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I Ty, i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem...ikołajem

Mija kolejny rok i zbliżają się długo oczekiwane, magiczne Święta Bożego
Narodzenia. Niech magia sprawi, że radość i miłość zawita 
do każdego domu, a nadzieja, spokój i szczęście zagoszczą w sercu
każdego z nas. Życzymy Wam najpiękniejszych Świąt i pomyślnego
Nowego 2020 Roku.                                                           Wiktoria H. & NN

Cicha noc, święta
noc,

Pastuszkowie 
od swych trzód

Biegną wielce
zadziwieni

Za anielskim
głosem pieni

Gdzie się spełnił
cud,

Gdzie się spełnił
cud.

Silent night, 
holy night,

All is calm, 
all is bright.

Round yon virgin
mother and child.

Holy infant so
tender and mild.

Sleep in heavenly
peace.

Sleep in heavenly
peace.

Dnia 06.12.2019
obchodziliśmy
w naszej szkole
dzień Świętego
Mikołaja� Uczniowie
uczcili ten dzień
zachowaniem oraz
odpowiednim
strojem� Zostały
także wybrane
najlepsze
przebrania za
Świętego Mikołaja��

1 miejsce ex aequo
zdobyła uczennica
klasy 3a Alicja
Kokott oraz uczeń
klasy 3b
Aleksander
Czerwik oraz dwa
wyróżnienia dla
uczennic klasy 4b
Niny Wańczyk i
Diany Klimasz.
Gratulacje dla
wszystkich

Świetych, oby dalej
byliście tak
grzeczni w
przyszłym roku����
Do zobaczenia za
rok� ️
Samorząd szkolny 
i opiekunowie mgr
M.Nierychło 
i mgr P. Morawiec.

.

Zwycięzcy

.

PM

PM

PM
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Pogoda na zimę
Zima to wyjątkowa pora roku, to czas zróżnicowanych temperatur i wesołych zabaw na śniegu. To bardzo
lubiana przez dzieci pora roku, ale przez dorosłych niekoniecznie. Chociaż jeszcze mijają ostatnie dni jesieni 
i nasuwają się myśli o zimie, większość z nas już zastanawia się nad tym, jaka będzie zima 2019/2020. 
Pełna mrozu i śniegu, czy raczej ciepła z jesienną aurą? Jaką zimę przewidują meteorolodzy?

Pogoda na zimę. Ale co na nas czeka w tym roku?
Otóż amerykańscy meteorolodzy jednego z najpopularniejszych portali pogodowych AccuWeather uważają, 
że zbliżająca zima w Europie będzie bardzo różnorodna w zależności od regionu.

W grudniu na terenie Polski będzie zmienna pogoda z deszczem i z mokrym śniegiem.
Natomiast mrozy przywidują już na początek stycznia.
W zachodniej części kraju pierwszy miesiąc zimy będzie ciepły z jesienną aurą.
Opadom deszczu będą towarzyszyły dość wysokie temperatury jak dla zimy.

Inaczej będzie na wschodzie, gdzie na Polaków będzie czekać śnieżna i mroźna zima. Taką pogodę spowodują
silne ataki mroźnego powietrza z Syberii.

Pogoda na zimę. Pogoda na styczeń i luty 2020
W styczniu i lutym Polacy mogą się spodziewać poważnego ochłodzenia. Meteorolodzy przewidują silne mrozy,
ale nie będzie to zima stulecia. Jednak lepiej wyciągnąć z szaf najgrubsze kurtki i kupić rękawiczki 
z szalikiem, bo w takiej porze na pewno się przydadzą.
Natomiast inna prognoza pogody mówi, że zamiast hałd śniegu i silnego mrozu, pierwszy miesiąc przyszłego
roku będzie ciepły i przeniesie deszcze. Meteorolodzy z Silver Spring w stanie Maryland uważają, że na
Polaków będzie czekać krótka i lekka zima. Tak naprawdę pogoda zimą będzie nieprzewidywalna.
                                                                                                                                                      Ksawery L.

.

W Ten
Świąteczny
Czas,Niech
miłość będzie w
nas, pokój
wokół niech
panuje
A nad złem

dobro króluje!
  Życzymy: 
  Wesołych
Świąt Bożego
Narodzenia, 
  dużo zdrowia,
fajnych
prezentów

i pomyślnego
nowego roku
2019/2020

Pokoloruj mnie.

