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Mikołajki
Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali
udział w dekorowaniu choinki przed
Termami Uniejów. W tym roku
reprezentowały nas klasy VII SP.
A w szkole witali nas dźwiękami
dzwonków i pysznymi cukierkami dwaj
Mikołajowie, którzy przybyli z samej
Laponii. Następnego dnia otrzymaliśmy
paczki ze słodyczami od Rady Miejskiej w
Uniejowie.

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

          
           Na początku grudnia odbył się
apel patriotyczny z okazji 99. rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości i 150. rocznicy urodzin
marszałka Józefa Piłsudskiego.

            Koncert odpowiadał na pytanie:
Czy jest sens wracać do tego, co było
przed laty? Uczniowie poprzez wiersze,
piosenki i utwory muzyczne udowodnili,
że tak, bo historię swego narodu trzeba
znać i warto pamiętać o swoich
korzeniach.
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Na czym polega patriotyzm współczesnej młodzieży?
Pierwsza myśl jaka nasuwa się o patriotyzmie, to miłość do ojczyzny, oddanie dla kraju i identyfikacja z całym
narodem. Jednak jest to także przestrzeganie prawa, szacunek wobec innych Polaków oraz dbanie o
środowisko. Dawniej, była to cecha szczególnie ważna i zauważalna, gdyż Polacy, nawet w młodym wieku
narażali i oddawali życie dla wolnej Polski, dla jej przyszłości i dobra Polaków.
Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej, granice kraju są bezpiecznei na szczęście nie trzeba już walczyć o wolność.
Często jednak zastanawiam się, czy współczesna młodzież byłaby zdolna do takiego poświecenia, jak oddanie
się za sprawę kraju. W czasach kiedy wielu młodych ludzi chce wyjechać w przyszłości za granicę, gdyż nie
widzą tutaj swojej przyszłości. W czasach, kiedy część młodzieży przestała interesować się przeszłością i
historią Polski, a z niewiedzy niektórzy zaczynają nawet z niej szydzić.
Jednak na szczęście większość młodych Polaków cały czas odczuwa miłość do ojczyzny i demonstruje ją.
Pomagają w tym takie organizacje jak harcerstwo, które silnie związane z walcząca Polską, ciągle stara się
zaszczepić w najmłodszych patriotyzm. Sama młodzież, będąc patriotami, szanuje symbole narodowe,
identyfikuje się z narodem oraz czci pamięć o historii poprzez organizowanie akademii i uroczystości, podczas
rocznic ważnych wydarzeń historycznych. Patriotyzmem można też wykazać się w szkole, pisząc wiersze o
Polsce czy biorąc udział w konkursach historycznych.

