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Urodziny Patronki, 
Święto całej Szkoły!

Tymczasem 
14 października...

Redakcja NN

Serdecznie witamy na łamach No Name w nowym roku szkolnym 2017/2018. W związku
z remontem pracowni multimedialnej, spotkania Zespołu Redakcyjnego odbywają się
w środy o godzinie 15.30 w  sali nr 5 oraz pracowni komputerowej. Zapraszamy do
współpra-cy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum! MW

Nasz Zespół: 
(na fot. od lewej)
Beniamin Kapica,
Olivier Kolano, Julia
Słota, Oliwia
Zawistowska,
Agnieszka Galios,
Agnieszka Proksz. 
Ponadto, do
redakcji należą:
Magdalena Kłos,
Wiktor Starzyk,
Kamil Nowakowski,
Kacper Sówka,
Julia Banaś, Kacper
Sudoł. Opiekunem
jest
p. Mirosława
Wrodarczyk. NN

.

UWAGA!
W związku z re-
formą edukacji uległ
zmianie ustrój i
nazwa naszej
szkoły (patrz góra
strony) oraz adres
szkolnej www:
spnaklo.szkolna.net
to teraz my! NN

12 września
obchodziliśmy
Dzień Patrona.
Tego samego dnia
pierwszoklasiści
złożyli uroczyste
ślubowanie i zostali
pasowani przez
Pana Dyrektora na
uczniów. Oprawę
artystyczną
przygotowały klasy:
5 a i 5 b. Maluchy

wystąpiły w krótkim
montażu słowno-
muzycznym.
Niestety, nasza
Patronka nie mogła
być tego dnia z
nami. Do Stanów
Zjednoczonych,
gdzie mieszka,
przesłaliśmy jej
urodzinowy bukiet
kwiatów. Po
spotkaniu w sali

gimnastycznej
uczniowie poszli do
swoich klas, gdzie
od wychowawców
otrzymali mały,
słodki poczęstunek.
Agnieszka Proksz

14 października to
była sobota i ob-
chody Dnia Eduka-
cji Narodowej prze-
niesiono na ponie-
działek. Jeszcze
raz wszystkim
Pracownikom
naszej Szkoły
składamy jak
najlepsze życzenia!
Redaktorzy NN

.

MW

.

Internet
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Za nami wybory do samorządu szkolnego!
Walka o stanowiska była zacięta!

No Name donosi:
Witamy nowych
nauczycieli

Aga tańczy w Zespole Tańca Nowoczesnego TESS

Spotkanie z żółwikiem
Tomkiem

News
dnia

Przewodni-
czącą Szkoły
Podstawowej
została
trzecioklasi-
stka, Diana
Klimasz!!!!
Serdecznie
gratulujemy!

2016/2017

Do TESS poszłam w wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej byłam na castingu. Przydzielono
mnie do  grupy Mini. Bardzo się cieszyłam, poznałam dużo dziewczyn i jednego chłopaka -
Ksawerego. Moją najlepszą przyjaciółką  z grupy tanecznej jest Emilka.

2017/2018
W tym roku poszłam na kolejny casting. Marzyłam o awansie do wyższej grupy. Niestety,
zostałam w tej samej grupie. Pierwszego dnia było bardzo fajnie. Poznałam nową koleżankę. 
Razem ćwiczymy i rozmawiamy.  Ma na imię Patrycja.  .
 
                                                                                                              Agnieszka Galios

.

.

