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Mamy nowe władze 
Samorządu Uczniowskiego

Dzień Papieski i Dzień Edukacji Narodowej 
Dnia 14 października w naszej szkole obchodziliśmy dwa święta.
Zaczęliśmy od Dnia Papieskiego – chórek przy akompaniamencie
ks. Pawła Robaka zaśpiewał religijne piosenki, a uczniowie z IIIC
pod kierunkiem ks. Piotra Kasprzaka przedstawili „audycję
telewizyjną”, związaną z Janem Pawłem II. Następną część
uroczystości, dotyczącą DEN, również przygotowała klasa IIIC
pod kierunkiem p. Agnieszki Kaczmarek. Uczniowie przedstawili
nową wersję "Balladyny” oraz zaprezentowali różne typy uczniów
w formie pokazu mody. A wszystko wzbogaciły śpiewem
dziewczęta, przygotowane przez p. Agnieszkę Pajor.
Nauczycielom i pracownikom szkoły jeszcze raz życzymy
Wszystkiego Najlepszego.   
                                                                        Marcelina Bączyk

Co nowego w szkole?
Skończyły się wakacje, rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Pierwszego września, tak jak co roku, dzieci
i młodzież powróciły do swoich pań, klas, koleżanek i kolegów. Wszyscy zauważyli pozytywne zmiany w naszej
szkole. Przybyli nowi uczniowie ze szkół w Wilamowie, Wieleninie i Spycimierzu, których serdecznie witamy i
życzymy sukcesów w nauce. W bieżącym roku szkolnym są z nami również sześciolatki z przedszkola, które
gościnnie zajmują dwie sale na dolnym korytarzu przy stołówce. Zmienił się też wystrój sal, w których uczą się
uczniowie klas I-III. W salach pojawiły się nowe meblościanki i super ławki dla dzieci. Każdy uczeń ma dla siebie
wygodne miejsce pracy, a szczególnie intrygujące są ławki z otwieranym pulpitem. Odświeżono również wygląd
pokoju dla nauczycieli, sekretariatu i pokój pani intendentki. Od drugiego półrocza zacznie funkcjonować dziennik
elektroniczny, który dla uczniów jest zupełną nowością. Dzieci i młodzież fascynują się również nowymi
tabletami, które sprawiają niemało kłopotu, ale są bardzo pomocne w nauce. Bardzo cieszymy się, że w naszej
szkole wprowadzono tyle zmian i czekamy na więcej.

Karolina Pełka, Wioletta Górska

       29.09.2016 roku odbyły się wybory do SU oraz jego
opiekuna. 
       Komisja w składzie: Róża Dryzner, Karolina Pełka oraz
Natalia Ławniczak, przeprowadziły głosowanie wśród uczniów SP
oraz gimnazjum.
    Prezydentem naszej szkoły został Filip Kos z kl. II A gim.,
zdobywając taką samą ilość pkt jak Premier, którym został
Bartosz Czyżo z kl. I A gim. Natomiast opiekunami SU zostały:  
 p. Anna Rafalska, zdobywając  35 głosów, p. Ewa Trzmielewska
– 25 głosów i po 19 głosów panie: Joanna Pawlak i Agnieszka
Pajor. 
    Samorząd czeka dużo pracy -  spełnienie obietnic
przedwyborczych w połączeniu z obowiązkami szkolnymi.

Róża Dryzner
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i animację poklatkową pod
kierunkiem Alicji Szulc.
Każdego dnia korzystaliśmy z
atrakcji: zwiedzanie baszty zamku,
pieczenie chleba, kompleks
termalno-basenowy. Róża Dryzner

 

I Ty możesz zostać dziennikarzem!
   W dniach 10-15 lipca w Uniejowie odbyły się warsztaty dziennikarskie z
programu Junior Media. Do Uniejowa przyjechało 10 zwycięskich redakcji
z całej Polski oraz uczniowie naszej szkoły, którzy otrzymali zaproszenie. 
Pierwszego dnia warsztaty poprowadził dziennikarz sportowy Paweł
Hochstim, uczestnicy przeprowadzali wywiad z samym Cristiano
Ronaldo. Drugiego dnia warsztaty z zakresu redagowania recenzji,
informacji, wywiadu i innych gatunków dziennikarskich prowadził Dariusz
Pawłowski. Kolejnego dnia młodzi dziennikarze kształcili się w zakresie
dziennikarstwa internetowego, które poprowadziła Marta Roszkowska.W
ostatnim dniu robiliśmy gify i 

Warsztaty plastyczne
W dniu 14 września  dziewiątka
uczniów z Gimnazjum wzięła udział
w warsztatach plastycznych, które
odbyły się w Parzęczewie w
przepięknym budynku Biały Młyn.
Zajęcia prowadził artysta - malarz
p. Wojciech Witkowski z p. Julitą
Polipowską.         

