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Zespół Szkół w Uniejowie
Kościelnicka 26-28
99-210, Uniejów

Numer 4 12/14

      Ma już 13 lat, a po raz pierwszy została zorganizowana
na terenie Gminy Uniejów. Jest akcją charytatywną, która
łączy działania setek tysięcy osób: wolontariuszy, rodzin w
potrzebie i darczyńców. Nasza szkoła stworzyła magazyn   i
zapewniła spokojne święta dwóm rodzinom. Z pomocą
życzliwych uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób
udało się zgromadzić niezbędne rzeczy i produkty. Niech te
święta będą radosne dla nas wszystkich.

Mikołajki

Świąteczne choinki Mikołajkowe upominki

Gość z Finlandii

Mikołajki i jarmark świąteczny
5 grudnia klasy IIIa SP, VIa i IIIC gim. ubierały choinki przy Termach Uniejów. Do Uniejowa
przyjechały też dzieci z innych szkół, wszyscy w czerwonych czapkach  mikołaja.
Obejrzeliśmy też stajenkę, w której były żywe zwierzęta. Następnie wozem strażackim
przyjechał Św. Mikołaj i rozdawał cukierki. Zrobiliśmy sobie z nim pamiątkowe zdjęcia. W
budynku Term drugi Mikołaj rozdawał paczki ze słodyczami,   a w klubie Nautilus czekał na
nas słodki poczęstunek. W namiocie – strefie animacji - braliśmy udział w różnych
konkursach, np. zdobienia pierniczków lub malowania bombek. Bardzo wesoło i świątecznie
spędziliśmy ten czas.

Sylwia Napieraj, Małgorzata Osolewska
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Sto pytań do ... ks. Pawła Robaka
Wraz z odejściem księdza Dariusza Grendy w naszej parafii pojawił się jego następca – ksiądz Paweł
Robak, który przejął także jego obowiązki związane z nauczaniem w szkole. Szybko zyskał sobie
sympatię uczniów, m. in. grą na gitarze. Poznajmy księdza bliżej!
1.  Zostałem księdzem, bo zdałem maturę i wiedziałem, że to jest to.
2.  Swoje powołanie odkryłem w szkole średniej, jako ministrant.
3.  Według mnie Biblia jest mądrością daną człowiekowi.
4.  Uczenie młodzieży jest dla mnie odkrywaniem ich myśli i szukaniem mądrości.
5.  W swoich uczniach lubię ich młodość.
6.  Moje najciekawsze doświadczenie to jazda na koniu.
7.  Moim celem jest żyć najlepiej, jak się da.
8.  W wolnym czasie lubię oglądać sport i słuchać muzyki.
9.  W święta zamierzam być z rodzicami oraz siostrą.
10.  Pod choinkę chciałbym dostać niespodziankę.                                        Dżesika Dominiak

Każdy ma jakiegoś bzika
Naszą pasją od kilku lat  jest speedcubing - to dyscyplina polegająca na jak
najszybszym ułożeniu kostki Rubika i innych łamigłówek z jej rodziny. Jest
to dość młoda dyscyplina, która bardzo szybko się rozwija, szczególnie w
Polsce. Odbywają się także zawody, podczas których można zmierzyć się
z innymi. Aktualny rekord świata w tradycyjnej kostce Rubika należy do
Holendra Matsa Valka i wynosi 5.55 sek. Rekord najlepszego Polaka
Michała Pleskowicza to 6.11 sek. Oficjalnie wyróżnia się 18 konkurencji,
jednak istnieją też nieoficjalne, np. sztafeta. Niektóre kostki wykonujemy
sami, np. keybordcube. Zamiast naklejek kostka posiada klawisze od
klawiatury. Każdy ma tu swoją własną koncepcję na jej zrobienie. Nasze
kolekcje liczą około 15 kostek. W największych jest ich ponad sto, a w
gigantycznych zbiorach - ponad 1000.
        Karol Pawlak & Damian Misiak, Piotr Wawrzyniak, Dawid Kujawiak

NASZE PIERWSZE LABORATORIUM EKOLOGICZNE

Całkowity koszt projektu to 42.900,00 zł (40 tys. dotacja z WFOŚiGW,
2.900 zł - budżet Gminy Uniejów).
Projekt objął m.in.: prace w sali nr 201uniejowskiej „podstawówki” polegające
na renowacji parkietu, odnowieniu i malowaniu sali  oraz  prace dotyczące
instalacji wodno – kanalizacyjnej. Zostało też zakupione pełne wyposażenie
sali, tj. między innymi: stoliki i krzesła uczniowskie z regulowaną
wysokością, zestaw mebli, biurko i fotel nauczycielski, ponad 80 pozycji
różnorodnych pomocy dydaktycznych, zestaw interaktywny (tablica
interaktywna, laptop, projektor i głośniki) oraz kwiaty doniczkowe. Do końca
roku szkolnego będzie realizowany Program edukacji ekologicznej oraz
będą prowadzone zajęcia i konkursy w oparciu o zakupione pomoce
dydaktyczne i sprzęt.

NASZE PRÓBY POETYCKIE
Zdrada

Szukałem miłości, a ona przyszła sama,
Pojawiła się w życiu nieoczekiwana,
Zrujnowała spokój duszy, zmieniła bicie serca,
A potem odeszła po cichu, jak morderca.

