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Dzień Edukacji Narodowej 2016/2017

Co słychać u Edwina Zulu?
Wieści prosto z Afryki!

Co u Edwina?

Dzień Edukacji Narodowej na wesoło

W Zambii powoli zbliża się koniec roku
szkolnego. Zostało jeszcze 1,5 miesiąca
nauki. Przyszedł czas na ostatnie w tym
roku zakupy trymestralne. Dzięki nam
Edwin otrzymał przybory szkolne, środki
czystości, cieplutki koc na chłodne noce,
słodycze oraz pełną zdrowia moringę.
W tym trymestrze opłata adopcyjna
pokrywa również badania lekarskie.
W imieniu Edwina, serdeczne Zikomo!

Stefania Wieczorek, koordynator akcji, 
fot. s. FrancescaEdwin Zulu

    1 września 2016 r. po dwumiesięcznej
przerwie z powrotem zawitaliśmy
w mury naszej szkoły. Nowy rok szkolny
rozpoczął się mszą święta o godzinie 8.00
a później uroczystą akademią
przygotowaną przez uczniów klas trzecich.
Jak to zawsze na początku roku bywa,
zaszły u nas pewne zmiany. W tym roku
szkolnym zamiast Pani Katarzyny Dyszy
klasę Ia powitała nowa Pani, Anna Nowak.
Po przerwie wróciły do nas p. Daria
Musialik oraz p.Iwona Wyszyńska-
Sobieraj. Wszystkich uczniów i nauczycieli
serdecznie witamy i życzymy sukcesów
nauce i pracy. 

                                   Dorota Żydek

źródło: FB Urzędu Gminy Świerklaniec

.
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Dbam o zdrowie, pomagam innym

Cheerleaderki z naszej szkoły są sławne w
szerokiej okolicy. Tym razem zostały zaproszone
do Domu Pomocy Społecznej, aby swoimi
występami uświetniły tamtejszy piknik integracyjny
pod hasłem "Dbam o zdrowie". Bawiliśmy się
przednie!Były tańce, gromkie brawa, mecz piłki
nożnej, podchody oraz pyszne smakowitości
(bigosowi i naleśniczkom nikt nie potrafił się
oprzeć!).
Udział w tej imprezie miał na nas duże znaczenie,
zgodnie przyznały tancerki, ale również tancerze(!)
z klas: IIb, IIIa, IIIb, VIa, VIb. Czujemy się
zaszczyceni, że zostaliśmy zaproszeni na tę
imprezę. Do zobaczenia za rok!
                                                               NoName
fot. MW

Hooray, Hooray!

Waka, Waka i II b!
.

Bóg - moja pasja
Moją przyszłość wiążę z pomaganiem innym. Około 8 roku życia, po śmierci mojej ukochanej
babci poczułem w sercu coś, co tkwi we mnie aż do dnia dzisiejszego. To powołanie do
służby bożej. Poczułem, że Pan Bóg chciałby ode mnie czegoś więcej, na początku
zdecydowałem, że będę służyć Panu Bogu przy ołtarzu jako ministrant. Oczywiście, miałem
dylemat, czy to dobry pomysł. Zastanawiałem się czy dam radę poświęcić czas wolny,
zrezygnować z przyjemności itd., ale w końcu doszedłem do wniosku, że zostanę
ministrantem. P kolejnych dwóch, trzech latach poczułem w sercu głos wołający: „Pójdź za
mną”!Dobrze wiedziałem,że to Pan Bóg mnie wołał. Odpowiedziałem,że nie, że nie dam rady,
że wolę zostać zwykłym człowiekiem, że nie chcę robić kłopotu, a nuż coś zawalę, zepsuję
będzie źle i w ogóle. Aż w końcu Pan Bóg przemówił mi do rozsądku i powiedział: „ Nie martw
się, będę z Tobą”. 
Za następne dwa lata Pan Bóg zaskoczył mnie słowami: „Bądź moim sługą”. Nie wiedziałem
co zrobić, co odpowiedzieć: Nie wiem Panie Boże, zaskoczyłeś mnie - odpowiadałem ciągle.
Sporo czasu zajęło mi zastanawianie się nad sobą. Zapytałem co z rodziną, którą kiedyś
mógłbym założyć. Pan Bóg powiedział: „Tym nie musisz się martwić, dam Ci o wiele więcej
niż rodzina”...
Właśnie do tego momentu wszystko się zatrzymało, zatrzymało na tym,że Pan Bóg zaczął
we mnie działać.      Patryk Szołtysik

