
No Name
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. Kai
Mireckiej w Nakle Śląskim
ul. Dworcowa 2
42-620, Nakło Śląskie

Numer 49 10/19

Witamy wszystkich
czytelników w roku
szkolnym 2019/2020

Witamy na pokładzie pierwszoklasistów:

Wiktorię, Kacpra, Julitę, Blankę, Judytę,
Filipów, Tymonów, Oliwiera, Tomka,
Kingę, Michała, Tymona, Alana, Julie,
Rafała, Miłosza, Adama, Grzesia,
Mateuszów, Ewę, Lenę, Jakuba, Anię,
Kajetana, Natalię, Aurelię, Olafa, Zosię,
Zuzię, Bartka, Polę, Daniela, Hannę
Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce!
 
                    Starsi Koledzy i Koleżanki

"Dyrektorze
wesoły,
powracamy do
szkoły!"

Akademię na
rozpoczęcie
nowego roku
szkolnego tym
razem
przygotowały
klasy trzecie

2 września

rozpoczęliśmy
mszą świętą w
parafialnym
kościele. Później
wszyscy spotkali
się w sali
gimnastycznej. 
Po oficjalnej części
akademii przyszła
pora na część
artystyczną.
Motywem
przewodnim tego
roku był klimat
kolejowy.
Trzecioklasiści 

z walizkami
odśpiewali hit
"Jedzie pociąg 
z daleka" i
przekazali p.
Dyrektorowi swoje
prośby i żądania na
nowy rok szkolny. 
                  NN

Fot. Pan Dron,
#MY

Uwaga, uwaga, na stację Dworcowa 2
wjechał pociąg relacji
"Do widzenia, Wakacje".
Prosimy zachować ostrożność.

. ŁJ



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 49 11/2019 | Strona 2  
www.juniormedia.plNo Name

Życzymy szczęścia
na długie lata, 
Niech żyje polska
oświata!
W dniu 11.10.2019 r. w szkole odbyła się akademia z
okazji Dnia Nauczyciela. W akademii występowali
uczniowie, aby podziękować wszystkim nauczycielom
za ciężką pracę włożoną w nasze wychowanie i
naukę. Wrażenia uczniów po akademii były super, a
nauczyciele się wzruszyli. W tym dniu wszyscy
uczniowie byli ubrani odświętnie. Moja klasa dała
upominek z okazji tego święta naszej
wychowawczyni, za to, że jest miła, za pracę z nami,
za to, że jest fajna i bardzo nas lubi. Pani ten prezent
bardzo się podobał.                           Dominik A.

Akademię przygotowały klasy: 2 a i 8 a  z
wychowawcami, p. J. Skrabanią i p. J. Mołodijem

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 
14 października na pamiątkę rocznicy powstania 
Komisji Edukacji Narodowej została ona utworzona 
z inicjatywy Króla Stanisława Poniatowskiego. 
Ten Dzień został ustanowiony 27 kwietnia 1972 roku.
Dawniej nazywany był Dniem Nauczyciela. 
                                                                   MatŚ

Dlaczego???

Idąc ulicą po zmroku ze słuchawkami w uszach i kapturem zaciągniętym do czoła, jak zwykle próbowała nie
myśleć o niczym, wyłączyć się na świat. Nie wychodziło jej to. Rozmyślała mimo, że tego nie chciała.
Zastanawiała się nad rzeczami, nad którymi nie chciała się zastanawiać, ale jednak to robiła. Dlaczego
odpowiedziała pani w kiosku tak, a nie inaczej, dlaczego w wiadomości do kolegi pisała o tym, a nie o czymś
innym, dlaczego poznała inną prawdę niż chciała?
"Prawda jest prawdą, nie ma wersji odmian ani wariantów" - pomyślała cytując bohatera swojej ulubionej
książki. Uśmiechnęła się w duchu gdy przypomniała sobie co działo się przed i po tym zdaniu w fabule.
Rozmyślała teraz o treści tej książki, dlaczego główna bohaterka słucha takiej muzyki a nie innej, dlaczego pili
taką a nie inną kawę, skąd autor czerpał pomysły. I wtedy jej myśli zeszły na temat, którzy przerabiała od
dawna:
Dlaczego ludzie tak biegną za pieniędzmi, czasem, pracą? Jaki jest sens życia?       
A może sens jest w tym żeby nie szukać sensu, nauczyć się słuchać a nie słyszeć, widzieć a nie patrzeć,
spełniać marzenia, a nie udawać, że się ich nie ma nie robiąc nic by je spełnić.
- Nie, to nie temat dla mnie-pomyślała uśmiechając się do siebię.
Zmieniła utwór i znowu zaczęła rozmyślać. Ty razem nad tym skąd wokalista czerpał pomysły na tekst,  jak
szybko się go nauczył, dlaczego gitarzysta zagrał takie, a nie inne rify...

