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Warsztaty w
Centrum
Nowoczesności
Młyn wiedzy. To
było fajne
doświadczenie,
poznaliśmy tajniki
projektowania
przedmiotów 3D...

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer gazetki szkolnej Siemkowieści. W tym numerze przeczytać
możecie wiele ciekawych relacji z wydarzeń szkolnych i nie tylko. Przeczytacie tutaj o ciekawych roślinach
w Kąciku przyrodnika, poćwiczycie ortografię na stronie Ortosłówka oraz dowiecie się jak zrobić samemu 
różne ciekawe rzeczy na stronach zrób to sam czy Warsztat rzemielśnika. Jak zwykle możecie do nas
przychodzić i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi życia szkoły. Jeśli macie jakiś ciekawy
temat, o którym można napisać w naszej gazetce zapraszamy w czwartek w godzinach 12 40 - 13 25 w sali
nr 10.
Nasz skład redakcyjny zmienił się nieco ponieważ do zespołu redakcyjnego dołączył nasz Dawid
Żelechowski. Pierwszy tekst Dawida będziecie mogli przeczytać już w tym numerze. zachęcamy
wszystkich również do przeczytania wywiadu z Panem Mariuszem Puchowskim, który uczy w naszej
szkole języka polskiego.  

zes. red.

Zespół redakcyjny: Wiktoria Deka, Dominika Klajbor, Oliwia
Krupa, Almedina Halilović, Maja Podwalska, Weronika
Walentowicz, Julia Marcinkowska, Agata Lasek, Dawid
Żelechowski (dołączył od tego numeru).

W tym numerze relacja z wizyty redakcji Siemkowieści w
Bydgoszczy. Nasza redakcja zwiedzała największe lokalne
ośrodki medialne w województwie kujawsko - pomorskim:
Radio PiK, Telewizję Polską, Gazetę Pomorską.  

W numerze:
Zrób to sam - 2
Orto słówka - 3
Mamy w planie drugie śniadanie - 4
Śmiechy chichy - 5
Kącik przyrodnika - 6
Warsztat rysownika - 7
Warsztaty w Młynie wiedzy - 8
Moje Hobby - 9

Dzień książki - 10
Kącik czytelnika - 11
Wywiad numeru - 12 - 16
Dzień wiosny - 17
Radio PiK 18
Czytajcie i dowiadujecie się wielu
ciekawych rzeczy z życia naszej szkoły. 
W kolejnym numerze następne relacje z
wydarzeń szkolnych i inne artykuły.

Młyn wiedzy - warsztaty

Wizyta w Radiu z samego rana  po przyjeździe do Bydgoszczy.
Po wiekowym budynku Radia PiK oprowadzały nas przemiłe
Panie, które oprócz wielu technicznych informacji dotyczących
funkcjonowania Radia opowiedziały nam historie z dreszczykiem,
które związane były z budynkiem, w którym znajduje się Radio. W
telewizji oprócz pracowników technicznych spotkaliśmy znanego
dziennikarza TVP Bydgoszcz, którego często zobaczyć możecie
w Zbliżeniach. W Gazecie Pomorskie poznaliśmy tajniki pracy
dziennikarstwa prasowego. To była pouczająca wizyta. 

P.G

A.H
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Zrób to
sam     
 

Ramka na zdjęcie Wybierz
zdjęcie i obrysuj je.Odmierz
około 1cm od miejsca
poprzedniej lińji
 i ponownie narysuj.Wytni ten
kształt podwójnie.Wyni także
mały prostokąt w wymiarach 7
na 4cm.Na większym z
prostokątów wytnij w środku
po lini następnie zklej na
dolnym i bocznych 
złącz.doklej także mały górną
częścią.        MP

doświadczenie 
składniki:olej,woda,barwnik,tabletki musujące.
Potrzebne rzeczy: pipeta i przezroczysty słoik lub
btelka.Do przezroczystej butelki wlej tyle oleju,
żeby zostało jeszcze trochę miejsca.Dolewamy
trochę wody. Następnie pipetą dolewamy kilka
kropelek barwnika.Na koniec wrzucamy tabletki
musujące.Mam nadzieje, że się podobało.
 MP

Mini łódeczka.
Aby zrobić taką
łódkę
potrzebujecie:trzech
korków, patyczka i
kawałka kartki
(najlepiej
kwadratu). Korki
sklejamy mocno
taśmą tak jak na
obrazku.W
środkowy korek
wbijamy patyczek
przez który
przebijamy kartkę.
Aby łódka nie
odpłynęła za
daleko można
doczepić
sznurek.Gotowe.
  

łódka

świnka skarbonka
Najpierw wybieramy butelkę i malujemy ją na
różowo.Następnie na kartonie rysujemy uszy,
wycinamy je i kolorujemy także na różowo.Uszy
należy przymocować, a potem markerem
rysujemy oczy i nos (na nakrętce).Ogonek to
owinięty krepą lekko skręcony.Nogi robimy z
nakrętek.Na koniec wycinamy na środku otwór na
wrzucanie pieniędzy. Wyjmujemy przez nakrętkę.
I już.     MP

ramka

doświadczenie skarbonka

MP

MP

MP MP
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                             Orto słówka            
Lubisz ortografie tak czy nie tu będziesz się z nią wspaniale
bawić. 
DK

Uzupełni luki ó lub u. 
                                     Uparciuch? 
Zastanawiam się, czy m...j  nastr...j jest odpowiedni do
syt...acji, w jakiej się znalazłem. Nasz zesp...ł
m...zyczny się rozlat...je, a ja cz...ję w duszy spok...j!
Nie wiem, jak przekonać Art...ra. Proszę go po raz
...smy, żeby został. ...parł się jak osioł, chociaż
obiecywałem m... jego ...l...bione c...kierki kr...wki i
m...j zbi...r znaczk...w. Obraził się o taki drobiazg!
Powiedziałem tylko, że jest gł...chy jak pień i że mu
słoń na ...cho nadepną. Może wr...ci jak go
przeproszę?    

