parodia
programu „Mam
talent”. Prowadząca,
Marta wystąpiła jako
Marcin Prokop,
Zuzanna Szeliga jako
Szymon Hołownia, a
w jury zasiadł mąż
Agnieszki Chylińskiej -
Stefan Chyliński,

u nas - Benedykt
Mateja, Agnieszka
Chylińska -Marta
Banaś, Julia Słota -
Małgorzata Foremniak
i Michał Cyl jako
Agustin Egurrola.
Talenty prezentowali:
Paulina Korbel,
Victoria Wasążnik,
Marlena Gut, Natalie
Tomecka i Anna Jany.
Pierwsze miejsce
zajęła Paulina drugie
Natalie, a trzecie
Victoria. Było
naprawdę wesoło!

Julia Słota   

Chciałabym pojechać motocyklem nad morze 
i przejechać przez jezioro… Pojechałabym tam 
z mamą i z tatą. Gdy pędzilibyśmy przez jezioro
zrobiłaby się duża fontanna. To byłby super
widok! Morze wybrałam dlatego, że
najprawdopodobniej jechałabym autostradą, czyli
byłaby szybka jazda!

Agnieszka Proksz

Pod spodem praca konkursowa 
Ewy Bartosik:

1.  Serce  (silnik – napędza motocykl)
2.  Żołądek ( bak - ,,spożywa” paliwo)
3.  Umysł  (kierownica – prowadzi Cię tam,
gdzie chcesz) 

„Jeden dzień”
Ja, mój jeden dzień na motocyklu spędziłabym
z młodszym bratem. Zacząłby się od
fantastycznej jazdy wyobraźnią pośrodku
burzowej chmury. Później zwiedzilibyśmy
skrawek tęczy, na którego końcu znajduje się
garnek pełen złota. Dzień tak wspaniały
doprawiłabym jeszcze kręconymi lodami z
polewą czekoladową. Myślę, że taki dzień
spodobałby się nam obojgu i byłby miłym
przeżyciem.

Lutowy numer gazety
"No Name"
przygotował Zespół 
w składzie:

Ben Kryczka
Ewa Bartosik
Julia Słota
Katarzyna Kiedrzyn
Oliwia Kapica
p. Katarzyna Goj

Opiekun: 
M. Wrodarczyk

Zespół Szkół
im. K. Mireckiej
w Nakle Śląskim

Zajęcia odbywają się
w poniedziałki w
godz. 14.40 - 15.25

Zapraszamy 
do współpracy.

WOW Sunwell
Chciałabym wam dzisiaj przedstawić jedna z najsłynniejsza z gier na świecie WORLD OF WARCRAFT
(WOW). Według mnie gra jest bardzo wciągająca i ciekawa. Przedstawię wam polski serwer- Sunwell.
WOW Sunwell. 1.O GRZE Sunwell to polski serwer jak już wspomniałam. W grze mamy do wyboru
dwie grupy Horde i Alience. Obie są  nastawione przeciwko sobie i napadają na siebie . W Alience do
wyboru mamy takie postacie: Draenei, Ludzie, Gnomy, Krasnoludy, Nocne Elfy, W Hordzie takie:
Trole, Nieumarli, Taureni, Krwawe Elfy, Orkowie, W grze dostajemy questy za których wykonanie
otrzymujemy punkty i np. uzbrojenie, jedzenie. Za punkty dostajemy kolejne poziomy, Sunwell ma 80
lvl. W instancjach możemy być:Healem, Dpsem, Tankiem  Ewa Bartosik

.

