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Oddajemy do Waszych rąk drodzy czytelnicy kolejny numer
naszej szkolnej gazetki. Mamy nadzieję, że znajdziecie w nim
coś dla siebie. Przypominamy, że jesteśmy do dyspozycji.
Jeśli macie jakiś ciekawy temat lub pomysł na artykuł,
możecie przyjść do sali nr 10 i podzielić się z nami. Jest kilka
wydarzeń, o których nie zdążyliśmy napisać  w tym numerze.
Znajdą się one zapewne w kolejnej gazetce. Ciągle się
uczymy jak pisać i używać różnych narzędzi do tworzenia
Siemkowieści. Będziemy wdzięczni za Wasze krytyczne
uwagi dotyczące treści czy szaty graficznej. Zespół
redakcyjny.

Zespół redakcyjny:
Almedina Halilović,
Maja Podwalska,
Dominika Klajbor,
Agata Ziółkowska,
Weronika Walentowicz,
Julia Marcinkowska
Przemysław Gerka - redaktor
naczelny.
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W numerze: Zrób to sam - str. 2, Kącik fanki - str. 3, Wywiad
z Panią Justyną Bartnik - str. 4, Wywiad z Panią Sandrą
Kochą - str. 5, Wywiad z Panią Marią Adamczyk - str. 6,
Łamigłówki prosto z główki  - str. 7, Dzień Języków Obcych -
str. 8, 100 lat niepodległości - str.9, Wycieczka rowerowa do
Poledna - str. 10, Teatrzyk oraz Dzień Edukacji Narodowej -
str. 11.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
chcielibyśmy złożyć życzenia
wszystkim nauczycielom i
pracownikom Szkoły Podstawowej w
Siemkowie. Wytrwałości i cierpliwości
w pracy. Abyśmy nie sprawiali Wam
kłopotów swoim zachowaniem oraz
nieodrabianiem prac domowych. 
W imieniu wszystkich uczniów zespół
redakcyjny Siemkowieści.

dialog

11 listopada obchodzimy
Święto Niepodległości. W
tym roku  świętujemy po raz
setny.
Przy tak znamienitej okazji warto zadać sobie
pytanie, jak wyglądałoby nasze życie dzisiaj, 
gdyby w roku 1918 nie odzyskano
niepodległości. Czy możemy być pewni, że
nasze dzieci uczyłyby się języka polskiego?
Czy moglibyśmy korzystać z nowych
technologii, w takim zakresie jak to robimy
teraz? Pewnie nigdy się nie dowiemy. Podczas
takiej refleksji jednak można docenić
rzeczywiste zdobycze okresu niepodległości,
których koniecznym podłożem jest wolność.  A
ta, cytując Goethe'go: Nikt nie zasługuje na
swoją wolność lub swoje życie, kto nie
zdobywa jej codziennie od nowa.

pg
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Zrób
to
sam.

Muszelkowe zwierzątko

Posłuchajcie tego, a będziecie mieli kumpla.
Potrzebne będą: dwie duże muszle, dwie mniejsze
lub kamyczki, wełna i klej na gorąco lub Wikol.
Dwie duże muszle sklejamy tak, aby wyglądały
jak małż. Dwie małe lub kamyczki doklejamy jako
nogi. Teraz z wełny dorabiamy włosy, oczy i usta.
To tyle! Pamiętajcie, aby wasz stworek wyschnął!
Miłej zabawy!
                                                                           MP

muszeki

Sposób na nieprzemakalne
trampki.

Od teraz w trampkach możesz chodzić nawet po
deszczu! Potrzebne będą: trampki, świeczka w
kolorze trampek i suszarka. Najpierw nacieramy
cały materiał trampek(oczywiście nie w środku), a
następnie rozgrzewamy suszarką(potem zostaw
do wyschnięcia). Już teraz nie musisz martwić się
przemoczonymi butami, nawet gdy chodzisz po
mokrej trawie!
                                                                   MP   

trampki

Doświadczenie

Hej! Pokażę wam ciekawy trik z gąbką. Potrzebne
będą: gąbka i miska z wodą (taka ilość, aby
swobodnie szło zanurzyć gąbkę). Teraz mokrą
gąbkę zanurzamy w wodzie i powoli wyciskamy z

