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Numer 32 12/16

Idzie górnik drogą,
kilofem wywijo...

...dziwują się ludzie,
co to za bestyjo?!

Śpieszmy się pomagać

Barbórka

7080,60 zł! 
Tyle zebraliśmy podczas X finału szkolnej akcji charytatywnej

"Śpieszmy się pomagać"! 
Kwota może ulec zmianie, gdyż kiedy zamykaliśmy numer

datki jeszcze napływały. MW

               Niech te Święta
         spokój Wam przyniosą,
       a radość chodzi za Wami
                  krok w krok.
               
           Niechaj dostarczą
             tyle optymizmu,
               by starczyło
          na cały Nowy Rok!

                
         Zespół redakcyjny "No Name"

2 grudnia
najmłodszych
uczniów odwiedził
emerytowany
ratownik górniczy,
Pan Hubert Kurzok.
Były wspólne
przyśpiewki 
i opowieści 
o trudnej pracy pod
ziemią. Chętni mogli
przymierzyć czako
z czarnym bądź
białym
pióropuszem!
Szczęść Boże! MW

Za nami X,
jubileuszowy
finał szkolnej akcji
charytatywnej
"Śpieszmy się
pomagać".
 
Tym razem
"graliśmy" dla
Natalii, 13-letniej
dziewczynki
walczącej z
nowotworem
mózgu. 
Marzeniem
dziewczynki 

był laptop. 
Ponadto, do
ogromnej, żółtej
paczki zbierana
była odzież,
żywność oraz
środki czystości dla
jej 10 - osobowej
rodziny. 

Społeczność
nakielska jak
zwykle dopisała!
Dla gości zagrał
Silesian Brass
Quartet,

były sportowe
zawody
(zwyciężyła
drużyna
nauczycieli!),
kawiarenka,
kiermasz
świąteczny 
oraz minikino. 

Na koncert
przybyła Zośka i
Karolinka,
dziewczynki,
którym
pomagaliśmy 
przed laty. MW

J. Grysko

MW
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Naszo Godka

Turniej o Czapkę
Mikołaja

Matematyka na
ulicy i w kuchni

Laureatka, Linda Boryło

 Na początku grudnia, jak co roku,
odbył się „Turniej o Czapkę św.
Mikołaja". Frekwencja dopisała,
zagrało 50 uczniów naszej szkoły.
Klasyfikacja końcowa wygląda
następująco:

Kategoria dziewcząt:
I m. - Dabki, II m. - Dziewczyny św.
Mikołaja, III m. - Aniołki, 
IV m. - Super Babki 

Kategoria chłopców:
I m. - Trzeciakowcy,II m. - Trole, 
III m. - Nibynóżki, 
IV m. - Egzorcyści    Aga ProkszPo meczu

Na przełomie
października 
i listopada tego
roku klasy
czwarte  brały
udział 
w projekcie  pt.
„Matematyka
jest wszędzie”.
Projekt
realizowany był
przez Bibliotekę
Publiczną 
w Świerklańcu,
filia Nakło
Śląskie.

Uczniowie raz w
tygodniu
spotykali się na
zajęciach 
w czytelni.
Efektem pracy
będzie film
reklamujący
matematykę.
Czwartoklasiści
opowiedzą 
w nim,  że
matematykę 
można  spotkać
po prostu
wszędzie!

Sprawki ze
szkolnej ławki

Na prośbę
uczniów 
gimnazjalnych
którzy spokojnie
nie mogli zjeść
obiadu Pan
Dyrektor
wydłużył o 5
min. szóstą
przerwę

Sklepikarze
mieli już dość,
że artykuły
świąteczne
kurzą się w
magazynach 
i wystawili je na
sprzedaż z
początkiem
listopada!

Oliwia
Zawistowska

Laureatka, Linda Boryło

Naszo Godka
Pod koniec listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnym konkursie gwary
"Naszo Godka". Pierwsze miejsce wygodała Linda Boryło z kl. II b, II miejsce Daria Tomiczek
z tej samej klasy, na III podium stanęła Julia Banaś z III b, a wyróżnienia, pierwsze i drugie
otrzymały kolejno: Aleksandra Krzęciesa z III b oraz Antonina Piofczyk
z I b. Gratulujemy! MW

MW

szkolny FB

MW
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Z wizytą w Zabytkowej
Kopalni Srebra

Kolorowa chemia dla najmłodszych,
czyli warsztaty w laboratorium

Wiosną pojadę
Formułą 1!

