
ROK SZKOLNY 2009/2010

1 września 2009

1 września o godzinie 8.00 odbyła się w naszej szkole uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego 2009/2010. Pani Dyrektor Jadwiga Pszon-Chwedyna powitała wszystkich uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Odczytała również List Opolskiego Kuratora
Oświaty Pani Hanny Bilik dotyczący nowego roku szkolnego. Ponieważ 1 września to 70.
rocznica wybuchu II Wojny Światowej, uczniowie klas szóstych przedstawili prezentację
multimedialną oraz zaprezentowali krótki występ artystyczny.

6 września 2009
Dożynki - Święto Plonów w czasie, którego dziękuje się za plony i prosi o lepsze w przyszłym roku. W
niedzielę 06.09.09r. ulicami naszego miasta przeszedł barwny korowód dożynkowy, którego
uczestnikami byli również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

9 września 2009
Dnia 9 września uczniowie klas VI a i VI b wraz z nauczycielkami Mariolą Cichon i Joanną
Hermanowicz  uczestniczyli w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków w Ujeździe. Program wycieczki
obejmował: Poznanie pracy oczyszczalni ścieków . W oczyszczalni ścieków uczniowie zostali
serdecznie przyjęci przez panią Piotra Przygodę  Zapoznał ich on ze źródłami zanieczyszczenia wód,
schematem działania oczyszczalni (oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i
chemiczne).Oczyszczalnia jest skomputeryzowana i obsługuje ją jedna osoba. Biologiczne
oczyszczanie ścieków opiera się na procesie niskoobciążonego osadu czynnego o przedłużonym
czasie napowietrzania z biologicznym usuwaniem związków biogennych i wykorzystaniem ścieków
przez osad czynny zawieszony w strefie separacji  w przystosowanych do tego procesu basenach.
Końcowy produkt - osad stały wydalany na zewnątrz  posiadał bardzo nieprzyjemny zapach i można
go używać jako nawozu pod skwery i uprawy rolne.  Pan Piotr odpowiadał też na pytania uczniów
związane z pracą oczyszczalni np. ile litrów ścieków oczyszcza się w ciągu doby, jakiego rodzaju
ścieki trafiają do oczyszczalni, jaki jest koszt ich oczyszczenia itp.



10 września 2009
Korzystając z słonecznej pogody uczniowie klas V z nauczycielką Haliną Kauch, wolontariuszkami
Krystyną Wodniok i Ireną Krzyk wybrali się 10. 09. w ramach "Szkoły na rowerach" na rajd. Odwiedzili
kościoły w Niezdrowicach, Starym Ujeżdzie, Zimnej Wódce,Sieroniowicach i Jaryszowie, gdzie odbyło
się ognisko integracyjne. Wyjazdy rowerowe powodują, że uczniowie poznają historię obiektów
sakralnych, aktywnie spędzają czas, doskonalą swoje umiejętności jazdy na rowerze, odkrywają
piękno swojej okolicy i promują gminę, dlatego trasę wycieczki rejestrowała Regionalna Telewizja
Opole.

14 - 16 września 2009
14 września PSP w Ujeździe odwiedzili Państwo Brandt z Kolonii, którzy od kilku lat dzięki założonej
przez nich fundacji „Anna – Zukunft für Kinder” pomagają w wyposażaniu naszej szkoły w pomoce
dydaktyczne potrzebne do nauki języka niemieckiego. Spotkanie było okazją do zaprezentowania
Państwu Brandt efektów realizowanego w ubiegłym roku szkolnym projektu „Hier lebe ich!” (Tutaj
mieszkam), nad którym sprawowali honorowy patronat. Wystawę z pracami uczniów mogły zobaczyć
także nauczycielki języka niemieckiego z ośmiu innych szkół, które realizowały projekt „Hier lebe ich”.
Uczniowie szczególnie zaangażowani w realizację projektu zostali nagrodzeni książkami.