Jedzie Mikołaj, jedzie szybko saniami, ogromny ma
wór z prezentami. Obdarowuje tylko grzeczne dzieci
kto niegrzeczny z rózgą do domu poleci. Ja z moim
bratem byliśmy grzeczni na maksa, dlatego jesteśmy
pewni, że nie dostaniemy rózgi czy klapsa. Czekamy
na Ciebie Mikołaju, odwiedź nas i wracaj do swojego
kraju. Nasz tata dzielnie broni granic Polski, wróć do
nas przyszłym roku wesoły i beztroski. 
 Autor:Nieznany       Stronę opracował: Ksawery L

.
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https://bialystok.naszemiasto.pl/tag/prognoza-pogody.html#utm_medium=alz&utm_source=gazetakrakowska.pl&utm_campaign=artykul
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XVIII TURNIEJ O CZAPKĘ
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Z klas 4-6 wygrała 6B.
Z klas 7 i 8 wygrała 8B.

Gabriela B. przypomina: 
Szkolne zasady

1.  Nie wchodzić w żadne bójki.
2.  Nie przeklinać.
3.  Nie palić e-papierosów i innych używek
4.  Nie krzyczeć podczas lekcji i przerw.
5.  Nie używać telefonu w szkole.
6.  Nie wyśmiewać się z innych dzieci.
7.  Nie szarpać się za włosy.
8.  Nie biegać podczas przerw.
9.  Nie robić niemiłych żartów.

Święty Mikołaj w Nakle Śląskim
W kościele był Święty Mikołaj.
Wszystkie dzieci się bawiły, śmiały i nie
tylko, ale było bardzo duży tłok.
Jak byłaś/eś w kościele w piątek
6.12.2019r. to była bardzo fajna zabawa,
ale jak Cię nie było, to w następnym
roku na pewno pójdziesz. Zawsze jak
pójdziesz na Mikołaja w kościele, to na
pewno dostaniesz prezent i usiądziesz
na kolanach  Świętego Mikołaja, ale nie
zapomnij iść na RORATY:) :) :) :)  Diana

Nauczyciele marzą o
prezentach: JS - SPA,
AM: Kanary, RS -
farby olejne, MN -
święty spokój...
                  Mateusz Ś.

.
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Anansi poleca:
Projekt społeczny - Jak było w historii?

Rozszyfrujesz
mnie??

Grupa uczniów z technikum (Śląskich Technicznych Zakładów
Naukowych, m.in. nasz absolwent, Maciej Piofczyk) tworzy na
Facebooku i Instagramie kalendarium, które ma na celu dotarcie do
młodzieży z historią. W czwartek 28.11.2019 r. ukazał się taki oto post:
Z okazji ostatniego czwartku w miesiącu odkopaliśmy dla was parę
ciekawostek.
Polska:
28 listopada 1621 roku (IV wojna polsko-szwedzka) zwycięstwo wojsk
polskich w bitwie nad Kropimojzą.
Świat:
28 listopada 1943 roku w Teheranie rozpoczęła się konferencja Wielkiej
Trójki w której uczestniczyli Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin D.
Roosevelt
Zmarli:
Enrico Fermi- włoski fizyk teoretyk. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
fizyki za wytworzenie w reakcjach z neutronami nowych pierwiastków
promieniotwórczych. Zajmował się fizyką jądrową. Był współtwórcą
pierwszego na świecie reaktora jądrowego (Chicago) – zaprojektował go i
uruchomił 2 grudnia 1942.
Urodzeni:
28 listopada 1948 roku urodziła się polska reżyserka filmowa Agnieszka
Holland. Wyreżyserowała takie filmy jak: "W ciemności" oraz "Obywatel
                                                                                        Anansi

Józef Stalin

.

Rozwiąż wielką
zagadkę
Są
to dwa szyfry.
Szyfr obrazowy
i szyfr cezara.

Anansi

 Szyfr Cezara

Jeden z najstarszych sposobów szyfrowania pochodzi od Juliusza
Cezara, który szyfrował swoją korespondencję z Cyceronem. Sposób ten
polegał na tym, że zamiast każdej litery pisał literę występującą w
alfabecie trzy miejsca dalej. Tak więc, jeśli użyjemy dzisiejszego alfabetu
łacińskiego: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz to zamiast c będziemy pisać f,
zamiast g piszemy j, zamiast y piszemy b. Alfabet traktujemy cyklicznie,
tzn. po ostatniej literze z następuje ponownie litera a itd.
System kryptograficzny to sposób szyfrowania. W powyższym
przykładzie polega on na tym, że zamiast danej litery alfabetu piszemy
literę występującą w tym samym alfabecie ileś miejsc dalej. System
kryptograficzny polega tu na pisaniu litery stojącej k miejsc dalej, a liczba
k jest kluczem. Szyfrowanie więc polega na wyborze algorytmu
szyfrowania, zwanego systemem kryptograficznym i pewnych
parametrów, od których ten szyfr jest zależny, nazywanych kluczem
szyfrowania.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