Zagadki
Agi Proksz

1.
Ile zwierząt
Mojżesz zabrał
na arkę?

2.
Co to jest, leży
i nie dycha?

3.
Jakich kamieni
jest najwięcej
w rzece?

Odpowiedź w
następnym
numerze :-)

fot. MW

fot. MW
.
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30 września, jak co roku, swój dzień mieli chłopcy.
W naszej szkole dziewczyny 
z poszczególnych klas przygotowały niespodzianki
dla swoich kolegów. 
Oto lista prezentów, jakie otrzymali koledzy 
z poszczególnych klas. Może niektóre z nich 
będą inspiracją na przyszły rok?

1a - cukierki, ołówek, czekolada
1b – bańki mydlane
2a - Kinder Joy
2b - czekolada i baton
3a - pączki i bańki mydlane
3b - skierowanie na badanie  w kierunku ADHD ;-) 
  oraz gra logiczna
4a – Prince Polo
4b - balony, cukierki, długopisy
5a - latarka i magnesy
5b - magnesy
6a - słodycze
6b - bidony i cukierki
1a gim - cukierki i dezodorant
1b gim -  breloczki i mentosy
2 gim - pizza
3 gim - pizza                     Agnieszka Proksz

Biegi przełajowe w Brynku

Drużyna dziewczyn z naszej szkoły uczestniczyła 
w zawodach przełajowych, które odbyły się 12
października w Brynku. W skład zespołu weszły:
Natalia Holewa, Katarzyna Kiedrzyn, Julia Balawender,
Ewa Bartosik i Magda.
Na miejsce jechałyśmy busem razem z zawodnikami
ze szkoły w Świerklańcu. Po przyjeździe miałyśmy
trochę czasu wolnego na zjedzenie, napicie się 
i pooglądanie tamtejszej szkoły. Po paru minutach
zaprowadzono nas do szatni, gdzie przebrałyśmy 
się w stroje szkoły i przygotowałyśmy się do biegu. 
Z szatni wyszłyśmy na dwór i organizatorka
oprowadziła nas po trasie. Tren i pogoda towarzysząca
w czasie zawodów były nie najlepsze. Było ślisko,
mokro i zimno, co utrudniało nam biegi. Po dojściu na
linię startu ustawiono nas w rzędzie 
i dano okrzyk do startu. Podczas całej trasy
kibicowano nam i dopingowano, co świetnie wpłynęło
na nasze humory. Ostatecznie byłyśmy czwarte 
z siedmiu drużyn.

                                Katarzyna Kiedrzyn

. .

Wyniki
szkolnych
wyborów
samorządowych
Przewodniczącym 
Szkoły Podstawowej został
Mateusz Katryniok 
(46 głosów)

Przewodniczącym Gimnazjum
został Maciej Suchodolski 
(40 głosów)

Fot. Archiwum prywatne
kandydatów . .
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Jak zrobić gniotka?
Potrzebne  rzeczy:

-balon
-mąka
-kubek albo lejek
-woda

Przygotowanie:

Nadmuchujecie balon. Mąkę wsypcie do lejka bądź
butelki. Wsypcie mąkę za pomocą ww. przyrządów do
balona i nalejcie wody. Zawiążcie. Oto powstał Wasz
gniotek. Na zakończenie można ozdobić gniotka, czyli
narysować mu buźkę, oczy, piegi, co tylko chcecie.
Gotowy gniotek to świetna zabawka na czas nudy, ale
również zabawka dające relaks dla zmęczonych
pisaniem podczas lekcji palców i dłoni. Gniotek może
być również wykorzystany w sytuacjach stresujących i
denerwujących - można go ugniatać do woli!
Zachęcam!