27 października
klasy 1-3 ucze-
stniczyły w nie-
zwykłej, inter-
aktywnej lekcji
w katowickim
Multikinie. 
EduMagica.pl

- tam szukajcie
informacji o
sympatycznym 
i żółwiku Tom-
ku. Naprawdę
warto!!  NN

Najlepszym
nauczycielem 
w opinii uczniów
została Pani
Barbara Skiba!
Brawo!!
Dziękujemy 
za wspaniałe
lekcje!!!!  NN

Panią A.
Kupiecką -
matematyka, 
p. B. Seydak-
Wrodarczyk -
technika, 
p. T. Jamrozika
- muzyka, 

p. B. Krawiec -
geografia, 
p. B. Skibę - 
j. niemiecki, 
p. K. Tomalę - 
j. polski, p. 
J. Boguwolską -
informatyka,

p. G.
Rutkowską -
fizyka NN

Przewodniczącą
uczniów
gimnazjalnych
została Martyna
Gryla.
Gratulujemy
równie
serdecznie 
i żywimy
nadzieję na
spełnienie

obietnic
przedwybor-
czych. NN

.

MW

MW

www
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Olivier Kolano poleca:
Perfect i Idź precz!

Specjalnie dla Czytelników "No
Name", autograf i pozdrowienia
od Pani Bernadety Kowalskiej!

W naszym świecie -
Internecie:TheUnboxAll

Idź precz! 
Idź precz! 
Do rodzeństwa 
Do kołtuństwa 
Do szaleństwa 
Idź precz! 
Lalko z pucu 
Kalkomanio
głębszych
uczuć 
Powiedz, że z
głodu 
Nie sprzątasz
już w domu 
Nie zmywasz
też naczyń 
Bo jeść nie ma
na czym 
Idź precz! 

Idź precz! 
Do mamusi 
Do tatusia 
Do malucha 
Idź precz! 
Pańska skórko 
Ósme cudo
znów na rudo 
Idź precz! 
Do rodzeństwa 
Do kołtuństwa 
Do szaleństwa 
Idź precz! 
Masz tu
gotówkę 
Leć po
ciężarówkę 
I pakuj jak leci,

bo ty kochasz te
rzeczy, 
Dach bierz bez
skrupułów 
Lecz zostaw mi
ściany,
przytrzymam
się muru, 
Gdy będę
pijany 
Idź precz!
Go away!
To your
mummy,
to your daddy,
to the little one
Go away!

Theunboxall- kanał założył 21.09.2013 roku i ma do
teraz ponad 1 024 104 subskrybcji ma kilka tematyk
kanału:
-szybkie porady – odpowiada na najczęściej śmieszne
pytania widzów
-unboxing paczek od widów – otwieranie paczek od
widzów; najczęściej otwiera te paczki narzędziami
stolarskimi np. piłą mechaniczną, kilofem
-unboxing, recenzje – najczęściej śmieszne np.
kamień, papier toaletowy
-paczki na ŻYWO – otwiera paczki na żywo

Ma kota, który ma kanał na youtube (Kot ogląda)

Theuboxall nagrywał z Eweliną Orzegowską

Na specialu na 1000000 subskrybcji pokazał pierwszy
raz twarz!
                      Kamil Nowakowski & Kacper Sówka

.

22 września br. w naszej szkole odbył się
piknik rodzinny. Rodzice i nauczyciele
zadbali o ciasto, klasy 1-3 o oprawę
artystyczną. W hali gimnastycznej na
gości czekały liczne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych, m.in. animacje, tańce,
zabawy. Wielką popularnością cieszył się
...rower. Rower niby zwyczajny, ale
pedałując można było wyprodukować sok
z jabłek! Okazało się, że nieźle trzeba było
się natrudzić, aby skosztować kubeczek
napoju. Gwiazdą wieczoru była Pani
Bernadeta Kowalska, która dla
Czytelników "No name" zostawiła
specjalną dedykację.   NN

.
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"Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o tym aby zostać strażakiem."
Z Wójtem Gminy Świerklaniec, Panem Markiem Cylem rozmawia Magdalena Kłos.

Wywiad przeprowadzony został w kwietniu br. Z przyczyn technicznych publikujemy go dopiero teraz.

Magdalena
Kłos: Czy jest
Pan
zadowolony
ze swojego
stanowiska?

