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              W czasie wakacji my, uczniowie, odpoczywaliśmy,
a szkoła tętniła życiem: obozy, kolonie, pielgrzymi, no i …
remonty! Największą metamorfozę przeszła sala
przyrodnicza, zamieniana właśnie w ekopracownię (relacja
w następnym numerze). A oto efekt odnowienia
pomieszczeń szkolnych.

 CZEŚĆ POLEGŁYM
      31 sierpnia odbyły się w Uniejowie obchody związane z 75. rocznicą wybuchu II
wojny światowej. Uroczystej oprawy wydarzeniu nadała biorąca udział w uroczystości
Wojskowa Asysta Honorowa I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej. Wydarzeniu
towarzyszyły też Poczty Sztandarowe SP i Gimnazjum.
        Obchody rozpoczęła  msza św. w uniejowskiej kolegiacie odprawiona w intencji
ojczyzny oraz mieszkańców ziem uniejowskich poległych w walkach z okupantem.
Po mszy na uniejowskim rynku odbyły się uroczystości patriotyczne, podczas których
została wciągnięta flaga państwowa przy dźwiękach Hymnu Państwowego.
Następnie na płycie pomnika  Bohaterów Września 1939 r. złożenia wiązanek dokonały
delegacje: stowarzyszeń z terenu gminy, szkół z terenu gminy Uniejów oraz jednostek
organizacyjnych gminy.
       Uroczysty Apel Poległych odczytany przez por. Pawła Żałobę oraz Salwę Honorową
poprzedziła odegrana przez orkiestrę pieśń "Śpij kolego".                P.Bamberska

Szkoła po wakacjach

       „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,          
       jaki można dać dziecku - jest wykształcenie.”

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły życzymy
dużo zdrowia i wytrwałości; wielu sukcesów zawodowych,
zadowolenia z uczniów i ich wdzięczności   oraz, aby
podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego
uznania.                                                          Uczniowie

Z.Gajdecka, N.Zimnowłocka
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STO PYTAŃ DO ... p. JOANNY WICHERKIEWICZ

      Pani Joanna Wicherkiewicz do grona pedagogicznego dołączyła w tym
roku szkolnym, jako wychowawca klasy I C szkoły podstawowej. Bardzo
szybko zdobyła sympatię swoich podopiecznych, którzy proszeni   o opinię,
swoim skromnym zdaniem twierdzili, iż jest „fajna” oraz „miła”. Jak pani
Wicherkiewicz czuje się w naszej szkole? Czy była pilną uczennicą?
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, który na pewno pomoże Wam
bliżej poznać nową panią.
1.  Jak pani czuje się w naszej szkole?
Jest mi bardzo miło. Mam bardzo grzecznych uczniów. Pierwsze dni są
jednak trochę trudne.
2.  Jakie było pani pierwsze wrażenie po lekcji ze swoją klasą?
Praca z dziećmi jest bardzo wdzięczna i dostarcza wiele satysfakcji.
Cieszę się, że w mojej klasie są tak mądre dzieci.
3.  Czy lubi pani pracę z dziećmi?
Bardzo, dlatego wybrałam ten zawód. Dzieci są spontaniczne, potrafią
okazywać prawdziwe emocje, których w późniejszym wieku się
wyzbywamy.
4.  Czy, będąc dzieckiem, lubiła się pani uczyć?
Bardzo lubiłam się uczyć. W podstawówce byłam wzorową, a przez to
wyróżnianą uczennicą. Oczywiście nie uczyłam się dla nagród, lecz wiedzy,
którą ciągle pogłębiam.
5. Jaki jest pani cel?
Moim celem, odnośnie podjętej pracy, jest wychowanie uczniów na
mądrych i dobrych ludzi, radzących sobie w zmiennej rzeczywistości,
wyposażonych w narzędzia, które pozwolą im myśleć krytycznie, wyzwolą
chęć odkrywania, analizowania, interpretowania znaczeń i pojęć.
Chciałabym, żeby uczniowie, którym będę towarzyszyć w pierwszych
latach szkolnych, byli iskrą zmian, które chcę widzieć w świecie.
6. Jak spędza pani wolny czas? Posiada pani jakieś pasje?
Moją ulubioną czynnością, która sprawia mi wiele satysfakcji jest pisanie
wierszy. Pasjami czytam poezję i prozę rodzimych twórców. Moimi
ulubionymi poetami są: Zbigniew Herbert i współcześnie żyjący - Józef
Baran.
7. Proszę opisać siebie w trzech słowach.
Sprawiedliwa, wrażliwa, pogodna.
    Pani Wicherkiewicz bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu. Jeśli
pragniecie zapoznać się z jej twórczością, możecie wejść na stronę:
facebook.com/okruchycodziennosciJoannyWicherkiewicz.

Dżesika Dominiak

Kl.Ic z wychowawczynią

Wizyta Ułanów w szkole
W dniu  09 września br. tradycyjnie jak co roku gościł w naszej szkole 15. Pułk Ułanów Poznańskich    
z jego Komendantem p. Andrzejem Walterem. Uczniowie obserwowali wspaniały pokaz umiejętności
władania szablą i lancą.  

