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9001,57 zł!!! Padł kolejny rekord w akcji
"Śpieszmy się pomagać"!

Spełniliśmy marzenie Faustyna! Dzięki nam
chłopiec spotka się z Ojcem Świętym!

Forsycje zakwitły, 
czyli egzaminów czas!

.

.

.

To była już VII odsłona
szkolnej akcji
charytatywnej "Śpieszmy
się pomagać"! Tym razem
"graliśmy" dla Faustyna,
12-letniego chłopca
zmagającego się 
z nowotworem oka. 

Faustyn miał marzenie, aby
pojechać do Watykanu i
spotkać się 
z papieżem Franciszkiem

na wspólnym posiłku, 
a my mieliśmy marzenie,
aby jego marzenie spełnić. I
udało się!
Tego roku wydarzenie
składało się z trzech
części: Mikołajkowy
Szczęśliwy Trafff,
Kiermasz Świątecznych
Rozmaitości oraz Wielki
Finał - Kolędowanie
Przyjaciół Szkoły. Do

akcji włączyli się uczniowie,
nauczyciele, rodzice,
absolwenci, chór
"Jutrzenka", politycy,
sportowcy, urzędnicy,
partnerzy 
i sympatycy. Każda grupa
brawurowo wykonała
wybraną kolędę lub
pastorałkę. Powyżej
fotorelacja z wydarzenia.

                                NN

1 kwietnia br.
szóstoklasiści, a od 21-23
kwietnia uczniowie trzeciej
klasy gimnazjum pisali
najpoważniejsze klasówki 
w karierze edukacyjnej.
Testy były trudne, ale nasi
jak zwykle poradzili sobie
należycie. Co prawda,
wyniki dopiero późną
wiosną, ale nasi 
redaktorzy bezpośrednio
po zmaganiach podpytali o

wrażenia i opinie. 
Jeszcze piękne świadectwa
końcoworoczne i wakacje
będzie można zaczynać.
To już przedostatni numer
No Name w tym roku
szkolnym. Niesamowite,
prawda?
Zatem pozdrowienia i byle
do czerwca!
                    Redakcja NN
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Lubimy
wygrywać

Ani się
obejrzeliśmy,a minął
rok! Wspomnienia są
tak wyraźne, jakby to
było wczoraj!
Zielona Szkoła. Tyle
miesięcy się
przygotowywaliśmy
do wyjazdu, tyle było
czekania i
wyobrażania, a teraz
kolejne klasy trzecie
szykują się do
wyjazdu.
Poczytajcie, proszę,
drodzy
Trzecioklasiści,

jeśli jeszcze macie
jakiekolwiek
wątpliwości czy
pojechać z klasą nad
morze. Ja nie
zastanawiałabym się
ani minutki!!! A było
to tak...
Dawno, dawno temu...
a właściwie nie tak
dawno klasa III b
(aktualnie IV) wybrała
się na Zieloną Szkołę
do Sarbinowa nad
morzem.Na samym
początku gdy
wszyscy zbierali

się i pakowali swoje
wielkie walizki do
autokaru pani liczyła
nas i sprawdzała
obecność... Niestety,
Paula, Natalka i
Marlena nie mogły
pojechać z nami :-(.
Gdy wszyscy
weszliśmy do
autokaru,
usiedliśmy na miejsca
i ruszyliśmy w drogę.
Na ciągu całej trasy
mieliśmy trzy
przystanki. Gdy w
końcu dojechaliśmy,

wzięliśmy walizki i
weszliśmy do
budynku... Pani
zaczęła wołać:
,,Pokój 19:
Marta, Zuza, Julia i
Victoria". 

Autor: Marta Banaś
Redakcja: Julia Słota
Cd. w następnym NN

Okruszki z życia Muszki

Pewnego dnia piesek Muszka wyszedł na spacer
ze swoją panią... Jako że Muszka była bardzo
niegrzecznym pieskiem czekała na okazję, gdy
pani nie będzie patrzeć. Kiedy pani się odwróciła,
suczka wyrwała jej smycz i pobiegła pędem przed
siebie.
- Muszka wracaj!!- krzyczała pani.
Ale Muszce nawet przez myśl nie przeszło, żeby
wracać. Pani nawet próbowała gonić Muszkę,
jednak wysokie obcasy na to nie pozwalały.
Wróciła pani zasmucona do domu, gdyż zgubił się
jej kochany piesek. Muszce też było przykro, że
zrobiła swojej pani takiego psikusa, więc prędko
powróciła do domu. Pani bardzo się ucieszyła,
gdy zobaczyła pupilkę, a Muszka obiecała sobie,
że już nigdy nie ucieknie od swojej pani. 

