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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

  Wakacje niestety się skończyły. Nic co piękne nie trwa wiecznie. Musimy wrócić do szarej
codzienności i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.

  Inaugurację nowego roku szkolnego rozpoczęliśmy od Mszy świętej w kościele
parafialnym. Następnie przeszliśmy nie do Zespołu Szkół w Odrzykoniu, lecz do Szkoły
Podstawowej.  Nasza szkoła ma również nowy poczet sztandarowy w składzie: Julia
Pasieka, Kinga Zawisza i Miłosz Rząsa z trzeciej  „A” gimnazjum.  Podczas wakacji wiele
się zmieniło. Odnowiono m.in. korytarze, salę gimnastyczną i pracownie komputerowe.
Mamy także nową bibliotekarkę i siostrę katechetkę. Wprowadzono też kilka zmian do
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Wiele uczniów z klas siódmych dołączyło również
do naszej szkolnej gazetki „LIDER”, co bardzo nas cieszy. Z niecierpliwością czekamy na
nowy samorząd uczniowski i otwarcie strzelnicy.
  Nowy rok szkolny przyniósł jak widać wiele zmian. Teraz zostało nam tylko go przetrwać. 
Do wakacji zostało  …

178 Tyle dni nauki szkolnej pozostało jeszcze do końca roku szkolnego.
90 Tyle dni wolnych od nauki pozostało jeszcze do wakacji, a 160 razem z wakacjami.
POWODZENIA!

   Kinga Zawisza.

D.H. D.H.

D.H.
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Uniejów 2017

Uniejów 2017

LIDER ZNÓW W UZDROWISKU       
                 UNIEJÓW !

Już po raz drugi młode dziennikarki Lidera w nagrodę za całoroczną
pracę na rzecz gazetki (zajęliśmy 4. miejsce w ogólnopolskim rankingu)
wyjechały na Letnią Szkołę Junior Media. Były to:
Martyna Haczela, Klaudia Jucha i Katarzyna Blicharczyk.

Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polska Press
Grupy skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli. W ramach akcji
powstała internetowa platforma do tworzenia gazetek szkolnych. Dzięki
systemowi redakcje ze szkół, które wzięły udział w programie, mogą
tworzyć swoje wydawnictwa na szablonach prawdziwych dzienników
regionalnych. W projekcie wystartowało ponad 2500 szkół z całej Polski – w
trakcie ubiegłego roku szkolnego uczniowie brali udział w warsztatach i
konkursach, redagowali swoje gazetki, a przez to zbierali punkty, dzięki
którym wyłoniono 10 zwycięskich redakcji. Nagrodą był pełen atrakcji pobyt
w Uniejowie oraz pakiet warsztatów dziennikarskich. Letnia Szkoła Junior
Media, która od 13 sierpnia działała na Zamku w Uniejowie gościła 30-oro
Junior Dziennikarzy z najbardziej aktywnych redakcji szkolnych w całej
Polsce, w tym także grupę uczniów Zespołu Szkół w Uniejowie.[Dziennik
Łódzki]

W tym roku szkolnym pracujemy jeszcze efektywniejJZapraszamy
wszystkim uczniów do współpracy.
K.Nowak

Dz.Ł.

Dz.Ł.
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     Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława            
 Wyspiańskiego w naszej szkole

.W trakcie czytania

Koniec roku szkolnego.
Synek przychodzi ze szkoły.
-Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy.
-Dlaczego?
-Nie musisz kupować książek na
przyszły rok-zostaję w tej samej klasie:)

Rozmowa podczas przyjmowania do
pracy:
-Ile ma pani lat?
-Bliżej mi do trzydziestki, niż do
dwudziestki.
-To znaczy ile dokładnie?
-Pięćdziesiąt.

Żarciki przygotowały:

 Natalia Słowik i Katarzyna Blicharczyk

Wesele Stanisława Wyspiańskiego  lekturą
Narodowego Czytania w 2017 roku. 
 
Inauguracja akcji odbyła się 2 września 2017 roku
z udziałem Pary Prezydenckiej w Ogrodzie
Saskim w Warszawie. Łącznie w Polsce i w 26
krajach, w ponad 2 tys. miast i miejscowości
odbyła się wówczas akcja Narodowego Czytania. 
W naszej szkole czytaliśmy „Wesele” w
poniedziałek 11 września. Zarówno starsi
uczniowie Szkoły Podstawowej jak i gimnazjaliści
wzięli udział w tej akcji i wcielili się w role
najsłynniejszych postaci Wyspiańskiego.