16 września w Szczedrzyku odbyło się spotkanie uczniów z dziewięciu szkół objętych pomocą fundacji
„Anna – Zukunft für Kinder“ z jej założycielami – Państwem Brandt. Wyjazd do Szczedrzyka był
nagrodą dla uczniów szczególnie zaangażowanych w realizowanie projektu „Hier lebe ich!”.
Przedstawicielki naszej szkoły: Marta Mołdawa oraz Katarzyna i Maria Sus wzięły udział w
warsztatach w języku niemieckim, podczas których nauczyły się techniki filcowania, robiły sok
jabłkowy oraz poznały funkcjonowanie gospodarstwa ekologicznego. Na zakończenie warsztatów
Państwo Brandt nagrodzili uczniów książkami, a naszej szkole przyznali nagrodę specjalną za
realizację projektu „Hier lebe ich!”



16 września 2009
Dnia 16  września uczniowie klas V a, b i VI b wraz z nauczycielkami Mariolą Cichon i Małgorzatą
Bugajską   uczestniczyli w wycieczce do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach. Jest to
państwowa jednostka działająca na rzecz polskiego rolnictwa. Jej powierzchnia obejmuje 152,17ha.

18 września 2009
W dniu 18 września w Publicznej Szkole Podstawowej została zorganizowana akcja „Sprzątanie
świata”. Uczniowie młodszych i starszych klas wyruszyli z nauczycielami na wyznaczone wcześniej
rejony, aby je posprzątać, udowadniając tym którzy je zaśmiecali, że są w mniejszości. Motywem
przewodnim akcji sprzątanie świata jest likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, których w naszej
miejscowości nie brakuje. Pełne worki śmieci zgromadziliśmy na placu przed szkołą. Już od kilku lat
uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w akcji „Sprzątanie świata” daje im to wielką satysfakcję.

1 października 2009
W dniu 1 października 2009r odbyły się Powiatowe Zawody w biegach przełajowe w Strzelcach
Opolskich. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas V i VI. Marcin Kołodziej, Tomasz Poplucz,
Damian Wientzek, Kocur Kinga, Korytkowska Sara. Uczniowie:Marcin Kołodziej zajął V w powiecie,
Tomasz Poplucz IV i awansowali do Wojewódzkich zawodów w biegach przełajowych które odbędą
się w Lasocicach Damian Wientzek zajął 13 miejsce w powiecie Kinga Kocur 31 Sara Korytkowska 9
miejsce w powiecie .Opiekunem nauczyciel Wychowania Fizycznego Napieracz Marcin.



7 października 2009
Dnia 7 października 2009 roku uczniowie klasy I a, II i VI pod opieką pani Bożeny Malosek, Małgorzaty
Kasperczyk i Ewy Szulc oraz wicedyrektora szkoły Bernarda Kasperczyka  pojechali na wycieczkę do
Inwałdu. Wyjazd spod szkoły był o godzinie siódmej rano a powrót o dwudziestej. Wycieczka trwała
tak długo ponieważ było do zobaczenia wiele atrakcji. Uczniowie w Inwałdzie w PARKU MINITUR
oglądali i podziwiali modele najpopularniejszych budowli świata i naszego kraju, byli na seansie w
kinie 4D, w „Zielonym labiryncie” . Drugi park który zwiedzaliśmy to DINOLANDIA gdzie uczniowie
oglądali ponad 50 różnej wielkości dinozaurów, pterozaurów, ichtiozaurów i innych prehistorycznych
stworzeń. Jest to jedyna w Europie kolekcja tych zwierząt, pochodząca ze Stanów
Zjednoczonych.oprócz dinozaurów było tam wiele innych atrakcji z których dzieci skorzystały.
Oczywiście w drodze powrotnej obowiązkowo zaliczyliśmy McDonalda. Wycieczka była bardzo udana
no i oczywiście dopisała nam pogoda.

12 października 2009
W dniu 12 października w naszej szkole został zorganizowany apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Apel przygotowała klasa V b pod kierunkiem pani Małgorzaty Bugajskiej. Na apelu oprócz
przedstawienie uczniowie składali wiele życzeń nauczycielom. Na zakończenie pani dyrektor Jadwiga
Pszon Chwedyna wręczyła nagrody dyrektora wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom obsługi.
W dniu tym było radośnie i uroczyście.