Kwas do wody

SZOR, czyli Szkolny
Oddział Ratunkowy

Nasz Wolontariat wpadł na pomysł odwiedzenia
chorych dzieci z województwa. Po rozmowie z
przedstawicielami szpitala zaskakująco szybko
otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Termin wyjazdu
zaplanowano na 20.12.br., godz. 17:00. Niestety liczba
wolontariuszy mogących odwiedzić szpital jest
ograniczona do 18 osób, gdyż bus nie pomieści więcej.
Istnieje opcja zabrania pozostałych chętnych, jednak
muszą oni sami załatwić sobie dojazd. Podczas
spotkania z chorymi naszym głównym celem jest
umilenie im czasu, aby zapomnieli o tym gdzie są i
poczuli się szczęśliwi oraz docenieni. Zabierzemy dla
nich małe prezenty, jak kolorowanki, kredki itp., 
a wręczy je Mikołaj. Będziemy śpiewać kolędy, zagra
p. Nina Guzy i każdy wolontariusz będzie mógł
porozmawiać wybranym chorym. Takie wyjazdy
planujemy organizować co roku lub częściej, gdyż
okazji, szpitali, domów dziecka i potrzebujących jest
bardzo dużo, a my jako wolontariat pragniemy coraz
bardziej i szybciej zmniejszyć przynajmniej 
w drobnym stopniu cierpienie. 
                                            Katarzyna Kiedrzyn

.

W Zatorze wybudowano park
rozrywki Energylandia. Jest tam
bardzo bardzo dużo karuzel, także
dla dzieci które mają poniżej 3 lat
(takie maluchy płacą tylko 1 zł). Kto
ma wzrost poniżej 140 cm płaci 59
zł, a kto ma powyżej 140 cm płaci
109 zł.
Byłam tam z kuzynką i z koleżanką
z Niemiec. Szalałyśmy i jadłyśmy
pizzę.
Na wiosnę planuję wybrać się do
Energylandii ze swoją klasą. Wtedy
na pewno przejadę się karuzelą
„FORMUŁA 1”!
               Agnieszka Galios

Cudze chwalimy, swego nie znamy! 

Kierując się tym porzekadłem klasy najmłodsze
wybrały się na wycieczkę do pobliskich Tarnowskich
Gór, aby zwiedzić tamtejszą kopalnię. Był zjazd szolą,
spotkanie ze Skarbnikiem, przeprawa łódkami w głąb
wyrobisk oraz wszechogarniająca ciemność!
Ciekawostką jest, iż kopalnia została wpisana na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO! MW

Pamiętaj,
chemiku
młody, wlewaj
zawsze kwas
do wody!
Z okazji
mikołajkowego
święta klasa III b
wzięła udział w
warsztatach
laboratoryjnych
zorganizowanych
przez Ogród
Botaniczny w
Radzionkowie.
Było dużo

emocji,
doświadczeń,
kolorowej
zabawy, a na
zakończenie
prawdziwe
wybuchy!
MW

MW

.
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HIT czy KIT?
SylwiaGrzeszczak

22.12 - Jasełka 
i wigilijki

 Sylwia 
Grzeszczak
To piosenkarka
która urodziła
się 7.04.1989 r. 
w Poznaniu. 
Jej piosenki to
m.in.: "Sen 
o przyszłości" ,
"Księżniczka",
"Flirt" ,
"Schody",
"Pożyczony".
Bardzo polecam
tę muzykę.
Piosenki

są naprawdę
piękne. Sama
prowadzę
zeszyt, do
którego wklejam
wydrukowane
teksty, później
uczę się ich na
pamięć i
ŚPIEWAMMM!!!