Tak, jestem
zadowolony.
Praca w
samorządzie
daje mi wiele
satysfakcji, bo
wiem, że
wszystko co
robię jest dla
Mieszkańców
Gminy
Świerklaniec.

MK: Co by
Pan zmienił w
swojej pracy?

Chciałbym
mieć więcej
czasu na
spotkania z
mieszkańcami
naszej Gminy,
żeby lepiej
poznawać ich
problemy,
potrzeby i
oczekiwania.
MK: Czego
Pan nie lubi w
swojej pracy?

Trudne jest to,
że jako wójt nie
na wszystko
mam wpływ.
Część
pozwoleń czy
decyzji wydają
nam inne
urzędy

i instytucje np.
powiatowe czy
wojewódzkie, a
to długo trwa.
Bardzo
chciałbym w
krótkim czasie
zrealizować
jakieś ważne
sprawy lub
projekty , a
niestety muszę
długo czekać
na
dokumentację.

MK: Jeżeli jest
ważna
konferencja, a
Pan jest chory
co Pan z tym
zrobi?

Staram się
prowadzić
zdrowy tryb
życia i nie
chorować, w
związku z tym
udaje mi się
zazwyczaj brać
udział we
wszystkich
zaplanowanych
spotkaniach.
Jeżeli z jakichś
ważnych
powodów np.
choroby nie
mogę wziąć
udziału w
ważnym
spotkaniu, to
wtedy
wcześniej
informuję
organizatorów o
tym i wysyłam

inną osobę w
moim
zastępstwie. 

MK: Czy Wójt
Gminy ma
jakiś wolny
czas?
Praca wójta to
pewnego
rodzaju
powołanie. Ten
urząd pełni się
24 godziny na
dobę przez 7
dni w tygodniu.
W Urzędzie
Gminy w
Świerklańcu
pracuję od
poniedziałku do
piątku w
godzinach
otwarcia
urzędu. Poza
tym w
godzinach
popołudniowych
i wieczornych,
także w soboty,
niedziele i
święta,
odbywają się
różnego
rodzaju
spotkania,
uroczystości,
zawody czy
imprezy w
których również
biorę udział.
Czasu wolnego
nie ma zbyt
wiele, ale
staram się go
poświęcać
mojej Rodzinie.
Bardzo ważne

są dla mnie
spędzane
wspólne z
Rodziną ferie
zimowe czy
letni urlop.

MK: Co ma
Pan zamiar
zmienić w
naszej szkole?
Marzy nam się
boisko…

Planujemy
ocieplenie
budynku
szkoły, żeby
zmniejszyć
koszty
ogrzewania.
Mamy już
gotowy projekt
na boisko ze
sztuczną
nawierzchnią.
Będzie ono w
miejscu starego
boiska
asfaltowego za
halą sportową i
będzie miało
charakter
ogólnodostępny.
Podczas
godzin nauki
będzie ono
przeznaczone
dla uczniów
szkoły, a w
innych
godzinach dla
wszystkich
mieszkańców
Nakła
Śląskiego. W
kwietniu tego
roku złożyliśmy
wniosek 

o
dofinansowanie
budowy tego
boiska ze
środków Unii
Europejskiej.
Jeżeli
wszystko się
dobrze ułoży, to
jestem
przekonany, że
Wasze
marzenia się
spełnią.

c.d. na
następnej
stronie

Warto
wiedzieć

vtyctyth

.

W skład gminy
Świerklaniec
wchodzą cztery
sołectwa:
Świerklaniec, 
Nakło Śląskie,
Orzech i Nowe
Chechło.

43% gminy
zajmują lasy.
Jednym z
najbardziej
znanych
kompleksów
leśnych jest
park
Świerklaniecki.
Ma on
powierzchnię
154 ha. 

Tutaj w 1956 r.
urodziła się
aktorka Dorota
Pomykała.

