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To inteligentny i wrażliwy chłopak. Ma
bardzo dobre serce. Niekiedy bywa uparty i
zbyt szybko rezygnuje z nowych rzeczy,
kiedy napotka trudności. Trochę brakuje
mu wiary w siebie. Jako brat jest
opiekuńczy i zawsze mogę na niego liczyć.
Bardzo go kocham i lubię spędzać z nim
wolny czas. Mogę śmiało przyznać, że
Kuba jest wzorem do naśladowania.           
                            Marysia         
P.S. Kuba został laureatem
Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego!!!

Mamy finalistę!
Jakub Stefański jest moim starszym bratem, ma 16 lat.
Uczęszcza do klasy 3A gimnazjum w naszej szkole. Ma
pseudonim „Stefan’’.
Kuba jest finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z
Matematyki Dla Uczniów Gimnazjów organizowanego przez
Kuratorium Oświaty w Łodzi. Żeby dotrzeć do tego szczebla,
Kuba musiał przebrnąć przez etap szkolny, następnie zdobyć
odpowiednią ilość punktów na etapie rejonowym w Sieradzu, gdzie
stracił tylko 1 punkt.Mój brat, od początku swojej edukacji, odniósł
wiele sukcesów w licznych konkursach przedmiotowych, m. in.  z 
j. angielskiego, przyrody, chemii oraz w konkursach
recytatorskich. Jednak największe laury zdobył do tej pory z
matematyki.

Kilkakrotnie zwyciężył w konkursach gminnych. Dwukrotnie wygrał Międzypowiatowe Potyczki Matematyczne w
Łasku, a dwa razy zdobył II miejsce w Potyczkach Powiatowych w Poddębicach. W 6 klasie SP Kuba był
również finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki Dla Uczniów Szkół Podstawowych.
W 2015 roku Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole przyznało mu stypendium dla wybitnie zdolnych uczniów, 
 a obecnie jest stypendystą Pokolenia JPII.
Jakub interesuje się przede wszystkim naukami ścisłymi (matematyka, fizyka, chemia, biologia). Chyba ma to
we krwi. Już w przedszkolu panie nazywały go „małym inżynierem”. Fascynuje go świat przyrody i komputerów.
Jak każdy nastolatek uwielbia grać w gry komputerowe. Niestety, nie ma na to zbyt wiele czasu. Poza tym, Kuba
uczęszcza na zajęcia programowania komputerowego oraz interesuje się robotyką. Jest fanem „Gwiezdnych
wojen”. Rewelacyjnie układa kostki Rubika o różnym stopniu trudności. Lubi aktywny wypoczynek. Regularnie
uczestniczy w rajdach PTTK i uwielbia turystykę górską.
Kuba poświęca nauce tyle czasu, żeby zawsze być dobrze przygotowanym do zajęć. Jest systematyczny i
dużo wiadomości wynosi z lekcji. Jest wzorowym uczniem naszej szkoły.
Zamierza kontynuować naukę w liceum w klasie o profilu matematyczno-fizycznym lub  matematyczno-
informatycznym, chociaż nie wyklucza też biologiczno-chemicznego. Swoją przyszłość wiąże z pewnością ze
swoimi talentami i umiejętnościami, by móc je rozwijać. Kuba jest zwykłym nastolatkiem. Chętnie pomaga rodzicom w pracach

domowych.Jest uczynny i bezinteresowny.
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Zosia Grzelak i Kasia Górka polecają...

        Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne
                                    „Dworzanie”

Od 2004 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w
zajęciach nauki tańca dawnego okresu średniowiecza
XIV-XV wieku. Spotykamy się w piątki na próbach o
godzinie 18.00, by doskonalić taniec, poznawać
historię - zwyczaje i ówczesne obyczaje. Uczymy się
szyć, bierzemy udział w warsztatach, przygotowujemy
scenariusze lekcji przybliżające średniowiecze na
lekcjach historii w klasach I-VII i gimnazjum 
Dworzanie ubrani są w stroje wzorowane ikonografią
historyczną. Występujemy podczas finałów WOŚP
oraz bierzemy udział w innych akcjach
charytatywnych, np. dla Benedykta Cichomskiego.
Prezentujemy swoje umiejętności na Turniejach i
Jarmarkach Rycerskich. Poznajemy historię Polski
podczas organizowanych wycieczek turystycznych.
„Dworzanie” działają prężnie pod kierunkiem swojej
opiekunki – p. Elżbiety Bartnik.