I jak Ci poszło mam małą podpowiedz nie które wyrazy
wymieniają się na o,a,e wtedy jest to ó. U piszemy gdy
jest końcówka uje. ,,Uje się nie kreskuje"Julian Tuwim 

Słówka i słufka (fragment) 

I przyszły do Jerzyka trzy słówka: ,,Brzózka" ,
,,Jabłko" i ,,Główka" I powiedziały: 
- Jestem Brzózka, nie ,,bżuska" 
- Jestem Jabłko, nie ,,japko" 
- Jestem Główka, nie ,, głufka". 
Jak można tak znieważać naszą urodę i ród? 
Trzeba się uczyć! Uważać! Na pewno odpłaci ci się  
trud. Nie pomogą tu żadne wykręty, wymówki. 
I rzuciły mu na stół swoje wizytówki, Żeby wiedział, z
kim ma do czynienia, [...] 
- A gdy i nadal będziesz sadził błąd po błędzie, 
To zrobimy z Jerzego - Jeżego, 
Złego jeża kolczastego; [...] Wystąpiły na Jerzyka
siódme poty! Obudził się - i do roboty! 

  Uwaga konkurs! 
Uporządkuj książki w odpowiedniej kolejności alfabetycznej jeśli
ci się uda zgłoś się do nas lub wrzuć karteczkę podpisaną do
pudełka

O Waligórze i Wyrwidębie, Brzydkie kaczątko, Mała syrenka,
Pinokio, Calineczka, Kopciuszek, Słowik, Lampa Alladyna,  

Opowiem teraz troszkę o zasadach ortograficznych
pamiętaj, że od większości zasad są wyjątki: 

rz piszemy gdy wymienia się na ,,r" w wyrazch o
podobnej budowie, i po spółgłoskach"
b,p,d,t,g,k,ch,w,j. Wierszyk pomocniczy: 
Babcia piecze dla taty grzankę, która chyba wyjdzie
jej.ch piszemy na końcu wyrazów wyjątek druh,przed
spółgłoską, po s w cząstce - sch- .
W szkole jest prowadzony  konkurs ortograficzny w
którym udział biorą klasy 3-5 wyniki na korytarzu.DK

Połącz rymy. 

 rak  łata  kura  smoki  ściana  kot  myszka 

podwyżka  obłoki ptak  rana płot  sałata  dziura 

Uzupełnij nazwiska w dzienniku w kolejności
alfabetycznej 
1 ................ Marcin          Chlebek
2 ................ Adam                             
3 ................ Jan            Zubka             Pędzel 
4 ................ Hubert       Druk    
 5 ................ Anna                  Lek 
6 ................ Iwona      Drób        
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Mamy w planie drugie
śniadanie !
Tutaj dowiesz się jaki rodzaj przekąski wybrać i
jak go łatwo przygotować. Ta strona jest pełna
smaków więc na pewno znajdziesz coś dla
siebie. Mam nadzieje, że nasze przepisy będą
Ci smakowały. Życzę smacznego!
                                                              MP

Najważniejsze jest to, aby mieć
zróżnicowaną dietę. Nie powinno się
jeść cały czas tych  samych  rzeczy.
Lepiej jeść różne produkty spożywczy
takie jak : sery,wędliny itp. Za to do
szkoły nie wszystko się nadaje na
przykład nie każdy dżem nie nadaje
się do szkoły ponieważ może
wypłynąć.

Czy wiecie, że do szkoły warto zabrać  prucz
chleba czy bułki np. jabłko? Jest to zdrowa i
pyszna przekąska. A czy zauważyliście kiedyś,
że im dłużej chleb leży w plecaku tym gorzej
smakuje? Ja osobiście uważam, iż do szkoły
powinno się brać chleb tylko z tym co długo
smakuje świeżo. Na przykład z ogórkiem. Ogórek
długo smakuje świeżo a jeżeli spojrzycie na
ilustrację obok to zobaczycie jak fajnie można
zrobić chleb z ogórkiem i pasztetową(mój
ulubiony).                                   MP

Czy lubicie jeść naleśniki? Ja uwielbiam! i nawet
mogę wam powiedzieć jak je zrobić. Jest to łatwy
przepis jeżeli wolicie aby to dorośli robili naleśniki
to bardzo dobrze. A oto przepis na ciasto: wlej
około 6 łyżek stołowych oleju, dwa jajka, jedną i
pół szklanki mleka i szklankę mąki. Jeżeli ciasto
jest w konsystencji wody dosypcie trochę mąki. A
jeżeli ciasto jest zbyt gęste to dolej mleka. Na
koniec poproś rodziców o usmażenia naleśników.
Mam nadzieje, że wam smakowało! 
                                                          MP

kanapka

Proste babeczki waniliowe.Składniki:2 szklanki
mąki,2 łyżeczki proszku do pieczenia,0,5 szklanki
cukru,2 łyżeczki cukru waniliowego,1 jajko,0,5
szklanki oleju,1 szklanka mleka.
Przygotowanie:najpierw mąkę,proszek do
pieczenia,cukier i cukier waniliowy mieszamy
razem w misce i dodajemy resztę składników
nadal mieszając.Piekarnik nastawiamy na 180
stopni.Gdy wymieszaliśmy wszystkie składniki
nakładamy masę do foremek zostawiając około
1cm od brzegu, aby ciasto urosło.Jeśli chcemy
mieć babeczki z czekoladą,należy uważać aby
czekolada nie wystawała z ciasta.   MP

naleśnik żródło google grafika

MP

MP
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Hejka, elo, gazelo, jeden dwa trzy zero! Co to śmiechy
chichy? Co będzie w tym dziale? Już odpowiadam. 

Dobry humor! 
Śmieszne historyjki 
zabawy 
żarty

To wszystko tutaj zacznijmy od żartu : 
Siedzą dwa leniwce na drzewie mija jeden dzień nic się
nie dzieje mija drugi dzień też się nic nie dzieje, aż
trzeciego dnia jeden leniwiec ruszył palcem, a ten 
drugi mówi: Coś ty dziś taki nerwowy.

