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NASZE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
*Warszawa - 09 kwietnia klasy IV-VI zwiedziły wraz z
przewodnikiem Stare Miasto, Łazienki, Plac Piłsudskiego i
Grób Nieznanego Żołnierza, a na koniec udały się do
Centrum Nauki Kopernik.
*Toruń - 15 kwietnia kl. IIa  SP odwiedziła Muzeum Piernika,
gdzie Mistrz i jego wiedźma zdradzili tajemnice wypieku
pierników. Następnie udała się do Centrum Nowoczesności
„Młyn Wiedzy”, a wycieczkę zakończyła spacerem po
ruinach zamku krzyżackiego.
*Skalne Miasto - w dn. 20-22 kwietnia klasy I gim.udały się
do Skalnego Miasta, Pragi  i  Szklarskiej Poręby. Młodzież
podziwiała piękno rezerwatu przyrody nieożywionej, zespołu
skalnych form: skałek, ambon, baszt, grzybów skalnych i
labiryntów. Drugiego dnia ucz. zwiedzali zabytki Pragi:
Hradczany z zamkiem i katedrą, Małą Stranę, Most Karola,
rynek z ratuszem i Plac Wacława. Ostatni dzień był
wyzwaniem dla kondycji fizycznej. Młodzież weszła na
Chojnik, a później podziwiała wodospad Kamieńczyk.
*Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku - 27 kwietnia klasy
I gim. odwiedziły 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
Młodzież mogła obejrzeć samoloty, przymierzyć strój
lotnika, a chłopcy ,,pobawić się” bronią.  Uczniowie spotkali
się z nowoczesną techniką wykorzystywaną w lotnictwie
wojskowym, poznali pracę żołnierzy- lotników służących w
Łasku.
*Sandomierz, Bieszczady, Łańcut - w dn. 06-08 maja
odbyła się wycieczka klas III gim. do południowo-wschodniej
części Polski. Pierwszy dzień młodzież spędziła  w
Sandomierzu. Zobaczyła tam m. in. Bramę Opatowską,
Zamek Królewski, przeszła trasą podziemnych piwnic.
Drugiego dnia uczniowie przemierzyli „Duża Pętlę
Bieszczadzką”, weszli na Połoninę i udali się nad Solinę.
Ostatniego dnia trzeciogimnazjaliści zwiedzali zespół
pałacowo – parkowy w Łańcucie.              Zebrał: Wiktor Warych Warszawa,Toruń, Praga, Łask, Bieszczady

Wszystkim Dzieciom życzymy,
aby ich dzieciństwo  było szczęśliwe i radosne

i aby trwało jak najdłużej!
                                                    Dorośli
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Każdy ma jakiegoś bzika.... Zespół „Happy”
      Naszą pasją od kilku lat jest muzyka, a w szczególności taniec. Aby
przełamać codzienną nudę i rutynę, wpadłyśmy na pomysł założenia
zespołu tanecznego. „Happy” powstał w 2011 roku i funkcjonuje do dziś.
Należą do niego: Monika Żabińska, Klaudia Józefowicz, Daria Pajor, Emilia
Bamberska, Paulina Bamberska i Ewelina Wilczyńska. Do niedawna
należała do niego również Anna Zawadzka. Naszą opiekunką i studnią
niewyczerpanych natchnień oraz pomysłów jest pani Sylwia Wrąbel.
Początkowo nasze występy ograniczały się do małych przedstawień na
miejscowych jarmarkach oraz turniejach wsi. Z czasem zaczęłyśmy brać
udział w konkursach, np.: „W sercu taniec”, który miał miejsce w
Stemplewie. W 2012 r. zajęłyśmy I miejsce, natomiast w 2014 r. zdobyłyśmy
II miejsce. Aby doskonalić nasze umiejętności spotykamy się na próbach,
gdzie ćwiczymy i wymyślamy nowe układy.

