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Witamy wszystkich czytelników Siemkowieści w
nowym roku szkolnym 2019/20. W szkole zaszło
wiele zmian. Zmienił się również skład redakcyjny.
Gazetkę prowadzą teraz uczniowie z klasy trzeciej.

Nowy skład redakcji:
Marta Andrearczyk - str. 2
Nikola Marcinkowska - str. 3
Oliwia Podwalska - str. 5
Błażej Mirowski - str. 6
Błażej Nowakowski - str. 7
Bartek Nowakowski - str. 4

Od tego roku szkolnego jesteśmy szkołą filialną. Pełna
nazwa naszej szkoły to Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Lnianie Filia w Siemkowie. Do szkoły
uczęszcza 32 uczniów, którzy uczą się w trzech
oddziałach: przedszkolu, klasie 1 oraz w klasie 3.
Nastąpiły też pewne zmiany kadrowe. Panią Ewelinę
Zygmunt w przedszkolu zastąpiła pani Sylwia
Padwalska. Również pani Grażyna Wróbel opuściła
mury naszej szkoły. Dołączyli do nas pani Marlena
Siuda - Wesołowska oraz pan Marek Kuta. Pani
Marlena uczy religii a pan Marek wychowania
fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej. 

Przemek Gerka

choinka

Już wkrótce ferie!
Choć święta nie były białe od śniegu to
liczymy, że w ferie będzie inaczej. Kiedy
jednak zima łaskawie nadejdzie,
pamiętajcie o bezpieczeństwie.
 

Nasza
Szkoła
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Pierwszacy w ankiecie korytarzowej
odpowiedzieli co lubią w szkole. Agnieszka
powiedziała, że lubi szkołę bo lubi się uczyć.
Troje uczniów odpowiedziało, że najbardziej lubią
przerwy. Uczniowie uczą się wielu nowych
rzeczy. Poznają nowe słownictwo na j.
angielskim, na języku polskim poznają litery i
uczą się czytać a na matematyce uczą się
dodawania i odejmowania. Przed nimi jeszcze
długa droga. Czują się chyba w naszej szkole
dobrze. Mogą liczyć na pomoc nauczycieli i
oczywiście starszych kolegów.

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty
uczniowie przybyli razem z rodzicami
aby wspólnie przeżyć te ciężkie
chwile. Pierwszy dzwonek oznacza
koniec wakacyjnego relaksu!!!

Dołączyli do nas w tym roku i już byli pasowani na
 uczniów klasy pierwszej. Poniżej przedstawiamy
ich odpowiedzi  na pytanie; Co podoba się Tobie
w szkole?

Pożegnaliśmy 3 klasy: IV, V i VI.
Uczniowie poszli do różnych szkół.
Część poszła do SP w Bukowcu a
pozostali do SP w Lnianie. Jest nam
niezmiernie przykro że nasi koledzy i
nasze koleżanki już z nami nie chodzą
do szkoły. Obecnie w szkole mamy
klasy III i I oraz sporą grupę
przedszkolaków. Mimo, że jest nas
dużo mniej, to w szkole jest głośno,
gwarno i wesoło. Witaj nasza szkoło!!!!
W szkole obecnie pracuje 6
nauczycieli.

Marta
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Przeprowadziłam   wywiad  z  Panią  Marleną.
Możecie  zobaczyć go poniżej.  Przeczytajcie co Pani
 Marlena odpowiedziała  na   moje  pytania. 

 Przeprowadziłam wywiad z panią Marleną
Wesołowską-Siudą.
                                Wywiad
Dzień dobry! Jak się dzisiaj pani czuje?
Dzień dobry ,dziękuję czuję się bardzo dobrze.
Od ilu lat pracuje pani w zawodzie nauczyciela?
W zawodzie nauczyciela pracuję od 2001 roku
czyli to już 18 lat.
Co panią zachęciło do uczenia religii?
Od czasu będąc jeszcze taką uczennicą jak wy
udzielałam się w różnych akcjach na przykład w
parafii.Po szkole średniej wybrałam studia
pedagogiczne bo bardzo chciałam uczyć dzieci o
Panu Jezusie.
Czy na lekcji widać zainteresowanie uczniów?
Staram się aby uczniowie byli zainteresowani
tematem lekcji.Jestem otwarta na ich pytania 
Czy pani uczęszcza systematycznie do kościoła?
Tak, niedziela jest dla mnie dniem,w którym
jestem zawsze w kościele systematycznie
przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania.

W październiku w naszej szkole odbył
się bal wszystkich świętych.
Musieliśmy przebrać się za świętą
osobę i ją przedstawić. Odbyły się
również 
różne zabawy, tańce i śpiew.

W październiku odbył się również
konkurs na wykonanie różańca
świętego. Oto wyniki:
1 miejsce- Nikola Marcinkowska klasa
3
2 miejsce - Błażej Nowakowski klasa 3
3 miejsce- Marta Andrearczyk i Oliwia
Podwalska klasa 3
Obie akcje zorganizowała Pani Marlena Siuda -
Wesołowska.