.
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Najlepsi z Najlepszych w pierwszym semestrze roku szk. 2014 /2015Najlepsi w pierwszym semestrze! Nie ma wśród nich klasy I i II gim.
4a
Maja Anikiel  5,4, Krzysztof Dybich 5,1, Karolina Jurek 5,0, 
Natalia Koba 5,0

4b
Magdalena Włosek 5,1, Wiktoria Kuc 5,0, Angelika Gnot 4,9
Maciej Grysko 4,8

5a
Natalia Horzela 5,4, Julia Miś 5,4, Karolina Zielińska 5,4 
Maria Szumlas 5,4, Maciej Piofczyk 5,1, Wiktoria Głaz 4,8, 
Alan Smolarczyk 4,8

5b
Bartosz Musik 5,2, Michał Cyl 5,1, Marlena Gut 5,1, Anna Jany 5,1
Marta Banaś 5,0

6a
Aleksandra Kubas 5,4, Szyman Przewieźlik 5,4, Wiktoria Herman 5,1
Natalia Czernachowska 4,9

6b
Mateusz Podleszka 5,1, Katarzyna Kiedrzyn 5,1, Dominika Lis 4,9
Natalia Holewa 4,8, Oliwia Kapica 4,8

3 gimnazjum
Agnieszka Czernachowska 5,2, Anna Kliś 5,1, Laura Hennecke 5,0
Wiktoria Macygon 4,8, Martyna Witkowska 4,8                      AP
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To i owo: wywiadowo i sylwestrowo!
Krótki wywiad z panią Martą Gizą, wychowaczynią klasy III a

Agnieszka Proksz: Jaki sport lubi Pani najbardziej?
Marta Giza: Najbardziej lubię siatkówkę.
A.P.: Jaki jest Pani ma znak zodiaku?
M.G.: Mój znak zodiaku to Ryby.
A.P.: Psy czy koty?
M.G.: Psy.
A.P.: Jaki jest Pani ulubiony kolor?
M.G.: Mój ulubiony kolor to fioletowy.
A.P.: Jaka jest Pani szczęśliwa liczba?
M.G.: Zdecydowanie 28.
A.P.: Który ze szkolnych przedmiotów lubiła Pani najbardziej.
M.G.: Najbardziej lubiłam język niemiecki.
A.P.: Jakie jest Pani marzenie?
M.G.: Moim marzeniem jest szczęśliwa rodzina.
A.P.: Dlaczego chciała Pani zostać pedagogiem?
M.G.: Chcę uczyć dzieci…
A.P.: Co najbardziej lubi Pani robić w wolnym czasie?
M.G.: Najbardziej lubię czytać książki i słuchać muzyki.
A.P.: Co zabrałaby Pani na bezludną wyspę?
M.G.: Książki zabrałabym.
A.P.: Jakie jest Pani ulubione Święto?
M.G.: Moje ulubione święto to Boże Narodzenie.
A.P.: Dziękuję za rozmowę.
M.G.: Dziękuję i pozdrawiam.

,,Książki mojego
dzieciństwa"

Wywiad z
Dyrektorem Zespołu
Szkół
im.Kai Mireckiej 
w Nakle Śląskim 
p. Krzysztofem
Kozakiem.

1. Czy lubił Pan
czytać w
dzieciństwie?
Tak, lubiłem czytać
oraz dalej lubię to robić
.
2. Jaka była Pana
ulubiona książka?
Moimi ulubionymi
książkami
zdecydowanie były
książki wchodzące 
w skład serii ,,Tomek"
Alfreda Szklarskiego.
Opowiadały one o
łowieckich,
egzotycznych

wyprawach
młodzieńca na różne
kontynenty.

3.  A co najbardziej
się Panu podobało w
tych książkach?
Najbardziej w tej serii
podobał mi się opis
kontynentów świata
oraz dokładny opis
przygód chłopca.
4. Kiedy i z jakich
powodów czytał Pan
książki?
Tak jak wcześniej
wspomniałem, czytam
dalej. Robię to z
powodu rozszerzenia
horyzontów
myślowych.

5.  Czy czytał Pan
lektury szkolne? Czy
sprawiało to Panu
problem czy było
przyjemnością?
Lektury szkolne

czytałem, ale raczej
bez przyjemności.