Zosia Winnicka

,,Cyfrowobezpieczni''
W naszej szkole odbyły się warsztaty pod nazwą Cyfrowobezpieczni, których przesłaniem było uświadomienie
nam jakie zagrożenia istnieją w internecie. Starano się zmotywować nas, byśmy byli aktywni w sferze profilaktyki
i zachęcano do odpowiedzialnego korzystania z internetu. 
Zalety Internetu
Niewiele z nas zdaje sobie sprawę z tego do czego może nam się przydać internet. Wielu z nas używa go, by
oddalić się choć na chwilę od szkoły i codziennych problemów - grając na przykład w bezsensowne gry
internetowe lub wchodząc na strony - na których nigdy nie powinniśmy się znaleźć. Rodzice udostępniają nam
internet z myślą, że pomoże on nam w nauce. A jakie są zalety z naszego punktu widzenia? Mamy bezpłatny
dostęp do muzyki, filmów i gier, możemy się także komunikować ze znajomymi bez potrzeby wychodzenia z
domu. Mamy również możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Internet to wspaniałe narzędzie, pod
warunkiem, że korzysta się z niego mądrze. Jednak czy wszystko jest tak kolorowe?
Zagrożenia ze strony Internetu
Internet potrafi być bardzo uzależniający - tracimy przez niego dużo czasu, przez co nie mamy czasu na naukę i
przygotowanie do szkoły. Następną wadą jest np. psucie wzroku i wady kręgosłupa, przez wielogodzinne
siedzenie przed ekranem monitora. Możliwość zawierania znajomości w sieci stwarza niebezpieczeństwo
spotkania się ze zboczeńcami, przestępcami, którzy mogą skrzywdzić drugiego człowieka. Nigdy nie wiadomo,
kto jest po drugiej stronie. Dużo osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że pobieranie lub kopiowanie muzyki i filmów
jest naruszeniem praw autorskich. Pobierając takie pliki, możemy również sprowadzić na swoje urządzenie
wirusa. Nietrudno jest też trafić na strony pornograficzne, zdjęcia publikowane przez zboczeńców, które mogą
niszczyć psychikę człowieka. Nie możemy zapominać i o cyberprzemocy (polega na tym, że młodzi ludzie
obrażają się w listach, filmują sceny przemocy w szkołach, wrzucają to do sieci, co niekiedy prowadzi do
tragedii).
Jak być bezpiecznym w sieci?
Pamiętajmy, by chronić swoją tożsamość - nie publikuj w sieci miejsca zamieszkania, numerów komórkowych
czy numerów kont bankowych. Stosuj silne i skomplikowane hasła i zmieniaj je dość często. Czytaj dokładnie, na
co się zgadzasz, akceptując warunki rejestracji i instalacji. Używaj oprogramowania antywirusowego, który
zapobiegnie pojawieniu się na twoim urządzeniu wirusów. Zwracaj szczególną uwagę na to, skąd pobierasz pliki.
Po skończeniu pracy na komputerze, pamiętaj by wylogować się z danego konta. Jeżeli zdecydujesz się spotkać
z osobą z Internetu, pamiętaj by zabrać kogoś ze sobą i powiadomić o tym swoich rodziców. Nie rozmawiaj z
osobami na tematy intymne i nie wysyłaj im kompromitujących zdjęć. Pamiętaj, że w Internecie nigdy nic nie
ginie! Zastanów się, zanim wrzucisz do sieci zdjęcie w stroju kąpielowym z wakacji, mimo tego, że możesz je
usunąć, to żadna sztuka skopiować je bez twojej wiedzy i wykorzystać.Coraz więcej pracodawców sprawdza
konta np. na Facebooku swoich kandydatów do pracy. Pomyśl, zanim coś opublikujesz, czy to nie powinno
pozostać prywatne?                                                                 Oliwia Obraniak
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„Śpiewać każdy może…” – czy na pewno?
Co dwa tygodnie, w soboty,  w naszej szkole odbywają się warsztaty wokalne. Uczestniczy w nich kilka
uczennic z klas IV-VII oraz z klas gimnazjum. Pod okiem instruktora, pana Pawła Grabary z Turku, młode
miłośniczki sztuki wokalnej nabywają umiejętności śpiewania. Każde zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką
wokalną, która pomaga nam  „rozśpiewać się”. Następnie uczymy się piosenek w języku polskim i angielskim.
Dwie godziny zajęć są wypełnione muzyką. Ćwiczymy śpiew indywidualny i zespołowy, na wzór zespołu
Sound’n’Grace. Pan Paweł udziela nam wskazówek dotyczących dykcji, emisji głosu i ruchu scenicznego. Mamy
nadzieję, że te cenne informacje, które są niezbędne podczas wykonywania utworów, pomogą nam przygotować
się do występów scenicznych i udziału w konkursach wokalnych. Szkoda, że warsztaty odbywają się tak
rzadko.                                                                                                                      Marianna Stefańska

Warsztaty kulinarne
Do 30 września 2017 roku można było zgłaszać chęć
udziału w Rodzinnych Warsztatach Kulinarnych w
Szkole Podstawowej w Uniejowie. Zapisywali się na
nie uczniowie wraz z pełnoletnimi członkami swojej
rodziny. W pierwszym konkursie  wzięło udział 5 par,
mających za zadanie wykonać 3 popisowe dania, które
miały szansę trafić do książki kucharskiej. Zajęcia
zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawową w
Uniejowie i Fundację Inicjatyw Aktywnych Go Silver.
Drugi etap konkursu odbył się 16 listopada. Warsztaty
będą organizowane raz w miesiącu do 2018 roku.
Dotąd zapisało się 30 osób. Organizatorzy przewidują,
że takich etapów do końca warsztatów odbędzie się
10. Książka zawierająca przepisy uczestników
zostanie wydana za rok.

Nadia Ircha

Poznajmy różny punkt widzenia …
                                  naszych matematyczek
Pani Anna Zbytniewska 
1. Zanim zostałam matematykiem byłam dzieckiem,
uczennicą, studentką. 
2. Warto się uczyć matematyki, ponieważ matematyka
jest wszędzie, uczy logicznego myślenia i
funkcjonowania w życiu codziennym. 
3. Wymarzona lekcja matematyki to taka, w której
uczniowie biorą aktywny udział, rozumieją, co jest
omawiane na lekcji oraz dostają bardzo dobre i
celujące oceny. 
4. Oprócz matematyki lubię czytać książki, buszować
po Internecie, zajmować się domem i ogródkiem. 
Pani Ewa Trzmielewska
1. Zanim zostałam matematykiem zostałam fizykiem-
astronomem. 
2. Warto się uczyć matematyki, ponieważ ćwiczymy
logiczne myślenie, szukamy różnych sposobów
rozwiązywania zadań i tym samym uczymy się
stawiać czoła problemom życiowym.
3. Wymarzona lekcja matematyki to taka, na której nikt
się nie nudzi, ani uczniowie, ani nauczyciel. 