Paulina Bamberska, Daria Pajor

Z książką na walizkach
   9 maja odbył się  w Uniejowie finał  III edycji akcji czytelniczej: "Z książką
na walizkach - Łódzkie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami". W
ramach imprezy do Uniejowa przybyło 8 znanych  autorów książek dla
dzieci i młodzieży: Grażyna Bąkiewicz, Paweł Wakuła, Agnieszka Frączek,
Joanna Papuzińska, Rafał Witek, Paweł Beręsewicz, Kalina Jerzykowska,
Andrzej Marek Grabowski. Wszyscy uczestnicy przy akompaniamencie
orkiestry dętej  ZHP-OSP w Uniejowie przemaszerowali "baśniowym
korowodem"  z Rynku pod Zamek. Tam w amfiteatrze odbyły się występy
zespołów  dziecięcych. Można było zobaczyć: Dworzan, przedstawienia
wykonywane przez dzieci, a także posłuchać piosenek. Uczniowie z MRM
pod kierunkiem p. Jolanty Chajdas i  p.Anny Zbytniewskiej zaprezentowali
notki biograficzne autorów. Podczas finału wręczono nagrody najpiękniej
przebranym dzieciom, nie obyło się bez konkursów dla publiczności.
Uczestnicy mieli możliwość zakupu książek z pamiątkowymi autografami
autorów – gości.

Nikola Zimnowłocka, Zuzanna Gajdecka

Z książką na walizkach

Mali miłośnicy książek

9 maja odbył się  w Uniejowie finał  III edycji akcji czytelniczej: "Z książką na
walizkach - Łódzkie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami". W ramach
imprezy do Uniejowa przybyło 8 znanych  autorów książek dla dzieci i
młodzieży: Grażyna Bąkiewicz, Paweł Wakuła, Agnieszka Frączek, Joanna
Papuzińska, Rafał Witek, Paweł Beręsewicz, Kalina Jerzykowska, Andrzej
Marek Grabowski. Wszyscy uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry
dętej  ZHP-OSP w Uniejowie przemaszerowali "baśniowym korowodem"  z
Rynku pod Zamek. Tam w amfiteatrze odbyły się występy zespołów 
dziecięcych. Można było zobaczyć: Dworzan, przedstawienia wykonywane
przez dzieci, a także posłuchać piosenek. Uczniowie z MRM pod kierunkiem
p. Jolanty Chajdas i  p.Anny Zbytniewskiej zaprezentowali notki biograficzne
autorów. Podczas finału wręczono nagrody najpiękniej przebranym
dzieciom, nie obyło się bez konkursów dla publiczności. Uczestnicy mieli
możliwość zakupu książek z pamiątkowymi autografami autorów – gości.

Nikola Zimnowłocka, Zuzanna Gajdecka

SUKCESY, SUKCESY……
XI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Poddębicach
kl. II a  SP  - I miejsce i nagroda za najciekawszy strój sceniczny - spektakl
pt.: „Hej, te nase góry”- opieka p. Urszula Świerczyńska
kl. I c i III a SP - II miejsce i nagroda za najciekawszy strój sceniczny -
spektakl: „Ploteczki” - op. p. Joanna Wicherkiewicz i p. Dorota Bamberska
kl. II b SP - III miejsce przedstawienie pt.: „Ambaras w bajkowym lesie”,
Michalina Wappa i Kacper Wójcik nagrody dla najlepszych aktorów - opieka
p. Małgorzata Antoniak i p.Magdalena Derlacz. 

Gratulujemy!!!

Kacper i Michalina „Hej, te nase góry”

"Happy" - Daria, Monika, Ewelina, Klaudia, p.Sylwia, Emilia, Paulina
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ŻEGNAJ GIMNAZJUM - NASZE WSPOMNIENIA