Znajdz literki "M" zdj.7

Czas na śmieszną historyjkę pt. " Dziwna zdobycz"

Ja i moja koleżanka ( DK,MP) poszłyśmy do lasu
bawiłyśmy się, że poszukujemy fortec czyli pniaków
nasze flagi czyli brzozowe gałązki oznaczały zdobyte
fortece. Bardzo długo chodziłyśmy po lesie przez
krzaki i drzewa. I Doszłyśmy do miejsca gdzie było
mnóstwu lodu było fajnie i chociaż koło lasu chodziło
mnóstwo kur i gdakały to i tak była przyjemna
atmosfera. I moi drodzy czytelnicy zagadnijcie co
zobaczyłam w lodzie. Tam był kaloz i to czerwony.
Było dużo śmiechu  niestety nie udało się wyciągnąć
buta. 

                        Żarty ! 
1. Gargamel złapał pape smerfa. Papa Smerf : 

- Jak mię znalazłeś Gargamelu?   
- Google map.
   2. Mówi sąsiad do sąsiada: 
-  Dlaczego na tabliczce pisze "Uwaga pies" przecież
twój pies jest taki malutki? 
- Bo mi goście dwa razy zdeptali. 
  3. Jak najlepiej złapać królika? Udawać marchewkę.
  4.Dlaczego zespół muzyczny zatrudnił indyka? 
     Bo indyki mają pałeczki.
  5. Co ma nogi, a nie chodzi? Stół. 
Czy wiesz który dowcip był w pierwszej i drugiej
gazetce Siemkowieści?

Zabawy to fajna rzecz jeśli chcesz się pobawić to tu
będziesz mógł to zrobić:

Rebusy 
łamigłówki

Górne zdjęcie przedstawia rebus ten rebus trzeba
rozwiązać. 
Dolne zdjęcie przedstawia połowę koła w którym
trzeba znaleźć wszystkie literki "M". Ile ich jest? Jest
ich ........ 
Konkurs! 
Wymyśl śmieszną historyjkę, która będzie na temat
szkoły. Wrzuć karteczkę podpisaną do pudełka wyniki
będą na korytarzu.

DK

To nasza stała strona
                                          Śmiechy 
                                  Chichy               :)

DK

Rebusy zdj.6
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                                         KĄCIK PRZYRODNIKA
TUTAJ DOWIECIE SIĘ O RÓŻNYCH CIEKAWYCH KWIATACH! 

Muchołówka

             WIADOMOŚCI
 Oto roślina, która nazywa się
Muchołówka Amerykańska ta
roślina może jeść. Jest fajna i
bardzo ciekawa a na tym zdjęciu
widać jak je osę lub pszczołę.Ona
tak  w ogóle nie jest taka groźna ale
jest groźna dla naszych palców
więc uważajcie nigdy nie wkładajcie
tam palców zapamiętajcie to!!!

             CIEKAWOSTKI
Ta roślina może być mała lub duża
jest nie groźna dla nas. Ta roślina
ma specjalne wymagania jeśli
chodzi o podlewanie. Nie możemy
wlać za mało wody lub za dużo
ponieważ roślina może  A więc jak
będziecie mieli tę roślinę to
pamiętajcie musicie wlewać tyle
wody ile trzeba pamiętajcie o tym!!!

rajski ptak

              WIADOMOŚCI
Jak widzicie na tym obrazie jest
roślina, która nazywa się ciekawie 
Rajski Ptak. To brzmi tak gdyby ta
roślina mogła odlecieć.Ta roślina
jest z gatunku, który pochodzi
z południowej Afryki.Dla mnie jest
bardzo pięknym
kwiatem,ciekawym i ładnie
wyglądającym, jest to ozdobna
roślina.Pięknie prezentuje się  w
domu i w ogrodzie.

                CIEKAWOSTKI
Ten kwiat należy do
najefektowniejszych roślin
doniczkowych.Nie kwitnie w
miejscach słabo nasłonecznionych,
ale i tak zachwyca dzięki pięknym,
soczyście zielonym liściom. Myślę
że zaciekawi was ta roślina!

             WIADOMOŚCI
Stapelia brudnota, Zamszyca to
nazwy ciekawej rośliny
pochodzącej z południowej Afryki.
Roślina ta nazywana jest także
"gwiazdą szeryfa", "kwiatem -
rozgwiazdą" lub po prostu...
"gnijącym kwiatem".       
Rośliny te rosną dość szybko, a
kwitną na młodych pędach, dlatego
wskazane jest przesadzanie co 3
lata i równoczesne "odmłodzenie". 

Stapelia Stapelia

              CIEKAWOSTKI
Wyrastają u podstawy rośliny na
młodych pędach. Pod nazwą
stapelia pstra, dość
rozpowszechnioną jest roślina,
która obecnie nazywa się orbea
variegata (do gatunku Orbea
zaliczono wszystkie gatunki
Stapelia, których korona wyróżnia
się wypukłym pierścieniem).
Roślina ta ma mniejsze kwiaty o
średnicy 5 - 8 cm, żółte, z
plamkami czerwono brązowymi o
różnym kształcie i nasileniu.            

Google

Google

Google
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   Hej, to znowu ja dzisiaj dam
przedstawię  pomysł na
ozdoby Wielkanocne.
Spróbujcie a nie będziecie się
nudzić. Życzę dobrej zabawy
powodzenia!!!
Tylko pamiętajcie każda praca
wymaga skupienia i czasu a
więc nie poddawajcie się.

Jak zrobić kurczaczka
wielkanocnego? Potrzebne
będą: szpikulec,wata,kolorowy
papier i styropianowe jajko. Na
początku biorę szpikulec jajko i
watę, wbijam w  styropianowe
jajko za pomocą szpikulca.
Kiedy obłożę całe jajko  watą
robię miejsce na dzióbek i na
dole ozdabiam  czerwoną watą
oraz wycinam dziób. Grzebień,
przyklejam i kurczak gotowy. 

Ok

Jak zrobić królika z butelki po napoju? Na
początek potrzebne nam są: plastikowa
butelka, nożyczki, klej, krepa i plastelina.
Najpierw odcinamy górę butelki następnie na
dole wycinamy uszy. Później obklejamy  krepą
całego królika a potem robimy nosek, wąsy.
Oczka królikowi robimy z plasteliny i
gotowe!!!  Królik może służyć jako doniczka na
kwiatki.

 
Warsztat            
rysownika
jak nie nudzić
się przed
świętami?