niej powietrze aż do wyjęcia z wody. Myślę, że

wynik jest ciekawy i mam nadzieję, że wszystko

wyszło zgodnie z planem. Miłego dnia! ;D

                                                                   MP

gąbka

Strój kąpielowy

Każda lalka będzie chciała taki mieć. Potrzebne
będą: balon i nożyczki. Balon przecinamy w
miejscach pokazanych na obrazku (zielone linie).
Zakładamy obie części stroju. Jeśli chcecie
można przewiązać częścią do
dmuchania(zaznaczone kolorem niebieskim), a
następnie przełożyć przez głowę. To na tyle!
Myślę, że powinien wam się podobać ten pomysł.

Miłej zabawy lalkami w nowym stroju! :-)           
                        MP                 

balon

MP
MP

MP MP
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Kącik fanki - Julita Fabiszewska
czyli Jula jest piosenkarką i śpiewa pop. W
minione wakacje grała koncert w Myślęcinku.
Oprócz tego, że jest piosenkarką jest również
aktorką. Jula zagrała w serialu M jak Miłość.
         

google grafika

jula

 W tym numerze będę pisać o
piosenkarce która nazywa się Julita
Fabiszewska pseudonim Jula.
Julita Fabiszewska urodziła się 3
marca
1991 w Łomży. Jest piosenkarką pop -
rock. Pierwszą płytę wydała w 2007
roku. Jej pierwszy utwór nazywał się
,,Sprzeczność serc,,Został
opublikowany w sieci w 2007 roku. W
2012 roku wydała singel ,, Za każdym
razem,, W lipcu 2012 r. została
nagrodzona  w kategoriach najlepszy
debiut i artysta ESKA. W 2016 r.
powstała piosenka ,,Milion słów,,.W
2016 r..dołączyła do obsady M jak
Miłość, w którym wcieliła się w rolę
Pauliny Suskiej. Odcinki z jej udziałem
trafiły do emisji w 2017 roku. Do serialu
nagrała również tytułowy utwór, który
się znalazł na jej trzecim albumie
studyjnym. Wśród jej utworów znajdują
się wolne ballady oraz żywe i pełne
energii piosenki. Jest artystkę
wszechstronną, która łączy w swojej
twórczości liryzm i dynamiczność. Na
jej koncertach panuje świetna
atmosfera i jest zawsze bardzo
wielu fanów.                               
                   

J.M

JM
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Po rocznej przerwie wróciła do
naszej szkoły pani Justyna
Bartnik. Pani Justyna  jest
nauczycielką. Uczy języka
polskiego i geografii w klasie 5.
Poza naszą szkołą pracuje
jeszcze w szkole w Lubiewie.   
 DK

1. Czego pani uczy w szkolę ? 
1. Uczę języka polskiego,
historii,geografii i w      
 starszych klasach edukacji dla
bezpieczeństwa. 
2. Ile lat pracuje pani w szkole? 
2. W szkole uczę od 7 lat. 
3. Ma pani jakieś marzenia? 
3. Mam, wiele. 
4. Co pani lubi robić? 
4. W wolnym czasie lubię
czytać książki i gotować dla
 najbliższych. 
5. Jaka jest pani ulubiona
książka ? 
5. Moja ulubiona książka z
dzieciństwa to Ania z  
 Zielonego Wzgórza.   
6. Jak by pani miała wybrać
inny zawód jaki by to był? 
6. Od zawsze marzyłam, żeby
być nauczycielką .  Lubię
również piec ciasta, więc
odnalazłabym się w  zawodzie
cukiernika.                                 
Dziękuję za rozmowę.      DK    
                      

                             Wywiad
 Wywiad z panią Justyną Bartnik  
Ot tego roku w naszej szkole pracuje kilku nowych nauczycieli.  Wśród nich jest
Pani Justyna Bartnik, która po przerwie wróciła do Naszej Szkoły. Jeśli chcecie
dowiedzieć się czegoś o Naszej nauczycielce przeczytajcie ten krótki wywiad. 

                                                                                                                                   DK

Pani Justyna DK
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P

W  tym numerze wywiad z Panią Sandrą Kochą.