To my III B

III B
 Jesteśmy klasą III B, liczącą 24 osoby, w tym 13 dziewcząt i 11 chłopców. Wychowaniem naszej
klasy zajmuje się magister Piotr Nowak. Szanujemy go za to, że za każdym razem, gdy się coś
wydarzy, nasi rodzice dowiadują się o tym wcześniej niż my.  Ważne miejsce w naszym życiu zajmują
sprawy prywatne i rodzinne. Każdy z nas słucha różnego rodzaju muzyki od disco polo po rap. Naszą
mocną stroną jest to, że potrafimy trzymać się razem i sobie pomagać. Naszą najsłabszą stroną jest
lenistwo, przez które mamy słabe oceny. Spośród trzecich klas wyróżnia nas niechęć do nauki. Nasze
ulubione powiedzenia to: „Bez kitu” (autor – Damian M.), „Masakra” (Boniek) i „Przesło” (autor
nieznany). Lubimy, gdy nauczyciel na lekcji wychodzi z nami na dwór. Idolem naszej klasy jest Damian
M. Największą wpadką klasy była sytuacja, gdy Damian pewnego pamiętnego dnia (a było to 14 maja
2015 r.) założył okulary Gamola i słuch po nim zaginął. Odezwał się dopiero 5 h później. Do tej pory nie
wiemy, co się z nim działo. Natomiast największym sukcesem naszej klasy jest I m. w
międzyklasowych zawodach w piłkę nożną. Naszą klasę można porównać do filmu pt.: „Teksańska
masakra piłą mechaniczną”.Autorzy: B. Domagalski, M. Wójcik, F. Bednarz

      III C
Jesteśmy uczniami 3 C, w kl. 2 przygarnęliśmy bezdomnego Damiana D.
oraz boskiego Sławomira F., a w kl.3 doszła do nas bramkareczka Rafał W.
w naszej klasie jest 7 dziewczyn i 15 mężczyzn. Niestety w 2 klasie Wifon
sprowadził nas na ciemną stronę mocy. Pogrążyliśmy się w smutku, gdy w
tym roku jedna z naszych najpiękniejszych kobiet opuściła nas dla kl. IIIB, z
powodów nieznanych. W naszym życiu ważne miejsce zajmuje rodzina,
Słoń, hip-hop i interesy z Peją. Mamy maniaczki disco – takie „disco
robaczki”, czyli Sysia i Karola. W naszej familii mamy też Adusia, który
choruje na nadpobudliwość. Ostatnio boimy się wychodzić na ulicę, gdyż
Mateusz P. ma skuter. Nasze mocne strony to „nauka i logiczne myślenie”.
Lubimy, gdy nauczyciele nie dają nam zbyt dużo pracy, a jesteśmy
zawodowcami w robieniu hałasu. Największe osiągnięcie to II m. w
szkolnego unihokeja, III m. w piłce nożnej. Spośród innych klas wyróżnia nas
średnia ocen, ilość uwag w dzienniku i poczucie humoru. Część chłopców
gra w profesjonalnym klubie MGLKS Uniejów/Ostrowsko. Oczywiście nie
mają sobie równych i zarabiają niezły hajs. Nasze ulubione powiedzenia to:
„Co ja?”, „Co się patrzysz, bułkę ci obiecałem”, „Żal mi cie”, „Plecy ci pękły”
itd. Idolem naszych czasów jest Zenek Martyniuk – „Przez twe oczy zielone”
to nasza klasowa piosenka. Sprawdzonym sposobem na nauczycieli jest
gadka Wifona, który ich zagaduje i denerwuje. 

Tytuł filmu, który nas charakteryzuje to: „Wieczny student”, ponieważ
jesteśmy szaloną klasą, a celem naszego życia jest skończenie szkoły i
dostanie jak najlepszej pracy – w myśl zasady: „Dobrze żyć i dobrze się
mieć”.