A teraz coś wiosennego jak zrobić stroik na ścianę? Na początek
potrzebne nam będą: sznurek,3 słomki i kolorowe pióra. Najpierw
słomki przeplatamy na sznurek, zawiązujemy  aby wyszedł trójkąt i
doklejamy 3 sznurki na dole. Na sznurki przyczepiamy piórka i
gotowe oto prosty sposób na stroik wiosenny. Jeżeli podobają ci się
moje pomysły koniecznie daj znać. Jeżeli macie pomysły na ciekawe
prace plastyczne możecie je zaprezentować w naszej gazetce.

Folię owijamy wokół narcyzy i spinamy gumką lub
sznurkiem. Dzięki temu z naszej ręcznie
robionej ozdoby wielkanocnej nie będzie
wylewać się woda podczas podlewania i nie
zabrudzimy stolika czy półki, na której ją
postawimy. Z kartonu wycinamy pasek na
wysokość doniczki z narcyzami, następnie
owijamy go wokół doniczki i sklejamy. Kiedy
mamy już podstawę naszej ozdoby wielkanocnej
ręcznie robionej zabieramy się za przyklejenie
kory lub gałązek wierzbowych. Wybierzmy ten
materiał, który do nas bardziej przemawia oraz do
którego mamy dostęp. Gałązki wierzbowe można
zastąpić gałązkami innych roślin np.
dekoracyjnego derenia białego. Do obłożenia
doniczki sprawdzi się też doskonale kora
ogrodowa, której na pewno nam na działce nie
brakuje. Każdy element przyklejamy osobno do
kartonu, tak by papier był jak najmniej widoczny.
Na wierzch stroika można położyć kawałki mchu i
nasz stroik wielkanocny ręcznie robiony jest
gotowy!.

Króliczki

kogucik

Google

https://poradnikogrodniczy.pl/deren-bialy-uprawa-ciecie-rozmnazanie-odmiany.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kora-ogrodowa-zastosowanie-rodzaje-cena.php
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Warsztaty w Młynie wiedzy w Toruniu oraz lody pod
pomnikiem. Wizyta w Toruniu łączyła przyjemne z
pożytecznym. 

                                Zwiedzanie 
Pani  podzieliła nas na dwie grupy.Pierwsza grupa
poszła zwiedzać.Na zwiedzaniu były różne fajne i
ciekawe rzeczy. Jedną z tych  rzeczy było takie koło w
którym bawi się chomik, ale tym razem my byliśmy w
tym kole. Następną  fajną rzeczą były klocki,które
chyba najbardziej podobały się maluchom.Byliśmy
także w:
-na statku pirackim
-w domku astronomów
Mam nadzieję że będziecie kiedyś w Młynie wiedzy i
trochę pozwiedzacie.

Młyn wiedzy Toruń

 Warsztaty czas zacząć. Pan
prowadzący nauczył nas jak
korzystać z programu do
obróbki 3D. Na końcu
wydrukowaliśmy nawet jeden z
zaprojektowanych przez nas
breloczków na drukarce 3D. 

Po zakończonych warsztatach z głowami pełnymi
nowej wiedzy udaliśmy się na toruńską starówkę,
Na miejscu zjedliśmy lody i podziwialiśmy pomnik
Mikołaja Kopernika. To był bardzo fajny wyjazd
łączący w sobie elementy nauki oraz zabawy.
Mam nadzieję, że odwiedzimy Toruń jeszcze raz
wkrótce ponieważ to bardzo ciekawe miasto. 
Być może jeszcze raz zwiedzimy Młyn wiedzy i
będziemy uczestniczyć w kolejnych ciekawych
warsztatach. Wszystko przed nami.Almedina Halilović

Pomnik Mikołaja Kopernika

Ah

Ah
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Zwykłe czy niezwykłe Hobby. Strona na
której i ty możesz opowiedzieć o swoich
zainteresowaniach i swoim hobby. 

Cześć to znowu ja DK. Postanowiliśmy, że będziemy
pisać o waszych zainteresowaniach. Każdy przecież
jakieś ma. Nie ważne jakie ważne, że one sprawiają,
że się nie nudzicie i poszukujecie ciekawych rzeczy
związanych z waszym hobby. A więc bądź
przygotowany na krótki wywiad. Oczywiście wszystko
w zgodzie z etyka dziennikarską. Najpierw musicie
wyrazić zgodę na taki wywiad. Jako pierwszy w naszej
gazetce pojawi się Maks Podwalski, który zgodził Się
krótko opowiedzieć o tym co go interesuje. Maks jest
uczniem klasy IV a jego hooby to football. W
perspektywie Mistrzostwa a więc hobby bardzo na
czasie. Zachęcam do czytania.

Maks Podwalski

Dominika

-Hej.
-He.j 
-Ile masz lat? 
-10. 
-Co lubisz robić? 
-Grać w Fifę 18. 
-Czym się interesujesz? 
-Interesuje się piłką nożną. 
-Jak długo tym się interesujesz? 
-Od około 5-6 lat. 
-Czy coś kolekcjonujesz ? 
- Tak karty piłkarskie. 
-Ile masz kart w swojej kolekcji? 
-Ponad 200. 
-Czy twoje zainteresowanie ma jakieś znaczenie na to
kim zostaniesz w przyszłości? 
-Nie. Będę policjantem.
-Masz jakiegoś najlepszego przyjaciela?  
 -Mam, ma na imię Dominik. 
-Czy znasz kogoś kto też interesuje się "nogą"? 
-Hmm... Dominik też się interesuje. 
-Dlaczego interesujesz się piłką nożną? 
-Bo bardzo lubię piłkarzy. 
Dziękuję za wywiad.

DG

Pg
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Dzień książki
odbył się także
w dniu książki
uczestniczyła
cała szkoła były
dwa konkursy
,konkurs
klasowy na
regulamin
szanwania
książki i
konkurs
indywidualny
(czyli : każdy
robi sam/a)
na swoją
ulubioną książkę
w tym konkursie
brało udział
bardzo

dużo dzieci np.
z klas piątych
,czwartych
,trzecich i
pierwszych . w
konkursie na 

 Dzień książki czyli jak dbać o książki i być aktywnym
czytelnikiem, który potrafi zarazić swoją pasją
innych. 
Prezentacje indywidualne uczniów oraz konkurs
klasowy na regulamin szanowania książek.