                                                                             Anansi & Mateusz Ś.
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Kącik recenzenta książek.
Remigiusz Mróz:
Iluzjonista
"Iluzjonista", czyli kolejna część jednej z najlepszych
książek R. Mroza - "Behawiorysty".
Streszczenie brzmi mniej więcej tak:
W 1988 roku Gerard Edling prowadził śledztwo, 
które zakończyło się ujęciem i skazaniem sprawcy
serii zagadkowych zabójstw. Z racji ich tajemniczego
charakteru, w kronikach kryminalnych morderca
nazywany był Iluzjonistą – długo zwodził śledczych, 
a zabójstw dokonywał tak, by dowody wskazywały 
na inne osoby. Jego ofiar nie łączyło nic poza tym, 
że na ich skórze znajdował się wypalony znak
zapytania.
Ponad trzydzieści lat później na jednym z opolskich
kąpielisk odnalezione zostaje ciało z podpisem
Iluzjonisty, a sposób działania sprawcy łudząco
przypomina czarną serię, która niegdyś wstrząsnęła
miastem. Prowadzenie dochodzenia utrudnia fakt, 
że akta dawnej sprawy zaginęły, a osoby z nią
związane albo milczą, albo znikają 
w niewyjaśnionych okolicznościach.
Jedynym, który może pomóc prokuraturze, jest
wydalony ze służby Edling, skrywający własne
tajemnice związane z dawnymi wydarzeniami…
Akcja wciąga od pierwszego zdania, jednak nie
wszystkim może się spodobać to, iż jest aż
tak...pomieszana, co chwilę pojawia się przeskok 
w czasie od "teraz" do "niegdyś".  
                                                           Poke Doq

Kryminalne zagadki Sherlocka Holmesa

Zapukałem do mieszkania przy Baker Street.
Usłyszałem głos przyjaciela mówiący:
- Proszę, Watson .
Wszedłem do mieszkania .
- Skąd wiedziałeś że to ja? –zapytałem.
- Czułem twoje ulubione cygaro marki Camel. –
odpowiedział mój przyjaciel.
- Popatrz na depesze, którą dostałem dzisiaj rano. –
Podał mi ją.
Nadawcą był tajemniczy Redscatter. Otworzyłem list 
i zacząłem czytać. Jego pismo było niechlujne 
i szybkie, jakby pisał w dużym pośpiechu. Okazało
się, że  przyjdzie o ósmej wieczorem.
Właśnie zbliżała się wyznaczona godzina. Nagle
rozległo się pukanie do drzwi. Podszedłem 
i otworzyłem wrota.  Był to mężczyzna o rudych
włosach i zielonych oczach, niskiej posturze,
wyrazistych kościach policzkowych. Ubrany był 
w garnitur oraz czarny płaszcz założony niedbale 
na ramiona. Przedstawił mi się nazwiskiem podanym
w liście. Zaprowadziłem go do Holmesa, który siedział
za swoim biurkiem.
Ciąg dalszy nastąpi…

                                                   Anansi & Wilczek

Świąteczny wiersz
Zaczyna powoli robić się zimno, wtedy zaczyna padać
śnieg i czas szybko upływa, a z czasem zbliżają się
Święta. 
Wtedy jest pełno uśmiechów od dzieci, tyle radości 
i najważniejsze prezenty.
Każde dziecko myśli, co dostanie pod choinkę.
Wszyscy czekają, jedzą czekoladki z kalendarza aż
nadejdzie cud Boży. Wszyscy czekają na Mikołaja,
kiedy zostawi po sobie okruszki ciastka, wypite mleko
i prezenty.  
                                                   Gabriela Buczek

. .
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Gdy wiosenne słonko raźniej przygrzało, wiosenny motylek cytrynek postanowił rozprostować skrzydełka. Pofrunął nad wiosenną łakę spijać nektar z kwiatów. –Brr!

Pospieszyłem się – wzdrygnął się z zimna i już chciał się schować kielichu kwiatka.

