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Co jeszcze w numerze? 

 VI Marsz Pamięci, s. 2 

 Bohaterowie Września - 

nasz patron, s. 3 

 sportowe sukcesy, s. 3 

 stała dawka humoru, s. 4 

Październikowe kalendarium: 

 

1 września - rozpoczęcie roku 

szkolnego 

23 września - początek astrono-

micznej jesieni 

30 września - Dzień Chłopaka   

Żegnaj lato - witaj jesień 

 Coraz krótsze dni, coraz chłod-
niejsze poranki. Opustoszały pola i łą-
ki. Nie słychać śpiewu ptaków, zniknę-

ły brzęczące owady i barwne 
motyle.  23 września rozpoczęła 
się jesień… Niektórzy jej nie 
lubią? Ale dlaczego? Przecież 
jest pełna niespodzianek. Wszę-
dzie są kolorowe liście, przez 
które prześwitują promienie 
słońca, małe zwierzątka poszu-
kują jedzenia na zimę... Ciesz-
my się jesienią. 

Spróbuj pokochać jesień 

z niesamowitymi urokami 

Spójrz ile piękna niesie 

obdarzając cię nowymi dniami. 

 Kolorowo jak wiosną 

 barwne liście ostatki zieleni 

 Dadzą chwilę radosną 

 twą szarość życia mogą odmienić. 

Wieczór szybciej nastaje 

słońce też znika wcześniej niż latem 

Lecz nowe czy nie daje 

chwile spokoju, skorzystaj zatem.  

                      
                     Tadeusz Karasiewicz  



Żywa lekcja historii 

 Wymarsz rozpoczęliśmy spod kapliczki powstańczej 
w Starym Ochędzynie, która upamiętnia wydarzenia 
z 1863 roku. Składając kwiaty i znicze oddaliśmy hołd żołnie-
rzom poległym za wolność  naszej ojczyzny. 
 Następnie wyruszyliśmy w prawie 8-kilometrową trasę. 
W całości prowadziła ona duktami leśnymi, pewnie tymi samy-
mi, którymi wiele, wiele lat temu poruszali się powstańcy… 
 Kolejny przystanek miał miejsce przy Krzyżu Powstań-
czym w miejscowości Szklarki. To w tym miejscu odbywały się 
egzekucje powstańców styczniowych. Według relacji miesz-
kańców znajdowały się tu szubienice, na których mordowano 
powstańców. 

 W piątek 2 września, zamiast grzecznie sie-
dzieć w szkolnych ławkach, wzięliśmy udział 
w VI Marszu Szlakiem Wieluńskich Batalionów 
Obrony Narodowej oraz Powstańców Stycznio-
wych. W marszu uczestniczyło około 400 osób. 
Oprócz gimnazjalistów z naszej szkoły byli też ucz-
niowie z okolicznych miejscowości.  

 Marsz zakończyliśmy przy sali OSP 
w Krajance. Rozsiedliśmy się wygodnie, 
by wysłuchać fragmentów „Quo vadis” 
H. Sienkiewicza. Lektorzy doskonale wpi-
sali się w klimat epoki i przywdziali stroje 
charakterystyczne dla ówczesnych cza-
sów. 

 Odbył się 
również konkurs 
znajomości treści 
„Quo vadis”. Na-
szą szkołę dziel-
nie reprezentowa-
ły dwie drużyny :).   
Każda z uczestni-
czek otrzymała 
nagrodę książko-
wą.    

 Dla tych, którzy oczekiwali mocniejszych 
wrażeń, przygotowano scenę spalenia staro-
żytnego Rzymu. Płonąca makieta doskonale 
ilustrowała słowa pisarza.  



 W dniu 20 września 2016 r. odbył się 

uroczysty apel, podczas którego oddaliśmy 

hołd żołnierzom poległym we wrześniu 

1939 roku. Pamiętamy o wszystkich bohate-

rach, którzy oddali życie w obronie naszej oj-

czyzny.  