.

Dzień książki odbył się
23/03/2018. Głównymi     
organizatorkami były
Pani Ewelina Zygmunt i
Pani Sylwia Podwalska.
Odbyły się dwa
konkursy. Jeden
klasowy a drugi
indywidualny. Ten
klasowy polegał na
przygotowaniu plakatu z
regulaminem
szanowania książek. 
Pierwsze miejsce zajęła
klasa piąta, zaś  konkurs
indywidualny był na
plakat o swojej ulubionej
książce. Tutaj pierwsze
miejsce zajęła D.K

zdjęcie grupowe

zdjęcie pierwszaków

J.M

J.M
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                              KĄCIK CZYTYLNIKA
   Jeśli lubisz przygodę to nawet w deszczową  pogodę umiesz ją znaleźć. Zapytacie
gdzie? Wcale nie w komputerze, tylko w książkach.  Umberto Ecco powiedział: " Kto
czyta książki żyje podwójnie". Przedstawiam dzisiaj książki, które wielu z was zna, 
jednak jeśli jeszcze ich nie przeczytaliście musicie to zrobić. Nadchodzą wakacje i nie
zawsze będzie pogoda i prąd. 

      Autor: Andrzej Maleszka   Tytuł:Magiczne drzewo
                                                       Tajemnica Mostu
Opowiada ona o odnalezieniu Mostu zapomnienia.
Głównymi bohaterami tej książki są Filip,Kuki,Wiki i
Melania.Czeka na nich gigatyczny pająk,podziemna 
rzeka i groźna Greta o trojgu oczach. Tylko 
przejście przez most uwolni Filipa od czaru.     J.M

  Autor:Andrzej Maleszka       Tytuł:Magiczne Drzewo
                                                            Olbrzym
Ta książka opowiada o zniszczeniu szkoły przez 
Bulbka, który wypowiedział życzenie o potworze w 
siedmiu wcieleniach.Głównymi bohaterami są Kuki,
Gabi,Bulbek i Budyń. Na dodatek, Kuki został 
obdarzony nadludzką siłą a Gabi nauczyła go 
panować nad jego  siłą.                 J.M

TAJEMNICA MOSTU

  Autor:Astrid Lindgren                Tytuł:Pippi wchodzi
                                                       na pokład 
Książka opowiada o najsilniejszej,  najbogatszej,
i najbardziej samodzielnej dziewczynce na świecie.
Oczywiście to  Pippi Pończoszanka   z   Willi
Śmiesznotki. Zna dużo ciekawszych zajęć niż
chodzenie do szkoły, jest niezwykle odważna i żaden
łobuz jej nie straszny.                   J.M

 Autor:Astrid Lindgren               Tytuł:Dzieci z 
                                                            Bullerbyn
Ta książka opowiada o życiu sześciorga dzieci z 
malutkiej szwedzkiej wioski. Składa się ona z trzech
części a każda z nich jest podzielona na rozdziały.
Bohaterowie to: rodzeństwo Lisa, Lasse i Bosse,
siostry Anna i Britta oraz Olle i jego siostrzyczka 
Kerstin.                      J.M

OLBRZYM

DZIECIPIPPI

JM JM

JMJM
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Witam Was drodzy czytelnicy. W
tym numerze przygotowałam dla
was wywiad z Panem Mariuszem
Puchowskim. Pan Mariusz uczy
u nas w szkole języka polskiego.
Jednak oprócz pracy u nas
pracuje jeszcze w SP Lniano.
Poza obowiązkami nauczyciela
pełni funkcję przewodniczącego
Rady Gminy Lniano. Jak Panu
Mariuszowi udaje się znaleźć
czas dla rodziny, dlaczego
został nauczycielem i inne
pytania, na które Pan Mariusz
Puchowski udzielił odpowiedzi
znajdziecie tutaj. AH

1.Jak się Pan  dziś
czuje?
-Bardzo dziękuję za
troskę.
Moje samopoczucie
zazwyczaj jest dobre.
2.Czy kiedyś ktoś
przeprowadzał z Panem
wywiad?
-Zdarzyło się kilka
razy.Ostatnio zdarzyło
się z dziennikarką,,Czasu
Świecia'' na temat
bieżącej sytuacji w
naszej gminie.
3.Jak się Panu uczy w
naszej szkole?
-Praca w naszej
podstawówce to dla
mnie nowe
doświadczenie.
 