Ile lat pracuje Pani w tym zawodzie?
Zaczynam dopiero pracować w tym zawodzie.
Czy lubi Pani prace nauczyciela?
Tak bardzo lubię pracę nauczyciela.
Dlaczego wybrała Pani akurat język polski?
Ponieważ zawsze interesowały mnie baśnie.
Czy uczniowie chętnie uczą się na Pani
lekcjach?
Wszystko zależy od dnia i humoru.
Jak najczęściej spędza Pani czas wolny?
Lubię bardzo jeździć na rowerze, biegać, czytać i
pisać wiersze.
Co zwycięży e - book czy tradycyjna książka?
Książka, ponieważ cały czas powinno się czytać.
Tam jest zachowana ludowa mądrość. 

Dziękuję za wywiad.                          jm

                     Wywiad z panią Sandrą Kocha
W tym numerze wywiad z Panią Sandrą, która  jest  w naszej szkole nowa. Pani Sandra uczy języka polskiego klasy 4 i 6.Jednak

to nie jest jej jedyne zajęcie w naszej szkole.Oprócz nauczania  pomaga Pani dyrektor w sekretariacie. Oto kilka pytań, na które Pani Sandra

odpowiedziała. 
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Wywiad z Panią Marią Adamczyk.
Witam. Oto wywiad z naszą nauczycielką matematyki
Panią Marią Adamczyk. Bardzo się ciesze, że pani
zgodziła się udzielić nam wywiadu.

- Dzień dobry.
-Dzień dobry.
1.Jak długo pani uczy w
szkołach?

- Ponad 30 lat.
2.Czy lubi pani swoją pracę,
a jeśli tak to dlaczego?

- Bardzo lubię uczyć
matematyki. Kocham dzieci i
nie wyobrażam sobie innej
pracy. Sprawia mi dużo
radości, gdy osiągacie
dobre wyniki. A czy wy
lubicie matematykę?

- Ja bardzo lubię.
3.Czy pamięta pani kim pani
chciała zostać jako dziecko?

4. Jaki przedmiot pani
najbardziej lubiła w szkolę?

- Najbardziej lubiłam
matematykę. Od zawszę.

5. Kiedy pani stwierdziła, że
będzie pani uczyć w szkole?

- Od kiedy skończyłam
szkołę.

- Bardzo dziękuję za to, że
zgodziła się pani na ten 
wywiad.
- Proszę.
- Do widzenia.
- Do widzenia.
                            MP
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Co to za zwierzę?Rano chodzi na

czterech nogach,w południe na dwóch

nogach a wieczorem na trzech?

                            --- --- --- --- --- -
-- --- ---
                                                       
                       
                                                       
               AZ

Łamigłówki prosto z główki.
Jeżeli lubisz zagadki, rebusy i łamigłówki, to strona dla ciebie.
Jeśli rozwiążesz zagadkę o łyżce zgłoś się do nas. Gwarantujemy upominek. 

rebus

                              Zagadka z
upominkiem
Jak powiesić łyżeczkę, widelec  na zapałce, na
rogu stołu.

Osoba która wie jak to zrobić niech się do nas
zgłosi.(będzie nagroda)
                                            AZrebus

Świetnie trzymam wodę, choć bardzo jestem
dziurawy z dna oceanu wyłowić. Czym jestem?

Dasz mi pożywkę -przeżyje.Poczęstujesz mnie
piciem-zginę. Czym jestem?

Jak położyć ołówek na podłodze żeby nikt go nie
przeskoczył?

Co pozwala ci patrzeć przez ścianę?

Gdzie są rzeki bez wody?

W jakiej wodzie ryby nie pływają?

Jaki koń widzi równie dobrze jak i z tyłu? 
 
                                                                AZ

Co ma wspólnego łyżeczka z jesienią?
    

Odpowiedzi:
1.gąbka                      7.ślepy
2.ogień                       8.następnego dnia
3.pod ścianą              9. je sie nią
4.okno
5.na mapie
6.w gotowanej AZ

