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W tym sektorze
dowiecie się o:

To nasze
wiadomości!!!!

2.26/09/2017-
była u nas
policja
Policja
opowidała nam
jak zachowywać
się dobrze i
bespiecznie na
około nas ale
njszczegulniej
na ulicach

 Dzień języków
obcych!!!

          Witajcie moi mili czytelnicy
          w dziale info naszej nowej
                    gazetki !!!

 To nasze rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18. Wszystkie dzieci są 
grzeczne siedzą ubrane na galowo. Wszyscy bardzo się cieszą, choć
znowu czas na ciężką pracę ale również i przyjemności. WD

1. aktualnych wydarzeniach,
2. konkursach organizowanych

przez  szkołę,
3. i innych

Wiktoria Deka Dzień języków
obcych
rozpoczął się
29/10/2017 .Na
dniu języków
obcych był
klasowy i solo
konkurs
Playback
Schow.
Pierwsze
miejsce zajęła
klasa piąta

w utworze 
zespołu Village
People, drugie
pierwsza klasa
a trzecie moja
klasa czyli klasa
czwarta. 

Pasowanie pierwszaków odbyło się
13/10/2017 Na pasowaniu
pierwszaków było bardzo 
fajnie. Wszystkie  dzieci były
grzeczne i pięknie recytowały
swoje wierszyki, a co
najważniejsze złożyły przy-
sięgę !!

W konkursie
Playback Show,
solo brała udział
Maja Podwalska
i duet Agaty
Ziółkowskiej 
i Almediny
Halilović.
Pierwsze
miejsce zajęła
Maja
Podwalska,
która wykonała

piosenkę Mam
tę moc a drugie
zajął duet Agaty
Ziółkowskiej i
Almediny
Halilović. Odbył
się również quiz
Kahoot.

Playbeck Show

*aktualnych
wydarzeniach
ze szkoły,
*konkursach
i imprezach
szkolnych
*koncertach
i występach
Czytajcie!!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 17/18

Wiktoria
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Co rano wesoły idę do szkoły idąc do szkoły
jestem wesoły w szkole się pilnie uczę fizyki
języka polskiego i matematyki.

11 Listopada
Ojczyzna wolna

A oto wiersz
Agaty Lasek 

Witam i
zapraszam
do czytania!

Ojczyzna wolna,
znowu wolna!
Tak bije serce,
huczą skronie!
A Biały Orzeł w
słońcu kwiatów
Przyleciał, by go
ująć w dłonie

fragment
wiersza
Ryszarda
Przymusa

Złota jesień nam
zabłysła, liście
zmieniają kolory
na
pomarańczowy,
na czerwony jak
jabłko na żółty,
jak słońce na
brązowy, jak
drzewa,  dzieci
chodzą do
lasów zbierać
grzyby.

11 LISTOPADA
TO ŚWIĘTO
BARDZO
WAŻNE
WSZYSCY
POWINNI O
TYM
WIEDZIEĆ!!!!
       Julia
Marcinkowska

Kulturka z
podwórka a w
niej:
* wierszyki       
obrazki,
* uroczystosci,
* twórczosć
uczniów naszej
szkoły

flaga, źródło google grafika

Mali Patrioci
11 listopada
święto to
niepodległości
cała polska o
tym wie. W
szkołach każdy
swój wierszyk
dostał i się go
pięknie nauczył.

Wiktoria Deka

Akademia

Akademia

Agata

Agata Lasek

Agata Lasek
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Muza na luza     
                               Witajcie ludziska!!!!!

    W tym numerze o EWIE FARNIE
!!!!           

To zaczynajmy.
Pierwszy opis o
Ewie Farnie !!!!!!
Ewa Farna
urodziła sie 12
sierpnia 1993
roku w czeskim
mieście 
Trzyniec.Jest
polską
piosenkarką pop
rockową. Już
od  dziecka była
związana z
muzyką.
Pierwszą płytę

wydała gdy
miała tylko 13
lat. Druga płyta
ukazała się rok
później pod
tytułem Cicho.
Artystka dostała
już wiele nagród
i nominacji. W
trakcie swojej
kariery wydała
wiele płyt. Dzieci
bardzo lubią jej
muzę.

Ewa Farna google grafika

1.
Despacito
2.
Shakira
3.
Bumerang

Szkolna lista
przebojów

JM
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Witajcie w
tym
numerze 
naszymi
głównymi
bohaterami
będą koty
duże i małe
.