Autorzy: III C

25 TWARZY III A
Fani „Violetty” i One Direction, anonimowi hejterzy z Aska, skejterzy bez desek, poeci 
bez wyobraźni, a może leniwi sportowcy? Dowiedz się, kim naprawdę jesteśmy!
Tworzymy 25-osobwą, zgraną grupę, będącą szaloną mieszanką charakterów i osobowości, na czele
z wychowawczynią Anną Zbytniewską. Spośród innych klas wyróżnia nas … - grzecznie wychowane
dzieci nie używają takich słów. Naszą mocną stroną jest bardzo dobra współpraca na sprawdzianach,
świetny kontakt na kartkówkach i szczera rozmowa przy tablicy. Oczywiście nasza klasa ma także
piętę Achillesa, ale do tej pory jeszcze jej nie odkryliśmy. Nie faworyzujemy nauczycieli, jednakże
lubimy, gdy są wyrozumiali, a także zabawni – w końcu śmiech to zdrowie. Sukcesy odnosimy
zarówno w nauce jak i sporcie. Krótko mówiąc: jesteśmy wszechstronni. Mimo wszystko to nie
osiągnięcia nas wyróżniają czy czynią wyjątkowymi (ta nasza skromność), a styl bycia. Pieniądze
„przepijamy” w szkolnym sklepiku (Tymbarki rządzą!), wolny czas spędzamy aktywnie – pisząc
jednocześnie na Facebooku i wysyłając zdjęcia na Snapchacie, a przede wszystkim wytrwale dążymy
do celu, co sukcesywnie owocuje przełożeniem sprawdzianu. Na koniec warto wspomnieć o naszych
słynnych powiedzonkach oraz ulubionych piosenkach, takich jak: „Mam tę moc”, „Wodzionka”, „Czego
stoisz na torach?” oraz „ Głupio wyszło”. Zdajemy sobie sprawę, że pewnie teraz większość osób
zastanawia się, co z nami nie tak, ale to w końcu my – IIIA.                                                                        
                Autorzy: Dżesika, Nikola, Julia, Ania, Wiktor III A - nasze twarze

III C w pełnym składzie
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ZE SPORTOWYCH DONIESIEŃ

Nasi w gotowości bojowej

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej

      W dniu 12. maja  odbył się powiatowy turniej piłki nożnej  szkół gimnazjalnych w Poddębicach.
Wzięli w nim udział uczniowie i uczennice z naszej szkoły.  W kategorii dziewcząt zgłosiło się 8
zespołów, zostały podzielone na dwie grupy. Reprezentantki naszej szkoły, niestety,  nie awansowały
do dalszej fazy turnieju i zakończyły ją na tym etapie, jednak dziękujemy im za walkę i zaangażowanie!
U chłopców ze względu na liczną grupę utworzono dwie drużyny. Łącznie zgłosiło się aż 11 zespołów,
które zostały podzielone na trzy grupy z każdej awansował jeden zespół do ścisłego finału. Uniejów I w
swojej grupie zajął 2. miejsce, ulegając tylko Wartkowicom - jak się później okazało Mistrzom Powiatu. 
Uniejów II pokonał swoich grupowych przeciwników i awansował do finałowej trójki. Zmierzyły się w niej
szkoły z Zygier, Uniejowa i Wartkowic.  Wyniki meczów między tymi zespołami: Uniejów – Wartkowice
0:2,  Uniejów – Zygry 0:0, Zygry – Wartkowice 0:1
      Nasi reprezentanci, mimo takiej samej ilości punktów jak druga drużyna, zajęli trzecie miejsce przez
większą ilość straconych bramek. Podziękowania za poświęcony czas i zaangażowanie należą się dla
opiekunów: p. Szymona Bugajaka i p. Sebastiana Napieraja. Wszystkim bardzo gratulujemy!

Michał Kowalski

1001 GRA
      
W poniedziałek 4 maja rozegrano  w Uniejowie w hali sportowej zawody gminne w 1001 grze. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – VI ze SP w
Wilamowie i SP w Uniejowie z każdego poziomu 2 dziewczynki i 2 chłopców. Łącznie każdy zespół liczył 24 zawodników: 12 dziewcząt i 12 chłopców.
Drużyny rywalizowały w 8 konkurencjach, podczas których musiały wykazać się dużą sprawnością fizyczną. Przebieg zawodów był bardzo emocjonujący.
 Kibice gromkimi brawami i okrzykami dopingowali zawodników.  Nasi sportowcy po raz kolejny udowodnili, że potrafią świetnie się bawić  i zwyciężać.
Pierwsze miejsce zdobyła pierwsza reprezentacja SP Uniejów, drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Wilamowie, a trzecie wywalczyła druga
reprezentacja Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
      Imprezę sportową przygotowali i przeprowadzili  nauczyciele  wychowania fizycznego, a pan dyrektor Rafał Wincenciak wręczył zespołom puchary i
dyplomy.
      Zwycięska drużyna SP w Uniejowie dnia 09 maja 2015 r. na zawodach powiatowych w Wartkowicach zdobyła  złoto.  Hurra!
 

M. Antoniak, K. Marosik, Sz. Bugajak

Zwycięskie drużynyZacięta rywalizacja Wręczanie nagród