                                                                                                                                   Poke Doq
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Na ratunek
zwierzętom

Witam was
bardzo
serdecznie!
Szybko
nadeszła jesień
i robi się zimno.
Trzeba się
przygotować,

bo ptaki będą
głodne i będzie
trzeba
przygotować
karmniki, żeby
im pomóc.
Oczywiście w
parku lub gdzieś
indziej trzeba je
dokarmiać, tj.
rzucać okruszki

chleba, bułki i
inne, podobne
rzeczy.
   
      Ksawery

Aga G. poleca:
Czekolada Domowej roboty
Robiąc czekoladę domowej roboty prawdopodobnie nie uzyskamy tak zgrabnej tabliczki jak ta ze sklepu, ale
przecież nie wygląd się liczy, a smak.Ten zaś może być naprawdę rewelacyjny. Jak zrobić domową czekoladę?

Zalety domowej czekolady:
Robiąc czekoladę w domu, mamy też możliwość regulowania zawartości kakao, cukru i tłuszczu. Tego
pierwszego składnika powinno być jak najwięcej, gdyż wtedy czekolada jest bardziej zasobna w magnez, który
pomaga budować mocne kości.

Jak zrobić czekoladę?
1. W rondelku zagotuj szklankę mleka. Dodaj 100 g masła (1/2 typowej kostki) i mieszaj, aż się rozpuści.
2. Wsyp 2/3 szklanki cukru i co najmniej 3 łyżki kakao. Jeśli smakuje ci niesłodka czekolada, zmniejsz porcję
cukru. Mieszaj, aż powstanie jednorodny, ciemnobrązowy płyn.
3. Przelej do miski, dodaj 200 g mleka w proszku. Miksuj dotąd, aż zlikwidujesz wszystkie grudki. Możesz też
wrzucić garść rodzynek, pokruszonych orzechów lub kandyzowaną skórkę pomarańczową.
4. Włóż masę do płaskiej foremki i wstaw do lodówki. Gdy stężeje pokrój na małe kosteczki
Rada:
Do czekolady użyj tłustego mleka. Jeśli jest pasteryzowane lub UHT, nie musisz go doprowadzać do wrzenia.

Moda jesienna 2019

Co będzie modne?
Powróci moda z lat 80-tych .
Marynarki z ramionami, grube paski, wzory zwierzęce
Kolory: czarny, czerwony, różowy ,pomarańczowy

                                                                Antonina

Zanieczyszczenie światłem!

Gdy spojrzysz z Kosmosu na Ziemię to zobaczysz
mnóstwo świateł. Wielkomiejskie światła
zanieczyszczają niebo. Jak? Ssaki mają coś takiego
jak zegar biologiczny. Co to? Jak nie jadłeś o
określonej godzinie obiadu to robisz się głodny albo
gdy robisz się śpiący wieczorem. To jest zegar
biologiczny.Światła w miastach zaburzają ten system. 
Zanieczyszczamy niebo! Chcesz dowiedzieć się o
obcych planetach to nie zanieczyszczaj nieba.
                                                            Antonina



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 49 11/2019 | Strona 4  
www.juniormedia.plNo Name

