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Rozmowa z Panią Sabiną Miką, nauczycielką języka polskiego

Czy lubiła Pani czytać w dzieciństwie?
 Tak! Od najmłodszych lat lubiłam czytać książki, ale jako kilkuletnie dziecko najbardziej lubiłam słuchać bajek
opowiadanych przez moją babcię. W opowiadaniu i wymyślaniu coraz to nowych historii moja babcia nie miała
sobie równych! Czytać nauczył mnie mój tata. Byłam jego nieodłączonym towarzyszem podczas czytania
codziennej gazety.
Jaka była Pani ulubiona książka?
,,Tajemniczy ogród ‘’- książka, która zawładnęła moim sercem i która należy do ścisłego grona pozycji, do
których zdarzyło mi się wrócić po latach.
Co najbardziej  podobało się Pani w tej książce?
Powyższa książka jest świetnych  bodźcem działającym na wyobraźnię. Dzięki plastycznym opisom, można
śmiało puścić wodze fantazji. Lektura posiada także wymiar edukacyjny i dzięki swemu uniwersalizmowi nadaje
się do kształtowania umysłów i osobowości kolejnych pokoleń. W książce urzekła mnie magia, ale magia nie
mająca nic wspólnego z fantastyką, opierająca się na podstawowych wartościach i uczuciach – miłości, rodzinie,
smutku, tęsknocie i wreszcie szczerej przyjaźni. Symbolika odnalezienia i otwarcia ogrodu, to zaakceptowanie
ludzkich uczuć, które są nam niezbędne do bycia szczęśliwym. Ogród jest jak nasza dusza, którą musimy
pielęgnować.
Kiedy i z jakich powodów czytała Pani książki?
Czytałam dla rozrywki i dla siebie. Lubiłam przenosić się do innych rzeczywistości, żyć losem innych postaci.
Umberto Eco powiedział: „Kto czyta żyje podwójnie” i ja się z nim zgadzam.
Czy czytała Pani lektury szkolne?
Lektury szkolne czytałam zawsze chętnie, ale nie ukrywam, że niektóre z nich były prawdziwą katorgą i zdarzało
się, że nie zawsze dobrnęłam do końca. Niestety moje niechlubne poczynania musiałam nadrobić. Praca
nauczyciela języka polskiego zmusiła mnie do nadrobienia czytelniczych zaległości :)
Dziękujemy za rozmowę.
                                                                                          Członkinie Koła Miłośników Książki
Nasi szkolni dziennikarze znowu w czołówce! Uczeń klasy VI b, Ben Kryczka zajął 
I miejsce, a uczennica klasy III b, Agnieszka Proksz III miejsce w ogólnopolskim konkursie "Junior Media -
Wymyśl grę razem z Treflem". Serdecznie gratulujemy!!!

I miejsce, Ben Kryczka!!!
Moja przygoda jest na razie w obszarze moich marzeń, ale mam nadzieję, że wkrótce się spełni. Chciałbym
wygrać drugą edycję polskiej edycji programu telewizyjnego pt. „Master Chef Junior"!!! Mam 12 lat, chodzę do
klasy szóstej, odkąd pamiętam interesuję się gotowaniem. Mama czasami krzyczy, że gotuję bez Jej zgody, ale
przecież ćwiczenie czyni mistrza. Najlepiej wychodzi mi omlet na słodko. Polecam również suflet czekoladowy w
moim wykonaniu. Pychotka!!!!! Ostatnio przygotowałem ptysie na imprezkę z okazji urodzin moich sióstr. W
programie  chciałbym  poznać prowadzących, zobaczyć na żywo spiżarnię oraz pokazać moje kulinarne
zdolności. Pojechałbym do Warszawy Pendolino, wziął udział w nagraniu, a później cała moja klasa prosiłaby
mnie o autografy.

III miejsce, Agnieszka Proksz!!!
Chciałabym kiedyś poprowadzić program „Mam talent", ale nie taki zwykły. Ten byłby dla psów. Mam 9 lat i moją
pasją są psy. Czasem zastanawiam się jak to było by być jednym z nich. Czy trudno jest wykonywać psie
sztuczki i czy trudno jest się ich nauczyć.  

Z kolei, Ewa Bartosik z klasy I gimnazjum zajęła V miejsce w ogólnopolskim konkursie "Junior Media - Jak zbudować motocykl?". Otrzymała książkę
oraz zestaw gadżetów Junior Media, m.in. koszulkę, bidon z kompasem, opaskę, piórnik... Gratulacje!!
Wymarzona wycieczka na motocyklu Ewy

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. Ewa Bartosik
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25 maja br. pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są"
miał miejsce V Gminny Konkurs Recytatorski  dla klas I-
III SP. Do konkursu przystąpiło 40 uczniów ze szkół: w
Nakle Śląskim, Orzechu i Nowym Chechle. Wielką
niespo-dziankę przygotował fundator nagród, Wójt
Gminy Świerklaniec, p. Marek Cyl, który przybył na
uroczystość i brawurowo zadeklamował zabawny
wierszyk o pin-gwinku! Jury w składzie: p. Katarzyna
Goj, p. Iwona Cenula, p. Maria Hajduk, p. Ilona Jarka i p.
Jacek Szwesta wyłoniło dziewięciu laureatów...