Oliwia Obraniak przy współpracy z p. E. Bartnik

Polecam jednotomową powieść pt. "Uwięzione". Autorką tej książki jest
Natasha Preston. Została ona wydana w 2017 r. przez wydawnictwo
Feeria Young. Opowiada ona o losach nastoletniej dziewczyny: Summer,
która zostaje porwana i jest przetrzymywana razem z innymi
dziewczynami przez mężczyznę, który przedstawia się jako Clover.
Książka przedstawiona jest z punktu widzenia Summer, jej chłopaka
Lewisa oraz porywacza Clover'a. Dzięki temu wiemy, co się dzieje w
rodzinie dziewczyny, u niej samej oraz poznajemy powody, jakie skłoniły
mężczyznę do porwania. Książka zawiera wiele strasznych oraz
smutnych momentów. Jest bardzo wciągająca i poruszająca, a jej fabuła
pouczająca. "Przeczytaj, a już nigdy nie będziesz chciała dostać kwiatów."

Zosia Grzelak
Tym razem zachęcam do przeczytania książki pt. „Spętani przez Bogów”
Josephine Angelini. Powieść ta ukazuje miłość nastolatków na tle kultury i
historii  znanych z mitologii greckiej, o nadaje książce unikalny i
hipnotyzujący charakter. Lauren Kate zwraca również uwagę na miłość,
która zwycięży wszystko, nawet klątwę.

Kasia Górka
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„Różny punkt widzenia naszych polonistek”

p. Agnieszka Krzesłowska
Trzeba uczyć się języka polskiego, ponieważ… kto ma znać lepiej nasz
wyjątkowy, piękny, wartościowy, bogaty, wesoły i smutny, tajemniczy,  …
nieustannie ewoluujący język ojczysty, jak nie my – Polacy. Poprawna
polska wymowa i pisownia, historia, tradycja, archaizmy i neologizmy, …
dawna i współczesna polszczyzna, to są ponadczasowe skarby. Zawsze i
wszędzie warto kochać i dbać o język ojczysty.
Warto czytać książki, gdyż… „kto czyta, ten żyje podwójnie”, jak
stwierdził wybitny Umberto Eco. Czytanie i recytacja, to są jakby
pasjonujące, niezapomniane podróże w czasie i przestrzeni. Czytelnik
razem z bohaterami, pisarzami, poetami, kronikarzami, reporterami,
odkrywcami „wędruje”, marzy, a nawet może na chwilę „oderwać się” od
codzienności. Czytając wzbogacamy innych i samych siebie.
Lubię, gdy uczniowie… uśmiechają się. Odkrywają, rozwijają i doceniają
świat wiedzy z różnych dziedzin życia. Wiedzą, że uczą się dla siebie, nie
dla rodziców, …nauczycieli. Są pomysłowi, kreatywni, empatyczni,
tolerancyjni i wytrwali. Kształcą swoje zainteresowania, zdolności,
odnoszą maleńkie i wielkie sukcesy. Ochoczo współpracują, cierpliwie
pokonują niepowodzenia, ponadto pamiętają o „magicznych słowach”:
dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę, przepraszam. Lubię, gdy
uczniowie w przyszłości mile wspominają szkolne mury.     

W wolnym czasie lubię…
aktywnie wypoczywać, odwiedzać
krewnych i znajomych, czytać,
zwiedzać, rozwijać swoje pasje,
podziwiać piękno i tajemnice
przyrody, wybrać się do teatru,
kina, muzeum, eksperymentować
w kuchni, wyspać się, …sprawiać
radość innym, albowiem tak
niewiele potrzeba, aby ofiarować
wiele

p. AgnieszkaPajor
Trzeba uczyć się języka polskiego, ponieważ… to nasz język ojczysty. Jego znajomość świadczy o naszej
kulturze i tożsamości narodowej. Wielu uczniów nie lubi tego przedmiotu, bo trzeba dużo pisać, czytać „nudne
lektury”, uczyć się gramatyki… a to nie „przydaje się” w życiu codziennym. Coraz więcej pojawia się w naszym
języku zapożyczeń obcych, najczęściej angielskich. Młodzież podkreśla swoją „dorosłość” używając
wulgaryzmów. Nie dba o bogactwo słownictwa. A ja pragnę przypomnieć, że już M. Rej pisał: „(…) iż Polacy nie
gęsi, iż swój język mają”.
Warto czytać książki, gdyż… to rozrywka i wspaniałe spędzanie wolnego czasu, relaks po ciężkim dniu,
tygodniu. Staram się czytać wieczorem, przed snem. Książka odrywa mnie od codziennych problemów i
obowiązków. To lekarstwo na „chandrę”. 