Kryminały na topie! Polecamy 
na długie jesienne wieczory

 No Name 
i wszystko jasne

Pomysł 
na pasję

Katarzyna Puzyńska - polska pisarka. Autorka serii kryminałów o fikcyjnej
wsi Lipowo, położonej niedaleko Brodnicy. Napisała również dwie książki
o policjantach, mianowicie: "Policjanci. Ulica" oraz "Policjanci. Bez
munduru". Z wykształcenia jest psychologiem. Zanim zajęła się pisaniem,
pracowała jako nauczyciel akademicki na wydziale psychologii.
Kolejność sagi o Lipowie:
"Motylek"
"Więcej Czerwieni"
"Trzydziesta pierwsza"
"Z jednym wyjątkiem"
"Utopce"
"Łaskun"
"Dom czwarty"
"Czarne narcyzy"
"Nora"
"Rodzanice"
"Pokrzyk"
Ciekawostka!
Ruszyło #PokrzykTour!
Puzyńska będzie w Katowicach 9.11.19 r. W bibliotece miejskiej. 
Wstęp wolny!                                                                     Poke Doq

Wydanie
przygotował
Zespół 
w składzie:

Antonina
Piofczyk
Ksawery
Lorenc
Oliwia
Zawistowska
Mateusz
Świderski
Wiktor Bonna

Agnieszka
Proksz
Agnieszka
Galios
Maciej Sulik

Opiekun
Mirosława
Wrodarczyk

SP im. Kai
Mireckiej w
Nakle Śląskim
ul. Dworcowa 2

Kurt Cobain - amerykański muzyk grunge’owy.
Najbardziej znany jako wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów
założonego wraz z Kristem Novoselicem zespołu Nirvana. 
W 1989 wydali swoją pierwszą płytę Bleach.
W 2003 artysta został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 100
najlepszych gitarzystów wszech czasów magazynu Rolling Stone, a w
2006 na 20. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszech czasów
według Hit Parader.
Zmarł 5 kwietnia 1994 r. po strzale w głowę ze strzelby. (Samobójstwo)
Należy do "klubu 27" (termin w kulturze masowej określający znanych
muzyków z gatunku rocka, bluesa i R&B, którzy z różnych przyczyn
zmarli w wieku 27 lat)

                                                                                     Poke Doq

Od dwóch miesięcy interesuję 
się sportem, którego nikt już nie
pamięta a był bardzo popularny 
w latach: 1900, 1904, 1908, 1920 
i 1972.

Tym sportem jest właśnie
łucznictwo.

Łucznictwo jest super spotem.
W łucznictwie ważne jest
skupienie, siła i umiejętność
strzelenia w cel z kilkunastu
metrów. Niedługo jadę na zawody 
i będę strzelała do wypchanych
zwierząt. Bardzo polecam ten
sport, bo jest bardzo super :) 

                                          AgaG
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Nie wiesz, co zrobić z wolnym weekendem? 
Zabierz rodzinę i wyrusz na wycieczkę!

Zabytki
naszego
powiatu

Jeżeli nudzisz
się po szkole
to w tym spisie
przedstawimy
5
najciekawszych
zabytków na
terenie śląska.

1. Zabytkowa
kopalnia
srebra i
sztolnia
,,Czarnego
Pstrąga’’
Historia
wydobycia
srebra na
terenie
dzisiejszych
Tarnowskich
Gór sięga
kilkuset lat
wstecz.
Kopania
Srebra

to wspaniały
zabytek, który
zwiedza się -
jak sama
nazwa
wskazuje - pod
ziemią.
Zwiedzamy
labirynty
korytarzy i
wydrążone
hale.Cała trasa
jest
przygotowana
do zwiedzania
z
najmłodszymi.
Bardzo fajna
atrakcja!

2. Zamek
Ogrodzieniec
w Podzamczu
Zamek
Ogrodzieniec
to
bezapelacyjnie
najpiękniejszy
zamek

na Jurze
Krakowsko-
Częstochowskiej.
Zdziwiony?
Tak, Jura też
leży w
wojewódzwie
śląskim. Za
drugim razem
z
przewodnikiem
i to był strzał 
w dziesiątkę.,
zobacz
koniecznie!