W kategorii gimnazjów nie było już tak rewelacyj-
nie. Najlepiej zaprezentowała się w biegu dziewcząt – Ka-
tarzyna Żurek – zajmując bardzo dobre 9 miejsce. 

Zawody odbyły się 22 września w Galewicach. Ję-
drzej i Patryk ( Patryk zastąpi jednego z zawodników, który 
był przed nim, ale nie może wystąpić w Uniejowie) będą 
reprezentować powiat wieruszowski w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Łódzkiego w Indywidualnych Biegach Przeła-
jowych, które odbędą się w Uniejowie w dniu 28 września 
2016. 

Gratulujemy sukcesów!!! 

JĘDRZEJ LEWANDOWSKI MISTRZEM  
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO  

W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH!!! 

 Ogromny sukces odniósł nasz 
kolega ze szkoły podstawowej – Ję-
drzej Lewandowski - zwyciężając 
w Mistrzostwach Powiatu Wieruszow-
skiego w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych. W tym samym biegu 
bardzo dobrze zaprezentowali się pozo-
stali reprezentanci SP Czastary – 
7 miejsce zajął Patryk Maciejewski, 
a na początku drugiej dziesiątki fini-
szowali Bartłomiej Honcel i Dominik 
Saplis. Bardzo dobre 7 miejsce wywal-
czyła również w biegu dziewcząt - Ro-
zalia Piątek – z SP Czastary. 

Bohaterowie Września  

- patronem naszej szkoły 

 Inscenizację przygotowali uczniowie klas 

drugich, którzy opowiedzieli o wydarzeniach 

II wojny światowej. Wierszem i piosenką szcze-

gólnie uczcili pamięć tych, którzy walczyli na te-

renie naszej małej ojczyzny. W wykonaniach wo-

kalnych doskonale zaprezentowali się Amelia 

Woś, Przemysław Jaciuk oraz Aleksandra Honcel.  



Mała dziewczynka stoi na ulicy 
i płacze, ludzie ją pytają: 
- Dlaczego płaczesz? 
- Bo się zgubiłam! 
- A jak się nazywasz? 
- Nie wiem! 
- A jak się nazywa twoja mama? 
- Nie wiem! 
- A swój adres znasz? 
- Tak: wu-wu-wu-kropka-basia-
kropka-pe-el  

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 
- Po czym poznasz drzewo kaszta-
nowca? 
- Po rosnących na nim kasztanach. 
- A jeśli kasztanów na nim jeszcze 
nie ma? 
- To ja poczekam...  

Nigdy nie należy cało-
wać zwierząt, bo w ten 
sposób roznosi się za-
razki.  
Czy ktoś może dać 
przykład? 
- Moja ciocia często 
całowała swojego pie-
ska ... 
- I co się stało? 
- Piesek zdechł ...  

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:  
- Która rzeka jest najdłuższa: Ren czy Missisipi?  
- Oczywiście, Missisipi.  
- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?  
- Dokładnie o sześć liter.  

Matka pyta syna: 
- Co przerabialiście dzisiaj na chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła...  

Stopka redakcyjna: 
Opiekun - p. B. Matusiak 
Redaktorzy: Ż. Banach, W. Zych, M. Dudek, S. Dudek, J. Dworak, A. Gieda, N. Kowalik, M. Mieszała, M. Mieszała.  
IIIwladza@wp.pl 

- Co ma wspólnego jesień z łyżką??? 
- Odpowiedź: je_sie-nią  

Mama woła Jasia przez okno: 
– Jasiu, chodź do domu! 
– A co, mamusiu, głodny jestem? 
– Nie, spać ci się chce...  

Nauczycielka matematyki napisala na tablicy 8:2 i pyta Jasia: 
- Co ty na to? 
- To zależy. Musiałbym jeszcze poznać nazwy tych drużyn...  