Źródło:
Wikipednia

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_%C5%9Awierklaniecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorota_Pomyka%C5%82a
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MK: Jakie ma
Pan plany dla
Gminy
Świerklaniec?

Najważniejsze
sprawy w
naszej gminie
to: dalsza
budowa
kanalizacji
sanitarnej,
budowa nowego
Przedszkola w
Nowym
Chechle,
rozbudowa
Szkoły w
Orzechu,
budowa boiska
wielofunkcyjnego
w Nakle
Śląskim,
budowa nowych
dróg,
chodników,
oświetlenia,
placów zabaw.
Chcę, żeby
Gmina
Świerklaniec
była miejscem,
gdzie
Wszystkim się
dobrze
mieszka.

MK: Chciał by
Pan
zorganizować
jakieś
konkursy?

Urząd Gminy,
Gminny
Ośrodek
Kultury, Szkoły
czy
Przedszkola
organizują wiele
różnych
konkursów,
które są objęte
moim

patronatem.
Wiem, że Wy
jako uczniowie
bierzecie w nich
udział.
MK: Jaka jest
Pana ulubiona
książka?
Na czytanie
książek nie
mam ostatnio
zbyt wiele
czasu, ale lubię
książki
fantastyczno-
naukowe. Moim
ulubionym
autorem jest
Stanisław Lem,
mam wszystkie
napisane przez
niego dzieła.
Ostatnio
przeczytałem
książkę Billa
Brysona pt.
„Krótka historia
prawie
wszystkiego”.
To oryginalna i
bardzo ciekawie
napisana
książka, z której
dowiemy się,
czym jest
otaczający nas
świat materialny
– od atomu po
galaktykę.
MK: Kim Pan
chciał zostać
kiedy był
mały?
Kiedy byłem
małym
chłopcem,
marzyłem o tym
aby zostać
strażakiem.
Pewnie dlatego
bardzo cenię
sobie wszystko
to, co robią dla
nas strażacy

z Ochotniczych
Straży
Pożarnych.

MK: Ma Pan
jakieś zwierzę?

Niestety nie.
Jeszcze trzy
lata temu
byliśmy
szczęśliwymi
posiadaczami
wspaniałego
psa mieszańca,
który wabił się
Aramis.
Niestety Aramis
odszedł od nas i
do dzisiaj nie
zdecydowaliśmy
się na nowego
psa, mam
nadzieję, że
kiedyś to
nastąpi.

MK: Ma Pan
jakieś hobby?

Tak, w wolnym
od obowiązków
czasie dla
relaksu bardzo
lubię jeździć na
nartach. Swoje
pierwsze kroki
na nartach
stawiałem na
nakielskich
Zabijokach.
Wiosną, latem i
jesienią moje
hobby to jazda
na rowerze.

MK: Jaki był
Pana ulubiony
przedmiot w
szkole?

Moim
ulubionym
przedmiotem

była geografia.
Bardzo miło
wspominam
lekcje geografii
prowadzone
przez Pana
Zbigniewa
Kotułę.

MK: Jakiego
przedmiotu
Pan nie lubił w
szkole? 

Nie było takiego
przedmiotu,
lubiłem
wszystkie
zajęcia.
Czytelnikom
„No name”
polecam to
samo podejście
do szkolnych
zajęć i życzę
wielu sukcesów
w nauce.
Dziękuję za
rozmowę i
serdecznie
pozdrawiam.

Serdecznie
dziękuję za
rozmowę i
życzę wielu
sukcesów!

Pan Wójt

.

gwarek.com.pl

bikestats.pl
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Agnieszka Proksz, wielka miłośniczka psów rasy
wszelakiej stworzyła dla czytelników "No Name"
prawdziwą "Dogopedię"! Zapraszamy do lektury!