                                       Moje Hobby
                                         O Kotach   

Mój kociak

, LEW-duży kot
żyjący w
stadach.
Samce są
bardziej
umięśnione
waga dorosłego
samca jest
większa o 50%
od samic. Lecz
zadaje sobie
pytanie od
bardzo długiego
czasu:
Dlaczego lwy
żyją

w stadach?
Przecież ,,Koty
chodzą swoimi
drogami'. Na to
pytanie nie
znam
odpowiedzi, ale
mam nadzieje ,
że jak
najszybciej się
dowiem..

Teraz troszkę o
kotach . Koty
są domowe ,
ale są też inne

np. Lwy czy
tygrysy to są
też koty dzisiaj
chce
opowiedzieć o
kotach
domowych  .
Mój kot Psotek
miał 3 razy
zmieniane imię
lecz
przyzwyczaił 
się do tego
imienia po
długim czasie,
moja rada ,,  

NIE
ZMIENIAMY
IMION KOTA .
Bez jego
zgody  '' Nie no
oczywiście kot
nie odpowie
więc nie
zmieniaj imienia
kota po długim
czasie, nie
radzę. Mam
jeszcze dwa
koty Mruczka i
strzałę jest to
dość

nie typowe imię
dla kota, no
trudno jest jak
jest. Mam
pytanie Jak
długo żyje
mysz ? -To
zależy  od
kota. .DK

Dominika Klajbor
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  Angielski kociołek
Witajcie.Na tej stronie
cofniemy wszystkich do
czasów podstawowej nauki
języka angielskiego.To już!
MP
Melissa:   What's your name? 
Tom:         Tom.
Melissa:   Are you a teacher?
Tom:         No,I'm not.
Melissa:   Are you a doctor?
Tom:         Yes, I am.
Melissa:   Are you  twenty?
Tom:        No,I'm not.
Melissa:  How old are you?
Tom:        I'm twenty five. 

angielski
kociołek,
źrudło: gogla
grafika

żrudło: goggle grafika

   

tłumacz
  lifeguard - ratownik          farmer - rolnik              vet - weterynarz
  factory woker - pracownik fabryki              scientist - naukowiec
  doctor- doktor    teacher - nauczyciel       police oficer - policjant
  trainer - trener    actor - aktor     writer - pisarz   singer - piosenkarz
  businessman - biznesmen    firefighter - strarzak    painter - malarz 
Uwaga konkurs!
Ogłaszam konkurs.odgadnij co za słowa ukarzą się po uzupełnieniu
pustych miejsc! Odpowiedzi wrzucajcie do skrzynki Siemkowieści.
Tylko pamiętajcie o podpisaniu kartek.

   fa_me_         te_ch_r          pa_nt_r        sc_e_t_st     a_t_r      v_t

google grafika

Maja

MPMP
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Rebus

Na wesoło
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.

*
Małgosia i Jaś spostrzegają na spacerze w parku całującą się parę.
- Dlaczego oni to robią? - pyta Małgosia.
- Nie wiesz? On jej chce ukraść gumę do żucia!

*
Jak najlepiej złapać zająca? Ukryć się za krzakiem i udawać marchewkę.

Śmiechy hihy
siemanko drodzy czytelnicy naszej gazetki  
w tym dziale znajdziecie:

dobry chumor
krzyżówki 
konkursy z drobnymi nagrodami
rebusy

Oliwia Krupa

Na wesoło c.d.
Mama pyta synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.

Mała dziewczynka właśnie skończyła mówić wierszyk.
- Czy lubisz recytować wierszyki? - pyta jeden z gości .
- Nie, ale mama zawsze mnie do tego zmusza, kiedy chce, żeby goście
wreszcie poszli do domu...   

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił mnie!
- To bardzo ładnie, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - największym!

 Mam dla Was konkurs, polega na tym żeby wymyślić 
najzabawniejszy żart wygra ten,  który rozśmieszy
mnie do łez. Życzę powodzenia! Dla zwycięzcy
nagroda i zapewnione miejsce w naszej gazetce.

 Najlepszy dowcip pojawi się w następnym numerze!!!

 W tym numerze trochę rozrywki, czyli krzyżówka
rebus i kilka dowcipów!!!

