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Kryminalne zagadki Sherlocka Holmesa. Część 2

Żarty super Kaktusa Sprostowanie

..

- Drogi Panie Holmes, przybyłem w bardzo ważnej sprawie. –powiedział klient.
- Jaka to sprawa? -spytał Sherlock.
- Skradziono mi cenne obrazy warte dwa miliony dolarów. –odpowiedział.
- Kiedy się to zdarzyło i o jakiej porze? –zadał pytanie geniusz.
- Był to późny wieczór, a ja czytałem w salonie przy kominku. Nagle usłyszałem trzask drewna o podłogę w
pokoju obok, gdzie trzymam swoje obrazy. Pobiegłem tam zaniepokojony i ujrzałem jak jakaś postać wyskakuje
przez okno mojego mieszkania trzymając dzieła sztuki. –wyjaśnił nieznajomy.
- Co Pan czytał, Panie Redscatter? –zadał kolejne Holmes.
Gość wydawał się bardzo zdziwiony tym pytanie.
- Do czego potrzebna jest Panu ta informacja? –tym razem spytał się klient.
- Mam swoje racje.- odpowiedział Sherlock, a gość powiedział:
- Nie może pan ich mieć.
A tak na serio wypowiedział troche niechętnie:
- Dobrze, więc czytałem wtedy „Dekamero”.
Holmes dalej wypytywał Jasona, ale nie słyszałem ich rozmowy, gdyż się zamysliłem.
Ciąg dalszy nastąpi…                                                                                               Wilczek & Anansi

- Co mówi
brunetka do
blondynki?
Brunetka: Patrz
jaki piękny las.
Blondynka:
-Nie widzę bo
mi drzewa
zasłaniają. 

-Dzień dobry

do czego służą
okulary? 
-Do widzenia.

-Jak się nazywa
pokój w
którym   śpi
Batman?
Batroom.

-Co mówi
lawina

do lawiny?
Spadajmy.  
A czy wy 
znacie jakieś
inne żarty?

       Kaktus 
(opracowanie
Anansi ) 

Do ostatniego
numeru pisma
zakradł 
się błąd.

Nasza
redaktorka
Weronika Hyla 
z klasy 4 b
pomyłkowo
została
podpisana
imieniem
Wiktoria 
za co 
najmocniej, 
z całego serca
przepraszamy.

Co więcej,
Weronika nawet
na drugie imię 
nie ma Wiktoria
tylko Karolina, 

a na trzecie 
planuje wybrać
imię Róża.  
               NN

nie
znany
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Zostań redaktorem i pisz z nami! Nabór na
redaktorów gazety szkolnej No Name trwa!

 

Chcesz zostać
redaktorem?
Zapraszamy w
każdy czwartek
do sali nr 10
na szkolne
kółko
dziennikarskie.

Chciałbyś/abyś
kupić reklamę?
Możesz ją
nabyć za
jedyne 5zł!
Reklamę
można kupić w
sali nr 10,
zawsze w
czwartki od
godz. 13:45 do
15:30.
Zapraszamy!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Oto my, zobacz
nas w pracy:
←←←←←←
Dianka,
Antonina,
Milena i Maciej.

Od paru miesięcy interesuje mnie robienie zdjęć. Mam
pokaźną galerię w telefonie. Jednym z nich jest zdjęcie
jabłka, które trzymałam. Zdjęcie robiłam  około miesiąc
temu.
Drugie zdjęcie to choinka, taka miniaturowa, która stoi
na parapecie. Zdjęcie jest w przybliżeniu, przy oknie,
przez które widać słońce.
Myślę nad tym, aby po ukończeniu klasy ósmej iść do
Sorbony w Tarnowskich Górach na kierunek: fotografia.

                                                                  Aga Galios
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Koronawirus jak  się przed nim chronić?

Nuda zimą? Never RPGi, nuda znika
Savage Worlds

Podręcznik
Savage Worlds
od Shane Lacy
Hensley`s
opisuje
dokładnie 
i ciekawie
zasady RPG
(poszukaj  
w Internecie 
lub zagraj 
z osobą, która
wie o co
chodzi). 
W polskiej
wersji

językowej nie
ma błędów. Nie
tylko jest wersja
dla mistrza gry, 
lecz i dla
pozostałych
graczy.
Polecam
serdecznie 
tą wersję 
z dodatkami
Bardzo ciekawe.
             Anansi

Propozycje
zabaw na
śniegu dla
małych 
i dużych
1.Robienie igloo
2.Jeżdżenie na
sankach,
łyżwach,
nartach, desce 
itp.
3.Robienie
bałwana 
4.Kulig
5.Rzucanie się
śnieżkami

6.Odśnieżanie
podwórka
7. Robienie
aniołka na
śniegu
8. Gra w hokeja
9.Turlanie 
A może masz
jeszcze inny
pomysł?