Lubię, gdy uczniowie… są przygotowani do zajęć, aktywni, potrafią bronić swojego zdania.
Szczególnie cenię odwagę w formułowaniu własnych sądów  na dany temat. Nigdy nie
uważałam, że trzeba się zawsze zgadzać ze zdaniem nauczyciela, ale tylko umiejętnie i
taktownie uzasadnić własne zdanie lub przekonania. Nienawidzę chamstwa, „olewactwa”  i
pytań: „ – A czy postawi mi pani za to szóstkę?”, „ – Co z tego będę miał?”.
W czasie wolnym lubię… „zaszyć się” w swoim pokoju z moimi „dziewczynkami” –
suczkami Korą, Ziwą i Ciri. Zimą otulić się ciepłym kocykiem, poczytać, posłuchać muzyki,
niekoniecznie klasycznej lub obejrzeć ciekawy film. Latem uwielbiam ranne wędrówki (skoro
świt – o 5.00) z synem Piotrkiemi moimi psami. „Łazimy” po lesie, polach, często brzegiem
Warty.
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p.Sylwia Kozińska
Trzeba uczyć się języka polskiego … aby dbać o
język ojczysty, krzewić go i pielęgnować.
Warto czytać książki, gdyż…uczą, bawią, ale także
są drogowskazem, który pokazuje nam, jakimi
wartościami powinniśmy kierować się w życiu.
Lubię, gdy uczniowie…uczą się oraz są grzeczni,
kulturalni i pracowici.
W czasie wolnym … lubię czytać książki.

p.Jolanta Chajdas
Trzeba uczyć się języka polskiego, bo … to nasz
ojczysty język. Zdobywamy umiejętności tj. czytanie,
pisanie, słuchanie, bez których niemożliwa jest nauka
innych przedmiotów oraz rozwijanie zainteresowań.
Warto czytać książki, gdyż… ,,kto czyta, żyje
wielokrotnie''.
Lubię, gdy uczniowie…,,chłoną wiedzę'', są
zainteresowani lekcją, zadają pytania, oczywiście te
związane z językiem polskim, i...uśmiechają się.
W czasie wolnym …lubię czytać.

p. Małgorzata Nitecka
Trzeba uczyć się języka polskiego, ponieważ… jest to nasz język ojczysty. Nie tylko wygląd i zachowanie, ale
też to, jak się wypowiadamy i piszemy, świadczy o naszej kulturze. Niejednokrotnie w swoim życiu zostaniecie
ocenieni na podstawie tego co powiedzieliście lub jak coś napisaliście. Wiele razy znajdziecie się w sytuacji, w
której będziecie musieli wykorzystać swoją wiedzę zdobytą na lekcji, np. napisać podanie, czy CV. Niektórzy z
Was tworzą blogi, a większość dokonuje różnych wpisów na forach internetowych. Nie jest miłe, gdy ktoś zwróci
Wam uwagę, że robicie błędy. Analiza tekstów literackich i czytanie lektur m. in.poszerzają Wasze słownictwo,
uczą prawidłowo się wypowiadać, argumentować swoje stanowisko. Nie wiadomo jaki zawód przyjdzie Wam
wykonywać i z jakich umiejętności będziecie czerpaćw przyszłości. Uważam ponadto, że powinniśmy traktować
naukę języka polskiego, jak przywilej, a nie jak obowiązek, ponieważ doskonale wiecie z historii naszego kraju,
że nie zawsze była ona możliwa.
Warto czytać książki, gdyż…wzbogacają one nasz rozwój. Już Umberto Eco zauważył, że „kto czyta książki –
żyje podwójnie”. Zgadzam się z nim całkowicie. Książki, podobnie jak filmy, wprowadzają nas w inny świat. Przez
chwilę pozwalają nam żyć życiem innych, przeżywać przygody i rozterki bohaterów. Przenoszą nas do miejsc, w
których nigdy nie byliśmy i mogą być inspiracją dla naszego własnego postępowania w przyszłości. Rozwijają
naszą wyobraźnię. Wiem, że jest wielu uczniów, którzy traktują czytanie, jak przykry obowiązek. Myślę, że
jeszcze nie trafili na taką książkę, która ich tak naprawdę zainteresowała. W dzisiejszych czasach mamy tak
duży przekrój literatury, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Są też audiobooki, które pozwalają słuchać
czytanej książki nawet podczas spaceru, czy podróży. Dla chcącego nic trudnego, trzeba tylko odkryć to co nas
interesuje.
Lubię, gdy uczniowie… są szczerzy. Ta zasada nie dotyczy wyłącznie uczniów, ale wszystkich ludzi, którymi
się otaczam. Nie lubię, gdy ktoś mnie okłamuje. Wolę szczera odpowiedź niż najbardziej barwne kłamstwo.
W czasie wolnym lubię… czytać książki. Chyba nie jest to dla nikogo zaskoczeniem. Stąd powstał pomysł na
wybór zawodu jaki wykonuję. Lubię różną literaturę, od polskiej obyczajowej, po podróżniczą i literaturę faktu,
przenoszącą mnie w kraje afrykańskie, czy Dalekiego Wschodu. Przyjemność sprawia mi też przebywanie z
moimi psami. Codzienne spacery w ich towarzystwie i zabawa odprężają mnie, a przy okazji dbam w ten sposób
o swoją kondycję i dotlenienie organizmu