AZ
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flagi

koszulki

Dzień języków obcych odbył się w naszej 
szkole 27 września w czwartek. Każda klasa
śpiewała w innym języku Panie Janie. Klasa 2
miała język włoski, klasa 4 język angielski,
klasa 5 język niemiecki i klasa 6 język
francuski. Było kilka wyzwań. Pierwszym był
quiz  Kahoot! Drugie wyzwanie polegało na
narysowaniu logo z okazji Dnia Języków na
koszulkach. Oba wyzwania były drużynowe.
Drużynę stanowiły klasy. Kolejne polegało na
tym żeby każdy powiedział jedno słowo po
angielsku. Te słowa były spisywane na tablicy
przez panią Sylwię Podwalską. Był to konkurs
na czas uzyskaliśmy trzydzieści cztery 
słówka w różnych językach. Każdy kto
powiedział słówko w j. obcym
otrzymał cukierka.
                                                            JM

Były także roboty które udawały
krowę, koguta, psa, świnkę. Wydawały
różne odgłosy w różnych językach. Na
przykład w Rosyjskim, Włoskim,
Niemieckim, Hiszpańskim. Oczywiście
to były dzieci, które miały kartki, na
których były  zwierzęta i były chmurki
w jakim języku zwierze wydaje
odgłosy. Dzieci podchodziły i
pokazywały zwierzę a dane dziecko
odgrywające robota musiało
naśladować to zwierzę. Były jeszcze
scenki humorystyczne. Scenki
wykonywały klasy 4-6. Każda ze
scenek była o nieporozumieniu
językowym.    JM

                       Dzień języków obcych!!!    
Pamiętaj warto znać języki obce. Dzięki nim
zawsze poradzisz sobie w komunikacji z innymi
narodowościami.

JM

JM
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flaga źródło google grafilka

               "100 lat niepodległości !"   

Z okazji "100 lat niepodległości" w szkole podstawowej w
Siemkowie odbędzie się bieg. Biec mogą wszyscy z Siemkowa i
nie tylko.  Mały czy duży pomagać chcesz to udział bierz. Cel
zebrać  100 ludzi w jednym miejscu.

         TO i Owo o biegu i o akcji.
Samorząd uczniowski, gazeta Siemkowieści i sekcja
charytatywna urządzają bieg "100 lat niepodległości".
Bieg odbędzie się 9.10.2018 w szkole podstawowej w
Siemkowie. Wystarczy przyjść na godzinę 8:30 i wziąć
udział w biegu. Dodatkowo poniżej jest los kto kupi
gazetkę Siemkowieści, wytnie ten bon i odda
wypisany, któremuś z redaktorów może wygrać
niespodziankę. Zapraszamy wszystkich odważnych
do udziału. 
                                                                         DK

           Trasa i Poczęstunek 

Trasa będzie prowadziła przez park
trochę przez ulicę jedno okrążenie wokół
boiska i Pieniądze sekcja charytatywna
przekaże na szkołę, gazetę i na karmę,
koce dla kotów w schronisku. Jeśli
chodzi o poczęstunek to dla wszystkich
będzie ciepła zupa i kiełbaska na ognisku.
W remizie strażackiej  będzie akademia,
kawa, herbata i słodki poczęstunek. Mogą
biec wszyscy: dziadek, babcia, wujek cała
rodzina.  Możesz biec, iść obojętnie ale
weź udział. Zachęcajcie wszystkich do
przybycia w piątek 9 listopada i
uczestnictwa w naszych lokalnych
obchodach Święta Niepodległości. 
Serdecznie Zapraszamy!
                                                         
                                                          DK 

      Bon Upominkowy 
 

Bieg "100 lat niepodległości" 
Organizatorzy: Samorząd
Uczniowski, Sekcja
charytatywna, gazetka
Siemkowieści proszę o
wypisanie:
imię.............................................
nazwisko...................................
wiek...........................................
miejscowość............................  

Dominika



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 3 11/2018 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSiemkowieści

Wycieczka rowerowa
do pałacu w Polednie.
W sobotę 22.09.2018 r. odbyła się u
nas w szkole odbyła się wycieczka
rowerowa do Poledna.

    plan wycieczki 
1. Zbiórka przed szkołą o godz. 9.00.