Marlena  Siuda Wesołowska pracuje w szkole w
Siemkowie  i Lnianie. Uczy nas religii. W szkole w
Lnianie oprócz religii prowadzi kółko teatralne.

Mamy zagadkę? 
Kto z Was wie ile lat Pani
Marlena uczy religii? Jeśli
znacie odpowiedź przekażcie ją
Nikoli Marcinkowskiej. Można
wygrać słodką niespodziankę.
Można sie pomylić o dwa lata. 

Z okazji Nowego Roku 2020,
życzymy wszystkim

nauczycielom oraz rodzicom i
uczniom zdrowia i pogody

ducha.
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Robert Lewandowski grał w
Delcie Warszawa, Zniczu
Pruszków,  Legii Warszawa,
Lechu Poznań, Borussii
Dortmund oraz Bayernie
Monachium.  Gra obecnie  w
lidze Niemieckiej. Jest jednym z
najlepszych strzelców w
tegorocznej edycji  Ligi
Mistrzów. Ma aktualnie 3
miejsce. Jest chyba najlepszym
piłkarzem w historii polskiej piłki
nożnej. Jednak zaczynał w
małych klubach, w których
ciężko pracował aby osiągnąć
dzisiejszy poziom.

LEVY
Robert Lewandowski z dorobkiem
220 goli jest najskuteczniejszym
zagranicznym piłkarzem w historii
Bayernu Monachium.
Niestety czwartkowy trening
Roberta zakończył się  kontuzją
uda. 
Zagadka dla Was: 
Kto w historii piłki nożnej zdobył
najwięcej bramek w jednym
meczu? 
Odpowiedzi proszę przekazywać
do Bartka. N.

 Robert Lewandowski mieszka w Warszawie waży 83 kg i 185 cm
wzrostu. Robert   urodził się 21 sierpnia 1988 roku. Gra na pozycji
napastnika ma 9 numer. Robert  w Zniczu Pruszków strzelił 36 goli, w
Lechu Poznań strzelił 32 gole,  w Borusii Dortmund strzelił 74 gole, a w
Bayermie Monachium strzelił 144 gole, razem strzelił 286 bramek. Przez
fazę grupową Bayern Monachium przeszedł bez straty punktu. W sześciu
spotkaniach mistrzowie Niemiec zdobyli aż 24 gole, w tym 10 aktualny
lider strzelców rozgrywek - Robert Lewandowski. W 1/8 finału
Bawarczycy wylosowali Chelsea FC, która z grupy awansowała dzięki
zwycięstwu w ostatniej kolejce. Robert Lewandowski nie zdobył jeszcze z
Bayernem tytułu mistrza Ligii Mistrzów. Ciekawe czy Robert
Lewandowski potrafi żąglować z zamkniętymi oczami. 

Robert Lewandowski  jest  piłkarzem, którego
obecnie podziwia wielu młodych ludzi. obecnie gra
w Bayernie Monachium i  w reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski strzelił w 9
minut 5 bramek - to chyba wysoko
ustawiona poprzeczka dla
konkurentów, którzy chcieliby
pobić ten wynik. 5 października
2017 roku po hat-tricku w meczu z
Armenią Lewandowski został
najlepszym strzelcem w historii
polskiej reprezentacji.Robert  i
pozostali piłkarze Bayernu żałują
na pewno, że z Chelsea nie
zmierzą się w grudniu tego roku,
tylko w lutym. Drużyna z Londynu
w niecały miesiąc przegrała cztery
z pięciu meczów w lidze i to z
rywalami z miejsc 14-16: West
Hamem, Evertonem i AFC
Bournemouth. 
W Euro 2020 czekamy na występy
naszej reprezentacji, na której
czele stoi Robert Lewandowski.
Choć przeciwnicy trudni to może
się uda poprawić wynik z
Mistrzostw Swiata.

LEVY

https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/bayern-monachium
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/robert-lewandowski
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/chelsea-fc
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Pan  Marek  Kuta  uczy u nas od roku szkolnego 
2019/2020. Jego głównym miejscem pracy jest
Szkoła Podstawowa w Lnianie. Tam również uczy
wychowania fizycznego.

Pan Marek Kuta jest wspaniałym
nauczycielem. Jest miły i bardzo lubi dzieci.
Jest wymagającym nauczycielem ale
sprawiedliwym.  

OP Ile pan ma lat?
MK Mam 60 lat.
OP Ile lat pan uczy?
MK Uczę 34 lata.
OP Czy pan lubi tą pracę?
MK Tak lubię.
OP Czy uprawia Pan jakiś sport?
MK Wędkarstwo i siatkówkę.
OP Czy Pan ma jakieś osiągnięcia?
MK Grałem w siatkówkę w liceum, w wojsku
i później w LZS "Czarni Lniano".
OP Jaka najśmieszniejsza sytuacja się Panu
przytrafiła w pracy?
MK Śmieszne jest, gdy chłopcy z klas 1 i 3
walczą  o miejsce przy krzaku, chociaż maja
do dyspozycji ogromne boisko i wiele
innych ciekawych miejsc.