24 października 2009
I ZJAZD NAUCZYCIELI W PSP UJAZD

Pomyślałyśmy, że byłoby miło spotkać się po latach z ludźmi, z którymi się pracowało i spędziło
wiele wspólnych chwil życia, gdzie nawiązały się i przetrwały przyjaźnie, wzajemne sympatie.

Miło byłoby powspominać to co było i podzielić się tym co teraz jest w naszym życiu.
Zainspirowane zostałyśmy przez młodych z portalu „Nasza klasa”. Skoro oni mogą się spotykać to

dlaczegóż nie my! Zawsze byliśmy awangardową grupą zawodową.
       Dlatego dnia 24 października 2009 r. w naszej szkole odbył się  I Zjazd Nauczycieli uczących w
latach 60 -90. Organizatorami zjazdu byli Pani Alina Roter, Pani Hanka Janas, Pani Stefania Kozera,
Pani Zosia Wodnicka oraz aktualny dyrektor szkoły Pani Jadwiga Pszon – Chwedyna. Zjazd rozpoczął
się od Mszy świętej, następnie  nauczyciele udali się do szkoły aby zobaczyć i powspominać miejsca,
w których przez tyle lat pracowali. Bardzo duże wrażenie wywarła na nich nasza szkoła, zachwycali
się gabinetami i ich wyposażeniem, gazetkami, Izbą Pamięci oraz tym iż szkoła jest bardzo kolorowa
co powoduje domową atmosferę. Po pobycie w szkole nauczyciele udali się do restauracji i tam w
bardzo miłej atmosferze przy obiedzie odbywały się kontynuacje wspomnień. Niespodzianką i
zaskoczeniem dla przybyłych gości był pokaz prezentacji przygotowanej przez Panią Grażynę Łupak
(byłą uczennicą szkoły) i Panią Jadwigę Pszon – Chwedynę. Prezentacja ukazała całą historię szkoły i
uświetniona była unikatowymi zdjęciami. Na zjazd przyjechali nauczyciele z różnych regionów
naszego kraju a także Ci którzy zamieszkują za granicą.

26 października 2009
W dniu 26 pazdziernika 2009r odbyły się zawody w Mini Piłkę Nożną halową chłopców.
W zawodach brały następujące Szkoły Podstawowe:
- PSP Jaryszów
- PSP Olszowa
- PSP Ujazd
Na początku zawodów przeprowadzono losowanie, według którego rozlosowano kolejność meczów.
Pierwsze spotkanie rozegrały szkoły PSP Ujazd- PSP Jaryszów. Mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla
PSP Ujazd. Drugie spotkanie rozegrały drużyny
PSP Jaryszów- PSP Olszowa,  mecz zakończył się remisem 2:2. W ostatnim meczu nasza szkoła z
Ujazdu zmierzyła się z szkołą z Olszowej i zwyciężyła 9:0 zdobywając drugie zwycięstwo.
W zawodach I miejsce zdobyła  PSP Ujazd, II miejsce PSP Jaryszów , III miejsce PSP Olszowa.
W czasie turnieju nie brakowało emocji. PSP Ujazd awansowała do zawodów powiatowych, którym to
będzie organizatorem. Zawody powiatowe odbędą się 10 listopada 2009r w hali sportowej w
Gimnazjum w Ujeździe. Opiekunem drużyny z PSP Ujazdu jest Marcin Napieracz



30 października 2009
Na uroczystość Wszystkich Świętych kładzie się długim cieniem zaduma listopadowa.

W dniach poprzedzających to święto porządkujemy groby naszych bliskich, a w dniu uroczystości
gromadzimy się na nabożeństwach i na modlitwach za zmarłych.