3. Muzeum
Zamkowe 
w pałacu w
Pszczynie
Jak żaden inny
pałac w Polsce
może
poszczycić się
bardzo
bogatym i -
uwaga! -
oryginalnym
wyposażeniem.
I to mnie 

w pałacu
najbardziej
uwiodło. Z
okna pałacu
roztacza się
przepiękny
widok na park,
urządzony w
stylu
angielskim
Cały kompleks
pałacowy,
razem z
parkiem, robi
wrażenie!

4.  Palmiarnia
Miejska w
Gliwicach
Są ławeczki do
siedzenia.
Ścieżki,
mostki, ryby w
oczkach
wodnych i inne
zwierzęta, np.
mrówki,
których pracę
można

obserwować
przez szklane
rurki. A na
końcu
olbrzymie
akwarium z
towarzyskimi
rybami. Do
tego kawa czy
herbata na
przeszklonym
balkonie.
Gdyby nie
godziny
zamknięcia,
nikt by mnie
stamtąd nie
wygonił. To
zielona wyspa
w samym
centrum
miasta. Dla
mnie super.

5. Park
pałacowy w
Świerklańcu
Odpoczynek w
Parku w
Świerklańcu

był jednym z
moich
ulubionych dni
w śląskiem.
Tylko łezka 
w oku mi się
zakręciła, jak
zobaczyłam
historyczne
zdjęcia
jednego z
najpiękniejszych
pałaców w
Polsce, po
którym nie
został nawet
kamień na
kamieniu. 
Pałac był
polskim Małym
Wersalem.
Dziś się ostał
tylko park:
przepiękny,
przewielki i
przeuroczy.
Sam się
przekonaj!

Maciej Sulik

PS Dopasuj
fotografie do
opisów. 

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.
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Rozmowa Antoniny z nauczycielem wspomagającym,
Panem Ryszardem Sławickim

Niedawno zaczął Pan pracować w naszej szkole. Jak Panu się pracuje?
Bardzo mnie ucieszyło, że jest ze mną wywiad. Dziękuje, czuję się zaszczycony uczestniczyć w wywiadzie do
gazetki szkolnej. Bardzo miło pracuje mi się w szkole im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim.  Szkoła, w której
zacząłem pracować od ok. 25.03.2019 r. jest fajną szkołą gdyż uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i personel
pozytywnie mnie przyjęli  i za to bardzo dziękuję.
Czy każdy może być nauczycielem indywidualnym?
Myślę, że każdy nauczyciel może zostać nauczycielem indywidualnym dla uczniów. Wystarczy mieć
uprawnienia specjalistyczne do pracy z uczniami. Jak to mi kiedyś wspominała wicedyrektor, Pani Marta
Kostrzewa - jesteśmy nauczycielami, którzy przecierają  szlaki. Mam nadzieje że ja i Pani Sonia Raczyńska,
która pracuje z nami od 1 września 2019 r.  - spełnimy oczekiwania edukacyjne jakie przed nami stoją i stawiają
szkole szanowna dyrekcja, uczniowie oraz rodzice. Obecnie tworzę w  oparciu o zalecane P. Dyrektora
Krzysztofa Kozaka teczkę dla zespołu ds. pomocy psychologicznej-pedogopicznej.
Jakie są pana zainteresowania?
Mam wszechstronne zainteresowania. Bardzo lubię się uczyć, poznawać i bardziej rozumieć otaczający się
świat. Lubię łączyć teorie z praktyką . Obecnie remontuję i bede malował figurki święte: Pan Jezus, Matka
Boska, Św. Józef. Jest to dużo pracy, ale myślę, że jesienią tego roku skończę to zadanie,  które jest
pracochłonne.
Pracuje Pan rano, a po południami co Pan robi?
Rano pracuje w szkole, a południu, jak przyjdę do domu to nie lubię się  nudzić. Mój czas po pracy wypełniam
przygotowaniem się do pracy na następny dzień tj. przygotowaniem dla uczniów kart pracy. Jak mam czas
wolny to np. w garażu maluję i coś remontuję (figurki święte), a jak ktoś mnie poprosi to chętnie pomagam w
różnych sprawach.
Jak tak Pan dużo pracuje to musi pan coś jeść. Jakie danie Pan najbardziej lubi?
Najbardziej lubie jeść risotto oraz warzywa i owoce. Bardzo lubię zdrowo jeść, a potem troszkę pojeździć
rowerem lub motorem. 
Żeby odpocząć to jakaś książka... Jaka Pana książka jest ulubiona?
Moja ulubiona książka to ,,Mały Książe" Antoine de Saint-Exupéry. Ta książka jest ponadczasowa. Jest to
książka moich młodzieńczych lat. Obecnie dużo czytam książek popularno-naukowych oraz czasopism np:
,,Focus", ,,Wiedza i Życie", ,,Świat Nauki" ,,Czego nie powiedzą ci lekarze", Samo zdrowie"…
Dziękujemy za wywiad do naszej gazety.
Serdecznie dziękuję.
                                       Rozmawiała Antonina Piofczyk. Opracowanie: K. Lorenc. Fot. Arch. prywatne