                                              Agnieszka Galios Gniotek

Czytamy czytamy�Październik to miesiąc bibliotek
szkolnych, w ramach wielu działań popularyzujących
czytanie, w naszej szkole odbyło się tropienie uczniów,
którzy przyszli do szkoły z książką inną niż
podręcznik. Przyłapaliśmy na czytaniu wielu uczniów,
otrzymali oni stosowną pieczątkę i coś słodkiego.�
Zapraszamy do biblioteki, gdzie czekają na was
"książki marzeń". A my z pewnością znowu kogoś
przyłapiemy na czytaniu! 
                                                      Katarzyna Goj

.

Bądźcie widoczni, noście
odblaski!

Na początku października do szkoły zawitał pan
Policjant, aby przypomnieć dzieciom z klas
początkowych zasady zachowania bezpieczeństwa 
w szkole, domu i na ulicach. 
Wszystkie maluchy otrzymały pamiątkowe odblaski
ufundowane przez Urząd Gminy w Świerklańcu.
Na fotografii klasa I a  z wychowawczynią.

 Nazywam się Oliwia Zawistowska i od tego roku
szkolnego chodzę do szkoły podstawowej w Nakle
Śląskim. Jestem w klasie piątej, moja siostra Amelka 
w pierwszej,a brat Kacper ma pięć lat i chodzi do
przedszkola. Moja mama ma na imię Magdalena, 
a tata Tomek. Wcześniej, razem z rodzinką mieszka-
liśmy w Rudzie Śląskiej. W starym mieszkaniu
mieliśmy sąsiadkę, która stukała nam w sufit miotłą
ilekroć mój brat przebiegł przez pokój. Ta sytuacja
spowodowała, że coraz częściej myśleliśmy o
przeprowadzce. Można powiedzieć, że to dzięki
mojemu bary mieszkam teraz w Nakle. Rodzice
szukali w Internecie domów na sprzedaż.  Jeden dom,
taki z dużym ogrodem  bardzo nam się spodobał. Nie
mogliśmy go jednak kupić, bo na żadnej mapie nie było
drogi dojazdowej. Dziwne, 
w rzeczywistości można było podjechać samochodem
pod same drzwi! Pewnej nocy mama mnie obudziła i
zaczeliśmy wynosić meble. Tata i dziadek ładowali
meble do ciężarówki, takiej specjalnej do
przeprowadzek. Gdy wszystkie meble były
wyniesione, mama zabrała nas do małego samochodu
i pojechaliśmy do nowego domu. 
W czerwcu jeszcze chodziłam do starej szkoły, ale
nowe rok szkolny powitałam już tutaj. Cdn.
                                      Oliwia Zawistowska

Internet

FB Zespołu Szkół
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Wyjazd klasy I b oraz IV a na film pt. Sekretne życie
zwierzaków domowych...

Od czerwca
ubiegłego roku
szkolnego
nasza szkoła
przystąpiła do
projektu
"dziennik
elektroniczny".
Z początkiem
września
Librus, bo taka
jego nazwa,
śmiga już w
każdej sali. W
każdej sali stoi
komputer

stacjonarny z
dostępem do
Internetu.
Niestety,
nauczyciele
mają teraz
podwójną
pracę, gdyż jak
na razie
funkcjonuje
także stary,
poczciwy
dziennik
papierowy. Nie
wszystkim
"librusowanie"

wychodzi
gładko.
Niektórzy
nauczyciele
posługują się
klawiaturą
bardzo szybko,
niektórzy
jeszcze
"szukają" liter.
Najtrudniej
znaleźć na
klawiaturze "ź"
:-)) Na
początku
pewnej lekcji

pewna Pani
włączyła
monitor, ale
zapomniała
włączyć
komputer i
zastanawiała
się dlaczego
nic nie działa. Z
całą pewnością
prędzej, czy
później
wszyscy
oswoją się z
nowinką
technologiczną

i będzie już
tylko dobrze. 
Aga Proksz

.