Dzień Chłopca
    Obchodzony jest w Polsce 30. Września, natomiast w innych krajach świętowany jest w różne dni roku i w
rozmaity sposób. Dziewczęta w tym dniu obdarowują swoich kolegów upominkami lub wymyślają im jakieś
rozrywki. W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym dziewczyny z klas I gimnazjum „ zabrały” swoich kolegów
do kina w Łodzi na film „Nerve”, natomiast z klas II na „Siedmiu wspaniałych” oraz gofry. My z kolei  w myśl
zasady, że przez żołądek do serca, zabrałyśmy naszych chłopców  na pizzę. A tak zupełnie szczerze, ważne
jest to, żebyśmy się nawzajem szanowali i lubili każdego dnia.

Patrycja Borowska

Akcja "Sprzątanie Świata"
   Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko, sprawnie
oraz z dużym zaangażowaniem uczestników. Każda grupa wraz z
opiekunem miała wyznaczony teren, który solidnie posprzątała. W sumie
razem zebrano 101 worków śmieci oraz zlikwidowano dwa „dzikie
wysypiska”. Po zakończonej akcji uczniowie otrzymali posiłek.

Magdalena Tylki

Poznajmy się z …                    
   TOMASZEM BARTOSIKIEM
Pan Tomasz Bartosik do grona
pedagogicznego dołączył w
ubiegłym roku szkolnym, jako
nauczyciel wych. fizycznego.
Bardzo szybko zdobył sympatię
wśród uczniów. Jak Pan Bartosik
czuje się w naszej szkole? W jaki
sposób spędza wolny czas?
Zapraszamy do zapoznania się z
wywiadem, który na pewno
pomoże Wam poznać nowego
nauczyciela.

1. Od ilu lat jest Pan nauczycielem
wych.fizycznego?
Od 12 lat pracuję jako nauczyciel.
2. Czy jest Pan zadowolony z
pracy w naszej szkole?
Tak.
3. Jaką dyscyplinę sportu ceni Pan
sobie najbardziej?
Piła nożna, LA, pływanie.
4. Prowadzi Pan jakieś zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów?
Zajęcia sportowe w zależności od
zainteresowań uczniów.
5. Czy w dzieciństwie trenował

Pan jakąś dziedzinę sportową?
Trenowałem LA i piłkę nożną.
6. W jaki sposób spędza Pan wolny
czas?
Biegam, pływam lub wędkuję.
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„UŁANI, UŁANI –
MALOWANE DZIECI...”

      9 września 2016 roku przy Zespole Szkół w
Uniejowie odbyło się spotkanie z 15. Pułkiem
Ułanów Poznańskich.
  Do naszej Szkoły przyjechało pięciu młodych
mężczyzn dosiadających koni oraz trzech starszych
generałów. Konni ułani przedstawili krótki pokaz
kawalerii, natomiast  generałowie opowiadali uczniom o
swoich losach, a także o uroczystym Święcie Ułanów
obchodzonym na pamiątkę pierwszej dekoracji
Sztandaru Pułku Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego „Virtuti Militari”. Została ona dokonana 22
kwietnia 1921 roku przez marszałka Józefa
Piłsudskiego. Sztandar otrzymał odznaczenie za
męstwo okazane w wojnie polsko-
bolszewickiej. Jednostka 15. Pułku Ułanów
Poznańskich co roku cieszy nas swoją obecnością. 
                                            Natalia Kostrzyńska

Pielgrzymka do Lichenia

     21 września prawie całymi klasami trzecimi gimnazjum wybraliśmy się
do Lichenia pod opieką ks. Piotra Kasprzaka, s. Alicji Śmiałek i p. Barbary
Jagieły. Każdy wybrał się tam w swojej intencji. 
     Wyruszyliśmy rano autokarem, droga minęła nam pomyślnie i sprawnie
dotarliśmy do celu. Na miejscu mieliśmy godzinę czasu wolnego, więc
mogliśmy pozwiedzać i kupić pamiątki. Następnie udaliśmy się do
Bazyliki, gdzie chętni mogli brać udział w tańcach i śpiewach. Byliśmy też
świadkami przedstawienia przygotowanego przez miejscową młodzież.
Na koniec spotkania wzięliśmy udział we mszy św. Pielgrzymka bardzo
nam się podobała, a na pamiątkę otrzymaliśmy dziesiątkę różańca.

