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Nowa redakcja „E-gazety”

Oktawia Ircha z IIB – uwielbiam sport, a w
szczególności siatkówkę i jazdę na
nartach. Interesuję się również piłką nożną.
Bardzo lubię pomagać innym i
uczestniczyć w akcjach charytatywnych.
Jestem pracowita i pomocna. Bardzo się
cieszę, że jestem w redakcji „E-gazety”.
Postaram się dobrze wypełniać
powierzone mi obowiązki i nikogo nie
zawieść.
Nadia Ircha – chodzę do 6 klasy.
Interesuję się różnymi sportami, takimi jak:
siatkówka, jazda konna i pływanie. W
wolnych chwilach uwielbiam czytać
książki. Myślę, że jestem pracowita,
koleżeńska i punktualna.
Zosia Grzelak – mam 14 lat, lubię
ćwiczenia gimnastyczne, czytać książki i
słuchać muzyki. Chodzę również na
treningi siatkówki. Często piszę też różne
opowiadania.

Marianna Stefańska. Mam 12 lat. Chodzę do SP w Uniejowie, do usportowionej klasy VIa. Interesuję się
sportem i trenuję siatkówkę. Lubię aktywnie spędzać wolny czas. Moją pasją jest śpiew. Często rysuję 
i słucham muzyki. Biorę aktywny udział w życiu mojej szkoły. Z sukcesami reprezentuję ją w licznych 
zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i festiwalach piosenki. Jestem osobą pozytywnie 
nastawioną do innych ludzi i nie lubię, kiedy ktoś jest wobec mnie nieszczery.
Oliwia Obraniak - urodziłam się w Katowicach, gdzie mieszkałam przez 13 lat. W tej chwili uczęszczam do 3
klasy gimnazjum w Uniejowie. Jednym z moich ulubionych przedmiotów jest jęz. polski. Interesuję się fotografią
oraz wszelkimi mediami, kinem i teatrem, lubię również czytać książki i słuchać muzyki - w wolnych chwilach
grywam amatorsko na gitarze.
Kasia Górka – mam 14 lat, lubię czytać książki, słuchać muzyki i grać w siatkówkę.
Zosia Winnicka - chodzę do III klasy Gimnazjum w Uniejowie. Bardzo lubię muzykę i naukę. W wolnym czasie
czytam książki, oglądam filmy i spotykam się z przyjaciółmi. Próbuję również rozwijać się w wielu dziedzinach.
Wiktoria Krysztofowicz - chodzę do klasy IIIc gimnazjum. W wolnym czasie czytam książki, spotykam się z
przyjaciółmi oraz gram w gry komputerowe. Staram się dobrze uczyć, więc poświęcam na naukę większość
mojego czasu w domu. Resztę dnia wykorzystuję na ćwiczenia fizyczne oraz słuchanie muzyki.
Natalia Szczęsna - chodzę do kl. IIIb gimnazjum. Interesuję się fotografią, modą, robieniem i przerabianiem
filmów. W wolnym czasie rozwijam swoje pasje lub spędzam czas z przyjaciółmi, zawsze staram się z
optymizmem iść przez życie.
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Część moich wakacji spędziłam na obozie
dziennikarskim w dniach 13-29 sierpnia,, ponieważ
zajęłam II miejsce w konkursie, który miał na celu
promowanie swojej okolicy, w moim przypadku był to
Uniejów. Spędziłam po 5 dni w 3 rejonach: Czaplinek,
czyli woj. zachodniopomorskie; rejon Opawski w
Czechach, Gryżyna – woj. lubuskie. Bardzo chciałam
się tam znaleźć, ponieważ w żadnym z tych miejsc
dotychczas nie byłam.
Na początku bardzo się stresowałam. Jak to zawsze
bywa, chcemy mimowolnie przypodobać się innym
ludziom, sprawić, by nas polubili i nie myśleli o nas źle.
Nie oczekiwałam, że z kimś zaprzyjaźnię się tutaj na
dłużej, lecz chciałam po prostu mieć kogoś, do kogo
mogłabym się odezwać. Na szczęście okazało się o
wiele lepiej niż to sobie zaplanowałam. Od razu
poznałam ciekawe osoby. Po paru dniach znałam już
całą moją 30-osobową grupę. Każdy miał świetny,
unikalny charakter i z większością się zaprzyjaźniłam.
Również warsztaty w których uczestniczyłam były
fantastyczne. Nauczyłam się dzięki nim m.in. jak
obsługiwać kamerę oraz aparat fotograficzny, jak
podjąć dyskusję w debacie oraz nie dać się zwieść
argumentom przeciwnika. Przyjrzałam się również
bliżej ludziom pracującym w radio i stwierdzam, że jest
to bardzo ciekawe zajęcie. Razem z moją grupą
opracowaliśmy wiele projektów oraz uczestniczyliśmy
w debacie, którą nagrywano.
Oczywiście nie tylko się kształciliśmy. Zwiedziliśmy
także najciekawsze miejsca w danych rejonach.
Wszędzie było pięknie i każda okolica miała swój
niepowtarzalny urok.
Chętnie powtórzyłabym ten wyjazd. Zajęcia, które
przygotowali dla nas wykładowcy były ciekawe i z
pewnością zdobyłam dzięki nim dużo doświadczenia.
Na dodatek cała moja grupa była genialna. Wydaje mi
się, że tylu wyjątkowych ludzi, których tam poznałam,
nie spotkałam przez całe swoje życie.