. Arch. prywatne
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Wattpad - czym to się je?

Wicio poleca: Gołąbki Sposób
przygotowania:

1/2 kg mielonego mięsa
1/2 kg białej kapusty
1 średniej wielkości biała cebula
2 małe jajka
1/2 szklanki surowego ryżu
2 czubate łyżki pietruszki
sól, pieprz
około 1/3 szklanki oleju 
sos pomidorowy:
3 szklanki bulionu
3 czubate łyżki przecieru
pomidorowego
1/2 szklanki słodkiej śmietanki
1 łyżka słodkiej papryki
1 łyżka cukru
sól

1. Zagotuj około 2 litrów wody.
2. Kapustę drobno posiekaj lub

zetrzyj na tarce o grubych
oczkach. Dodaj do gotującej
się wody, wymieszaj, gotuj
przez minutę, przełóż na
cedzak, przelej zimną wodą.

3. Obraną cebulę pokrój na
drobną kostkę. 

4. 
5. 
6. Dokończenie na str. 8

Wattpad to aplikacja, na której można pisać i publikować własne książki oraz czytać pracę innych
użytkowników będąc anonimowym. Aplikacja jest całkowicie darmowa i można ją znaleźć w Sklepie Play. Co do
samego Wattpada to jego system jest zawiły, jednak da się go ogarnąć, tylko trzeba to zrobić na spokojnie.
Potrzeba też dużo cierpliwości do aplikacji, bo występują w niej najróżniejsze bagi jak np. cofanie z rozdziału
120 na 1, jeśli książka nie zostanie zapisana w biblioteczce lub co 3 rozdziały wyskakujące reklamy na cały
ekran. Sama aplikacja jest dość dobrze zrobiona i daje dużo radości, pomimo występujących błędów. Można
znaleźć tam: zbiór memów, talksy, czyli krótkie historie z humorem, fanfiction – opowieść w której fandom jest
taki sam, ale historia może być inna, o wilkołakach, o wampirach, mangi i inne. Do wyboru do koloru, co kto
woli.
Mój nick w tej aplikacji to Olowoa, a moje książki to „Creepypasta”, „Wilcze Porwanie”, „Demon z Piekła Rodem
Lub Żywiołem” i „Harry Potter i Opiekun”.
„Creepypasta”
„[…] Nieważne jaki mielibyśmy plan i tak byśmy przegrali. –wytłumaczyłam i po tych ostatnich słowach
skierowałam się do drzwi, jednak reszta wymineła mnie i weszła do środka. Slenderman zniknął, a ja wchodząc
ostatnia usłyszałam warczenie i później ciemność.”
„Wilcze Porwanie”
„[…]” 

                                                                                                                                      Wilczek
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Quiz "Czy jesteś mądrzejszy od
krowy?"

