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Boże Narodzenie na świecie
W różnych krajach ludzie obchodzą święta Bożego Narodzenia
inaczej, oto kilka zwyczajów wywodzących się z innych krajów:
Hiszpania: W tym kraju zamiast opłatkiem ludzie dzielą się
chałwą.
Kolacja wigilijna odbywa się po pasterce.
Hiszpanie obdarowują się prezentami w święto Trzech Króli-6
stycznia.
Wielka Brytania: Posiłek zaczyna się w południe (tradycyjne
potrawy to „płonący indyk" oraz pudding). Brytyjczycy szukają
swoich prezentów w pończochach powieszonych na drzwiach.To
tutaj narodził się zwyczaj pocałunku pod jemiołą.
Szwecja: Szwedzi jako przysmak wigilijny uważają iutfisk - czyli
rozmoczoną suszoną rybę o mdłym smaku, galaretkę wieprzową,
głowiznę, a na deser pierniczki.Zamiast wolnego miejsca przy
stole, odwiedzają samotnych.Mieszkańcy Szwecji nie śpiewają
kolęd.
Grecja: Grecy świętowanie rozpoczynają 6 grudnia, a kończą 6
stycznia.
Francja: Francuskie dzieci wierzą, że prezenty przynosi im mały
Jezus, które w wigilijną noc wkłada je do bucików ustawionych
przy kominku.
Rosja: W Rosji bardziej uroczyście niż Boże Narodzenie świętuje
się noc z 31 grudnia na 1 stycznia, to czas prezentów, które
przynoszą Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka.
Dania: Podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z
jabłkami. Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem, w którym
gospodyni ukrywa migdał, kto go znajdzie - ten dostaje świnkę z
marcepanem, która zapewnia szczęście na cały rok.
Meksyk: 15 grudnia w Meksyku wiesza się piniatę, pod którą
gromadzą się dzieci, jedno z nich rozbija kijem tę olbrzymią kulę z
cukierkami, co rozpoczyna wyścig w zbieraniu słodyczy; główne
danie to wędzony dorsz z papryką.

Edyta Zielonka i Magdalena Michalak

Co powinniśmy wiedzieć
o Świętym Mikołaju?

Święty Mikołaj jest znany wszystkim
dzieciom na całym świecie jako ten, który
spełnia ich dziecięce marzenia. Nie
wszędzie jednak prezenty przynosi ten
gruby, starszy pan w czerwonym ubraniu.
W Holandii odpowiednikiem Świętego
Mikołaja jest Sinterklaas, we Włoszech-      
 La Befana, w Rosji – Dziadek Mróz, w
Niemczech -  Frau Berta, w Danii –
Julemanden, W Anglii – Santa Clause, a
we Francji – Pere Noel.
W Polsce są również regiony, do których
tradycyjny Mikołaj – siwobrody pan- nie
dociera.
Na Kaszubach, Kujawach i w Wielkopolsce
prezenty przynosi Gwiazdor, wrzucając je
przez komin i chowając do pończoch lub
butów, w Małopolsce jest to Aniołek, który
zostawia je pod choinką, na Górnym
Śląsku i Opolszczyźnie jest to Gwiazdka.
Są różne miejsca, w których znajdujemy
prezenty. Nie ważne jednak, czyupominek
znajdujemy w łóżku, pod poduszką, pod
choinką, w butach, skarpecie, czy
jakimkolwiek innym miejscu; ważne jest to,
że go w ogóle dostajemy. Wszystko jedno,
czy to mały upominek, czy duży prezent,
najważniejsze jest poczucie, że ktoś o nas
pamiętał.

Patrycja Borowska
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Jaką radę dałby ksiądz młodzieży
w naszym wieku?
Myślę, że najlepszą wskazówką
dla młodzieży w waszym wieku są
wciąż aktualne słowa papieża Jana
Pawła II, które wypowiedział do
młodych ludzi w czasie swojej
pierwszej pielgrzymki do Polski:
Musicie od siebie wymagać,
choćby inni od was nie wymagali.
Stawiajcie sobie w życiu ważne
cele, które będziecie zdobywać.
Umiejcie wybierać dobro, a
odrzucać zło.