Edyta Zielonka, Madzia Michalak

NASZE PRÓBY POETYCKIE

Uzależniająca Pora
Czym jest jesień?
Dopaminą, pozorną chwilą szczęścia,
Amfetaminą przyspieszającą oddech,
Whiskey palącą przełyk,
Kofeiną pogłębiającą lęki,
Barbituranem, sennym marzeniem,
Ecstazy rozszerzającym źrenice,
Moją chandrą, moim lękiem
Nie ma ratunku,
Mogę tylko schować się w poduszkę
i przeczekać
tę uzależniającą porę,

te jesienne
spacery zmieniające się w rutynę,
powiewy wiatru muskające rozgrzane policzki,
zabawy w liściach, wspomnienia dzieciństwa,
ucieczki przed deszczem, szybkie bicie serca,
zimne powietrze drażniące gardło,
ciemne popołudnia straszące pustymi ulicami,
mimowolne oglądanie sie za siebie,
skryte marzenia o słońcu,
moc barw ogłupiająca wzrok,
ciche szpty duchów wiszące w powietrzu,
głupia myśl o śmierci,
tysiące leków na odporność,
hektolitry łez, potwory pod łóżkiem
I jedyne bezpieczne miejsce...
w twoich ramionach               Oliwia Raźniewska
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30 września odbył się w naszej
szkole VI Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. 

ZE SPORTOWYCH 
DONIESIEŃ

    Celem akcji było propagowanie zabawowej formy
nauczania-uczenia się matematyki. Akcję
przeprowadziło 10 uczniów klasy 3B gimnazjum pod
opieką p. Jolanty Wieczorek i p. Katarzyny Pruchlat.
Jedna z komisji (znajdująca się przy wejściu do
szkoły) sprawdzała znajomość tabliczki mnożenia
wśród rodziców przyprowadzających dzieci do szkoły,
pracowników szkoły oraz chętnych uczniów. Komisja
nr 2 zajmowała się przepytywaniem uczniów klas
trzecich, piątych i szóstych. Trzecioklasiści przystąpili
do udziału w konkursie wykorzystując programy
multimedialne zainstalowane na tabletach, natomiast
piąto- i szóstoklasiści odpowiadali na wylosowane
pytania. Ostatnia komisja wyruszyła ulicami miasta,
aby przepytać dorosłych. Towarzyszyło im hasło
„Młodsi pytają, czy starsi tabliczkę mnożenia
pamiętają”. Większość  odpowiadała wręcz wzorowo,
ale jak to bywa, zdarzały się osoby, które sobie nie
radziły. Odwiedziliśmy m.in. uniejowskie banki, Urząd
Miasta, Uniwersytet Trzeciego Wieku i bibliotekę.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Uczniowie w przyjemny i niecodzienny sposób
przypomnieli sobie tabliczkę mnożenia. 

Sandra Jagieła

Gimnazjum  w oczach pierwszoklasistów
Uczniowie klas pierwszych gimnazjum ocenili, co im
najbardziej przypadło do gustu w nowej szkole.
Pod hasłem inne wpisywali: tablice interaktywne,
boisko, wycieczki itp.

Powiatowe biegi przełajowe
Była to udana impreza sportowa. Przed zawodami
odbyła się miła uroczystość. Nauczyciele p. Sebastian
Napieraj oraz p. Piotr Kozłowski otrzymali pamiątkowe
medale „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”
przyznane przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy.
A oto wyniki rywalizacji:
kl. IV dziewczęta:  I m.  - Maria  Plak,
                              V m. -  Marika Dzierżawska
kl. V-VI chłopcy: I  m. - Kacper  Śmiglewski
gimnazjum - chłopcy: I m. - Maciej  Olczyk,
II m.-  Dominik  Galoch, IV m. - Dominik  Dudkowski, V
m. - Kamil  Gadomski
gimnazjum - dziewczęta: V m. - Weronika 
Jurkiewicz, VI m. - Wiktoria  Tomczyk
    

Otwieramy nowy rok sportowy
       
        W środę 28. września na boisku przy Termach odbyły się finały
wojewódzkich zawodów w biegach przełajowych. Było uroczyście, ale
przede wszystkim aktywnie. W zawodach brało udział kilkuset
zawodników z całego województwa łódzkiego: uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjaliści  i licealiści. Nasza szkoła również wzięła
udział w zawodach, lecz niestety nie udało się osiągnąć większego
sukcesu.

Natalia Gorzelańczyk, Angelika Pecyna
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