Gdy nagle Usłyszał okrzyk:
-O! Motylek. Chyba wyfrunął z cieplutkiej motylarni – Musimy go złapać i zanieść do jego domku.
I nie obejrzał się nawet, a raczej nie ruszył nawet skrzydełkiem, gdy znalazł się w malutkich rączkach 
zatroskanej dziewczynki. Ta szybciutko pobiegła w stronę niezwykłej motyl arni odsunęła zasłonkę i wpuściła
zgubę do środka. Przerażony motyl odzyskał wigor.
-Ale tu cieplutko! Miło! Tyle wspaniałych motyli wokoło, nektaru do picia czy to z owoców, czy kwiatów. Istny
motyli raj!
Inne Motyle – egzotyczni mieszkańcy palmiarni przyjeli gościa życzliwie, serdecznie. Ciepło, miło, bezpiecznie
w towarzystwie egzotycznych piękności.
Ale co się dzieję?! Nasz cytrynek coraz bardziej wzdycha, smuci i nie chce latać. Tęskni!
-Czemu się smucisz? – dziwią się piękne motyle.
-Za czym tęsknisz? – wypytują zatroskane. – Masz tutaj wszystko, co jest potrzebne do życia motylowi.
-Ale… - westchnął nasz cytrynek – brakuje mi… wolności.
-Wolności? – zdziwiły się skrzydlate piękności.
-Wolności.
-Co to znaczy? Czy tutaj nie możesz swobodnie latać?! Czego więcej potrzeba do szczęścia motylowi?
-O! – westchnął cytrynek – swobody latania, widoku błękitu nieba, złotych promyków słonka i różnobarwnych
kwiatów, z którymi psotny wietrzyk lubi pofiglować.
-Coś podobnego! Tutaj jest też jasno, ciepło i miło – przekonywały zasmuconego cytrynka inne motyle.
-A przede wszystkim bezpiecznie – dodał niebieskoskrzydły motyl.
-Ale nie ma to jak wolność! – trwał przy swoim zdaniu cytrynek.
-Jak wygląda niebo? – zaciekawił się niebieskoskrzydły motyl.
-Twoje skrzydełka są koloru nieba – westchnął cytrynek.

                                                                          Cd. w następnym numerze NN. Opracowanie: Ksawery L.

Maria Nienartowicz: Spotkanie w pociągu

Opowiadanie otrzymała od pisarki klasa 7 a w... pociągu!

Do właścicieli lub przyszłych właścicieli piesków: Porady 

Wychodzić z psem często na spacery, aby się przyzwyczaił do chodzenia na podwórko.
Nie rozpieszczać za bardzo psa,
bo będzie otyły i leniwy na zabawę z właścicielem.
Pies musi nosić obrożę, bo jak ucieknie z domu to będzie poszukiwany.
Pies musi nosić obrożę z adresem domu właściciela. Pamiętacie Cezarka, o którym mówił p.
Wójt na akademii? Cezarek wrócił do właścicielki dzięki pewnej informacji na obróżce.
Małe pieski muszą jeść mokrą karmę, a większe suchą.
Psy, które są nieodpowiednie dla dzieci muszą nosić kaganiec.
Psy mają być wytresowane  i muszą być szczepione. 

Gabriela B.

Nowy
numer No
Name już w
lutym!
W nim
kolejny
wywiad, 
na który
czekacie!
Czekamy
na Wasze
propozycje.
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Wicio poleca: Kapuśniaczek

Wiktoria Hyla: 
Pomysł na kartkę świąteczną

Na Name 
i wszystko jasne

Wydanie
opracował
Zespół w
składzie: 

Antonina
Piofczyk,
Ksawery
Lorenc,
Weronika
Hyla, 
Oliwia
Zawistowska,
Gabriela
Buczek
Agnieszka
Proksz

Mateusz
Świderski
Wiktor Bonna
Mirosława
Wrodarczyk

SP im. 
Kai Mireckiej 
w Nakle
Śląskim
ul. Dworcowa
Kontakt:
spnaklo@
gmail.com

Potrzebny nam
będzie: 
klej na gorąco,
koraliki,
kolorowa kartka
wstążka. 

1. Składamy
kartkę na pół.

2. Na pierwszej
stronie 
przyklejamy
koraliki (kształt
bombki) 
oraz wstążkę
(jako kokardę).

3. Wewnątrz
kartki piszemy
życzenia.
Gotowe!

Kartkę
możemy
wręczyć, 
albo przesłać
pocztą. 
Na pewno
sprawi komuś
radość, 
a o to chodzi 
w Święta!

Weronika Hyla .