Max wiedzie doskonałe życie. Katie znalazła go na
ulicy, kiedy jeszcze był małym szczeniaczkiem. Od
pierwszej chwili rozkwitła między nimi przyjaźń, stali
się nierozłączni. Jednak idylla się skończyła, kiedy
pewnego dnia w domu pojawił się Duke - nowy pies
przywieziony ze schroniska. Max czuje, że jego nowy
współlokator zagrozi przyjaźni łączącej go z Katie. Oba
psy zostają jednak wystawione na ciężką próbę, kiedy
w wyniku nieszczęśliwego splotu zdarzeń zostają
złapane przez rakarzy. Będą musieli nauczyć się
współpracować ze sobą, bo w przeciwnym wypadku
nigdy już nie wrócą do swojego dotychczasowego
domu. Źródło: gram.pl

Jak donosi nasza reporterka Aga P., film zabawny,
godny polecenia. Wszyscy wrócili zadowoleni.
Niestety, jak to przed projekcją bywa, widzom
fundowane są reklamy. Nie inaczej było tym razem.
Pół godziny reklam - można się zmęczyć, zniechęcić i
wynudzić. Można też zjeść cały prowiant, jaki mamy
spakowały swoim pociechom na wycieczkę. Tak
właśnie było. Gdy przed oczami widzów pojawił się
pierwszy kadr filmu, pudełka z kanapkami, butelki z
napojami oraz kartony popcornu były już puste. Na
szczęście film wciągnął do tego stopnia, że dzieciaki
szybko zapomniały o pustych śniadaniówkach.
Zapomniały także o kurtkach, czapkach i plecakach.
Na szczęście z pomocą przyszli nauczyciele. AP

.

.

Internet

.

Internet
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Wydanie
przygotował
Zespół
w składzie:

Maria
Chochlińska

Agnieszka
Galios
Katarzyna
Kiedrzyn

Paulina
Kucharczyk

Agnieszka
Proksz

Patryk
Szołtysik

Oliwia
Zawistowska

Dorota
Żydek

Opiekun:
Mirosława
Wrodarczyk

Zespół Szkół
im. K.Mireckiej 
w Nakle Śl.
ul.Dworcowa 2

www.zsnaklo.pl

,,Rodzinka na medal’’ 

To hasło czwartego już pikniku rodzinnego w naszej
szkole, który odbył się 16 września br.
Jest on o tyle ważny i warty zapamiętania od
poprzednich pikników ze względu na to, że został
zorganizowany w X rocznicę nadania Zespołowi Szkół
w Nakle Śląskim imienia Kai Mireckiej.
   Głównym punktem programu były zawody sportowe,
których grupy tworzyły małe i troszkę większe
rodzinki. Oprócz tego jak zawsze można było
posmakować wspaniałych wypieków z naszej
niezawodnej kawiarenki, był grill, tworzenie mydeł no i
oczywiście nie brakowało świetnej muzyki, przy której
dobrze bawili się młodsi jak i troszkę starsi goście.
Bogaty program artystyczny dopełniły występy
naszych najmłodszych koleżanek i kolegów. To był
niezapomniany pełen emocji i wspaniałych atrakcji
piknik rodzinny. Do zobaczenia za rok :-) 
fot. MW
                                                    Dorota Żydek

.

.

. .

Święto Patrona Szkoły

12 września to dzień wyjątkowy w życiu nakielskiej szkoły. Dokładnie 10
lat temu, 12 września 2006r. szkole zostało nadane imię Kai Mireckiej oraz
powołana została Fundacja "Dzieci Śląska" im. Kai Mireckiej Ploss. Tego
roku nasza Patronka obchodziła  swoje 92. urodziny. Niestety, bez
obecności pani Kai uczciliśmy to wyjątkowe święto.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą o godzinie  9.00. Następnie, 
podczas uroczystej akademii nasi najmłodsi koledzy i koleżanki  zostali
pasowani na uczniów. Gimnazjaliści, pierwszoklasiści również złożyli
przysięgę. (Prawdopodobnie to ostatnia taka przysięga, za rok gimnazjum
ma zastąpić 7- i 8-klasa.).
Dla Szanownej Jubilatki dzieci zaprezentowały ,,Koncert życzeń''. Były
tańce, piosenki i wiersze. Ponadto, zostały rozstrzygnięte konkursy
zorganizowane przez Fundację (Portret Patronki, Wspomnienia ze
szkolnego życia). Ciepłe słowa i życzenia przekazali zaproszeni goście, a
klasa  6b zaśpiewała  naszej Patronce "Sto lat" w pięciu językach!
Wszyscy poczęstowaliśmy  się symbolicznym kawałkiem tortu. To był
niesamowity dzień pełen niezapomnianych wrażeń!

                                                                           Dorota Żydek

.

.

. .
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