p. Agnieszka Kaczmarek
Trzeba uczyć się języka polskiego, bo … to jest nasz rodzimy język i nasze korzenie. Trzeba znać jego
gramatykę, ortografię i polską literaturę. To, w jaki sposób się wypowiadamy, jakiego używamy języka świadczy
o nas, o naszej kulturze. Warto też przeczytać książki znane większości Polaków i nie tylko.
Warto czytać książki, gdyż … może to być świetna forma rozrywki.Książki pobudzają naszą
wyobraźnię,przenoszą nas w inny świat, pozwalają przeżywać z bohaterami różne przygody, wywołują dużo
emocji. Ponadto człowiek oczytany na bogaty zasób słownictwa, często też oryginalny styl wypowiedzi.
Lubię, gdy uczniowie…są aktywni, wypowiadają własne zdanie, ale też z uwagą słuchają innych i współpracują.
Lubię, gdy są ciekawi świata, skupieni, chcą się rozwijać, chętni do pracy i zainteresowani zajęciami.
W wolnym czasie …czytam książki w ilościach hurtowych, jeżdżę rowerem, uprawiam nordicwalking, często
bywam w teatrze.  Kocham również podróże, wyjazdy, zwiedzanie Polski i świata.  

Zosia Winnicka i Wiktoria Krysztofowicz
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Zimowy Festiwal Piosenki
 
09.02.2018r. odbył się XVII Gminny Zimowy Festiwal Piosenki. Cieszy nas, że do festiwalowych występów na
scenie zgłosiło się aż 73 młodych wykonawców. Uczestników oceniało jury w składzie: Mirosław Madajski,
Maksymilian Milczarek oraz Bartosz Komajda.
 A oto nasi nagrodzeni w poszczególnych kategoriach wiekowych:
 kategoria klasy I – III
GRAND PRIX – Maja Perkowska Szkoła Podstawowa w Uniejowie
II nagroda – Barbara Troczyńska Szkoła Podstawowa w Uniejowie
II nagroda – Filip Wawrzyniak Szkoła Podstawowa w Uniejowie
III nagroda – duet Marcelina Figurska i Inga Olczyk Szkoła Podstawowa w Uniejowie
wyróżnienie – Oliwia Kwiatkowska Szkoła Podstawowa w Uniejowie
kategoria klasy IV-VI
GRAND PRIX – Karolina Szczepańska Szkoła Podstawowa w Uniejowie
I nagroda - Maja Wappa Szkoła Podstawowa w Uniejowie
I nagroda – Amelia Perkowska Szkoła Podstawowa w Uniejowie
II nagroda – Marianna Stefańska Szkoła Podstawowa w Uniejowie
II nagroda – Oliwia Łuczak Szkoła Podstawowa w Uniejowie
III nagroda – Lidia Pająk Szkoła Podstawowa w Uniejowie
kategoria klasy VII-VIII, gimnazjum
I nagroda – Weronika Napieraj Szkoła Podstawowa w Uniejowie
II nagroda – Weronika Kujawa Szkoła Podstawowa w Uniejowie
III nagroda – Natalia Izydorczyk Szkoła Podstawowa w Uniejowie
opiekunowie uczniów: p. Agnieszka Pajor, p. Magdalena Derlacz, p. Teresa Gadzinowska, p. M. Antoniak