Róża Dryzner, Karolina Pełka

Poznajmy się z .....
......ks. Piotrem Kasprzakiem
Dlaczego ksiądz postanowił zostać kapłanem i w jakim wieku? Czy chciałby ksiądz być czasem

osobą  świecką, a nie duchowną?

Papież Jan Paweł II w swojej książce „Dar i tajemnica” napisał, że
powołanie kapłańskie jest wielkim darem  Boga dla człowieka, ale jest też
tajemnicą, której nigdy do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ojciec
święty bardzo trafnie określił czym jest powołanie. Nie potrafię powiedzieć
dlaczego, ale księdzem chciałem zostać od dziecka. Już od najmłodszych
lat czułem głos Boga w sercu, który podpowiadał mi, że powinienem
zostać kapłanem. Gdybym miał wybierać jeszcze raz wybrałbym
kapłaństwo.
Co ksiądz sądzi o naszej szkole i parafii?
Parafię Uniejów znałem od dawna, ponieważ wychowałem się w wiosce
położonej blisko Uniejowa. Nie spodziewałem się, że będę właśnie tutaj
pracować. Trudno coś więcej powiedzieć  na temat szkoły i parafii, gdyż
pracuję tu tylko trzy miesiące, ale przyznam, że szkoła i parafia zrobiły na
mnie pozytywne wrażenie.
Jak ksiądz spędza czas wolny?
Czas wolny spędzam w różny sposób. Spotykam się z rodziną  i
przyjaciółmi. Lubię poczytać dobrą książkę, obejrzeć dobry film. Lubię
także długie wyprawy rowerowe.
Czego ksiądz najbardziej nie lubi w ludziach?
W ludziach najbardziej nie lubię obłudy, fałszu i nieszczerości.
W  jaki sposób udało się księdzu zarobić pierwsze pieniądze?
Wychowałem się i mieszkałem na wsi, więc pierwsze pieniądze udało mi
się zdobyć pomagając w pracach polowych i zbierając owoce w sadach.
Jaki kraj chciałby ksiądz zwiedzić?
Chciałbym pojechać kiedyś do Ziemi Świętej, zobaczyć kraj, w którym
urodził się i mieszkał Pan Jezus.

"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera."
Monteskiusz

     Z sondy wynika, że: około 43% uczniów czyta w roku szkolnym od 4 do 9 książek. Uczniowie rzadko czytają książki lub prasę w formie

elektronicznej (35% nigdy), jeśli już to korzystają z telefonu komórkowego.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     10 listopada w naszej szkole na hali odbyła się uroczysta akademia.
Było to w przeddzień 98. rocznicy odzyskania niepodległości. W tym dniu
wszyscy przyszli ubrani w stroje galowe, aby podkreślić swój szacunek
do wagi tego święta. Uczniowie klasy VIa przygotowali uroczysty program
słowno-muzyczny pt.: „Barwy mojej Ojczyzny”. Występ wsparła
uczennica klasy Va, Marianna Stefańska, swoim pięknym głosem. 
Scenariusz poruszał trudne chwile okresu 123 lat niewoli. Uczniowie
mówili i śpiewali  o rozbiorach, powstaniach, o niezłomnej walce Polaków o
wolność. Przygotowali stroje dla swoich charakterystycznych ról, zadbali o
szczegóły. Wszyscy byli świetnie przygotowani przez nauczycieli:
Mirosławę Wiśniewską, Agnieszkę Pajor,  Lidię Zaradzką, Renatę Pełkę i
Elżbietę Bartnik.
                                                                                      Wioletta Górska