                                                   Martyna Gałach

SkyTower to położony 
we Wrocławiu najwyższy
budynek w Polsce. Ma ponad
200 m wysokości, 50 pięter, 
z czego 49 do zwiedzania.
To centrum handlowe,
biurowiec i hotel w jednym. Ze
szczytu cudowny widok! Sam
tam byłem i widziałem cały
Wrocław 
z góry.              
Pozdrawiam, Michał Cyl

.

Kwietniowy numer
pisma przygotował
Zespół w składzie:

Emilia Arndt
Ewa Bartosik
Michał Cyl
Martyna Gałach
Wiktoria Głaz
Marlena Gut
Natalia Horzela
Mateusz Rubiniec
Julia Słota
Maksymilian Wyżgoł
mgr M. Wrodarczyk
Redakcja No Name

Zespół Szkół 
im. Kai Mireckiej 
w Nakle Śląskim

Sala nr 10

Wtorki: 
godz. 13.50 - 15.25

Zapraszamy 
do współpracy!

.

W kwietniu pod kierunkiem katechetki, p. Stefanii
Wieczorek uczniowie klas drugich SP oraz klasy
trzeciej GIM. przygotowali akademię ku czci
Świętego Jana Pawła II w X rocznicę Jego
śmierci.

.

W naszej szkole odbył się konkurs biblioteczny 
o tytuł "Mola książkowego". We szranki stanęli
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 
I tutaj, zaskoczenie! Miejsce pierwsze i tytuł Mola
wywalczyła uczennica klasy 1a szkoły
podstawowej, Julka Kędys! Nagrodę stanowiła
oczywiście książka. Serdeczne gratulacje!

                                                 Natalia Horzela

Kolejny konkurs już wkrótce. Bliższe
informacje u p. K. Goj.

Banshee* 
(dawniej szalona
Zuzia)
To youtoube-erka  która tworzy swój własny
program: Śnieżynkę. Prowadzi również kanał 
gameplay-owy:  ZiziGames. Ale to nie wszystko!
Np. na prośbę fanów skoczyła na bungie w stroju
świnki, chociaż bardzo się bała. Ma 19 lat,
posiada (aktualnie) 6 tatuaży (łapki psa, triada
Marsów, meksykańska maska, babeczka, wilk,
aparat). Często zmienia kolor włosów. 

*Zjawa kobiecej postaci, nawiedzająca domy i
przewidująca złe wydarzenia.

Pomysłodawca: E-w@
Opracowanie: eMM@

.

.
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Z nową nauczycielką języka niemieckiego, Panią Ewą Kościelny rozmawiają
Natalia Horzela i Wiktoria Głaz

Natalia Horzela: Jak
się Pani czuje w
nowej szkole?
Pani Ewa Kościelny:
W nowej szkole
czuję się bardzo
dobrze, atmosfera 
jest bardzo
przyjazna. Zarówno
grono pedagogiczne,
jak i uczniowie
pomogli mi się
szybko
zaaklimatyzować.

Wiktoria Głaz: Ile lat
pracuje Pani jako
nauczycielka?
EK: W zawodzie
nauczyciela pracuję
dopiero dwa lata.

NH: Czy lubi Pani
pracę nauczyciela?
EK: Oczywiście, że
tak! Inaczej nie
wybrałabym tego
zawodu. Praca w

szkole sprawia mi
ogromną
przyjemność, a
najważniejsze w
życiu jest to, żeby
robić to, co się
naprawdę lubi :-)

WG: Co Pani uważa
za największy
sukces zawodowy?
EK: Moja kariera
zawodowa dopiero
się rozpoczyna, więc
mam nadzieję, że
moje największe
sukcesy są dopiero
przede mną.

NH: Czy lubi Pani
uczyć młodzież?
EK: Zdecydowanie
tak!

WG: Czy dzieci na
Pani lekcjach są
grzeczne?
EK: Tak, uczniowie

na moich zajęciach
są grzeczni. :-)
NH: W jakiej szkole
Pani dotychczas
uczyła?
EK: Wcześniej
pracowałam w
szkole policealnej dla
dorosłych.

WG: Czy ma Pani
dzieci?
EK: Nie, jeszcze nie.

NH: Jaki jest Pani
ulubiony kolor?
EK: Niebieski.

WG: Jaki jest Pani
znak zodiaku?
EK: Jestem
Koziorożcem.

NH:
Najśmieszniejsza
sytuacja w szkole…
EK: Do tej pory
pracowałam głównie 

z osobami dorosłymi,
których poczucie
humoru różni się od
poczucia humoru
uczniów. Ale mam
nadzieję, że wiele
takich sytuacji
jeszcze przede mną.
:-)

WG: Dlaczego
została Pani
nauczycielem
języka
niemieckiego, a nie
na przykład…
chemii?
EK: Gdy chodziłam
do gimnazjum,
miałam bardzo
wymagającą
nauczycielkę z
języka niemieckiego.
Im więcej się
uczyłam tego języka,
tym bardziej mnie
interesował. Później
okazało się, że

szybko zapamiętuję i
nie sprawia mi on
większych trudności.
Pasją stało się nie
tylko słownictwo, czy
gramatyka, ale
różnego rodzaju
fakty realioznawcze.