OWCZAREK NIEMIECKI
Przez wielu uwielbiana rasa: owczarek niemiecki. Jest
on bardzo często "psem kanapowym", co oznacza, że
siedzi na kanapie i jest karmiony praktycznie przez
cały czas. Jednak niepozorny wygląd może mylić:
mały puchaty piesek. Jest on bardzo pomocny np. w
pracy policji. Wchodzi do podejrzanych samochodów
obwąchując je, szuka tam np. narkotyków. Wbrew
pozorom ten pies nie pochodzi z Niemiec, niestety nie
znalazłam inf. skąd pochodzi ta rasa.  
Ten życiorys znalazłam na Wikipedii: 
Kiedy w Europie Środkowej rozwinął się ruch
kynologiczny, a jednocześnie rozwój miast pociągnęło
to za sobą wzrost przestępczości.
W Niemczech utworzono związek, którego celem było
popieranie hodowli psów owczarskich, w których
widziano dobry materiał na psa służbowego
dla wojska i policji.

Cane corso italiano

Bardzo mała, znana rasa psa. Jest ona zaliczana do
psów groźnych, ale ja się z tym nie zgadzam. Może 
i wygląda groźnie, ale dobrze tresowany jest potulny
jak baranek. Pies ten jest bardzo mądry i chętnie się
uczy. Ludzie bardzo często obcinają im uszy i ogony,
żeby groźniej wyglądały. Psy z tej rasy są trochę
większe od boksera. czyli mniej więcej wielkości
owczarka niemieckiego.

Wzbudzającym respekt psem jest Mastiw
Tybetański. Pomimo groźnego wyglądu większość
czworonogów tej rasy cechuje spokojny 
i zrównoważony charakter. Stają się agresywne tylko
w obliczu zagrożenia i wówczas nie wahają się ani
chwili, aby stanąć w obronie swojego opiekuna i jego
dobytku. Jest to bardzo kudłaty piesek wyglądający jak
lew, jest on też jednym z najdroższych psów świata!
Jego cena dochodziła podobno do 10000 euro!! Jednak
nie ufało się go sprzedać, ponieważ był bardzo
przywiązany do właściciela. Gdy już posiądziecie  jego
serce� będzie oddany wam do śmierci.

Bernardyn to jedna z najbardziej znanych ras psów.
Powstało o nim mnóstwo filmów. Jest to pies do pracy
np. w górach. Wyciągają tam ludzi spod śniegu. Ta
rasa psa zaliczana do grupy mosolów w typie górskim,
znana co najmniej od XVII wieku, wyhodowana przez
szwajcarskich mnichów do pełnienia funkcji psa
pociągowego i psa-towarzysza. Czasami brenardyn
jest uznawany za "logo" Szwajcarii. Obecnie
bernardyny są nieczęsto spotykanymi, ale dobrze
znanymi psami do towarzystwa, stróżującymi i
gospodarskimi.

Pinczer miniaturowy 
Potocznie nazywany ratlerkiem, jest to pies o bardzo
małych rozmiarach: do 30cm i 4,5kg. Rasa pochodzi z
Niemiec, wyhodowana jako zminiaturyzowana
odmiana pinczera średniego bez oznak karłowatości.
Te psy pochodzą z rodziny terierów, jednak stanowią
oddzielną rasę. Dawniej służyły jako szczurołapy,
współcześnie dotrzymują człowiekowi towarzystwa.
Rasa oficjalnie została uznana w Niemczech w 1870
roku, a w 1929 roku powstał amerykański klub
pinczera miniaturowego
                                                  Źródła: Wikipedia

Owczarek niemiecki

Pinczer

www

www
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Trochę humoru 
nigdy nie zaszkodzi!

Wiktor Starzyk proponuje
dzisiaj Arkę Noego i "Nie
wiem jak to się stało!"

A4, B18, T7, E1
O co chodzi???