Wiktoria Krysztofowicz

Podsumowanie konkursu
„Mam talent dziennikarski”

W zeszłym roku w naszej szkole, ogłoszono konkurs 
dziennikarski pt. "Mam Talent Dziennikarski"
zorganizowany przez Lokalne Grupy Działania z
województw: Pomorza Zachodniego, Lubuskiego,
Łódzkiego i rejonu Opavy w Czechach. W wakacje
odbyły się warsztaty dziennikarskie dla uczestników
konkursu. A 29-30 września ich podsumowanie w
Międzyrzeczu. Po przybyciu na miejsce spotkania
podsumowującego, czekaliśmy chwilę na jego
rozpoczęcie. W tym czasie swój koncert dawała
orkiestra ze Świebodzina. Kiedy występ się skończył,
na scenie pojawili się organizatorzy i opiekunowie
warsztatów dziennikarskich. Mówili o tym, jak
wspaniale spędzało im się czas w gronie młodszych
ludzi podczas konkursu i warsztatów. Na koniec
oglądaliśmy filmiki, które zostały nakręcone w czasie
ich trwania. Kilku uczestników spotkania komentowało
je, więc było przy tym dużo śmiechu. Po obejrzeniu
dowiedzieliśmy się, że to nie ostatnie nasze spotkanie.
Być może zostaną zorganizowane kolejne wyjazdy, w
celu  dalszego, dziennikarskiego kształcenia się. Po
spotkaniu zwiedzaliśmy Międzyrzeckie Muzeum i
zamek.
Następnego dnia odwiedziliśmy niemieckie bunkry, w
których przebywali niemieccy żołnierze w czasie II
wojny światowej. Strzelaliśmy równieżdo celu, z łuku i
wiatrówki. Po czym wróciliśmy autokarem do domu.
Bardzo miło wspominam ten wyjazd.
                                                       Zosia Winnicka

Wyjazd na Węgry
W dniach 12-16.09.2017r. odbyła się wycieczka do
naszego miasta partnerskiego-Mórahalom na
Węgrzech. Pojechali na nią wyróżniający się uczniowie
ze SP w Uniejowie, pracownicy UM oraz rycerze.
Uczestnicy wycieczki skorzystali z basenów
termalnych, w mieście Mórahalom. Są one większe i
starsze od naszych. Zwiedzili farmę bawołów,
pojechali do zabytkowego miasta Szeged. Jest tam
drugi najstarszy uniwersytet na Węgrzech. To bardzo
ładne i urokliwe miasteczko. Największą atrakcją było
zwiedzanie stolicy Węgier-Budapesztu. To
najpiękniejsze miasto w tym kraju. Znajduje się tam
wiele zabytków (np. Parlament, 10 przepięknych
mostów, Góra Zamkowa). Wszyscy uczestnicy
wycieczki wrócili bardzo zadowoleni.  Oktawia Ircha
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Poznajmy się … 
z ks. Mateuszem Kulińskim

Jak długo pełni ksiądz służbę Bogu?
W 2012r. zostałem wyświęcony na kapłana. Minęło 5
pięknych, a zarazem wymagających lat.
Czy podoba się Księdzu u nas w szkole?
Klimat – tak, Otoczenie – owszem, Budynek – spoko,
Młodzi – extra.
Był już Ksiądz na naszych basenach termalnych?
Byłem raz ze znajomym. Baseny jak to baseny... Ale
sauny są mega! :)
Zdążył już Ksiądz poznać historię zakonnicy na
tyrolce?
Nie znam klientki, ale chyba spoko.
Ma ochotę ksiądz pójść do parku linowego?
Choćby dziś :) Nie boję się wyzwań. Kto chętny? :)
Czy uważa Ksiądz tutejszą młodzież za "wierzącą
nie praktykującą''?
Nie chcę uogólniać i generalizować, ale faktycznie
problem jest. Uznajemy się za chrześcijan, ale ciągle
brak szczerej, osobistej relacji z Jezusem (no i samym
sobą). Ale chciałbym ten fakt z Wami zmienić. :) 
Oliwia Obraniak 