ciąg dalszy na drugiej
stronie

Pan Mariusz Puchowski PG
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Do tej pory pracowałem jedynie w dużych szkołach.
Z nieukrywaną radością stwierdzam,że pracuje mi
się tu bardzo dobrze. Najlepsze jest to, że wszyscy
się znamy i potrafimy współpracować. Znamy swoje
radości,smutki,potrzeby,mamy wiele okazji,żeby
porozmawiać o naszych sprawach.To jest
wspaniałe.
4.Dlaczego jest Pan polonistą?
-Moja decyzja podjęta została w ostatniej klasie
technikum.Wiedziałem już wtedy,że zawód, którego
się uczę,nie jest dla mnie,natomiast pasjonowało
mnie pomaganie innym w nauce.Szczególnie
lubiłem czytać lektury i pisać prace.I chyba te
czynniki popchnęły mnie do podjęcia decyzji o
kontynuowaniu nauki na studiach polonistycznych
o specjalności nauczycielskiej.
5.Od ilu lat postanowił Pan,że chce być polonistą?
-To się stało,gdy miałem 20 lat czyli 26 lat temu.
6.Czy wierzy Pan w magie świąt?
-Każde święta to szczególny czas.Spotkania w
rodzinnym domu,przy stole,w gronie najbliższych 
to doskonała okazja do rozmów,kultywowania
tradycji,wspomnienia.Te czynniki tworzą
szczególny klimat,który można z pewnością nazwać
magicznym.A zatem wierzę w Magię Świąt.
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7.Jak łączy Pan obowiązki
nauczyciela,przewodniczącego,męża i taty?
-Można do tego dołączyć jeszcze kilka funkcji i
zadań,które wykonuję,ale faktycznie te wymienione
przez ciebie są w moim życiu najważniejsze. Z
pewnością nie jest łatwo. Każdy dzień wymaga
skrupulatnego planowania,zadania i obowiązki
trzeba realizować natychmiast,gdyż potem
wszystko się piętrzy i nawarstwia.Nie ruszam się
nigdzie bez kalendarza,w którym zapisuję wszystkie
ważne terminy.Nieodzowna jest tutaj pomoc i
życzliwość osób,z którymi spotykam się,realizując
obowiązki.Korzystając z okazji,chciałbym
podziękować wszystkim moim
przyjaciołom,koleżankom,kolegom,współpracowni--
kom,samorządowcom,a przede wszystkim
rodzinie,żonie i Hubiemu.
8.Ile czasu spędza Pan w pracy?
Istnieje powszechne mniemanie,że nauczyciel
pracuje 18 godzin tygodniowo.Cieszę się,że zadałaś
to pytanie,bo jest to dla mnie okazja aby
powiedzieć,iż  nauczyciela,tak jak każdego innego
pracownika obowiązuje czterdziesto  godzinny
tydzień pracy.
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Część obowiązków wykonuję w siedzibach szkół,a
resztę w domu lub innych miejscach.Czasami
zdarza się tak,że pracuję 16 godzin dziennie i 60
tygodniowo.
9.Czy Pan lubi zwierzęta?Jeśli tak to jakie jest Pana
ulubione zwierzę?
Może powiem teraz coś niepopularnego,ale mam
dość szczególny stosunek do zwierząt.Nie
posiadam żadnego,ale jednocześnie lubię się bawić
z yorkiem mojego szwagra Piotra.Chciałbym mieć
psa,ale nie mam,gdyż nie mogę znieść myśli o
tym,że  kiedyś będę musiał patrzeć jak
umiera.Wiem to,skomplikowane,ale właśnie tak jest.
10.Jaki jest Pana ulubiony sport?
Uwielbiam wyścigi formuły 1.
12.Czy uprawia Pan jakiś sport?
Kiedyś byłem nawet dobrym sprinterem,ale to było
40 kilogramów temu.Obecnie trenuję nordic
walking.
13.Co jest wg Pana ciekawego w zawodzie
nauczyciela?
Absolutnie wszystko.Jednak najbardziej
uwielbiam,gdy widzę dobre efekty pracy.



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 2 05/2018 | Strona 16 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSiemkowieści

 Lubię też,kiedy dzieci i młodzież przychodzą do
mnie i po prostu rozmawiają.Chętnie słucham,radzę
i pomagam.Staram się rozumieć Wasze problemy i
w miarę możliwości je rozwiązywać.
14.Jaka jest Pana ulubiona książka?
Lubię wile książek,jednak wskazałbym bardziej
autora.Jest nim Ken Follett.Czytam wszystko tego
autora,jednak najbardziej lubię jego powieść
historyczne.
15.Czy myśli Pan że w przyszłości nie będzie
książek?
Pytanie,co to jest książka?Pojęcie jest
szerokie,choćby podręcznik,lektura.Wiemy,że
postęp techniczny,informatyzacja daje dużo
szersze od tradycyjnych możliwości poznawania
wiedzy,czytania wymaganych pozycji
książkowych.Jeśli uczeń będzie skuteczny w
docieraniu do wiedzy i umejętność,może to robić z
wykorzystywaniem zdobyczy współczesnej
techniki-czyż nie oto chodzi,abyśmy korzystali z
efektów geniuszu naszych umysłów.
15.Audiobook czy tradycyjna książka?
Myślę,że co kto lubi.Ja lubię wersję papierową,ale
dlaczego nie korzystać ze zdobyczy techniki?
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Dzień  Wiosny w naszej szkole to dzień wolny od
zajęć dydaktycznych. Jednak zawsze można
nauczyć się czegoś nowego i fajnie spędzić czas.

                                      

Dzień Wiosny odbył się w naszej szkole 23marca.W
tym roku marzannę robiła klasa 4. Były także dwa
konkursy klasowe. Pierwszy polegał na tym żeby 
każda klasa narysowała panią wiosnę. 1 miejsce 
zdobyła klasa 3, 2 miejsce zajęła klasa 1 a 3 klasa 4.
Drugi konkurs klasowy polegał na wymyśleniu
przebrania dla Pani Wiosny.

Konkurs na plakat Pani Wiosny.Brały w nim udział
wszystkie klasy włącznie z zerówką i przedszkolem.
Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością. Klasy
zaprezentowały przekrój pomysłów na temat wyglądu
wiosny. Klasa V przedstawiła wiosnę "fit", która ukrywa
paczkę chipsów za plecami. Klasa I namalowała
tradycyjną Panią Wiosnę w przepięknej kwiecistej
sukni. Wszystkie przedstawienia  wiosny były
fantastyczne i dzięki nim wiosna przyszła tak szybko.
Gratulacje dla wszystkich klas.

Poza plakatem odbył się również konkurs modowy.
Zadaniem każdej klasy było przygotowanie stroju dla
wiosny według własnego pomysłu i przebranie jednego
ucznia z klasy w ten strój. Na wybiegu pojawiły się
więc wiosny z koszykami w pięknych sukniach ale
również wiosna w butach z butelek i z torebką z
pudełka po chusteczkach. Ta wiosna była bardzo
przeziębiona i dosyć miała zimy. Wszędzie rozrzucała
chusteczki wolno człapiąc w swoich za dużych
butach.  Marzanna, plakaty oraz wiosenna moda, to
wystarczyło aby dookoła zrobiło się zielono. 