WOŚP
Dnia 14 stycznia w gminie Uniejów zorganizowano 26. finał Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbierano w Uniejowie,
Spycimierzu, Rożniatowie, Wieleninie i Wilamowie. Zbiórka trwała od 7.30
do 19.00. Cała Polska zebrała około 81 423 542,00 zł. Łącznie w gminnym
sztabie WOŚP w Uniejowie zebrano 17030,81 zł, w Spycimierzu:1093,54

zł, Wilamowie:1823,18 zł, Wieleninie: 1730,98 zł.
Kiedy wolontariusze zbierali pieniądze, w Miejskim Domu Kultury czekało

na ludzi wiele atrakcji. Niestety, mnie udało się być tylko na koncercie
GDPS. Na koniec zostało puszczone światełko do nieba, było ono inne niż

zawsze. W tym roku był to balonik z lampką w środku. Kiedy wszyscy
wypuściliśmy balony, efekt był świetny. Natalia Szczęsna
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FERIE W SZCZYRKU
Tegoroczne ferie rozpoczęły się obozem narciarskim
w Szczyrku, zorganizowanym przez naszą
szkołę.Mieszkaliśmy w szkole. 30 uczniów z różnych
klas miało możliwość nauki lub udoskonalenia
umiejętności w  jeździe na nartach. Mimo braku śniegu
na chodnikach, stoki narciarskie były sztucznie
naśnieżone. Zakwalifikowano nas do czterech grup w
zależności od umiejętności jazdy. Każdą grupą
opiekował się instruktor narciarski ze szkoły w
Szczyrku. Popołudniami, mimo zmęczenia jazdą na
nartach, graliśmy w siatkówkę i piłkę nożną na sali
gimnastycznej lub chodziliśmy na spacery.
Zapoznaliśmy się z uczniami tamtejszej szkoły, którzy
okazali się być bardzo mili i pomocni, a nawet
zorganizowaliśmy mecz siatkówki, który wygraliśmy.
Wszyscy wrócili z obozu uśmiechnięci i zadowoleni.
Na szczęście obyło się bez żadnych kontuzji. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku zostanie również
zorganizowany taki obóz i będziemy mieli możliwość
doskonalić naszą pasję i miło spędzić czas. 

Oktawia Ircha

ZABAWA CHOINKOWA
20 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Uniejowie odbyły się zabawy choinkowe dla klas 1-6, a tydzień
później dla młodzieży z gimnazjum i klas VII. Trwały one od godz.15 do godz.19. Miejscem, w którym działo się
to wydarzenie, była sala gimnastyczna, pięknie udekorowana na tę okazję. Wszyscy bawili się świetnie przy
muzyce puszczanej przez DJ-ów.  Gdy uczniowie byli zmęczeni tańcem, mogli iść do swoich klas, gdzie
przygotowane były przekąski i napoje. Niektóre klasy miały również pizzę. W czasie zabawy odbywały się
przeróżne konkursy dla świetnie bawiących się uczniów. Oczywiście, jak każdego roku, wybierano królową i
króla zabawy choinkowej. Atmosfera do zabawy była doskonała i gdy wybiła godz.19 uczniowie byli zawiedzeni ,
że to już koniec i trzeba wracać do domu. Mamy nadzieję, że za rok zabawa choinkowa będzie równie udana jak
tego roku.

Nadia Ircha

Rajd Zimowy
My się zimy nie boimy.......

Nawet siarczysty mróz nie odstraszył stałych
uczestników rajdów. Wystarczył odpowiedni strój,
jeszcze lepsze humory, termos z herbatą i w drogę.....
Ten rajd okazał się naszym K2, niska temperatura,
przeszywający wiatr, ryzyko "odmrożeń" i niech ktoś
powie, że to nie K2!
Zapraszamy na kolejny rajd - "wyprawę".

Stali bywalcy
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