JESTEM ZWYCZAJNIE WYJĄTKOWY
    
     W naszej szkole realizowany jest  projekt „ Jestem
zwyczajnie wyjątkowy”. W pierwszej kolejności zostali
objęci nim uczniowie klasy VI szkoły podstawowej
oraz III klasy gimnazjum, przed którymi wybór dalszej
edukacji. Na początku rodzice wypełniali ankiety
odnoście swoich pociech. Nie zapominając o naszych
nauczycielach, którzy przechodzili szkolenia związane
z projektem.  Finalnie sami uczniowie brali udział w
warsztatach, w których planowano sesję zdjęciową,
sklejano modele rowerów, samolotów czy dinozaurów,
ale również wypełniali ankiety. Projekt „ Jestem
zwyczajnie wyjątkowy” realizowany jest po to, aby
pomóc uczniom w wyborze dalszej szkoły. Udział w
projekcie wezmą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Róża Dryzner, Karolina Pełka

Mikołajki w ZS Uniejów

    6 grudnia 2016 r. w naszym zespole szkół odbyły
się szkolne mikołajki. Każdy z uczniów, wchodząc do
szkoły, został powitany przez Świętego Mikołaja, który
częstował nas słodkościami. Dla uczniów klas III
gimnazjum był to dzień egzaminów próbnych z części
humanistycznej. Natomiast pozostali uczniowie,
świętowali mikołajki w gronie klasowym, kupując sobie
upominki, natomiast niektóre z klas wyruszyły na
mikołajkowy seans w kinie. Jak co roku każdy uczeń
ZS w Uniejowie został obdarowany paczką słodyczy
ufundowaną przez Gminę Uniejów. Był to cudowny
gest wobec uczniów.

Natalia Kostrzyńska

Zmiany, zmiany, zmiany ….
     Minęły już trzy miesiące od początku roku
szkolnego, a w naszej szkole pojawiają się kolejne
zmiany. Oczy uczniów mogą cieszyć nowe meble w
świeżo pomalowanych klasach. Nastąpiły także
zmiany naszych nauczycieli. Odeszła pani Magdalena
Tylki, nauczycielka biologii, wróciła natomiast pani
Karolina Szelągowska. Czekamy na szybki powrót do
zdrowia wuefisty, pana Andrzeja Filasa po ciężkim
wypadku. Zajęcia WF-u prowadzi teraz pan Piotr
Masiera.

Wioletta Górska i Karolina Pełka
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ZE SPORTOWYCH DONIESIEŃ

Bartek i Damian
Weronika i Małgosia

Unihokej – Finał Wojewódzki

Uczniowie Szkoły  Podstawowej w Uniejowie
awansowali do finałów wojewódzkich w Sieradzu,
gdzie  zajęli szóstą lokatę.
Chłopcy: Bartłomiej Adamczyk, Patryk Bugajak, Adam
Graczyk, Krystian  Grubski, Bartosz Kąpielski, Witold
Lesniewski, Bartosz Łuczak, Gracjan Madajski,
Mateusz Miąsek, Łukasz Pietrzak, Kacper Śmiglewski
, Eryk Górniak mogą powiedzieć o sobie z dumą, że
są szóstą siłą w unihokeja wśród szkół podstawowych
w województwie łódzkim. Brawo!.

Mistrzostwa Powiatu w tenisie
stołowym -  Szkoły Gimnazjalne

Bartosz  Bednarkiewicz i Damian
Tarcz zostali drużynowymi
Mistrzami Powiatu w tenisie
stołowym i zdobyli prawo
reprezentowania powiatu na
zawodach rejonowych w Zgierzu.
Tam zaprezentowali się bardzo
dobrze,  zajmując trzecie miejsce i
tylko jeden wygrany pojedynek
dzielił ich od awansu do zawodów
wojewódzkich-szkoda.Trzecim
miejscem mogą pochwalić się
dziewczęta Weronika Jurkiewicz i
Małgorzata Obolewska.

Unihokej – Zawody Powiatowe

Gimnazjaliści z Uniejowa okazali
się najlepsi w rywalizacji chłopców.
Podobnego wyczynu dokonały
dziewczęta i chłopcy ze  Szkoły
Podstawowej.
Gimnazjalistki pomimo olbrzymiej
przewagi  na boisku nie potrafiły
uporać się z przeciwniczkami.
Końcowym efektem ich zmagań
było drugie miejsce. 
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