Agnieszka
Galios   

Sywia

Targi Książki z żelkobusem w tle
Wyjechaliśmy przed godziną ósmą sprzed szkoły. Jazda trwała długo, ale
udało się w i końcu znaleźliśmy się w upragnionym Krakowie. Od razu
zdziwiła nas wielkość hali, w której  odbywały się Targi. Była naprawdę
ogromna. Mniej więcej sześć naszych sportowych hal! Mieliśmy dwie
godziny czasu, aby pochodzić, pooglądać, kupić książkę itp. Ale, o dziwo,
nie tylko książki można tam było kupić, ale również sprytną plastelinę,
gniotki, zakładki, klocki i wiele innych. Wiele sławnych wydawnictw
prezentowało swoje stoisko jak tylko mogły! Niektórzy rozdawali gratisy,
niektórzy kusili grą w rożne gry,vktóre można było u nich kupić, a jeszcze
inni malowali twarze młodszym poszukiwawczom książek. Można było
tam spotkać osoby takie jak: Wojciech Cejrowski i Bartosz Jędrzejak.
Celebryci chętnie robili sobie zdjęcia i podpisywali notesiki moli
książkowych. Po długim i wyczerpującym polowaniu na książki udaliśmy
się do autobusu i głodni obraliśmy cel – McDonalds. Gdy staliśmy w
korkach zauważyliśmy trzy dwuosobowe samochody z reklamą żelków
znanej firmy – Haribo.  W ostatnim z aut kierowca otworzył okno i pokazał
nam żelki... Chórem prosiliśmy kierowcę, żeby i on otworzył drzwi
naszego pojazdu. Wtedy, ku naszej uciesze, kierowca żelkowego
samochodu zaczął wsypywać dla nas masę żelków! Każdy dostał po
przynajmniej 1,5 paczki a przecież był nas cały autobus! Wszyscy
obłowieni w miśki dojechaliśmy do McDonalda. Okazało się, że kierowcy
aut z majestatycznymi bogactwami również jechali tam na obiad! W
podziękowaniu za prezenty ustąpiliśmy im miejsca w kolejce :D !
                                                                                                   E-w@

.

.

Zdarzyło się 
w pewnej
klasie...

- Proszę pani,
kiedy znowu
będzie ruski
rok?
- Słucham??
- No, kiedy
znowu
będziemy mieli
całą salę 

gimnastyczną
tylko dla
siebie?
- Ale dlaczego
ruski rok??
- Bo pani
wczoraj
powiedziała, że
całą salę mamy
raz na ruski
rok. :))

22 grudnia, w czwartek odbędą
się zaledwie dwie godziny
lekcyjne. Na godzinie trzeciej
wraz ze swoimi klasami
spotkamy się przy wigilijnych
stołach, a następnie przejdziemy
do hali gimnastycznej na Jasełka.
Tym razem przedstawienie
przygotowuje klasa I a pod
kierunkiem wychowawczyni, pani
Anny Nowak. 

Zapraszamy! MW

www.wyszlo.com

Wikipedia

plotek.pl
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Skoro Święta to pierniczki!
Składniki: 1 kg mąki
25 dag miodu
25 dag cukru
1 kostka margaryny
3 jajka
3 czubate łyżki kakao
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka amoniaku spożywczego
2 łyżeczki przyprawy do piernika

Przygotowanie:
W większym garnku (najlepiej takim z grubszym
dnem) roztapiamy margarynę. Następnie dodajemy do
niej cukier, miód i przyprawę do piernika 
i mieszając, gotujemy chwilkę do rozpuszczenia
 się składników. Zdejmujemy garnek z ognia 
i odstawiamy do wystudzenia. Gdy mieszanka
miodowa przestygnie, przesiewamy do niej mąkę z
sodą, amoniakiem i kakao oraz wbijamy jajka.
Mieszamy i zagniatamy. Robimy to 
w garnku, żeby nie stracić nawet odrobiny pysznej
miodowo-korzennej mieszanki. Ciasto powinno być
miękkie i dość luźne.                         Aga Proksz