Mamy dla Was
zagadkę? Ile
wzrostu ma Pan
Marek Kuta?
Dla pierwszych trzech osób, które
udzielą poprawnej odpowiedzi,
można pomylić się o 5 cm,
przewidziane są słodkie nagrody. 
Odpowiedzi można przekazywać
Oliwii Podwalskiej. 

OP pg
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 Ta gra została
stworzona przez
Supercel. Gra posiada 8
trybów: Starcie, Zbiory
klejnotów, Napad,
Nagroda, Oblężenie,
Walka z Bossem i
Igrzyska. Jest 30 postaci.
Postacie są różnorodne,
posiadają różne
umiejętności. Każdy z
poziomów to nowe
wyzwanie. Dlatego gra
jest ciekawa. 

Brawl Star to bardzo popularna gra na urządzenia
mobilne oraz komputery.  Grają w nią
przedstawiciele różnych grup wiekowych. 

[

BM95

Niedawno był finał w
Browl Star w konwencji 3
na 3.   Rozegrał się w
Korei Południowej.
Nagrodą za zwycięstwo
było 1 200 dolarów. To
całkiem pokaźna sumka. 
  

r

ja



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 5 01/2020 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Siemkowieści

W naszej gminie jest 5 jednostek ochotniczej straży
pożarnej. Znajdują się one w: Lnianie, Błądzimiu,
Siemkowie, Jeziorkach oraz w Wętfiu. 

Skrót OSP oznacza Ochotnicza Straż
Pożarna. Wszystkie jednostki w naszej
gminie posiadają samochody. Jednak
tylko trzy, czyli Błądzim, Lniano oraz
Jeziorki mają do dyspozycji samochody
ciężkie do akcji gaśniczych. Każda z
jednostek ma do dyspozycji również
remizę strażacką. Te miejsca są często
wykorzystywane do różnych imprez
kulturalnych i spotkań różnych kół np.
Koła Gospodyń Wiejskich. Aby być
strażakiem trzeba mieć dobrą kondycję
fizyczną. Warto zapisywać się do
młodzieżowych grup przy straży.
Młodzieżowa  straż  OSP  zbiera pieniądze
na różne szczytne cele. Uczestniczą w
akcjach wolontariatu. jeśli ktoś chciałby
zapisać się do młodzieżowej OSP
powinien zapytać strażaków ze swojej
jednostki o taką możliwość.

Ochotnicza Straż Pożarna w Błądzimiu powstała po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości - w 1927 r.
Na pierwszego prezesa wybrano wówczas
Konstantego Januszewskiego, komendantem został
Czesław Miklasz, miejscowy nauczyciel. Remizę
druhowie urządzili blisko jeziora.  

Jednostka OSP Lniano powstała w  w marcu 1928r.
Jednostka w Lnianie należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego. W 1976 roku jednostce
został nadany sztandar. OSP Błądzim sztandar
otrzymało w 1990 roku. Drużyna z Błądzimia liczy 36
druhów. 
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W I semestrze roku szkolnego 2019/20
obchodziliśmy w Naszej Szkole różne uroczystości.
Oto krótka relacja z niektórych wydarzeń. 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 

jasełka

  Jasełka
Jak zwykle w grudniu uczniowie
naszej szkoły wystawili Jasełka.
Na przedstawieniu obecni byli
uczniowie, nauczyciele oraz
emerytowani pracownicy szkoły.
Wszyscy razem śpiewaliśmy
kolędy co można potraktować
jako preludium do świętowania
w naszych domach. Jasełka
przygotowała Pani Marlena. 

miś andrzejki

Święto Misia
Również w grudniu bawiliśmy
się wspólnie na Dniu
Pluszowego Misia. Uroczystość
te zorganizowała Pani Sylwia.
Dzieci recytowały wierszyki o
"misiowej" tematyce, losowały
zadania do wykonania oraz brały
udział w konkursie plastycznym
na ubranko dla misia. 

Andrzejki
Corocznie w listopadzie szkoła
organizuje dyskotekę
andrzejkową. W tym roku
również udało się zorganizować
tradycyjną zabawę. Dzieci bawiły
się tańcząc oraz uczestnicząc
różnych zabawach. 

Muzyka etniczna
Edukacja muzyczna to ważny element na drodze
rozwojowej młodych ludzi. W tym roku uczniowie
poznali kolejne instrumenty. Niektóre z nich były
bardzo egzotyczne i zupełnie nieznane. Uczniowie
mieli okazję wydobyć z nich dźwięki. 

etniczna

pg pg pg
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