NH: Czy potrafi
Pani grać na jakimś
instrumencie?
EK: Jako dziecko
grałam na
keyboardzie, a
dzisiaj potrafiłabym
może zagrać jakąś
kolędę….

WG: Czy lubi Pani
sporty
ekstremalne?
EK: Jeszcze
żadnego nie
próbowałam, ale kto
wie, może będzie
okazja, żeby czegoś
spróbować…

NH: Czego nie lubi
Pani w pracy
nauczyciela?
EK: Hmmm… moje
doświadczenie
zawodowe jest
jeszcze stosunkowo
krótkie, więc póki co
dostrzegam tylko
pozytywy.

WG: Zatem
porozmawiamy za
10 lat :-) Bardzo
dziękujemy za
spotkanie i życzę
samych miłych
chwil w szkole.
EK: Dziękuję i
wzajemnie :-)

Uczniowie, którzy w I semestrze roku szk. 2014/2015 uzyskali średnią
ocen powyżej 4,75:

Szkoła Podstawowa
Klasa IV a: Natalia Horzela (5,0), Maciej Piofczyk (5,0), Julia Miś (4,9),
Maria Szumlas (4,9), Karolina Zielińska (4,9), Hanna Pawlak (4,75)

Klasa IV b: Michał Cyl (5,2), Marta Banaś (5,1), Zuzanna Szeliga (5,0),
Bartosz Musik (4,9), Anna Jany (4,8), Aleksander Macygon (4,8)

.

Klasa V a: Aleksandra Kubas (5,2), Natalia Czernachowska (5,1),
Wiktoria Herman (5,1) , Szymon Przewieźlik (5,0), Sebastian Dąbrowski
(4,8), Judyta Jedlecka (4,8)

Klasa V b: Mateusz Podleszka (5,1), Katarzyna Kiedrzyn (5,1), Natalia
Holewa (5,0), Oliwia Kapica (5,0), Dominika Lis (5,0)

Klasa VI a: Natalia Mrozek (5,5), Maciej Przewieźlik (5,4), Piotr
Skrabania (5,4), Martyna Szeliga (5,3), Filip Prusak (5,1), Mateusz
Szołtysek (5,0), Jakub Jarzyński (4,9)

Klasa VI b: Emilia Arndt (5,3), Julia Balawender (5,0), Marta Szwajnoch
(4,9)

Gimnazjum: 
Klasa I: --  

Klasa II: Anna Kliś (5,2), Agnieszka Czernachowska (5,1), Laura
Hennecke (5,1), Wiktoria Macygon (4,8)

Klasa III: Grzegorz Gwóźdź(5,2)

Serdeczne gratulacje!!!

.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 20 04/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNo Name

Niech żyje bal!
8 stycznia 2015 r.
uczniowie klas I-
III szkoły
podstawowej
bawili się na Balu
Karnawałowym.
Obowiązywały
przebrania. 
Dzięki
uprzejmości
Dyrektora GOK-u,
zabawa odbyła
się w sali
Ośrodka Kultury. 
Tańce, konkursy 
i zabawy
noworoczne
prowadził
Wodzirej, 
Pan Karol. 
Obok fotorelacja  
z wydarzenia.

                         NN 30 stycznia 2015r. Pierwszoklasiści oraz czwartoklasiści wybrali się na
warsztaty ogrodnicze do Ogrodu Śląskiego w Świerklańcu. Na miejscu
najmłodsi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w manualnych zajęciach
polegających na wyklejaniu obrazka nasionkami warzyw i owoców, 
w konkursie znajomości nasion oraz, w towarzystwie Pana Ogórka i Pana
Marchewki zobaczyć prezentację na temat życia roślin. Na zakończenie
dzieci wybrały się na wycieczkę po Ogrodzie, zobaczyły egzotyczne rośliny
oraz zwierzęta, a na koniec skosztowały minikanapeczek ze zdrowymi
kiełkami.
                                                                                                    NN

Dzień Babci 
i Dziadka

W styczniowe przed- 
i popołudnia klasy
początkowe gościły 
w szkole swoich
najdroższych
Dziadków i Babcie.

Były piosenki,
przedstawienia,
wierszyki oraz
popisy taneczne.
Dziadkowie przy
herbatkach 
i ciasteczkach nie
kryli wzruszenia. 
Na zakończenie 
każdy gość
obdarowany został
kolorową laurką 

oraz drobiazgiem
przygotowanym
własnoręcznie przez
wnuczęta. 
Do zobaczenia
ponownie za rok!  

                          NN



.

Kiedyś jeszcze tutaj wrócimy. Tym razem do
Bawilandii!

.

.

.