Uczniowie naszej szkoły pokazali, że pamiętają o tych, którzy przed nami tu żyli
i odeszli. Sprzątali cmentarze znajdujące się na terenie naszej miejscowości. Na szkolnej gazetce
powiesili papierowe znicze z modlitwami w intencji zmarłych. Przygotowali dla swoich kolegów
uroczysty apel pt. „Moja droga ma cel”, na którym recytowali wiersze zawierające myśli o radości
życia, o śmierci i przemijaniu.
Najmłodsi razem ze swoimi wychowawcami udali się na cmentarz, gdzie złożyli wiązanki kwiatów i
zapalili lampki na grobach zmarłych nauczycieli, kapłanów i żołnierzy. Całość zorganizowała i
przygotowała Halina Kauch.

2 listopada 2009

W naszej szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne poświęcone zjawisku przemocy i agresji
wśród młodzieży oraz programy ukazujące problemy uzależnień.  15.10.2009 zawitał do naszej szkoły
teatr KURTYNA z przedstawieniem pod tytułem „Siła przyjaźni”, a dotyczącym problemów młodzieży,
która jest uzależniona od alkoholu, narkotyków, komputerów czy tytoniu.

       Uczniowie z entuzjazmem obejrzeli spektakl, w którym mogli znaleźć wątki z życia codziennego,
każdy z nich odnalazł coś dla siebie. Po przedstawieniu aktorzy przeprowadzili pogadankę z uczniami
na temat mocy przyjaźni. Przyjaźń jest tą siłą, która pomaga młodzieży przetrwać trudne chwile. W
pogadance poruszono tematy cyberprzemocy oraz uzależnień od papierosów i alkoholu.

      Teatr KURTYNA zagościł w naszej szkole i mogli go oglądać wszyscy uczniowie klas IV-VI
ponieważ był on sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Ujeździe dzięki wspólnym staraniom
pani Ewy Adamczyk, pełnomocnika do spraw profilaktyki uzależnień oraz pedagoga i psychologa PSP
w Ujeździe.

       Nie zapomniano też o najmłodszych uczniach szkoły. Dla nich przedstawienie odbyło się
02.11.2009. Ze swoim programem profilaktycznym pod tytułem BEZ AGRESJI I PRRZEMOCY
 wystąpiła  KLEMENTYNA POPRAWIALSKA , w którą wcieliła się aktorka Jolanta Długołęcka.



10 listopada 2009

10 listopada w szkole odbyła się uroczystość związana z obchodami 91. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Uczniowie w strojach galowych zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie miał
miejsce uroczysty apel. Część artystyczną przygotowała klasa IVb pod opieką pani Gizeli Gorki.
Uczniowie szkoły mogli wysłuchać recytacji patriotycznych wierszy i legionowych piosenek, które
przybliżyły im ważne wydarzenia z dziejów naszej ojczyzny. Uroczystość uświetniła obecność pocztu
sztandarowego.

12 listopada 2009

Pierwszoklasiści, zanim zaczną o sobie mówić „jesteśmy pełnoprawnymi uczniami” muszą poznać
tajniki życia szkoły i przyswoić sobie obowiązujące w niej zasady. Po tym okresie „próby” ma miejsce
uroczyste pasowanie, które w naszej szkole odbyło się 12.11.2009 r.  Już od godziny 9:30 na sali
gimnastycznej w napięciu czekali na swoje pociechy zniecierpliwieni rodzice i zaproszeni goście.
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  przywitała wszystkich i poprosiła kolegów z III klasy o
wprowadzenie przejętych swoją rolą pierwszaków. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali
przygotowany specjalnie na tę okoliczność krótki program artystyczny, po którym nastąpił ceremoniał
ślubowania na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Po zakończeniu uroczystości
wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

20 listopada 2009

W piątek, 20 listopada, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Gminnym Konkursie Piosenki
Ludowej „Śląskie śpiewanie”. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wrócili do szkoły z
nagrodami i dyplomami. Nicole Cichoń I Anna Bachen z klasy VIb otrzymały wyróżnienie za piosenkę
„Dzwon Annabergu”. Zespół wokalno – taneczny również z klasy VIb (Kasia Lewicka, Daria Śmietana,
Wiktoria Jonderko, Olga Piątek, Anna Bachen, Marta Mołdawa, Żaneta Michalska, Sara Korytkowska,
Sonia Juszczyk, Edyta Zych) zajął II miejsce. Uczennice klasy Va: Kasia Sus i Roksana Kozioł zajęły II
miejsce w kategorii duetów. Najwyższe, I miejsce w kategorii zespołów wokalno –
instrumentalnych, zajęli uczniowie klasy Va, którzy zaprezentowali wiązankę piosenek pt.
„Ujazd to nasz Heimat”.