Halloween, jest
to święto 
bardzo
hejtowane przez
dentystów!
Polega ono na
chodzeniu od
domu do domu 
i zbieraniu
słodyczy, o
czym każdy już
na pewno wie.
Jednak żeby
zebrać jakieś
cukierki trzeba
się przebrać

za kogoś/coś
strasznego np.
Zombie czy
czarownicę.
Pomysły na
straszny strój
można znaleźć
na YT,  trzeba
wpisać tylko ten
adres:
https://youtu.be/-
sYNr-WEtas.
Aga Proksz

.

.

Nie wiem, jak to się stało -
mleka pilnowałem, ono wykipiało.
Nie wiem jak się to dzieje-
im bardziej uważam, tym więcej rozleję.
Zrobić dobrze chciałem, robię źle. (hej, hej, hej!)
O, ja biedny człowiek, ratuj mnie. (hej, hej, hej!)
Zrobić dobrze chciałem, robię źle. (hej, hej, hej!)
A Ty ciągle jeszcze kochasz mnie.
Nie wiem, jak to się stało -
Robię tak dużo, widać tak mało.
Nie wiem jak to się dzieje -
Znów się nie udało, a ja mam nadzieję!
Zrobić...
Nie wiem, jak to się stało -
mleka pilnowałem, ono wykipiało. 

I don't know how it happened
I was keeping an eye on milk, it boiled over.
I don't know how it happens
The more I keep an eye, the more I spill.

Mój dziadek ciągle narzeka, że koszty życia strasznie
wzrosły w dzisiejszych czasach. Mówi:
- "...pamiętam kiedy byłem młody. Mama dała mi 5
złotych na zakupy, a ja wróciłem do domu z pełną
reklamówką - wędliny, mleko, chleb, ser, masło,
konfitury. A teraz co?! Wszędzie te lustra, te kamery!" 

Mama pyta się swego synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja 
o niczym nie wiem.

Pani od biologii pyta Jasia:
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających 
w Afryce.
Na to Jaś:
- 2 małpy i 3 słonie. 

                 W sieci www wyszukał Wiktor Starzyk

Kamil Nowakowski i Kacper Sówka
zadali sobie niebywały trud i
policzyli ile uczniów w szkole nosi
nazwiska na odpowiednie litery
alfabetu. 

I tak: A4, B18, C14, D14, E1, F8,
G20, H10, I2, J9, K42, L5, Ł2, M32,
N3, 03, P29, R10, S30, Ś7, T7,
W21, Z15, Ż3. 

Koleżanko bądź kolego "na U",
czekamy na Ciebie!

freepik.com

.

https://youtu.be/-sYNr-WEtas
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Seria Five Night at Freddy's zostało stworzone przez
Scotta Cawthona. W Fnaf 1 jest czwórka
animatroników: Freddy, Tazlea, Chica the Chicken,
Bonnie the Bunny i Foxy the Pirate Fox. Gramy Mike'm
Shmidt- stróżem nocnym. Mamy też tajemniczą
postać pojawiająca się paranormalnie w naszym
biurze: Golden Freddy'ego. Bronimy się przed
animatronikami kamer, drzwiami oraz światłem. Prąd
mamy ograniczony. Gdy się skończy pojawia się
Freddy i puszcza on swój jingel. Po skończeniu jingla
staje się ciemno wtedy można usłyszeć kroki
Freddy'ego. Gdy przystanie słychać kroki po krótkiej
chwili pojawia się Jumpscare (czyt. dżumpsker).
Bonnie przychodzi z lewej, a Chica z prawej. Bonniego
można zobaczyć w lewych drzwiach Chica można
zobaczyć w prawym oknie Freddy'ego można
zobaczyć na kamerze 4B. Na kamerze Freddy'emu
widać tylko głowę i oczy w cieniu. On unika światła na
kamerze. Gdy inny amatronik pojawi się w jadalni to
wtedy Freddy znika i nie widać go na kamerze. Gdy
jest na kamerze to jeśli nie zamkniemy drzwi i kilka
razy założymy ''zdjemy" to pojawi się jumpsker.
Ciąg dalszy nastąpi...  