Poznajmy się … 
z Panią Eweliną Kołatą

Wybrałam język angielski, bo... odkąd pamiętam zawsze interesowałam
się tym językiem, lubiłam się go uczyć i przychodziło mi to z łatwością.
Już jako dziecko „nauczałam” swoje kuzynki angielskiego podczas
wspólnych zabaw w szkołę.
Warto uczyć się języków obcych... ponieważ ich znajomość otwiera
nam wiele możliwości nie tylko zawodowych, ale również społecznych,
rozwija intelektualnie, zmienia postrzeganie świata, pozwala zrozumieć
inne kultury, przez co uczy tolerancji i szacunku do nich.
Nie lubię, gdy uczniowie...przerywają prowadzenie lekcji pytaniem
zupełnie z nią niezwiązanym (np. Proszę Pani, a wie Pani co dziś na
obiad?)
Lubię swoją pracę... ponieważ wykonywanie jej sprawia mi dużą
przyjemność.
W skali od 1 do 10 słodycze lubię na...  7.
Nie zjadłabym... kożucha z mleka.
Nie umiałabym funkcjonować bez...zegarka.
Udaje mi się godzić pracę z macierzyństwem dzięki ... ogromnej
pomocy ze strony mojego męża i taty.
Moja ulubiona książka/film to...  „Gra o Tron” George’a. R.R. Martina i
trylogia „Millenium” Stieg’a Larsson,a a co do filmu to chyba nadal seria
przygód agenta Jej Królewskiej Mości 007 James’a Bonda, ale tylko te, w
których występował Daniel Craig i Sean Connery.
Moja ulubiona dyscyplina sportu to… koszykówka, narciarstwo,
ostatnio bieganie.

 

Chętnie pojechałabym ponownie
do Stanów Zjednoczonych.
Gdybym miała dzień wolny od
pracy i córek to wybrałabym się
do kina, na babskie zakupy i
pyszną kolację.
Przesądy, np 13 w piątek, czarny
kot … nie wierzę i nie przywiązuję
do nich szczególnej wagi.

Natalia Szczęsna
    

Pani Ewelina z córką Helenką

Ks. Mateusz - w środku
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Niedawno przeczytałam pierwszą część serii Eve Silver Gra pt. "Impuls".
Została wydana w 2013r., przez wydawnictwo UROBOROS. Opowiada
ona o losach 16-letniej Miki Jones. Zwykłej nastolatki, ze zwyczajnym
życiem i problemami. Niestety, nagle jej życie zmienia się o 180 stopni i
już nigdy nie będzie takie samo. Wpada pod rozpędzoną ciężarówkę i
budzi się zupełnie zdrowa w nieznanym jej miejscu. Okazuje się, że
dołączyła do gry i stała się członkiem grupy nastolatków wysłanych na
misję. Ich zadaniem jest ocalenie ziemi przed niebezpiecznymi kosmitami
zwanymi Drau. Poznaje również jednego z członków gry: skrytego i
tajemniczego Jacksona.
"Impuls" to bardzo interesująca i wciągająca książka, od której nie można
się oderwać. Po rozpoczęciu lektury ma się ochotę tylko czytać i
poznawać dalsze losy Miki i Jacksona. Ta pełna zwrotów akcji i przygód
książka jest idealna dla osób, które lubią klimaty fantasy i science-fiction. 

Zosia Grzelak

„Dary Anioła: Miasto Kości” – jest to pierwszy z sześciu tomów serii
Cassandry Clare. Książka opowiada o przygodach głównej bohaterki o
imieniu Clary, która po wybiera się do dyskoteki wraz ze swoim
przyjacielem Simonem i tam spotyka grupkę ludzi, których widzi tylko ona.
Wkrótce uświadamia sobie, że na Ziemi nie żyją tylko ludzie i wplątuje się
w coś, przed czym chciała uchronić ją matka. Powieść ma intrygującą 
fabułę, z wątkiem miłosnym, który rozwija się w kolejnych tomach.
Autorka świetnie opisuje miejsca, osoby i uczucia bohaterów.                     
                                                                            Kasia Górka

XV Rajd ,,Żółty jesienny liść''
Już po raz kolejny ''Szyszunie'' pod opieką pani Ewy
Trzmielewskiej i Renaty Pełki uczestniczyły w XV
Rajdzie ,,Żółty jesienny liść'', który odbył się 14
października 2017r. na trasie Kontrewers (Gmina
Dalików) - Mianów - Wilków - Kałów. Celem
tegorocznego rajdu było propagowanie turystyki jako
zdrowego stylu życia, poznawanie piękna i walorów
krajoznawczych Gminy Poddębice połączone z
zabawą w jesiennej scenerii. Na mecie mogliśmy zjeść
ciepły posiłek w OSP Kałów, jednak z powodu
przedłużonej wędrówki nie mogliśmy pozostać na
podsumowaniu konkursów i rozdaniu nagród.
                                                    Oliwia Obraniak

Kasia Górka i Zosia
Grzelak

              polecają...

 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
13 października jak co roku, obchodziliśmy w naszej
szkole DEN. To ważne wydarzenie w życiu naszej
szkoły. Z tej okazji pod kierunkiem Pań: Mirosławy
Wiśniewskiej i Agnieszki Pajor zorganizowane zostały
występy. Podczas akademii składane były życzenia i
śpiewane piosenki ze specjalnymi dedykacjami dla
nauczycieli. Podczas uroczystości wystąpili uczniowie
z klas: Vb, VIa, VIIa i VIIb. Swój talent zaprezentowali
również uczniowie naszej szkoły uczęszczający do
szkoły muzycznej.

Nadia Ircha i Marianna Stefańska 
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ZE SPORTOWYCH DONIESIEŃ

Wojewódzka Inauguracja Roku Sportowego 2017/2018 
znów w Uniejowie
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