.

W kat. klas
2:
II miejsce
Paweł
Pawlak 
III miejsce
Dominik
Sznajder 
W kat. klas
3:
I miejsce
Radosław
Miś
II miejsce

19 maja br.
Tarnogórskie
Centrum
Kultury gościło
najmłodszych
szachistów w
trzecim turnieju
IX edycji
Szachowej Ligi
Szkolnej Szkół
Powiatu
Tarnogórskiego.
W turnieju
wzięło udział 32
szachistów

z 7 szkół .
Zespół Szkół
im. Kai
Mireckiej z
Nakła
Śląskiego pod
kierunkiem p.
Jerzego
Mołodija zajął II
miejsce!!!
Gratulacje!!
Cykl składał się
z 3 turniejów po
5 rund z
czasem gry 10

minut na
każdego
zawodnika. W
klasyfikacji
drużynowej
liczy się wynik
3 chłopców i 1
dziewczynki z
poszczególnej
drużyny.

Najlepszy
wynik
indywidualny
uzyskali

Flawian
Krawczyk i
Karol
Lutostański po
4 ½ pkt
następnie
Jakub Kłosek,
Paweł Chmiel,
Mateusz
Pilśniak, Borys
Izworski po 4
pkt, a wśród
dziewcząt
Katarzyna
Kiedrzyn 3 ½
pkt.

IX edycje LIGI
SZACHOWEJ
indywidualnie w
grupie
chłopców
wygrał Karol
Lutostański 13
½ pkt z 15
partii, a w
grupie
dziewcząt
Katarzyna
Kiedrzyn 9 ½
pkt .

MW
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20 maja br. w GOKu odbył się Gminny Konkurs Wokalny
"Piosenka dla Mamy". Naszą szkołę reprezentowało
ośmioro uczniów klasy II b: Piotr Bzdziuch ("Przyjedź,
mamo, na przysięgę"), Zofia Jurek ("Moja mama jest
kochana"), Aleksandra Krzęciesa ("Jak dobrze, mamo"),
Sara Łomotowska ("A ja wolę moją mamę"), Julia
Marchewka ("Kocham moją mamę"), Alicja Mrozek
("Mama zadumana"), Julia Patrzyk ("Tylko dla mamy") 
i Dominik Sznajder ("Dziynkuja, mamo"). Wszyscy
brawurowo wykonali swoje utwory, a mamusie nie kryły
wzruszenia...
       III miejsce wyśpiewał i stanął na podium 
                       Dominik Sznajder!! 

Serdeczne gratulacje dla Dominika oraz wszystkich
pozostałych uczestników konkursu!!

Rozwiązanie dziennikarskiego konkursu
plastycznego „Manga”

I miejsce 
Wiktoria Domieracka
(zestaw profesjonalnych ołówków kreślarskich oraz
blok)
II miejsce 
Karolina Fijałka (cyrkiel)

III miejsce 
Damian Wolny (zestaw linijek)
Wyróżnienia: 
Marta Szwajnoch, Wiktoria Matyja 
(ołówki)

Gratulacje!

Aga Proksz

Jeszcze raz dla mam!

Choć serduszko moje małe,
Tobie dziś oddaje całe.
byś na zawsze pamiętała
I podziękę moją znała.
Za to wszystko coś zrobiła,
Za to żeś mnie urodziła,
I że byłaś mą ostoją,
Za to żeś jest matką moją.
Ślę życzenia a nie kwiatki
Oraz miłość na Dzień Matki.

Wyszukała Agnieszka Galios

MW

MW
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W przepiękny
majowy
poranek klasy
piąte wybrały
się na
wycieczkę do
Ojcowskiego
Parku
Narodowego.
Pierwszym
celem podróży
była położona
w Dolinie
Prądnika
Pieskowa

Skała. Tam
uczniowie
wysłuchali
trzech legend
związanych ze
skałami,
zobaczyli
Maczugę
Herkulesa oraz
przepiękny
zamek, jeden z
najcenniejszych
renesansowych
zabytków
polskiej

architektury.
Kolejnym
etapem było
zdobycie Groty
Łokietka. Trasa
wcale do
łatwych nie
należała - w
końcu wybrali
czarny szlak!
W jaskini, w
której
temperatura nie
przekraczała 7
st. C jedni

z uwagą
słuchali
przewodnika,
drudzy
rozglądali się w
poszukiwaniu
nietoperzy,
jeszcze inni
liczyli, że
spadające z
sufitu krople
wody dodadzą
im wzrostu,
szczęścia i
mądrości.