I wśród codziennej rutyny, nie godzę się z losem,
Nie potrafię zapomnieć, błądzę za twym głosem,
Ale Ciebie już nie ma i nie wiem czy byłaś,
Bo tak szybko jak przyszłaś, tak szybko zniknęłaś.

A byłaś mi potrzebna jak nikt inny na świecie,
I chyba nie zaufam już żadnej kobiecie,
A wszystko –niegdyś bliskie- teraz się oddala
Jedyne co mi pozostaje, to głęboka wiara…                   Wiktor Warych
                                                  II miejsce w konkursie „Co mi w duszy gra”

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw
swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
* * *                                                                          HUMOR
Kolega pyta Fąfarę:                                                            HUMOR
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?                                   HUMOR
- Owszem, udało mi się kupić stojak.
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Dn.  27 listopada br.  samorząd szkolny wraz z opiekunami zorganizował
wróżby andrzejkowe i dyskoteką dla uczniów IV – VI podstawówki i I -III
gimnazjum.  Wróżki wszystkim powiedziały całą prawdę o przyszłości, a DJ
zapewnił świetną muzykę dla każdego.  Frekwencja okazała się doskonała i
liczymy na kolejne udane zabawy.

Michał Kowalski

„Szkoła kluczowych kompetencji”
      Od 17 marca nasza szkoła (wraz ze szkołą w Błaszkach) uczestniczy 
w projekcie unijnym ‘’Szkoły kluczowych kompetencji’’. W ramach
przedsięwzięcia, ponad 200 uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowej
uczęszcza na zajęcia: koła teatralnego, informatyki, matematyki, języka
angielskiego i polskiego oraz przedsiębiorczości. Lekcje odbywają się   w dni
szkolne na 7 i 8 lekcjach i są prowadzone przez nauczycieli z naszej szkoły.
Uczestnicy projektu dostają skromny poczęstunek, w postaci bułek i
soczków.
      18 listopada uczniowie klas trzecich gimnazjum wybrali się do Teatru
Małego w Łodzi na spektakl „Dzieła wszystkie Szekspira”, który przyjęli
rewelacyjnie, gdyż był on przedstawiony w sposób zabawny i
uwspółcześniony. Drugą atrakcją była wizyta w Zakładzie Produkcyjno -
Usługowo - Handlowym Tolmet  w Kraskach. Pracownicy zakładu przyjęli 
młodzież bardzo serdecznie i wręczyli im nawet skromne upominki.
 Kolejny wyjazd odbył się 28 listopada, wtedy to kolejna grupa gimnazjalistów
odwiedziła zakład produkcyjny K - FLEK POLSKA w Wieleninie. Obiekt zrobił
na zwiedzających olbrzymie wrażenie, a szczególnie nowo pobudowana
hala produkcyjna. Po wizycie w wytwórni po raz drugi pojechaliśmy do
Teatru Małego, tym razem na sztukę „Balladyna” wg tragedii Juliusza
Słowackiego. Były to bardzo mile spędzone dni i przede wszystkim nie
ostatnie, gdyż już planowane są kolejne wyjazdy. 
                                                                                          Wiktor Warych 

Miłośnicy teatru M.W.
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ZE SPORTOWYCH DONIESIEŃ

Nasza mikołajkowa grupa

Zlot "Mikołajów" w Łęczycy

Mikołaje

Podczas rajdu wręczono Odznaki
Najaktywniejszego Turysty 2014 roku Oddziału
PTTK Ziemi Łęczyckiej. Otrzymały je także nasze
koleżanki, uczennice gimnazjum: Katarzyna
Bocian, Klaudia Grzelewska, Julita Jędrzejczak,
Ewelina Kowalczyk, Adrianna Pełka, które
wielokrotnie w tym roku wyruszały na rajdowe
trasy. Gratulujemy! Zapraszamy do wspólnych
wędrówek. Następny rajd w marcu.

W naszej szkole odbyły się Powiatowe Zawody w Unihokeja. W kategorii
SP najlepsi byli chłopcy z Uniejowa - pokonali uczniów z Poddębic,
Wielenina, Pęczniewa i Domaniewa. W ich ślady poszły koleżanki, które
także zwyciężyły. Gimnazjaliści nie chcieli być gorsi i również  pokonali
swoich rywali, zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Tym sposobem drużyny  
z Uniejowa będą reprezentować nasz powiat na zawodach rejonowych.
Zwycięzcy otrzymali puchar i dyplom. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Michał Kowalski
Drużyna dziewcząt SP

Drużyna dziewcząt - gimnazjum Drużyna chłopców - gimnazjum Drużyna chłopców SP

Rajd Mikołajkowy
     W dniu 6 grudnia uczestniczyliśmy w X Rajdzie Mikołajkowym. Była to
parada małych i dużych Mikołajów, na to grudniowe szaleństwo przybyło
ponad 800 osób, a każdy uczestnik posiadał czerwoną czapkę (nieliczni
nawet cały strój Mikołaja!). Biorący udział w paradzie posiadali wszelkiego
rodzaju instrumenty jak grzechotki, dzwonki, bębenki, trąbki itp., więc
mieszkańcy Łęczycy widzieli i słyszeli te tłumy Mikołajów.
     Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał mikołajkowy prezent, który był
miłą niespodzianką dla wszystkich.
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