Oliwia Krupa

Oliwia Krupa
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Robert Lewandowski źródło:google grafika

Ronaldo źródło:google grafika

                                STREFA KIBICA           
                -cześć chyba znacie tego
piłkarza to jest oczywiście Robert
Lewandowski!!!!!!!!!!!!!!           
Robert Lewandowski (ur.21 sierpnia 1988 w
Warszawie) – polski piłkarz występujący na pozycji
napastnika w niemieckim
klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Polski,
której jest kapitanem. Członek Klubu Wybitnego
Reprezentanta. Uczestnik Mistrzostw Europ Grę w  
piłkę zaczynał w Varsovii, Delcie, oraz
Legii ||Warszawa. W 2006 trafił do Znicza Puszków,
gdzie zdobył koronę najlepszego strzelca trzeciej i
drugiej ligi. W 2008 przeniósł się do Lecha  Poznań, w
którego barwach zdobył mistrzostwo, puchar i
superpuchar Polski, a także tytuł króla
strzelców Ekstraklasy.

                   Krystiano Ronaldo                                         
 ur. 5 lutego 1985 w Funchal
portugalski piłkarz występujący na pozycji
skrzydłowego lub napastnika, w hiszpańskim klubie
Real  Madryt oraz w reprezentacji  Portugalii, której jest
kapitanem. Uważany jest za jednego z najlepszych
piłkarzy swojego pokolenia. Według Forbesa w 2016 r.
piłkarz był najlepiej zarabiającym i najpopularniejszym
sportowcem świata.
Klubową karierę Ronaldo rozpoczął w wieku 8 lat, w
małym klubie CF Andorinha, gdzie sprzątał jego ojciec.
W wieku 10 lat zainteresowały się nim dwa największe
kluby z Madery: CS Maritimo i CD Nacional, ale
ostatecznie trafił do Nacionalu, gdzie grał do 2001 r.,
bowiem w tym roku przeniósł się do Sportingu. W
czasie mistrzostw Europy U 17był obserwowany przez
Liverpool FC i Juventus po tym, jak jego zespół
pokonał reprezentację Anglii, lecz ostatecznie trafił do
Manchesteru United. W spotkaniu Ligi Mistrzów
Manchesteru United z AS Roma (7:1) strzelił swoje
pierwsze gole w Lidze Mistrzów. Mistrz Anglii w
sezonie 2006/2007 oraz 2007/2008 z drużyną
Manchesteru United.

weronika

weronika

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_2012
https://pl.wikipedia.org/wiki/Real_Madryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Portugalii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/CD_Nacional
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_U-17_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liverpool_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Mistrz%C3%B3w_UEFA
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Wesołych
świąt!!

Redakcja

Życzymy dużo
zdrowia
szczęścia,
pomyślności i
na święta dużo
gości. Żeby
uczniowie się
słuchali i
wszystkie
polecenia
wykonywali. 

 
Dla Pani
Małgosi
klasa czwarta i
pierwsza

Wszystkiego
najlepszego na
święta w imieniu
przedszkolaków
i "zerowiaków"
dla Pań Eweliny

Zygmunt, Sylwii
Podwalskiej
oraz Pani
Grażyny
Bagińskiej. 

Z okazji Świąt
Bożego
Narodzenia
odpoczynku od
codziennych
obowiązków
,miłych spotkań
w rodzinnym
gronie, moc
prezentów,
zdrowia, radości
i wszelkiej
pomyślności

Życzy klasa
trzecia dla pani
Grażyny Wróbel

Składamy
wszystkim
nauczycielom
zdrowych i
wesołych Świąt
Bożego
Narodzenia
Redakcja
Siemkowiesci

   

                        
                          Świąteczny kącik !!!
"Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości innym - to najlepsze co można uczynić
na tym świecie". Peter Rosegger

Święta już tuż tuż!!!

Wszystkiego
najlepszego z
okazji Świąt
Bożego
Narodzenia
zdrowia,
szczęścia,
pomyślności i
wszystkiego
wymarzonego 

od klasy piątej
dla pana
Przemysława
Gerki 

Dla Was również kochani rodzice 
magicznego czasu w Święta i
spełnienia prawie wszystkich
marzeń.No i oczywiscie bogatego
gwiazdora. Może i my
skorzystamy. 

Wszystkim pracownikom szkoły,
życzliwym szkole osobom. 
Szczególne życzenia dla 
Pani dyrektor Krystyny Kuszmiersz
Życzy redakcja Siemkowiesci

choinka
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