Prowadzący: Pierwsze pytanie. Jaki jest symbol chińskiej jednostki
powierzchni gruntu?
Uczestnik: nie wiem...
Krowa: mu...
Prowadzący: Świetnie, punkt dla krowy! Kolejne pytanie. Jak się nazywa
legendarny zaginiony kontynent na Pacyfiku?
Krowa: Mu...mu...
Prowadzący: Wspaniale! Następne pytanie. Jaki jest symbol mioniuma,
egzotycznego atomu?
Krowa: mu...
Prowadzący: Cóż za wiedza!! I ostatnie pytanie. Jakie jest najszybsze
zwierze lądowe?
Zdezorientowani uczestnicy: mu...
Krowa: gepard
Prowadzący: Kolejny punkt dla krowy!!  Poke Doq

Muuuuu

Kiedy Peter Reynolds napisał książkę "The Dot" nie
myślał pewnie, że poruszy kropkowy świat i to
dosłownie. Jest autorem i ilustratorem książek dla
dzieci i młodzieży, zdobywcą wielu nagród.
Książeczka The Dot opowiada o kropce, która
zmieniła świat małej Vashti, albo o Vashti, która dzięki
kropce uwierzyła w siebie. Książka została
przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków oraz
wydana alfabetem Braille’a. Napisana jest bardzo
oszczędnie, znakomite rysunki pozwalają nawet
małym dzieciom, które nie potrafią czytać polubić
dziewczynkę, główną bohaterkę utworu.
                                   Wyszukał Wiktor Bonna

.

Uwaga, w
szkole po
wakacjach
wielkie zmiany.
Wyremonto -
wane zostały
łazienki na
parterze. Teraz
wszyscy chcą
korzystać tylko
z nich, a
pamiętajcie, że
klasy od 6 mają
na piętrze.

Kolejną sprawą
jest wymiana
stolarki
okiennej.
Wszystkie okna
będą nowe! Na
czas remontu
dzieci uczą się
m.in. w
korytarzu przed
salą wf, gdzie
wisi tablica i
stoją ławki.

Dokończenie ze strony 7.
Jak zrobić gołąbki?

3.Na małej patelni rozgrzej łyżkę oleju, dodaj cebulę,
lekko posól, smaż na średnim ogniu cały czas
mieszając, aż się zeszkli

1. 4. Kotlety przełóż do dużej formy do zapiekania -
muszą być w jednej warstwie. Zalej je sosem, tak
by całkowicie je przykrył.
5. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180
stopni i zapiekaj przez godzinę, aż jedna trzecia
sosu odparuje.
6. Podawaj z ziemniakami z wody i sałatą.

Dla przypomnienia - 
tabliczka mnożenia!

9*1=09
9*2=18
9*3=27
9*4=36
9*5=45
9*6=54
9*7=63
9*8=72
9*9=81
9*10=90

www

www
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Mateusz Świderski

Czas na zmiany!
1)  łazienka
W toalecie dla chłopców zamontowano pisuary i
są zmienione umywalki. W ogóle,  toaleta
chłopców jest w miejscu gdzie dotąd była łazienka
dla dziewcząt i odwrotnie
W toalecie dla dziewczyn są zmienione umywalki i
już nie ma problemu z niezamykającymi się
drzwiami.

2) komputery
Nowe komputery są z wbudowanymi głośnikami i
są naprawdę wypasione (firmy FUJITSU i
THINKCENTRE)

3) kanalizacja i odwodnienie.
Trwa budowa kanalizacji i odwodnienia szkoły.
Rozkopali pół ogródka..

4) sala nr 8
Zakupiono nowe ławki i krzesła oraz zamontowano
ekran multimedialny

5) nauczyciele
Pani Anna Orlicz na razie nie uczy w szkole na jej
miejsce przyszła Pani Ewa Tomaszewska-
Niedopad. Ponadto, mamy jeszcze nowa
nauczycielkę, jest to pani
Sonia Raczewska  -nauczyciel wspomagający.

Na czas wymiany okien w korytarzu przed
salą gimnastyczną pojawiły się ławki,
krzesła i tablica. To tutaj teraz uczą się
dzieci.

GALERIA
SZKOLNYCH
ŚWIETLICZAKÓW
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Projekt: Patyczaki

Projekt to pomysł Hani, Marysi, Ali i Tymka z 2 a.
Na przerwach powstają kolejne części zabawnego
komiksu, który będziecie mogli przeczytać na łamach
No Name. Zachęcamy do lektury! NN
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