Z.Gajdecka, N.Zimnowłocka
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KAŻDY MA JAKIEGOŚ BZIKA…      
 WIKTORIA KRZESŁOWSKA
Od zawsze kochałam śpiewać
Początkowo szkoliłam się na lekcjach emisji
głosu u p. Joanny Gogulskiej. Na konkursie
piosenki „Wygraj Sukces” w Łodzi poznałam
Dominikę Rydz i tak trafiłam na warsztaty
„Śpiewaj i Tańcz” do Krynicy – Zdrój. Każdy dzień
zaczynał się od porannej rozśpiewani, potem
zajęcia indywidualne, podczas których ćwiczy się
śpiew solowy i umiejętności sceniczne oraz
zajęcia grupowe, rozwijające harmonię
muzyczną. Wieczory to wieczorki integracyjne 9i
tak do 4 rano). Po tygodniu zajęć - nagrywanie
materiału na płytę warsztatową, no i występ
finałowy. Początkowo jest radość, że można
wystąpić, zaprezentować swoje postępy.
Uważam, że wyjazdy na te warsztaty, to
najlepszy krok, jaki zrobiłam w swoim życiu.
Dzięki nim poznałam ludzi, którzy obecnie są
częścią mojego życia… 
P.s. Dziś Wiktoria jest już absolwentką naszej
szkoły i uczennicą liceum.              Z.Gajdecka     
                                                                         

arch. W.Krzesłowskiej

"NA RATUNEK"
         17 września br. klasy pierwsze gimnazjum
odbyły szkolenie „Na ratunek - sposoby
postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i
zdrowiu". Uczniowie podzieleni na dwie grupy
uczestniczyli w prelekcji na temat zasad ruchu
drogowego, zagrożeń związanych z Internetem.  
 Pan policjant przybliżył też ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich – czyny
karalne i formy demoralizacji oraz o
przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii..        
 Gimnazjaliści następnie zostali zapoznani z
zasadami wzywania pomocy i sposobami
postępowania w nagłych wypadkach. Odbyli też
ćwiczenia praktyczne pod kierunkiem ratowników
medycznych. 

Uśmiechnij się!!!

Pierwsi Słowianie, gdy
chcieli rozpalić ogień,
pocierali krzemień o
krzemień, a pod spód
kładli stare gazety.
W  średniowieczu drogi

były tak wąskie, że

mogły się minąć

najwyżej dwa

samochody.

W jej stroju pełno było

dziur, przez które było
widać sytuację
społeczną.
W  Krakowie

wybudowano ostatnio

wiele nowych

zabytków.

Porażonego prądem
należy przede
wszystkim wyciągnąć
z kontaktu.

  

Humor 
       z zeszytów            
             szkolnych
 
 Andy występują        
 w górach.

P.Bamberska, D.Pajor P.Bamberska, D,Pajor

***
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ZE SPORTOWYCH DONIESIEŃ

WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO
    25 września odbyły się powiatowe zawody w biegach przełajowych, które
wyłoniły naszą reprezentację na zawody wojewódzkie.
1.  Z gimnazjum awansowali: Mateusz Piłatowski (IIIB), Zuzanna Gajdecka
(IIIA), Lidia Tomaszak (IC) i Maciej Olczyk (IB)
2.  Ze szkoły podstawowej: Kamil Gadomski(VIb), Dominik Galoch(VIa)        
i Sylwia Napieraj (VIb).
    1 października odbyły się zawody wojewódzkie, połączone z inauguracją
roku sportowego dla województwa łódzkiego. Niestety, żaden z naszych
zawodników nie zajął miejsca nagradzanego. Zwycięzcy w kategorii SP
(1000m), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (1500 m)otrzymali
pamiątkowe medale, dyplomy i wejściówki na baseny termalne
     Organizacją ww. przedsięwzięcia zajęli się nasi wuefiści  z Panem
Szymonem Bugajakiem na czele. W części artystycznej wzięły udział nasze
gimnazjalistki (pokaz taneczny) i członkowie klubu „Bassai” (pokaz karate).  
                                                                       Michał Kowalski

Rajdy, rajdy…
       Już po raz kolejny (a pierwszy w tym roku
szkolnym) wyruszyliśmy na rajd pieszy
organizowany przez PTTK (Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze) w Łęczycy.
Wędrowaliśmy szlakiem walk żołnierzy września
1939r. 
        W czasie wędrówki poznaliśmy tragiczną
historię tych ziem. Na cmentarzu w Modlnej
zapaliliśmy znicze na mogiłach żołnierzy
poległych w bitwie nad Bzurą, a ich pamięć
uczciliśmy minutą ciszy. Był też czas na
odpoczynek i konkursy (wiedzy o bitwie nad
Bzurą, piosenki patriotycznej i na "Młodego
Przewodnika"). Tradycyjnie rajd zakończył się
rozdaniem nagród i posiłkiem - nie mogło
zabraknąć żołnierskiej grochówki. Było super...    
    Już teraz zapraszamy na następny rajd          
w sobotę 18. października.
P.S. Nasze szkolne koło PTTK się powiększa,
czekamy również na Was...

E.T. E.T,

E.T. E.T.