              Żarty na dziś
Jasio wchodzi do klasy i siada.
Po kilku minutach pani polonistka pyta?
- Jasiu, co było na ostatniej lekcji ?
-Zaimki proszę pani.
-To podaj dwa.
-Kto? Ja?
-Dobrze!

Mamo siku-mówi Jasio.
-Nie bo zaraz samolot przyleci.
-Mamo leci!!!
-Gdzie?
-Po nogawkach...

-Czy ta ryba była przebadana pod kątem
zawartości rtęci?
-Czy ten chleb jest bezglutenowy?
-Nie mogę tego jeść. Jestem weganinem.
Pan Jezus nie miałby lekko, gdyby dziś miał
nakarmić tłumy.

STOPKA REDAKCYJNA:
Pierwszy numer Lidera w roku szkolnym
2017/2018 przygotowały:
Katarzyna Blicharczyk, Natalia Słowik, Zuzanna
Urbanek, Julia Grzybała, Kinga Zawisza.

Korekta:p.K.Nowak

K.N.K.N.
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Rajd po Dukielszczyznie
W dniu 15.09.2017r. pojechaliśmy na rajd z PTTK. Pojechała nas dziesiątka : Julia , Zuza, Weronika, Natalka, Kasia, Kasia, Ola, Paulina, Igor , młodszy brat
Natalki Szymon, no i oczywiście pani Elżbieta Rodzinka. 

 Wyjechaliśmy  spod  szkoły o 8.00. Pierwszym punktem  naszego rajdu było zwiedzanie Muzeum Historycznego w Dukli. Na pierwszym piętrze znajdowały
się komnaty z wyposażeniem, stroje, dokumenty.  Na drugim rzeczy wojskowe, takie jak mundury, granaty, pistolety, armaty, siodła dla koni, a najwięcej
było hełmów. Na trzecim piętrze zaś znajdowały się dzieła malarskie. Obrazy te przedstawiały sceny z życia Pana Jezusa,  które co kilka miesięcy były
zmieniane. Kiedy ukończyliśmy zwiedzanie, wyszliśmy na zewnątrz. Przeszliśmy przez całe miasto, a następnie udaliśmy się w kierunku Cergowej.
 Po paru minutach przystanęliśmy na polanie, aby odpocząć, posilić się i coś wypić. Ruszyliśmy dalej żółtym szlakiem. W lesie było bardzo dużo błota. Po
drodze widzieliśmy zawalone domy z czasów wojny. Nagle przewodnik zatrzymał się i kazał nam skręcić na czerwony szlak, którym mieliśmy się udać do
pustelni św. Jana. Kiedy już dotarliśmy na miejsce, zrobiliśmy sobie zdjęcie pod kaplicą św. Jana, a następnie poszliśmy nabrać wody ze źródła. Odbyło się
jeszcze ognisko, na którym piekliśmy kiełbaski. Nie mogło również zabraknąć konkursów , w których wzięli udział Kasia, Natalia i Igor z naszej szkoły. Po
całym rajdzie wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy do Krosna. 

Taki rajd na pewno każdemu pozostanie w pamięci na długi czas.

Zuzanna Urbanek i Julia Grzybała

W drodze na g.Zaśpit

W Dukli

W komplecie

Klasa VI a to urodzeni wierszokleci- oto ich fraszki
Ksiądz nas cały czas pogania, żeby iść do bierzmowania.
Natalia Słowik
Rano chce mi się spać, ale i tak muszę wstać.
Kulturalny, grzeczny i zadbany… Szkoda, że tylko w towarzystwie swojej
mamy.
Julia Jakubczyk
Jasiu chodził na wagary i dostawał wielkie kary.
Mateusz Guzek
Szkoła nudna lub ciekawa jest, ale za to jest the best!
Nauka mi w okno stuka.
Katarzyna Suwała
Gdy pogoda nie dopisuje, chyba nic się nie zrymuje.
Życie to jest ważna rzecz, w organizmie trzeba dużo wody mieć.
Jan Wanat
W mojej głowie tyle się zmieści, że kula ziemska tego nie pomieści.
Katarzyna Blicharczyk
Wiersze zebrała Natalia Słowik

E.R.

E.R.

E.R.
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