SKŁADNIKI na 4 - 6
PORCJI

500 g żeberek wieprzowych
100 g wędzonego surowego
boczku
400 g kiszonej kapusty
600 g ziemniaków
2 litry zimnej wody
1 cebula
1 duża marchewka
1 pietruszka
kawałek selera
2 gałązki natki pietruszki
przyprawy: ok. 1 i 1/2 łyżeczki
soli, ok. 1/3 łyżeczki
zmielonego pieprzu, 1 listek
laurowy, 1 ziele angielskie, 1
łyżeczka kminku, 1 łyżka
suszonego majeranku
1 łyżka masła klarowanego lub
oleju
1 łyżka mąki

Mięso opłukać, pokroić na 2 lub 3 części. Włożyć do dużego garnka, wlać
zimną wodę, dodać sól i zagotować. Zszumować, zmniejszyć ogień,
przykryć i gotować przez ok. 40 minut.
Marchewkę, pietruszkę i selera obrać. Cebuli nie obierać, umyć.
Warzywa włożyć do zupy, dodać: listek laurowy, ziele angielskie,
przykryć i gotować na umiarkowanym ogniu przez ok. 30 minut.
Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Dodać do zupy, zagotować, 
przykryć i gotować na małym ogniu przez ok. 10 minut.
Dodać przepłukaną na sitku i posiekaną kiszoną kapustę oraz kminek 
i majeranek, gotować przez ok. 20 minut. Na koniec usunąć cebulę,
selera, pietruszkę i natkę.
Dodać świeżo zmielony czarny pieprz, wywar spróbować, w razie
potrzeby dodać jeszcze pół łyżeczki soli.
Boczek pokroić na plasterki a później na paski. Rozgrzać małą patelnię 
z łyżką masła klarowanego lub oleju, dodać boczek i na wolnym ogniu
zrumienić z dwóch stron (ok. 10 minut).
Boczek przełożyć do garnka z zupą a na pozostałym tłuszczu podsmażyć
mąkę mieszając drewnianą łyżką, następnie wlewać do niej stopniowo
wywar energicznie mieszając łyżką. Przelać wszystko 
do garnka z zupą i zagotować. Gotować przez 10 minut.
Marchewkę wyjąć z wywaru, po przestudzeniu zetrzeć na tarce 
o dużych oczkach i włożyć z powrotem do zupy.

                                                                         SMACZNEGO!!

www
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Na specjalne życzenie czytelników No Name - wywiad 
z pedagogiem szkolnym, p. Piotrem Morawcem

Piotr Morawiec

To jest
miejsce na
Twoje
ogłoszenie,
zaproszenie,
reklamę.

Koszt: 5 zł

Polecamy!

Agnieszka Proksz: Kim chciał Pan zostać, gdy był uczniem?
Piotr Morawiec: Chciałem być księdzem oraz policjantem. Byłem w seminarium oraz w szkole policyjnej.
AP: Czy oprócz naszej szkoły pracował Pan gdzieś jeszcze?
PM: Tak, m.in. jako konserwator w szkole w Orzechu, jako szef kuchni w hotelu trzygwiazdkowym oraz jako
wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Aktualnie w naszej szkole uzyskałem kolejny stopień
awansu zawodowego.
AP: Gratulacje! Które przedmioty szkolne należały do Pana ulubionych, a które do znienawidzonych?
PM: Z ulubionych to chyba geografia i informatyka, a ze znienawidzonych to matematyka, fizyka i chemia.
AP: Czy ma Pan jakieś hobby?
PM: Tak, wędkarstwo i gry komputerowe. Najbardziej lubię gry strategiczne, m.in. "Diablo". Ponadto jestem
zasłużonym honorowym dawcą krwi.
AP: Brawo! Wielka sprawa! Czy ma Pan jakieś zwierzę?
PM: Kota, Pimpka.
AP: Czy miał pan czerwone paski na świadectwach szkolnych?
PM: Nie, nigdy, ale w technikum zabrakło mi 0,1 do paska.
AP: Teraz prostsze pytanie! Jaka jest Pana ulubiona książka, serial, film?
PM: Z seriali to złomowisko.pl, Policjantki i policjanci, Kuchenne rewolucje i W-11. Książka oraz film - Hobbit.
AP: Jakie były Pana ulubione książki, filmy i seriale w czasach szkolnych?
PM: Bardzo lubiłem film Cast Away: Poza światem i serial Esmeralda, a z książek trudno wskazać konkretną,
ale lubiłem czytać ogrodnicze.
AP: Było pytanie o serial, film i książkę, więc nie może zabraknąć pytania o muzykę. Jaki jest Pana ulubiony
zespół, wykonawca.
PM: Nie mam ulubionych, lubię to co mi wpadnie w ucho.
AP: W poprzednim wywiadzie padło pytanie dotyczące ulubionej potrawy. Jaka jest Pana?
PM: Spaghetti bolognese, kluski, ryba w occie.
AP: Dziękuję za rozmowę.
PM: Dziękuję.
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http://xn--zomowisko-qub.pl
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