Oliwia Zawistowska
Przepisała i korektę wykonała: Julia Słota

Fifa 18
To nowa gra która przedstawia grę w piłkę nożną
różnymi krajami klubami i reprezentacjami kobiet.
W tej grze można zaczynać jako manager, kupować
zawodników i tworzyć kluby. Ta gra kiedyś wychodziła
co dwa lata, a teraz wychodzi co rok. Ogółem chodzi w
tej grze o to, że grasz jednym klubem przeciwko
drugiemu graczowi lub botowi. Są takie tryby
dogrywkowe złota bramka rzuty karne, dogrywka.
Mecze trwają od 4 min. do 15 min.
  Beniamin Kapica
Data wydania: 29 września 2017
Cykl: FIFA
Gatunek: Komputerowa gra sportowa
Platformy: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One,
PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows

.

Kadry z pikniku .

EA Sports

Anna Orlicz Anna Orlicz

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&q=fifa18+data+wydania&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3y7IwNCus0lLPTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqSs1JTSxOVUhJLEkFAO_UPss6AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj9ueSCqZXXAhXDBBoKHdvSA-QQ6BMI3QEoADAW
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&q=fifa18+cykl&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3y7IwNCus0lLMTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqTi3KTC0GADJ0DWM0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj9ueSCqZXXAhXDBBoKHdvSA-QQ6BMI4AEoADAX
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&q=FIFA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3y7IwNCusUuLUz9U3MIrPKjbUUsxOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtSpOLcpMLQYAgvb7GT8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj9ueSCqZXXAhXDBBoKHdvSA-QQmxMI4QEoATAX
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&q=fifa18+gatunek&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3y7IwNCus0pLOKLfST87PyUlNLsnMz9NPT8xNLbZKT80rSi0GANu24JEuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj9ueSCqZXXAhXDBBoKHdvSA-QQ6BMI5AEoADAY
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&q=fifa18+platformy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3y7IwNCus0lLOTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqyEksScsvygUAkK33JTYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj9ueSCqZXXAhXDBBoKHdvSA-QQ6BMI5wEoADAZ
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Beniamin Kapica - Moja przygoda w Anglii

Był sobie pies

Film „Był sobie
pies” opowiada
o przygodach
psa, który ma
wiele przygód 
i ciągle
zastanawia się
nad sensem
życia. 
Pierwsze życie
psa w filmie jest
dosyć krótkie,
jednak w
książce to życie

jest bardziej
rozbudowane:
pies trafia do
domu wielbiciela
psów. 
Drugie życie
jest nieco
dłuższe.
Główny bohater
rodzi się jako 
rudy golden
retriver, ucieka
od matki i trafia
do
ośmioletniego
chłopca, który

nazywa go
Baily. 
Pies kocha
chłopca,
a chłopiec
kocha psa.
Zapraszam do
obejrzenia!

Agnieszka
Proksz

Wprowadziła:
Julia Słota.