13 grudnia 2009
13 grudnia 2009r. w naszej szkole miał miejsce „Wieczór z kolędą”, zorganizowany wspólnie z
gimnazjum oraz przedszkolem z Ujazdu. W programie imprezy znalazły się występy przedszkolaków,
jasełka w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz wspólne kolędowanie. Dużym zainteresowaniem
przybyłych do naszej szkoły gości cieszył się kiermasz świąteczny zorganizowany przez rodziców, na
którym nie zabrakło ciast, kołaczy, pierników oraz własnoręcznie wykonanych stroików, kartek i ozdób
świątecznych. Z kolei dla dzieci wielką atrakcją była loteria fantowa, w której za każdym losem kryła
się niespodzianka. Wspólne kolędowanie i świętowanie upłynęło  w miłej, przedświątecznej
atmosferze.

22 grudnia 2009
Dnia 22 grudnia w naszej szkole odbyły się lekcje otwarte inaugurujące cykl poświęcony tradycjom
śląskim. Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia lekcje rozpoczęto od wystawienia Jasełek
przygotowanych przez Panią Halinę Kauch. Wszystkie klasy pod okiem wychowawców wykonywały w
klasach przydzielone zadania, które zaprezentowały na forum szkoły. Następnie Pani Krystyna
Wodniok opowiadała o tradycjach, zwyczajach i obrzędach związanych ze  świętami. Ten ciekawy
dzień zakończył się Wigiliami klasowymi wraz z wychowawcami.



11-12 stycznia 2010
Dnia 11.01.2010r. PSP w Ujeździe miała zaszczyt gościć znanych wirtuozów smyczka - Krzysztofa
Orzechowskiego i Wojciecha Marcinowskiego którzy podczas spotkania z dziećmi  omawiali historię
budowę i sposób gry   instrumentów strunowych – smyczkowych.  Dzieci mogły zobaczyć i usłyszeć
skrzypce, altówkę i wiolonczelę. W czasie audycji instrumentaliści prezentowali na różnych
instrumentach   popularne utwory znanych kompozytorów .
Audycja muzyczna  zakończyła się podsumowaniem wiadomości w formie konkursu z udziałem dzieci.
Odpowiadały na pytania dotyczące budowy i nazwy prezentowanych przez artystę instrumentów,
rozpoznawały tytuły granych utworów, a także  flagi państw należących do Unii Europejskiej. Za
poprawne odpowiedzi dzieci otrzymały nagrody. Na koniec wspólnie z artystami  dzieci zaśpiewały
 piosenkę pt. „Europo witaj nam”

12.01.2010 roku w naszej szkole zawitał teatr-kabaret „Koziołek Matołek”. Dwóch aktorów z Opola
przez godzinę angażowało do zabawy uczniów klas I-VI, przedszkolaków i nauczycieli naszej
miejscowości. Wszyscy współtworzyli przedstawienie.
Takie zajęcia interaktywne to świetna zabawa i nauka. Wiele osób po przedstawieniu odkryło swoje
talenty aktorskie i muzyczne. Przełamaliśmy bariery nieśmiałości. Spektakl realizowany w konwencji
DELL’ ARTE dał nam możliwość integracji w dużej grupie, zobaczyliśmy także naszych nauczycieli w
innej roli. Bawiliśmy się wyśmienicie.

12 stycznia 2010
W Ujazdowskiej podstawówce jak co roku 12.01.2010r odbył się karnawałowy bal przebierańców.
W zabawie uczestniczyli uczniowie klas I-III. Rodzice dali upust swojej fantazji i wyobraźni
przebierając swoje pociechy w przepiękne i kolorowe stroje. Na balu królowały wiedźmy, wróżki,
księżniczki, kowboje i piraci. Zabawę do wczesnych godzin wieczornych prowadził nasz niezawodny i
śmieszny Wodzirej Kacperek. Dzieci świetnie bawiły się w rytm starych i nowych przebojów.
Zmęczone i zadowolone pociechy rodzice odebrali do domów.