WARTO STARTOWAĆ 
W KONKURSACH
Niedawno ogłoszono konkurs, który dotyczył
stworzenia plakatu reklamującego Szkolny Wolontariat.
Sposób wykonania pracy był dowolny, ograniczała nas
tylko wyobraźnia. Oczywiście trzeba było uwzględnić
kilka wymogów jak: format A3 lub większy i tematykę
„Wolontariat? Jestem na tak!”. Prace należało składać
do 25.11.br. do p. Marty Kostrzewy. 
Z pewnością wyniki już wkrótce się pojawią, 
a nagrody o których wspomniano z pewnością ucieszą
zwycięzców. Jedną z głównych jest wybranie
wyróżnionego plakatu na logo Wolontariatu.  
Niestety nie brałam udziału w konkursie mimo wielu
pomysłów, powodem był brak czasu. Jednak 
z pewnością jeśli pojawi się taka okazja wystartuję 
w nowych się konkursach i postaram się zdobyć
wyróżnione miejsce. Takiej chęci życzę wszystkim
uczniom, aby także próbowali i nie bali się brać udziału
w wyzwaniach i konkursach.

                                                Katarzyna Kiedrzyn

.

Wizyta w nazistowskim obozie zagłady
7.11.br.  klasa trzecia gimnazjum wraz ze swoim wychowawcą, p. Tomaszem Gackim
oraz p. Wicedyrektor, Mirosławą Wielgórecką wyruszyła na dydaktyczną wycieczkę do
Auschwitz-Birkenau i Wadowic. Całą wycieczka miała na celu poszerzenie wiedzy na
temat bolesnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny, nazistowskich obozów zagłady.
Uczniowie byli poruszeni i wstrząśnięci wydarzeniami mającymi  miejsce
w Auschwitz i Birkenau i obrazami, które tam zobaczyli. Poznana historia tego
wyjątkowego miejsca dała uczniom wiele do myślenia. Po kilkugodzinnym zwiedzaniu
klasa udała się do rodzinnego miasta Karola Wojtyły, Wadowic.  Zwiedzili bazylikę,
gdzie gdzie wpisali się do księgi pamiątkowej, a następnie udali się na słynne
papieskie kremówki. Ostatnim punktem programu była wizyta w restauracji
McDonalds. Uczniowie podsumowali wycieczkę jako wstrząsającą i udaną.

                                                                                                                                      Dorota Żydek

worldpress.com

http://4.bp.blogspot.com/-6nYeFwxu5vc/UqoBufpS2bI/AAAAAAAADeA/F1JqghC8i-s/s1600/P1014214.JPG
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"Klasa I a gimnazjum"Harry powrócił!

Martyna Gryla , Kinga Gruszka
i Ada  Łuszczyk na Święta

No Name 
i wszystko jasne!

Około 10 października została wydana
książka pod tytułem  „Harry Potter 
i Przeklęte Dziecko” w polskiej wersji.
Teraz to jest hit, ci którzy czytali resztę
książek lub oglądali filmy już jej szukają.
Księgarnie i sklepy, które mają najnowszą
część "Pottera" cieszą się wielką
popularnością. To już ósma część
magicznej sagi. Pierwsza to „Harry Potter 
i kamień filozoficzny”, druga „Harry
Potter i komnata tajemnic”, trzecia „Harry
Potter 
i więzień Azkabanu”,  czwarta „Harry
Potter i czara ognia", piąta „Harry Potter 
i zakon feniksa”,  szósta „Harry Potter 
i książę  półkrwi", siódma  „Harry Potter 
i insygnia śmierci”.

                                                   Aga Proksz

My jesteśmy gimnazjum pierwsza ,,a,
w szkole nas tutaj każdy zna,
każde zadanie robimy na fest,
a na sześć  zdajemy każdy test.
Obowiązki robimy bez narzekania,
chcemy być wzorem do naśladowania,
nie ma w nas niepotrzebnej złości,
cały czas chcemy dążyć do doskonałości.
20 osób - to nasza gromada,
na dobrego człowieka każdy z nas się nada,
do szkoły systematycznie chodzimy,
a polecenia ciekawie robimy.
Z nami na lekcjach zawsze jest zabawnie,
do bólu szczerzy  wszystko  mówiąc  jawnie,
mili ? mądrzy ? oryginalni ? - no ba!
wiele innych zalet klasa nasza ma!
I to koniec wiersza, za uwagę dziękuję,
wiadomo, że dobro zawsze procentuje,
więc bądźcie dobrzy cały czas,
a najlepiej - bierzcie przykład z nas!!!