Dianka

 1.Unikaj bliskiego kontaktu z osobami o takich
objawach:
-Kaszel
-Gorączka powyżej 39 stopni C*
-Problem z oddychaniem
2.Pamiętaj o higienie osobistej czyli często myj ręce.
3.Nie wyjeżdżaj do regionów zarażonych.
 Pomoże ci to w uniknięciu osób zarażonych

Trzymaj się tych zasad a unikniesz zarażenia. 

          Redagowała Anansi Pisał Ksawery Lorenc

.. ..
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Zima jest fajna, ale może być niebezpieczna. Przed Wami
kilka porad na temat zachowania na lodzie i śniegu

Przed
wstąpieniem na
lód:
1. Pamiętaj o
sprawdzeniu
jego grubości.
2. Jeżeli nie
jesteś pewien
czy jest
bezpiecznie nie
ryzykuj, nie
wchodź na lód. 
3. Pamiętaj o
zmieniających
się warunkach
atmosferycznych 

powodujących
osłabienie
struktury lodu.
Na lodzie:
1. Unikaj
miejscowego
przeciążenia.
2. Nie trzymaj
rąk w
kieszeniach /
ogranicza to
twoją swobodę,
uniemożliwiając
reakcję  w
chwili
załamania się
lodu.

3. Po
usłyszeniu
trzeszczenia
lodu
natychmiast
zawróć.
Gdy
zauważymy
osobę pod
którą załamał
się lód w
pierwszej
kolejności:
1. Sprawdzamy
swoje
bezpieczeństwo.

2. Wzywamy
pomoc
3. Próbujemy
podać szalik,
linę, sanki itp.
(jeżeli jest
bezpiecznie)
osobie
poszkodowanej,
pamiętając,
aby nie zbliżać
się zbytnio do
tej osoby.
4. Po
wydobyciu
osoby

poszkodowanej
z wody przykryj
ją jeżeli to
możliwe czymś
ciepłym.
Opracowała
Julka Kubas

ŁJ
Szkolny wypad na narty
2017
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Zapoznanie z walentynkami
Jak wiecie raz do roku są walentynki, jak nie wiecie to
już wiecie! W każde walentynki można przesłać sobie
walentynkę. W naszej szkole mamy specjalne pudło
walentynkowe, do którego można wrzucić karteczkę.
                                                     Diana Klimasz

Na okładce sympatyczne wyznania, które zebrała dla
Was Anansi!

Przepisy wybrał dla Was Wicio! W następnym numerze kolejne
wspaniałości oraz wywiad z Panem Jerzym Mołodijem! Polecam!

500 g mąki, 2 jajka, 180 ml mleka, 60 g cukru, 30 g masła, 30 g świeżych
drożdży, ponadto: 1 rozmącone jajko, nutella

1. Mleko podgrzać do temperatury pokojowej. Drożdże i 1 łyżeczkę
cukru rozpuścić w 2 łyżkach mleka. Odstawić, by zaczęły pracować.
Mąkę przesiać przez sitko. Jajka ubić z pozostałym cukrem. Masło
roztopić i dodać do mleka (mieszanina ma mieć temp. pokojową). Do
mąki dodać ubite jajka, drożdże i masło z mlekiem. Wyrabiać ciasto.
Wyrobione, elastyczne ciasto odstawić w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia. Powinno podwoić objętość.
2. Ciasto wyłożyć na stolnicę. Podzielić na 4 równe części. Każdą
część cienko rozwałkować. Powinna mieć średnicę ok. 24 cm.
Pierwszy placek ułożyć na wyłożonej papierem do pieczenia formie
do tarty. Posmarować go nutellą, pozostawiając nieco wolnej
przestrzeni od brzegu.Czynność powtórzyć z drugim i trzecim
plackiem.
Na wierzch ułożyć ostatni krążek drożdżowy. Brzegi ciasta lekko
docisnąć.
3. Ciasto pokroić jak tort, na 16 kawałków, pozostawiając nie naciętą
część od środka. Każdy wycięty kawałek przekręcić 2 razy. Jeden
kawałek w prawo, drugi w lewo, trzeci w prawo, czwarty w lewo itd.
Brzegi ciasta łączymy ze sobą i dociskamy do formy. Przykryć ciasto
i pozostawić do napuszenia.
Wierzch ciasta posmarować rozmąconym jajkiem. Piec w nagrzanym
piekarniku 180°C ok. 20 minut.