8 marca 2010
8 marca 2010 roku w naszej szkole odbyła się wielka uroczystość. Uczniowie wraz  z  nauczycielami
postanowili uczcić pamięć o swoim patronie organizując „Dzień patrona szkoły-Adama Mickiewicza”.
Każda z klas przygotowała kilkuminutowy występ oparty na motywach twórczości wielkiego wieszcza.
Pojawiły się więc obok inscenizacji „Pani Twardowskiej” i „Świtezianki” również utwory „Przyjaciele”,
„Osioł i pies” oraz „Lis  i kozieł”. Uczniowie klasy szóstej przygotowali także multimedialną prezentację,
która przypomniała najważniejsze wydarzenia z życia Adama Mickiewicza. W przygotowaniach do



występu dzieci wspierane były przez swoich rodziców, którzy wykonali wiele elementów
charakteryzacji aktorów. Podczas uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Pani Michalina Ciapa,
dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty oraz przedstawiciele współpracującej ze szkołą Policji.

28 marca 2010
Niedzielę Palmową klasa Va  wraz z wychowawczynią Małgorzatą Sopałą spędziła w Muzeum Wsi
Opolskiej. Uczniowie klasy Va, dwukrotni laureaci „Śląskiego śpiewania” w gminie Ujazd, zostali
zaproszeni do zaprezentowania części artystycznej podczas „Jarmarku Wielkanocnego”. Dzieci
przedstawiły wiązankę piosenek w gwarze śląskiej i zaprezentowały w ten sposób historię i legendy
związane z Ujazdem. Występ dzieci dopingowali rodzice, którzy licznie przybyli do Opola – Bierkowic,
aby trzymać kciuki za swoje utalentowane pociechy. Po części artystycznej uczniowie klasy Va mieli
okazję do oglądania wielkanocnych ozdób oraz wyrobów rękodzieła ludowego.

31 marca 2010
W naszej szkole tradycją stało się organizowanie w okresie Świąt Wielkanocnych uroczystości
klasowych i szkolnych. W tym roku również nie odstąpiliśmy od tego zwyczaju. Przygotowania do
głównej imprezy rozpoczęły się już wcześniej. Wszystkie klasy wzięły udział w konkursie plastycznym
na pisankę wielkanocną wykonaną na brystolu. Prace zawisły później na sali gimnastycznej i stanowiły
cudowną, odświętną dekorację. W dniu 30.03.2010 r. odbył się kiermasz wielkanocny, na którym
sprzedawano przygotowane przez rodziców pyszne ciasta i kolorowe stroiki.
            Główna uroczystość rozpoczęła się w środę 31.03 2010 r. od przedstawienia przez uczniów
klas IV-VI Misterium Paschalnego pt. „Jam jest początek i koniec – Alfa i Omega” oraz
zaprezentowania przez uczniów klas I zabawy słowno-muzycznej pt. „Niewierny Tomasz”. Młodych
aktorów przygotowała i wyćwiczyła pani Halina Kauch. Następnie odbyły się warsztaty kroszonkarskie,
podczas których dzieci  naszej szkoły mogły zapoznać się z różnymi metodami i technikami
ozdabiania pisanek. Zajęcia w ciekawy i atrakcyjny sposób poprowadziła pani Grażyna Marondel.
Później wszystkie klasy pod opieką wychowawców wykonały dekoracje wielkanocne, które
zaprezentowały pod koniec imprezy przed całą szkołą. Miłym dla wszystkich akcentem było szukanie
„zajączka” – słodkiej niespodzianki, przygotowanej dla uczniów w ramach poczęstunku.