3 pierwsze wiosny parada wiosnyWD WD
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Gdy zwiedzałyśmy radio mogłyśmy nagrać swój
głos w studiu. ( głos jest na stronie szkoły
podstawowej w Siemkowie) Zaśpiewałyśmy ref.
Tamtej Dziewczyny i ja ( DK) powiedziałam :
Pozdrawiam moją mamę i całą klasę, która jest na
lekcji [...]. Oglądałyśmy redakcje w radiu. Każda
zajmowała się czym innym. Trochę to dziwne
redakcja w radiu? No tak, tak dokładnie było np:
redakcja sportowa. Tej redakcji nie zwiedzałyśmy
ale zwiedzałyśmy inną. W tej redakcji widziałyśmy
jak pan obrabiał dźwięk. Już tłumaczę na czym to
polega, a właściwie na tym, że zanim głos pojawi
się w radiu najpierw trzeba go odsłuchać i
niepotrzebne kaszlnięcia czy zająknięcia się
wycina np: - I na tym kończę dzisiejsze yy....
wiadomości ii... . To taki przykład pan wycina to (
yy...). w taki sposób nie słychać tego zająknięcia.
To naprawdę ciekawe, ale nie będę was już tym
zanudzać i pokazywać przykładów tylko opowiem
o.. O tym jak widziałyśmy pana który wstawiał
zdjęcia na stronę internetową. Radio Pik ma swoją
stronę internetową. Bardzo nam się podobało.
Dziękujemy paniom za oprowadzenie i upominki. 
  Redakcja

12 kwietnia redakcja Siemkowieści wybrała się do
Bydgoszczy aby zwiedzić największe ośrodki
medialne w naszym województwie. Dzisiaj
przedstawimy wam krótka relację z wizyty w
Radiu PiK. Następne relacje ukażą się w
kolejnych numerach. W Radiu zaczęliśmy od
zwiedzania muzeum, było tam dużo starych
radioodbiorników, mikrofonów i wiele cyfrowych
zapisów archiwalnych audycji. Zwiedziliśmy studia
nagrań. Widzieliśmy jedno nagranie na żywo.
Usłyszeliśmy również o duchach...

Panie opowiedziały nam o historii tego budynku,
w którym znajduje się siedziba Radia. Niemcy
w czasie II wojny światowej torturowali w nim
Polaków. Od tego czasu dzieją się tam dziwne
rzeczy. Zapalające się same światła,
włączająca się muzyka, spadające kartki.
Pracownicy się chyba przyzwyczaili bo
opowiadali te historie bez cienia strachu. Jednak
nas przyprawiły o dreszcze. Wpisaliśmy się do
księgi pamiątkowej Radia PiK. Po Radiu
przyszła kolej na TVP Bydgoszcz. Jednak
relacja z TVP ukaże się w następnym numerze.
DK

Radio Pik
muzeum

DK
DK


	Mini łódeczka. Aby zrobić taką łódkę potrzebujecie:trzech korków, patyczka i kawałka kartki (najlepiej kwadratu). Korki sklejamy mocno taśmą tak jak na obrazku.W środkowy korek wbijamy patyczek przez który przebijamy kartkę. Aby łódka nie odpłynęła za daleko można doczepić sznurek.Gotowe.
	Zrób to sam
	Orto słówka
	Lubisz ortografie tak czy nie tu będziesz się z nią wspaniale bawić.
	DK
	Uzupełni luki ó lub u.


	Uwaga konkurs!
	Uporządkuj książki w odpowiedniej kolejności alfabetycznej jeśli ci się uda zgłoś się do nas lub wrzuć karteczkę podpisaną do pudełka
	O Waligórze i Wyrwidębie, Brzydkie kaczątko, Mała syrenka, Pinokio, Calineczka, Kopciuszek, Słowik, Lampa Alladyna,
	Najważniejsze jest to, aby mieć zróżnicowaną dietę. Nie powinno się jeść cały czas tych  samych  rzeczy. Lepiej jeść różne produkty spożywczy takie jak : sery,wędliny itp. Za to do szkoły nie wszystko się nadaje na przykład nie każdy dżem nie nadaje się do szkoły ponieważ może wypłynąć.


	Mamy w planie drugie śniadanie !
	To nasza stała strona

	Śmiechy
	Chichy               :)
	KĄCIK PRZYRODNIKA
	TUTAJ DOWIECIE SIĘ O RÓŻNYCH CIEKAWYCH KWIATACH!

	Warsztat             rysownika
	jak nie nudzić się przed świętami?
	Warsztaty w Młynie wiedzy w Toruniu oraz lody pod pomnikiem. Wizyta w Toruniu łączyła przyjemne z pożytecznym.
	Warsztaty czas zacząć. Pan prowadzący nauczył nas jak korzystać z programu do obróbki 3D. Na końcu wydrukowaliśmy nawet jeden z zaprojektowanych przez nas breloczków na drukarce 3D.
	Po zakończonych warsztatach z głowami pełnymi nowej wiedzy udaliśmy się na toruńską starówkę,
	Na miejscu zjedliśmy lody i podziwialiśmy pomnik Mikołaja Kopernika. To był bardzo fajny wyjazd łączący w sobie elementy nauki oraz zabawy.


	Zwykłe czy niezwykłe Hobby. Strona na której i ty możesz opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i swoim hobby.
	Dzień książki odbył się 23/03/2018. Głównymi      organizatorkami były Pani Ewelina Zygmunt i Pani Sylwia Podwalska. Odbyły się dwa konkursy. Jeden klasowy a drugi indywidualny. Ten klasowy polegał na przygotowaniu plakatu z regulaminem szanowania książek.  Pierwsze miejsce zajęła klasa piąta, zaś  konkurs indywidualny był na plakat o swojej ulubionej książce. Tutaj pierwsze miejsce zajęła D.K
	KĄCIK CZYTYLNIKA
	Jeśli lubisz przygodę to nawet w deszczową  pogodę umiesz ją znaleźć. Zapytacie gdzie? Wcale nie w komputerze, tylko w książkach.  Umberto Ecco powiedział: " Kto czyta książki żyje podwójnie". Przedstawiam dzisiaj książki, które wielu z was zna,  jednak jeśli jeszcze ich nie przeczytaliście musicie to zrobić. Nadchodzą wakacje i nie zawsze będzie pogoda i prąd.