W piątek wyjechaliśmy na lotnisko. Trzeba czekać dwie godziny i znowu problem. Na początek poszliśmy do
bramek, a chyba każdy wie, że czeka się tam wieczność. Kiedy przeszliśmy bramki było wielkie sprawdzanie,
czyli ściągało się rzeczy, które mają metal oraz walizki i plecaki/torby. Gdy przeszliśmy (a to zajmowało ok.
5min.) znowu było czekanie. Wystarczyło strzelić kilka snapów, zjeść popcorn i lecimy. Po godzinie byliśmy już
przy bramkach do pojechania do samolotu, tam czekaliśmy tak z 15 minut. Wreszcie weszliśmy do samolotu;
chwilka i startujemy. To był mój pierwszy raz tam; jakieś zabezpieczenia mało mnie interesowały. Wreszcie start.
Dziwnie się czułem, ale już kiedy przylecieliśmy to była dopiero tragedia. Najpierw czekało się na bramkach z 30
minut. Potem okazało się, że jest nuda taka, że nie wiem jaka. Z półtorej godziny siedzieliśmy, a zostało nam
jeszcze z trzy. Gdy przeszliśmy na drugi poziom był tam raj… Najpierw poszliśmy do takiej knajpy, w której
zamówiliśmy: pizzę, coś związane z kurczakiem i coś do picia. Gdy to zjedliśmy to poszliśmy pochodzić po
sklepach. Tam kupiliśmy wodę i wertelsy. Nareszcie czekamy na samolot! Godzinę później wreszcie mamy iść
do punktu 4. No i jestem w punkcie: sprawdzanie i… do samolotu! W samolocie oczywiście przepisy i zasady,
ale po… angielsku. Wreszcie start! Po godzinie czułem jakbyśmy lecieli kwadrans. Po nas przyjechał tata mojego
wujka. Gdy dotarliśmy to siadłem do kompa i grałem w grę o nazwie ROCKET LAUGE, a później poszedłem
spać.
Drugi dzień to ślub więc o tym w innym artykule. Po ślubie pojechaliśmy do domu cioci. Tam czekaliśmy aż do
17.00 żeby wyjechać. Kiedy dojechaliśmy to ja od razu pobiegłem na kanapę. Po 30 minutach poszliśmy na
spacer. Na początek nad morze, ale był przypływ więc poszliśmy drogą. Początkowo przeszliśmy z dwa
kilometry. Po drodze same super samochody, domy, samochody, domy itd. Nagle rodzice powiedzieli, że
wracamy to kolejne 2 km. Tym razem nie na plażę, ale chodnikiem aż do hotelu. Kolejnego dnia było nieciekawie,
ale pojechałem z ciocią, mamą, tatą, babcią i Oliwią do pracy wujka. Było za fajnie więc musiało się coś stać!
Wywróciłem się na mokrym kamieniu. Jeszcze później pojechałem do latarni, a w międzyczasie byłem jeszcze
na basenie. Z tych ciekawych rzeczy to już wszystko. Aaaa, jeszcze zwiedziliśmy latarnię morską. Z powrotem
szliśmy dobre 7 km. Gdy dotarliśmy to był odpływ W 2013 roku zalał nas przypływ… Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć i
to wszystko. Potem poszliśmy do jakiejś restauracjo-kawiarni i na autobus. Na basenie było super: trzy rodzaje
jaccuzzi i jedna zjeżdżalnia oraz wielki basen. No i wyjeżdżamy… O 13.00 mieliśmy wyjechać z domu. Smutno
mi było, bo w Anglii było bardzo fajnie. Znowu odprawa, czekanie 15 minut i wylot. Potem zjedzenie obiadu i
lecimy do Polski. Gdy już przylecieliśmy (lecieliśmy ok. 2h), czekaliśmy na dziadka i pojechaliśmy do domu.

.
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Najmłodsi uczniowie w poszukiwaniu skarbów jesieni,
ostatnich promyków słońca i biedronek!

Co ma wspólnego jesień z łyżką???
Je_sie_nią :-)

"NO NAME" 
i wszystko jasne!

Klasa 2a

Październikowe wydanie
"No Name" przygotował
Zespół w składzie:

A. Galios, A. Proksz, B. Kapica,
J. Słota, K. Nowakowski, 
K. Sówka, M. Kłos, O. Kolano,
O. Zawistowska, W. Starzyk

Szkoła Podstawowa im. Kai
Mireckiej w Nakle Śląskim
Nakło Śl. 42-620, Dworcowa 2

Redakcja czynna w środy 
w godz. 15.30-16.20, s. nr 10.

Klasa 2a

K. Dyszy

K. Dyszy
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