Nasi szachiści
na II miejscu w
Pierwszym
Gminnym 

Konkursie
Szachowym!
Gratulacje dla
zawodników 

i trenera, 
p. J. Mołodija!
                NN

No Name i
wszystko jasne!

Wydanie przygotował 
Zespół Redakcyjny w składzie:

Antonina Piofczyk
Gabriela Buczek
Ksawery Lorenc
Oliwia Zawistowska
Maciej Sulik
Milena Piątek
Agnieszka Proksz
Diana Klimasz
Julia Kubas
Wiktor Bonna
Weronika Hyla
Mirosława Wrodarczyk

Szkoła Podstawowa im. Kai
Mireckiej w Nakle Śląskim
Nakło Śląskie, Dworcowa 2

Zapraszamy w każdy czwartek 
w godz. 13.45 - 15.30 do sali 
nr 10.
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Czwarty Śląski Festiwal Nauki w Katowicach odwiedziła
Antonina

Festiwal Został Podzielony na 6 głównych stref, Techniki, Medycyny i Zdrowia, Przyrody, Nauk Ścisłych,
Sztuki i Nauk Humanistyczno-Społecznych. W każdej z nich były najróżniejsze wystawy poświęcone
tematu strefy.
Na Dziale Techniki były ciekawe mechanizmy i zbudować kartonowego drona, a także jak rzadkie ma się
linie papilarne.
Na Dziale Medycyny i Zdrowia można było zobaczyć skład ciała czyli, ciśnienie tętnicze, glikemię, bmi,
%tkanki tłuszczowej, %tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej trzewnej. 
Na Dziale Przyrody można było wykopać kryształ gipsu i fluorytu i dowiedzieć się jak twardy jest kalcyt. 
Na Dziale Nauk Ścisłych można było zobaczyć najróżniejsze eksperymenty i dowiedzieć się jak robiono
sztuczną krew do filmów. 
Na Dziale Sztuki można było zrobić dzieło z linorytu. 
Na Dziale Nauk Humanistyczno-Społecznych można było napisać test z polskiego i dowiedzieć się jak
dobrze zna się nasz język.
Jeśli nie byłeś zapraszamy za rok!        
                                                                                                 Redagowała: Anansi Pisał: Ksawery Lorenc

Podoba wam
się jakaś
dziewczyna,
chcecie jej
wyznać miłość,
nie chcenie się
narazić na
wyśmianie?
Przed Wami
pomysł na list
miłosny. 
Jak go
przygotować?
POTRZEBUJECIE:
·  Kartka białego
papieru do
ksera
·  Zapalniczka
·  Brązowa
bibuła
·  Czerwony
tusz do pióra
·  Pióro [nie jest
oczywiste]

·  Lak albo
czerwona
kredka
świecowa
·  Korek i
złotówka
·  Rzemyk
Podpal brzegi
kartki, pilnuj,
żeby kartka nie
spaliła się.
Namocz bibułę. 
Przykładaj
kawałki biały do
kartki, ale
uważaj  żeby
nie wyschły i je
odklejaj.
Napisz
czerwonym
tuszem
wyznanie
miłosne. Zwiń 

kartkę  i zwiąż
ją rzemykiem.
Rozgrzej lak
albo czerwoną
kredkę, a do
korka przyklej
złotówkę . Wylej
czerwoną
kredkę  albo lak
na związanie i
przybij
pieczątkę.
GOTOWE
Teraz daj do
plecaka swojej
wybranki!           
                           
                 
 Anansi

Miłość 

Miłość to jest takie coś, że zakochasz się
od pierwszego wejrzenia. Próbujesz
rozkochać tę osobę w sobie dając jej różne
słodkości, będąc dla tej osoby miłym i
zapraszając ją do kina, kawiarni, wesołego
miasteczka, parku. Przez kilka lat lub
miesięcy możesz ukrywać, że w tej osobie
się kochasz lecz kiedyś musisz jej to
wyznać. Najlepiej w jakimś pięknym miejscu
dając jej jakiś drobny upominek. 
                                   Gabriela Buczek
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Kącik kulinarny Maćka

Ruszają zapisy do szkoły! Masz 
w domu 6-7 latka? Przekaż rodzicom!