„Gotować każdy może…” –  
                                 na pewno!

4. Oprócz matematyki lubię czytać, robić zdjęcia.
Lubię góry, jeździć rowerem oraz podróżować.

Wiktoria Krysztofowicz
Pani Jolanta Wieczorek
1.Zanim zostałam matematykiem uczyłam
wychowania fizycznego.
2.Warto się uczyć matematyki, bo matematyka jest
królową nauk, uczy nas logicznego myślenia,
wszystko na świecie jest związane z matematyką.
3.Wymarzona lekcja matematyki, to taka, na której
wszyscy uczniowie pracują z dużym
zaangażowaniem.
4.Oprócz matematyki lubię sport, dobre książki,
podróże.
Pani Katarzyna Pruchlat
1.Zanim zostałam matematykiem … od początku
uczyłam matematyki zaraz po ukończeniu szkoły.
2.Warto się uczyć matematyki, bo matematyka jest
wszędzie potrzebna.
3.Wymarzona lekcja matematyki, to taka, na której
uczniowie angażują się w lekcję.
4.Oprócz matematyki lubię piec słodkości.

Natalia Szczęsna
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           Zosia Grzelak 
                      i Kasia Górka
                                 polecają

Warto obejrzeć …
Niedawno obejrzałam film z gatunku fantasy w reżyserii Chrisa Weitza pt.
„Złoty kompas”. Główną bohaterką jest Lyra Balacqua, osierocona
dziewczynka, która żyje w świecie, gdzie dusza pozostaje poza ciałem i
przybiera postać dajmona. Przez zbieg niefortunnych zdarzeń wyrusza
ona w podróż, gdzie spotyka wielu przyjaciół, takich jak: czarownice
powietrza, lodowe niedźwiedzie czy cyganie wody. Zachęcam, poznajcie
losy tej niezwykłej dziewczynki.                        Kasia Górka       

Warto przeczytać…
"Tysiąc pięter" to pierwszy tom cyklu autorki Katharine McGee. Została
ona wydana w 2017r., przez wydawnictwo Moondrive. Opowiada ona
wyobrażeniem życia w przyszłości. Jest rok 2118, a sercem Nowego
Jorku jest 1000 - piętrowa wieża. Mieszkają w niej: Avery, Leda, Eris i
Rylin. Cztery główne bohaterki, których historie przeplatają się ze sobą.
Dziewczyny różnią się od siebie nie tylko statusem społecznym, czy
piętrem, ale także charakterem. Dzięki temu poznajemy możliwości życia
w przyszłości ze strony bogatej i biednej.
Książka ma bardzo interesującą fabułę, akcję i wątki miłosne. "Tysiąc
pięter" to bardzo interesująca powieść, mówiąca o niesamowitej
przyszłości. Po zakończeniu tego tomu można jedynie wyczekiwać
kolejnych.                                                      Zosia Grzelak                           
                  

Wyjazd do teatru
W dniu 16.11 uczniowie klas drugich gimnazjum pojechali do Domu Kultury w Turku na spektakl "Romeo i Julia"
w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Wszystkim bardzo podobało się przedstawienie. Historia głównych
bohaterów była przedstawiona w bardzo ciekawy i zrozumiały dla widzów sposób. Aktorzy posługiwali się
językiem zarówno z czasów, w których żył autor tragedii, jak i współczesnym. Wszyscy zachowywali się
zgodnie z zasadami savoir-vivre. Po zakończonym spektaklu uczniowie wrócili do Uniejowa.

Kącik savoir-vivre
Jak zachować się w teatrze?
Główna zasada zachowania w teatrze brzmi: nie uprzykrzaj ani nie psuj swoim zachowaniem odbioru sztuki
pozostałym uczestnikom wydarzenia.
1. Zachowaj ciszę
2. Ubierz się stosownie
3. Swoje ubrania wierzchnie zostaw w szatni
4. Uważnie słuchaj
5. Wyłącz telefon oraz inne urządzenia, które mogłyby zakłócić przebieg spektaklu
6. Staraj sie nie spóźnić.
7. Nie jedz i nie pij.
8. Pomiędzy rzędami przechodź przodem do osób siedzących.
9. Nie wychodź w trakcie przedstawienia.
10. Salę teatralną powinieneś opuścić dopiero po zapaleniu świateł.
11. Zapoznaj się z wiedzą dotyczącą tematu sztuki i samego autora.
12.Nie przeszkadzaj innym w odbiorze przedstawienia.
13.Jeżeli nie jest to potrzebne nie śmiej się głośno.
14. Jeżeli się spóźnisz, usiądź z brzegu, nie przeszkadzając innym.
15.Aplauz powinien być wtedy, gdy scena bardzo Ci się spodoba, ale powinien być krótki.
16.Gwizdanie, tupanie i krzyczenie "brawo" po zakończeniu spektaklu jest nieodpowiednie.
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