                   KG

Sylwester w Nakle Śląskim

Sylwester w Nakle Śląskim każdego roku musi być inny. Zawsze dzieje się
coś nowego i nie zwykłego. W tym roku sylwester był najbardziej huczny
i świetlisty, odpalono najwięcej głośnych, promienistych, a zarazem
największych fajerwerek, jakie mogą być. Zdaje się, że były one lepsze niż
w Warszawie czy Krakowie (wiem, bo oglądałam w telewizji). Do tego jest
coś jeszcze co różni inne sylwestry od tego, a dokładniej wydarzył się
straszny wypadek na ul. Orzechowskiej, którego byłam świadkiem. Ktoś,
przypadkiem, puszczając fajerwerki uszkodził kabel elektryczny i przez to
rozerwały się dwa inne kable. Kable, lecąc w dół prawie uderzyły w ludzi,
którzy oglądali pokaz sztucznych fajerwerków. Na szczęście nic złego się
nie stało, ale i tak kable, które leżały na drodze sprawiały bardzo duże nie
bezpieczeństwo dla samochodów jak 
i dla pieszych. Widząc ten wypadek od razu zadzwoniliśmy po pogotowie
elektryczne. Zatrzymywałam nawet samochody, aby nie uderzyły w kable,
które prawie wcale nie były widoczne. Tej nocy cała ulica Orzechowska nie
miała dostępu do prądu. Po przybyciu straży wróciliśmy do domu. Całą noc
musieliśmy siedzieć przy kominku, gdyż nie działało ogrzewanie. Było
bardzo zimno przez caluteńką noc. Dopiero nad ranem włączyli prąd. Ten
sylwester będę wspominać do końca mojego życia, ponieważ w ten dzień
mogłam uratować komuś życie. 
                                                                            Katarzyna Kiedrzyn

Śpieszmy się pomagać!
11grudnia 2015 r. w naszej szkole odbyła się dziewiąta  z kolei  akcja
charytatywna ,,Śpieszmy się pomagać”. Motywem przewodnim były
zawody sportowe na naszej hali J. Drużyny które brały udział w
zawodach: Nauczyciele, Rodzice, Majawoda+,Urząd gminy
Świerklaniec.
Organizowana zbiórka była przeznaczona na ,,Szlachetną Paczkę” i na
schronisko Cichy kąt, w Tarnowskich Górach. W tym roku ,, Szlachetną
Paczkę”  przeznaczyliśmy dla anonimowej rodziny z Tarnowskich Gór.
Ja wraz moimi koleżankami sprzedawałyśmy losy na loterii ,,Szczęśliwy
Traf ’’. Kolejnym stanowiskiem był kiermasz, w którym były piękne
ozdoby świąteczne. Przy wejściu do szkoły stało stanowisko z
balonami,  które przygotowywała Pani z klasy IIIa . Dla gości
zorganizowano ponadto kawiarenkę, a w niej przepyszne ciasta i
ciastka upieczone rzez naszych rodziców. Przy hali stało stanowisko ze
zdrapkami i z cegiełkami. Na dworze  sprzedawane były hot-dogi .Po
hali chodzili uczniowie z puszkami, do których zbierali pieniądze na
nasz cel. Prowadzącymi były: Pani Anna Orlicz i Marta Kostrzewa . Cała
akcja była bardzo interesująca i wszystkim uczestnika się podobało.
Nasz cel został osiągnięty i niedawno paczka została wysłana! :) 

                                                                               Oliwia Kapica
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Ferie, ferie i po feriach
W tym roku szkolnym ferie rozpoczęły
się bardzo późno. Wracamy do szkoły
i już marzec. Za chwilę rekolekcje,
święta Wielkiej Nocy i ani się nie
obejrzymy, gdy zadzwoni ostatni
dzwonek przed wakacjami.
Każdy spędzał wolne, zimowe chwile
po swojemu. W szkole zorganizowane
zostało zimowisko. Dzieciaki świetnie
bawiły się w Alele, dwa razy wzięły
udział w wyjeździe do tarnogórskiego
kina "Olbrzym", odwiedziły Ogród
Śląski, gdzie miały okazję dotknąć (!)
egzotycznych zwierząt oraz w
zajęciach w bibliotece publicznej.
Były również zajęcia plastyczno -
techniczne, podczas których
robiliśmy domki z pudeł kartonowych.
W drugim tygodniu odwiedziliśmy
rozgłośnię Radia Piekary, gdzie
wzięliśmy udział w nagraniu na temat
łapówek. NN
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