Przerywnik

.

..

BROWNIE
SKŁADNIKI
1 tabliczka gorzkiej czekolady (10 dag)        Śmietanka 30%
(średnio300ml)
1 opakowanie kremu mascarone 
2 tabliczki mlecznej czekolady (razem 20 dag)
1/2 szklanki mąki
10 dag masła
1 szklanka cukru
4 jajka
2 łyżki ekstraktu waniliowego

1. Jajka wbij do miseczki, dodaj ekstrakt waniliowy i cukier, dokładnie
wymieszaj.

2. Połamane oba rodzaje czekolady włóż do rondla. Dodaj masło.
Rozpuść na małym ogniu. Dodaj masę jajeczną i mąkę. Wymieszaj
energicznie, by nie było grudek mąki.

3. Przełóż do formy wyłożonej pergaminem (25 cm na 25 cm) i wstaw
do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piecz 25 minut, jeśli
chcesz, by środek był mocno wilgotny lub 35 minut, jeśli lubisz ciasto
bardziej suche

.

MW

..

.
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W ostatnich tygodniach No Name nawiązało współpracę z
miłośnikami historii. Na początek: KONKURS

Regulamin konkursu historycznego,,Historia mojego domu( posesji)”

Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim wspólnie ze
stowarzyszeniem Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga. Celem konkursu jest zainteresowanie
nakielskich dzieci i młodzieży lokalna historią. Uświadomienie, że historia dzieje się na naszych oczach, że to
co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu jest ważne i że za chwilę stanie się historią i że jest to ważny
element budujący naszą osobowość i tożsamość.
W ramach projektu można spisać historię domu w którym się mieszka, historię domu swoich rodziców lub
dziadków lub domu, który został sprzedany a należał do rodziny uczestnika konkursu. Mieszkający w domu lub
mieszkaniu wynajmowanym - uczestnik konkursu może poprosić właściciela o udostępnienie odpowiednich
danych, mieszkaniec bloku lub domu gminnego mogą opisać historię jego wybudowania i historie
wprowadzenia się do niego. Opis domu powinien opierać się na konkretnych danych, co pozwoli umiejscowić
zdarzenie w czasie i przestrzeni. Ważne by pokazać wygląd domu (zdjęcia , rysunki) można napisać o innych
elementach związanych z budynkiem tj. inne budynki , wielkość działki ,opis ogrodu, położenie geograficzne
domu (ulica, która część Nakła Śląskiego)
Praca może być jednoosobowa lub zbiorowa. Konkurs dotyczy wszystkich klas szkoły podstawowej. Technika
opisu dowolna ( rysunek, wiersz, opis ) Prace będzie oceniać komisja trzyosobowa w dwóch kategoriach :
konkurs dla klas I- III i IV – VIII. Format prac A4 , technika opisu – druk.
Termin składania prac do 20.04 2020 r. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem i przekazane do
wychowawcy klasy, który przekaże je dalej członkom komisji w składzie : Andrzej Reimer, Damian Nowara
,Jerzy Mołodij.
Nagrody: pamiątkowe dyplomy, oceny z historii, drobne upominki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas
biegu na orientacje w czerwcu br.

                                                                                                                                     Jerzy Mołodij

Noworoczny
wiersz

Nowy rok się
toczy powoli
śnieg leci wolno
czas jest bez
końca niektórzy
czekają aż
spadnie
pierwszy śnieg
w piecu węgiel
trzeba dokładać
by nie zgasło 
i aby w domu
było ciepło

trzeba drewno
rąbać i węgiel
kupić na zapas
niektórzy myślą
o swojej
przyszłości jak
będą dorośli
znajdą prace ale
kiedy jest
zimowy okres
czasu to będzie
trudniej trzeba
drogi odśnieżać
chodniki a gdy
jest jesienny
okres czasu

to trzeba robić
jesienne
porządki
zgarniać liście 
i je wrzucać do
worka ścinać
gałązki by nowe
urosły.
Gabrysia
Buczek