2. Wyjazd o godz. 9.20.

3. Przejazd do pałacu w Polednie.

4. Spacer po parku, plac zabaw i
wystawa zabytkowych maszyn na
terenie pałacu.

5. Zwiedzanie wystawy przyrodniczo -
edukacyjnej

6. Przejazd do Bukowca.

7. Piknik na terenie parku w Bukowcu.

8. Powrót do Siemkowa.        MP

W sobotę 22.09.2018 r. o
dziewiątej byliśmy już w
szkole.Niedługo późnej
wyjechaliśmy do pałacu w
Polednie gdzie po obejrzeniu 
wystawy starych maszyn i
zabawy na placu zabaw
poszliśmy do budynku.Tam
przywitała nas miła pani.
Zaprowadziła nas do ciemnej
sali.Wnet zaczęła grać muzyka
i nieznany głos zaczął
opowiadać o zwierzętach, które
zostawały podświetlane.Po
wystawie pojechaliśmy do
parku,a następnie do domu. MP

Poledno

To pierwsza wycieczka rowerowa z cyklu kilku
wyjazdów, których celem jest przejechanie 100
kilometrów dla uczczenia setnej rocznicy
odzyskania niepodległości. Plany na kolejną
wycieczkę pokrzyżowała pogoda. Następna
wycieczka odbędzie się zapewne wiosną. Do tej
pory przejechaliśmy 30 km. Choć nie było łatwo i
w kolejnych wyprawach też trzeba będzie dać z
siebie dużo, to jednak warto.  

Maja
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 W środę odbył się teatrzyk. pt.
 "Przygody smoka Obiboka".
Przedstawienie pokazywało
przygody, w których smok
mówił o tym, że trzeba chodzić
do szkoły i że trzeba być
grzecznym. Dzieciom się
podobało. Dzieci aktywnie
brały udział. Przedstawienie
trwało 45 minut. Było OK.
Teatrzyk przedstawiał zespół
aktorów z Krakowa. 

Dzień Edukacji Narodowej -  15 października 2018r.
Święto wszystkich pracowników szkoły.

W poniedziałek  15 października obchodziliśmy w
naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji
tego dnia Pani Sylwia Podwalska, opiekunka
samorządu,  przygotowała krótką inscenizację,
która w humorystyczny sposób pokazywała
typowe zachowania uczniów podczas różnych
lekcji. Po przedstawieniu uczniowie wręczyli
wszystkim pracownikom szkoły upominki. Jednak
największy entuzjazm towarzyszył uczniom
podczas konkursu na rozpoznanie zdjęcia
nauczyciela z młodości. Był to konkurs klasowy.
Polegał na dobraniu nazwiska nauczyciela do
zdjęcia. Żadnej klasie nie udało się dopasować
wszystkich zdjęć. Wygrała klasa 6.

                                                              A.Z

Teatrzyk "Przygody smoka Obiboka"
Jak nie ulec namowom fałszywych przyjaciół oraz być systematycznym i dobrze zorganizowanym a
jednocześnie nie bać się marzyć. To w skrócie przedstawiała opowieść, którą zobaczyliśmy. 

teatrzyk

Dzień Edukacji

pg
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	czyli Jula jest piosenkarką i śpiewa pop. W minione wakacje grała koncert w Myślęcinku. Oprócz tego, że jest piosenkarką jest również aktorką. Jula zagrała w serialu M jak Miłość.
	1991 w Łomży. Jest piosenkarką pop - rock. Pierwszą płytę wydała w 2007 roku. Jej pierwszy utwór nazywał się ,,Sprzeczność serc,,Został opublikowany w sieci w 2007 roku. W 2012 roku wydała singel ,, Za każdym razem,, W lipcu 2012 r. została nagrodzona  w kategoriach najlepszy debiut i artysta ESKA. W 2016 r. powstała piosenka ,,Milion słów,,.W 2016 r..dołączyła do obsady M jak Miłość, w którym wcieliła się w rolę Pauliny Suskiej. Odcinki z jej udziałem trafiły do emisji w 2017 roku. Do serialu nagrała również tytułowy utwór, który się znalazł na jej trzecim albumie studyjnym. Wśród jej utworów znajdują się wolne ballady oraz żywe i pełne energii piosenki. Jest artystkę wszechstronną, która łączy w swojej twórczości liryzm i dynamiczność. Na jej koncertach panuje świetna atmosfera i jest zawsze bardzo wielu fanów.