                                          Aleksandra Kubas

Wydanie przygotował Zespół:
Julia Banaś
Ewa Bartosik
Agnieszka Galios
Beniamin Kapica
Katarzyna Kiedrzyn
Ben Kryczka
Aleksandra Kubas
Agnieszka Proksz
Patryk Szołtysik
Oliwia Zawistowska
Dorota Żydek
Opiekun: Mirosława Wrodarczyk

ZS im. Kai Mireckiej w NakleŚl.
Dworcowa 2, Nakło Śląskie

Mikołaj już swe sanie szykuje 
Biały śnieg się pod nim kruszy, 
W ten grudniowy dzień 
Wszystkie dzieci się radują
I o prezentach sny snują.
Tak właśnie wygląda świąt czas 
Który otula nas.
Już choinka wystrojona 
W bombki, łańcuchy złote i
Pierniki kolorowe.
Dwanaście potraw na stole leży,
A każdy opłatkiem się dzieli.
Sylwester nadchodzi więc 
Szampana się szykuje.
Każdy z nas swoje postanowienia 
Noworoczne planuje.

. se.pl
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Mikołaj
Dziś jest 6 grudnia. Wszystkie dzieci wyszły już na dwór, by pobawić się w śniegu. W tym samym czasie na
niebieskim niebie: czy to ptak?!, czy to samolot?!, NIE! to święty Mikołaj na swych saniach. Leci do domów
wszystkich dzieci, by rozdać im prezenty. W worku ma rożnie zabawki: piłki, samochody i lalki. ( /  ) Renifery
ciągną jego kolorowe sanie. A on sam po drodze śpiewa kolędy :). Dzieci oczekują aż do nich przyjdzie, by mogły
z nim zaśpiewać. Zbliża się wieczór wszyscy siedzą przy rodzinnym stole. Rozmawiają , przyśpiewują. Kiedy
nagle prosto z komina wpada do ich domów Święty Mikołaj i krzyczy HOHOHO!!! Merry Christmas !!! 
I daje prezenty pod choinkę. Dzieci uradowane biegną zobaczyć co dostały.Mikołaj nie zapomina także o
rodzicach i im też wręcza prezent.

                                                                                         Wiktoria Herrmann, Aleksandra Kubas

Przyjaźń na całe życie!

Siedem lat temu do przedszkola w Nakle Śląskim przyszła mała dziewczynka o imieniu Jagoda. Była bardzo
wysoka. Podeszła do niej bardzo niska dziewczynka o imieniu Julia czyli ja. Julia zaproponowała, aby się razem
pobawiły się. Jagoda się zgodziła i potem do końca dnia bawiły się razem. Calusieńki rok bawiły się razem.
Razem były w czterech grupach: w żabkach, biedronkach, gwiazdeczkach i piratach. Przez wszystkie te lata nie
opuszczały siebie na krok. Koniec ostatniego roku w przedszkolu był najbardziej stresujący. Dziewczynki nie
wiedziały czy będą razem w jednej klasie. Codziennie pytały się swoich mam czy będą w klasie B czy w klasie
A. Gdy okazało się że obie będą w klasie B nie mogły się nacieszyć. W domu siostra Julii opowiedziała jej, że
będzie miała tą samą panią co ona. Julia wiedziała o kogo chodzi bo często w towarzystwie Dziadka
zaprowadzała siostrę do szkoły. Gdy spotkały się w drodze do przedszkola Julia wszystko zaczęła Jagodzie
opowiadać. Nie rozmawiały o niczym innym tylko o tym, że będą razem w klasie. Gdy nadszedł koniec
przedszkola pani powiedziała, by wszyscy ubrali się jak piraci, ponieważ byli w grupie piraci. W końcu nadszedł
ten ważny dzień czyli koniec przedszkola. Zrobiło się zamieszanie. Wszyscy poddenerwowani biegali po sali i
krzyczeli. W końcu nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcie. I w końcu koniec. Jak minie lato to dziewczynki
znowu będą mogły się spotkać...