- Na pustyni jest się trochę samotnym. 
- Równie samotnym jest się wśród ludzi.
Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za
to, co oswoiłeś. Antoine de Saint-Exupéry -
Mały Książę
Kiedy się zgubisz w życiu, nie bój się
zapytać o drogę. Tylko pamiętaj, nie pytaj
tej istoty stojącej w kącie pokoju. Ona też
nie wie, gdzie jest. Marco Kubiś -
Koszmarne istoty, które spotykasz każdego
dnia

                           Cytaty wybrała Gabi B.

https://lubimyczytac.pl/autor/14276/antoine-de-saint-exupery
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/20946/maly-ksiaze
https://lubimyczytac.pl/autor/14276/antoine-de-saint-exupery
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/20946/maly-ksiaze
https://lubimyczytac.pl/autor/149613/marco-kubis
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4805363/koszmarne-istoty-ktore-spotykasz-kazdego-dnia
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STAR WARS
Ciekawostki, 
o których na 
nie słyszeliście
Część 1.

"Mroczne Widmo"
Plany zdjęciowe zbudowane były tylko do wysokości wzrostu aktorów, a
graficy komputerowi wklejali resztę. Ale Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) był
tak wysoki (193), że przebudowa dekoracji pochłonęła dodatkowo
$150,000.

Darth Maul mruga tylko raz oczami w całym filmie.
Gdy w amerykańskich kinach pojawił się zwiastun "Mrocznego widma",
zaobserwowano 75% wzrost sprzedaży biletów. Wielu widzów kupowało
bilet tylko po to, by zobaczyć ten zwiastun - wychodziło zaraz po nim.

"Atak klonów"
Pod uwagę do roli Anakina brany był Leonardo DiCaprio, Ryan
Phillippe, Colin Hanks, Paul Walker, Jonathan Brandis oraz około 400
innych kandydatów!

Gdy Padme spada ze statku po strzale Dooku, słychać jej krzyk, ale jej
usta nie poruszają się.

"Zemsta Sithów"
Podczas ostatecznej walki Anakina i Obi-Wana, na ziemi leżą ciała, które
pojawiają się i znikają między ujęciami.  Poke Doq

Ad Astra

Seria gwałtownych przypływów energii pochodzących z Neptuna zaczyna zagrażać całemu Układowi
Słonecznemu. Amerykanie dochodzą do wniosku, że związek z tym może mieć załoga zaginionego przed
kilkunastoma laty w tamtej okolicy Projektu Lima, którym dowodził uznany za zmarłego Clifford McBride
(Tommy Lee Jones), najbardziej zasłużony współczesny astronauta. Dowództwo prosi jego syna, Roya (Brad
Pitt), który również zajmuje się badaniem kosmosu, żeby wysłał z Marsa wiadomość do ojca.  McBride wyrusza
na wyprawę na granice Układu Słonecznego. W czasie swej podróży, napotka na swojej drodze nieziemskie
trudności, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie. 
Poke Doq

"Harley Quinn: Ptaki Nocy", a właściwie Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn),
ooo tak! Ktoś ostro odpłynął przy tworzeniu tytułu (właściwie przy tworzeniu całego filmu)
Gdy trzęsący przestępczym półświatkiem Gotham City złoczyńca znany jako Czarna Maska (Ewan McGregor)
dowiaduje się, że Harley nie jest już chroniona przez Jokera (co? Jak to?!) postanawia się jej pozbyć. Przed
śmiercią ratuje ją jedynie fakt, że wie, kto aktualnie jest w posiadaniu diamentu, na którym bardzo Czarnej
Masce zależy (jakiego diamentu!) 
Diament ten posiada spisy numerów kont wymordowanej rodziny mafijnej.
Harley musi zawrzeć kruchy i niebezpieczny sojusz z kilkoma innymi kobietami:
zdegradowaną policjantką Renee Montoyą (Rosie Perez), piosenkarką o pseudonimie Czarny Kanarek (Jurnee
Smollett-Bell) i tajemniczą mścicielką znaną jako Łowczyni (Mary Elizabeth Winstead).
(Jessu! Kto wymyślał te pseudonimy?!)
Film pełen jest brutalnych zachowań (ooooo tak!) takich jak np. łamanie obu nóg w... dość oryginalny sposób. 
Praktycznie każda sytuacja jest obrócona w żart lub przedstawiona w sposób dość komiczny.

Nowa historia szanownej pani Quinn jest godna polecenia, jednak nie dla młodych widzów. Poke Doq
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