	1.Jak się Pan  dziś czuje?
	Witam Was drodzy czytelnicy. W tym numerze przygotowałam dla was wywiad z Panem Mariuszem Puchowskim. Pan Mariusz uczy u nas w szkole języka polskiego. Jednak oprócz pracy u nas pracuje jeszcze w SP Lniano. Poza obowiązkami nauczyciela pełni funkcję przewodniczącego Rady Gminy Lniano. Jak Panu Mariuszowi udaje się znaleźć czas dla rodziny, dlaczego został nauczycielem i inne pytania, na które Pan Mariusz Puchowski udzielił odpowiedzi znajdziecie tutaj. AH

	-Bardzo dziękuję za troskę. Moje samopoczucie zazwyczaj jest dobre.
	2.Czy kiedyś ktoś przeprowadzał z Panem wywiad?
	-Zdarzyło się kilka razy.Ostatnio zdarzyło się z dziennikarką,,Czasu Świecia'' na temat bieżącej sytuacji w naszej gminie.
	3.Jak się Panu uczy w naszej szkole?
	-Praca w naszej podstawówce to dla mnie nowe doświadczenie.
	ciąg dalszy na drugiej stronie
	Do tej pory pracowałem jedynie w dużych szkołach. Z nieukrywaną radością stwierdzam,że pracuje mi się tu bardzo dobrze. Najlepsze jest to, że wszyscy się znamy i potrafimy współpracować. Znamy swoje radości,smutki,potrzeby,mamy wiele okazji,żeby porozmawiać o naszych sprawach.To jest wspaniałe.
	4.Dlaczego jest Pan polonistą?
	-Moja decyzja podjęta została w ostatniej klasie technikum.Wiedziałem już wtedy,że zawód, którego się uczę,nie jest dla mnie,natomiast pasjonowało mnie pomaganie innym w nauce.Szczególnie lubiłem czytać lektury i pisać prace.I chyba te czynniki popchnęły mnie do podjęcia decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach polonistycznych o specjalności nauczycielskiej.
	5.Od ilu lat postanowił Pan,że chce być polonistą?
	-To się stało,gdy miałem 20 lat czyli 26 lat temu.
	6.Czy wierzy Pan w magie świąt?
	-Każde święta to szczególny czas.Spotkania w rodzinnym domu,przy stole,w gronie najbliższych  to doskonała okazja do rozmów,kultywowania tradycji,wspomnienia.Te czynniki tworzą szczególny klimat,który można z pewnością nazwać magicznym.A zatem wierzę w Magię Świąt.
	7.Jak łączy Pan obowiązki nauczyciela,przewodniczącego,męża i taty?
	-Można do tego dołączyć jeszcze kilka funkcji i zadań,które wykonuję,ale faktycznie te wymienione przez ciebie są w moim życiu najważniejsze. Z pewnością nie jest łatwo. Każdy dzień wymaga skrupulatnego planowania,zadania i obowiązki trzeba realizować natychmiast,gdyż potem wszystko się piętrzy i nawarstwia.Nie ruszam się nigdzie bez kalendarza,w którym zapisuję wszystkie ważne terminy.Nieodzowna jest tutaj pomoc i życzliwość osób,z którymi spotykam się,realizując obowiązki.Korzystając z okazji,chciałbym podziękować wszystkim moim przyjaciołom,koleżankom,kolegom,współpracowni--kom,samorządowcom,a przede wszystkim rodzinie,żonie i Hubiemu.
	8.Ile czasu spędza Pan w pracy?
	Istnieje powszechne mniemanie,że nauczyciel pracuje 18 godzin tygodniowo.Cieszę się,że zadałaś to pytanie,bo jest to dla mnie okazja aby powiedzieć,iż  nauczyciela,tak jak każdego innego pracownika obowiązuje czterdziesto  godzinny tydzień pracy.
	Część obowiązków wykonuję w siedzibach szkół,a resztę w domu lub innych miejscach.Czasami zdarza się tak,że pracuję 16 godzin dziennie i 60 tygodniowo.
	9.Czy Pan lubi zwierzęta?Jeśli tak to jakie jest Pana ulubione zwierzę?
	Może powiem teraz coś niepopularnego,ale mam dość szczególny stosunek do zwierząt.Nie posiadam żadnego,ale jednocześnie lubię się bawić z yorkiem mojego szwagra Piotra.Chciałbym mieć psa,ale nie mam,gdyż nie mogę znieść myśli o tym,że  kiedyś będę musiał patrzeć jak umiera.Wiem to,skomplikowane,ale właśnie tak jest.
	10.Jaki jest Pana ulubiony sport?
	Uwielbiam wyścigi formuły 1.
	12.Czy uprawia Pan jakiś sport?
	Kiedyś byłem nawet dobrym sprinterem,ale to było 40 kilogramów temu.Obecnie trenuję nordic walking.
	13.Co jest wg Pana ciekawego w zawodzie nauczyciela?
	Absolutnie wszystko.Jednak najbardziej uwielbiam,gdy widzę dobre efekty pracy.
	Lubię też,kiedy dzieci i młodzież przychodzą do mnie i po prostu rozmawiają.Chętnie słucham,radzę i pomagam.Staram się rozumieć Wasze problemy i w miarę możliwości je rozwiązywać.
	14.Jaka jest Pana ulubiona książka?
	Lubię wile książek,jednak wskazałbym bardziej autora.Jest nim Ken Follett.Czytam wszystko tego autora,jednak najbardziej lubię jego powieść historyczne.
	15.Czy myśli Pan że w przyszłości nie będzie książek?
	Pytanie,co to jest książka?Pojęcie jest szerokie,choćby podręcznik,lektura.Wiemy,że postęp techniczny,informatyzacja daje dużo szersze od tradycyjnych możliwości poznawania wiedzy,czytania wymaganych pozycji książkowych.Jeśli uczeń będzie skuteczny w docieraniu do wiedzy i umejętność,może to robić z wykorzystywaniem zdobyczy współczesnej techniki-czyż nie oto chodzi,abyśmy korzystali z efektów geniuszu naszych umysłów.
	15.Audiobook czy tradycyjna książka?
	Myślę,że co kto lubi.Ja lubię wersję papierową,ale dlaczego nie korzystać ze zdobyczy techniki?
	Dzień  Wiosny w naszej szkole to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Jednak zawsze można nauczyć się czegoś nowego i fajnie spędzić czas.
	Dzień Wiosny odbył się w naszej szkole 23marca.W tym roku marzannę robiła klasa 4. Były także dwa konkursy klasowe. Pierwszy polegał na tym żeby
	każda klasa narysowała panią wiosnę. 1 miejsce
	zdobyła klasa 3, 2 miejsce zajęła klasa 1 a 3 klasa 4. Drugi konkurs klasowy polegał na wymyśleniu przebrania dla Pani Wiosny.