Na
zakończenie
wycieczki
wszyscy
spotkali się
przy ognisku z
kiełbaskami.
Droga powrotna
przebiegała w
iście radosnej
atmosferze.
Wycieczkowicze
śpiewali
piosenki,
pstrykali selfie,

a spożytą
energię

. .

.

.

.

Kawały
brunetki,
Agi Galios:

Dlaczego
blondynka
staje w
kącie gdy
jest jej
zimno? 
Bo kąt ma
90 stopni.

:-)

. .

.

.

.
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Czy wiecie, że wakacje w roku
szkolnym 2016/2017 rozpoczną się
dopiero 1 lipca??!!

Znamy termin ferii zimowych
2016/2017! 16 – 29 stycznia 2017 r.

Humor
brunetki, 
Agi Galios

Blondynka stoi
na przystanku
autobusowym.
Podchodzi do
niej chłopak 
i mówi
-Panienko ten
autobus jedzie
tylko w święta.
-To ja mam
szczęście.
Dzisiaj mam
urodziny :)

Dziadek mówi
do wnuczka:
-Kochanie,
wiesz, że jak
byłem w twoim
wieku to w
sklepach był
tylko ocet...
-Jak to?? W
całym Tesco???

Paweł Pawlak

"O tym jak zajączek został
bohaterem"

Pewnego wiosennego ranka
zajączek, który nazywał się Michał
obudził się wcześnie i krzyknął:
"Dzisiaj jest Wielkanoc!". Jego
rodzice zaprosili koguta, lisa,
rodzinę gęsi, dwa jeżyki, panią
sowę i biedronki. Nagle ktoś
zapukał do drzwi. Mama Zajączka
otworzyła drzwi, a w nich
zobaczyła zajączka
wielkanocnego. Mama zaprosiła go
do środka, a zajączek wielkanocny
powiedział, że jest bardzo chory i
nie nie może rozdać jajek. Mama
powiedziała Michałowi, żeby
poszedł do lasu nazbierać malin, z
których mama zrobi syrop. Po
wypiciu syropu, zajączek
wielkanocny poczuł się o niebo
lepiej i mógł rozdać jajka
wielkanocne. I tak zajączek Michał
został bohaterem - uratował Święta!

No Name i wszystko jasne!
Wydanie przygotował Zespół w składzie:
Agnieszka Proksz, Agnieszka
Galios, Magdalena Kłos, Ben Kryczka, 
Ewa Bartosik, Katarzyna Kiedrzyn,
op. Mirosława Wrodarczyk
ZS im. Kai Mireckiej w Nakle Śl. Dworcowa 2,
Nakło Śl.
Czynne: poniedziałki w godz. 14.30 - 15.25, 
s. nr 10
Zapraszamy do współpracy!

Pamiętacie zadanie z rekolekcji na dokończenie opowiadania księdza
Bogdana Pecia? 
Oto praca Alicji Mrozek, uczennicy klasy drugiej. 
Wzrusza...

Król zmartwił się, że nie ma bluzki i wrócił do królestwa. Poszedł do córki i
ze smutkiem opowiedział jej historię Pastucha. Chora dziewczyna
wysłuchała ojca i po chwili powiedziała:
- Ojcze, proszę, zawież mnie tam, chcę zobaczyć co daje szczęście temu
pastuszkowi. Zaskoczony król kazał przygotować powóz i udali się razem
na wzgórze gdzie mieszkał pastuch. Kiedy przyjechali, dziewczynkę
zdziwiła radość i to jak sympatycznie została powitana przez rodzinę
pastucha. Zaprosili ją do domu. 
Księżniczka zobaczyła ciepły, skromny dom pełen miłości i szacunku.
Postanowiła, że chciałaby pobyć tam kilka dni. Król nie chciał się zgodzić,
martwił się o chorą córkę. Jednak przystał na jej prośbę. Po trzech dniach
wrócił po nią i nie mógł uwierzyć w to co widzi. Na podwórku biegała jego
córka razem z rodziną pastuszka, pomiędzy owieczkami. Radosna,
uśmiechnięta z wiankiem na włosach i skromnym  fartuszku. Powitała
ojca swojskim jedzeniem i szklanką mleka. Król zapytał pastucha:
- Co się stało i jak to zrobiłeś?
- Niczego nie zrobiłem. Byliśmy sobą. Razem spędziliśmy czas, razem
jedliśmy, pomagaliśmy sobie i razem spaliśmy. Król nie wiedział o czym
mówił pastuch, ale widok zdrowej radosnej córki był dla niego
wystarczający.                                             

                                                                   Wklepał Benelek
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