                                                                                                                                             Julia Banaś

Julka i Jagoda PrzyjaciółkiMW MW
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Dżdżownica i jej 
marny los
Dżdżownice mają marny los. To auto je rozjedzie, to
kura zje, to dziecko będzie chciało ją hodować i
zdechnie. Nikt nie myśli o tym co one przeżywają.
Może są oślizłe, może są klejące, ale przeżywają takie
okropieństwa. Nikt nie zwraca uwagi na to, że zaraz ją
zdepcze. Za niedługo gatunek dżdżownic wyginie.
Przecież to okropne, co ludzie robią. Nie rozumiem jak
tak można robić. Przecież to też żywe istoty. Ludzie są
okropni dla tego gatunku. Wszyscy kochają zwierzęta
a przecież dżdżownica to też zwierzę.

                                                     Julia Banaś

Książki, które zapierają dech
w piersiach!!! WARTO  KUPIĆ!!

Seria Zaopiekuj się mną!  to seria o zwierzakach,
najczęściej pojawiają się tam psy i koty, które 
w padają tarapaty lub je mają. W Nakle Śląskim
najtrudniej o część „Smyk, uprowadzony szczeniak”.
Oto  książki z tej serii:  
„Smyk, uprowadzony szczeniak”, „Kto pokocha
Psotkę ?”, „Gdzie jest Rudek ?”, ,„Czaruś, mały
uciekinier”, „Wróć, Alfiku!”, „Reks, szczeniak 
z wakacji”,„Fred się zgubił!”,„Kto uratuje Iryska?,
„Rafik został sam”,„Figa tęskni za domem”,„Na ratunek
Rufiemu!”,„Samotne święta Oskara”, „Łezka,
przerażona kotka”,„Ktoś ukradł Prążka”,„Gwiazdko,
gdzie jesteś ?”,„Biedna mała Luna”, „Wąsik, niechciany
kotek”,„Maksio szuka domu”, „Kora jest samotna”,
„Mały Rubi 
w tarapatach”, „Mgiełka, porzucona kotka”.
Oto najnowsze książki:
„Inka, porzucone szczenię”,„Dzielny mały Karmel”,
„Porwanie małej Mili”, „Osamotniona Dora”.

                                    Oliwia Zawistowska

Pokemon go
To gra,w której zbiera się pokemony . Grę Pokemon go wymyśliła firma NAIANTIC. W tej grze można kręcić
pokestopami. POKESTOP TO TAKIE MIEJSCE, Z KTÓREGO WYPADAJĄ JAGODY I TRZY RODZAJE
POKEBOLÓW : ultrabol, greidbol, pokebol, a także jajka. Pokebolami itd. można łapać pokemony, a jagodą
można uspokoić agresję pokemona.
Gym to arena, w której zbija się pokemony albo je się tam wkłada. Można też odbierać nagrodę w formie
pokecoins. W tej grze są różne typy pokemonów np. wodne, ziemne, ogniste, normalne, roślinne, stalowe,
smocze, wróżkowe i elektyczne. Na start można wybrać chłopaka lub dziewczynę, można też wybrać stój. Na
początku gry można wybrać pokemona te pokemony to: Charmander ewolucja,Charmander-charmelion-
charizard, Bulbozaur ewolucja, Bulbozaur-ivzaur-venozaur, Sqirtle ewolucja, Sqirtle-wartordle-blastois. Jeszcze
można wybrać pikachu, ale trzeba wyjść z okręgu cztery razy.
EWOLUCJA to druga forma pokemona lub trzecia. Od 5lvl można wybrać team Valor, mistic, instic
Czerwony, niebieski, żółty. Są tam ikony: Pokemon, pokedex, sklep, plecak. Pokemon to ikona, w której są twoje
pokemony jak się przesunie obraz w prawo to będą jajka do wyklucia 2km. Zielone 5km.pomarańczowe 10km.
Fioletowe Pokedex pokazuje pokemony, których nie masz a które masz także pokazuje ile złapałeś pokemonów.
Sklep
W sklepie można kupić np. powiększenie pokemon lub plecak. Plecak to plecak w którym trzyma się pokebole i
maliny itd. Na start można dostać 2insensy które przyciągają pokemony najlepiej jak niema żadnego pokemona
w pobliżu.
Lucky egg
To jajko które podwaja exsp najlepiej je stosować je na ewolucje. Dokończenie w następnym numerze.
                                                                                                                      Beniamin Kapica
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