	Wywiad
	Wywiad z panią Justyną Bartnik
	Ot tego roku w naszej szkole pracuje kilku nowych nauczycieli.  Wśród nich jest Pani Justyna Bartnik, która po przerwie wróciła do Naszej Szkoły. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o Naszej nauczycielce przeczytajcie ten krótki wywiad.
	DK

	1. Czego pani uczy w szkolę ?  1. Uczę języka polskiego, historii,geografii i w        starszych klasach edukacji dla bezpieczeństwa.  2. Ile lat pracuje pani w szkole?  2. W szkole uczę od 7 lat.  3. Ma pani jakieś marzenia?  3. Mam, wiele.  4. Co pani lubi robić?  4. W wolnym czasie lubię czytać książki i gotować dla  najbliższych.  5. Jaka jest pani ulubiona książka ?  5. Moja ulubiona książka z dzieciństwa to Ania z    Zielonego Wzgórza.    6. Jak by pani miała wybrać inny zawód jaki by to był?  6. Od zawsze marzyłam, żeby być nauczycielką .  Lubię również piec ciasta, więc odnalazłabym się w  zawodzie cukiernika.                                  Dziękuję za rozmowę.      DK
	Po rocznej przerwie wróciła do naszej szkoły pani Justyna Bartnik. Pani Justyna  jest nauczycielką. Uczy języka polskiego i geografii w klasie 5. Poza naszą szkołą pracuje jeszcze w szkole w Lubiewie.     DK

	Wywiad z panią Sandrą Kocha
	Ile lat pracuje Pani w tym zawodzie?
	Zaczynam dopiero pracować w tym zawodzie.
	Czy lubi Pani prace nauczyciela?
	Tak bardzo lubię pracę nauczyciela.
	Dlaczego wybrała Pani akurat język polski?
	Ponieważ zawsze interesowały mnie baśnie.
	Czy uczniowie chętnie uczą się na Pani lekcjach?
	Wszystko zależy od dnia i humoru.
	Jak najczęściej spędza Pani czas wolny?
	Lubię bardzo jeździć na rowerze, biegać, czytać i pisać wiersze.
	Co zwycięży e - book czy tradycyjna książka?
	Książka, ponieważ cały czas powinno się czytać. Tam jest zachowana ludowa mądrość.
	Dziękuję za wywiad.                          jm
	Wywiad z Panią Marią Adamczyk.
	- Dzień dobry. -Dzień dobry. 1.Jak długo pani uczy w szkołach?
	4. Jaki przedmiot pani najbardziej lubiła w szkolę?
	- Najbardziej lubiłam matematykę. Od zawszę.
	- Ponad 30 lat.
	5. Kiedy pani stwierdziła, że będzie pani uczyć w szkole?
	2.Czy lubi pani swoją pracę, a jeśli tak to dlaczego?
	- Od kiedy skończyłam szkołę.
	- Bardzo lubię uczyć matematyki. Kocham dzieci i nie wyobrażam sobie innej pracy. Sprawia mi dużo radości, gdy osiągacie dobre wyniki. A czy wy lubicie matematykę?
	- Bardzo dziękuję za to, że zgodziła się pani na ten
	wywiad.
	- Proszę.
	- Do widzenia.
	- Do widzenia.
	- Ja bardzo lubię.
	3.Czy pamięta pani kim pani chciała zostać jako dziecko?
	Tak. Pamiętam. Chciałam zostać weterynarzem i pracować w stadninie koni. Lubiłam też bawić się w szkołę.

	Łamigłówki prosto z główki.
	Jeżeli lubisz zagadki, rebusy i łamigłówki, to strona dla ciebie.
	Jeśli rozwiążesz zagadkę o łyżce zgłoś się do nas. Gwarantujemy upominek.
	Co to za zwierzę?Rano chodzi na czterech nogach,w południe na dwóch nogach a wieczorem na trzech?                             --- --- --- --- --- --- --- ---



	Dzień języków obcych!!!
	Pamiętaj warto znać języki obce. Dzięki nim zawsze poradzisz sobie w komunikacji z innymi narodowościami.
	Dzień języków obcych odbył się w naszej  szkole 27 września w czwartek. Każda klasa śpiewała w innym języku Panie Janie. Klasa 2 miała język włoski, klasa 4 język angielski, klasa 5 język niemiecki i klasa 6 język francuski. Było kilka wyzwań. Pierwszym był quiz  Kahoot! Drugie wyzwanie polegało na narysowaniu logo z okazji Dnia Języków na koszulkach. Oba wyzwania były drużynowe. Drużynę stanowiły klasy. Kolejne polegało na tym żeby każdy powiedział jedno słowo po angielsku. Te słowa były spisywane na tablicy przez panią Sylwię Podwalską. Był to konkurs na czas uzyskaliśmy trzydzieści cztery  słówka w różnych językach. Każdy kto powiedział słówko w j. obcym otrzymał cukierka.
	Były także roboty które udawały krowę, koguta, psa, świnkę. Wydawały różne odgłosy w różnych językach. Na przykład w Rosyjskim, Włoskim, Niemieckim, Hiszpańskim. Oczywiście to były dzieci, które miały kartki, na których były  zwierzęta i były chmurki w jakim języku zwierze wydaje odgłosy. Dzieci podchodziły i pokazywały zwierzę a dane dziecko odgrywające robota musiało naśladować to zwierzę. Były jeszcze scenki humorystyczne. Scenki wykonywały klasy 4-6. Każda ze scenek była o nieporozumieniu językowym.    JM

	"100 lat niepodległości !"
	Z okazji "100 lat niepodległości" w szkole podstawowej w Siemkowie odbędzie się bieg. Biec mogą wszyscy z Siemkowa i nie tylko.  Mały czy duży pomagać chcesz to udział bierz. Cel zebrać  100 ludzi w jednym miejscu.
	TO i Owo o biegu i o akcji.
	Trasa i Poczęstunek

	Bon Upominkowy
	Trasa będzie prowadziła przez park trochę przez ulicę jedno okrążenie wokół boiska i Pieniądze sekcja charytatywna przekaże na szkołę, gazetę i na karmę, koce dla kotów w schronisku. Jeśli chodzi o poczęstunek to dla wszystkich będzie ciepła zupa i kiełbaska na ognisku. W remizie strażackiej  będzie akademia, kawa, herbata i słodki poczęstunek. Mogą biec wszyscy: dziadek, babcia, wujek cała rodzina.  Możesz biec, iść obojętnie ale weź udział. Zachęcajcie wszystkich do przybycia w piątek 9 listopada i uczestnictwa w naszych lokalnych obchodach Święta Niepodległości.
	Bieg "100 lat niepodległości"
	Organizatorzy: Samorząd Uczniowski, Sekcja charytatywna, gazetka Siemkowieści proszę o wypisanie: imię............................................. nazwisko................................... wiek........................................... miejscowość............................
	Serdecznie Zapraszamy!
	DK

	kod: 3457642

	Wycieczka rowerowa do pałacu w Polednie.
	W sobotę 22.09.2018 r. odbyła się u nas w szkole odbyła się wycieczka rowerowa do Poledna.

	plan wycieczki
	W sobotę 22.09.2018 r. o dziewiątej byliśmy już w szkole.Niedługo późnej wyjechaliśmy do pałacu w Polednie gdzie po obejrzeniu  wystawy starych maszyn i zabawy na placu zabaw poszliśmy do budynku.Tam przywitała nas miła pani. Zaprowadziła nas do ciemnej sali.Wnet zaczęła grać muzyka i nieznany głos zaczął opowiadać o zwierzętach, które zostawały podświetlane.Po wystawie pojechaliśmy do parku,a następnie do domu. MP
	1. Zbiórka przed szkołą o godz. 9.00.
	2. Wyjazd o godz. 9.20.
	3. Przejazd do pałacu w Polednie.
	4. Spacer po parku, plac zabaw i wystawa zabytkowych maszyn na terenie pałacu.
	5. Zwiedzanie wystawy przyrodniczo - edukacyjnej
	6. Przejazd do Bukowca.
	7. Piknik na terenie parku w Bukowcu.
	8. Powrót do Siemkowa.        MP


	Teatrzyk "Przygody smoka Obiboka"
	W środę odbył się teatrzyk. pt.
	"Przygody smoka Obiboka". Przedstawienie pokazywało przygody, w których smok mówił o tym, że trzeba chodzić do szkoły i że trzeba być grzecznym. Dzieciom się podobało. Dzieci aktywnie brały udział. Przedstawienie trwało 45 minut. Było OK. Teatrzyk przedstawiał zespół aktorów z Krakowa.
	Dzień Edukacji Narodowej -  15 października 2018r. Święto wszystkich pracowników szkoły.