9 kwietnia 2010
W naszej szkole 9 kwietnia 2010r, na zaproszenie dyrekcji i nauczyciela wychowania fizycznego,
gościł pan Paweł Brandt. To bardzo ciekawa postać. Był on fizjoterapeutą Mistrzyni Olimpijskiej z
Vancouver Justyny Kowalczyk. Bardzo interesująco opowiadał o tegorocznych igrzyskach olimpijskich.
Nas zainteresowały szczególnie te opowieści, o których nie usłyszeliśmy w telewizji i nie
przeczytaliśmy w prasie. Dowiedzieliśmy się jak przebiegała kariera zawodowa pana Pawła, jak został
fizjoterapeuta zawodniczki olimpijskiej i jakie to uczucie, kiedy właśnie ta zawodniczka zdobywała
medale.
Na spotkaniu tym pan Paweł przekazał autograf Justyny Kowalczyk ze specjalnymi pozdrowieniami
dla uczniów naszej szkoły.



12 kwietnia 2010

Dnia 12 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.10 w naszej szkole odbył się apel żałobny w intencji
tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i pozostałych ofiar katastrofy. Na apelu
zapalono znicze oraz uczczono minutą ciszy ofiary wypadku . O godzinie 9.00 młodzież udała
się do kościoła na mszę zorganizowaną przez proboszcza parafii w intencji ofiar wypadku.

21 kwietnia 2010
Rok 2010 to rok jubileuszowy – świętować będziemy 40 – lecie obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20
–lecie w Polsce. Zgromadzenie Ogólne ONZ, ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem
Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi w tym roku
będą przebiegac pod hasłem Różnorodność w nas, Bioróżnorodność wokół nas
Podczas obchodów Dnia Ziemi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe uczestniczyli w
różnych pracach i konkursach, których głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na rosnące
zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka w następstwie rozwoju cywilizacyjnego. A także
uwrażliwienie na piękno otaczającego świata oraz budzenie szacunku dla ogólnoludzkiego dobra
jakim jest Ziemia.
Obchody Światowego Dnia Ziemi trwały od 14 kwietnia do 22 kwietnia. W ramach obchodów
organizowane były konkursy pod nazwą: „Zdrowie najcenniejszym skarbem”, „Przyroda wokół nas”,
olimpiada ekologiczna. Zaplanowano również wycieczki : do Tartaku „Trak” w Ujeździe,  szkółki leśnej
w Leśnictwie Nogowczyce,  Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie Koźlu. Uczniowie klas I – III  miło
czas spędzili zwiedzając Zamek w Toszku i poznając jego legendy. Autorzy nagrodzonych i
wyróżnionych prac otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

30 kwietnia 2010
30.04.2010 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja .
Przygotowała go klasa VI a i VI b pod opieką pani Ewy Szulc .

Na dekorację składała się  ciekawie upięta biało-czerwona flaga, a na środku napis 3 Maj
1791. Wokół powiesili kwiaty i prace uczniów wykonane na lekcjach historii.

Ponieważ było to bardzo ważne święto państwowe uczniowie całej szkoły ubrani byli  galowo
w biało-granatowe stroje, a do uroczystości zaprosiliśmy poczet sztandarowy. Apel rozpoczęto
odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie szóstoklasiści w bardzo przystępny sposób w
przebraniach w postaci krótkich i ciekawych scenek pokazali historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja
objaśniając w ten sposób trudne pojęcia związane z tym wielkim wydarzeniem. W teksty uczniów
wpleciono pieśń „ Witaj majowa jutrzenko”, a na koniec głośno odśpiewano Rotę- pieśń,  która
kandydowała do miana hymnu narodowego.

Ku pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i
wszystkich ofiar pod Smoleńskiem.



7 maja 2010
Dzień Pierwszej komunii Świętej dla dziecka to wielki początek jego życia w jedności z Jezusem
Eucharystycznym, a zarazem wielki finał wielomiesięcznych przygotowań.
      W niedzielę 9 maja uczniowie klasy III naszej szkoły po raz pierwszy przystąpią do Stołu
Pańskiego. Koledzy i koleżanki z  klasy II starali świadomie wspierać ich w drodze do tego
szczególnego wydarzenia. Przygotowali i wyrecytowali wierszyki mówiące o radości tego wyjątkowego
dnia. Zaśpiewali piosenkę, której wyuczyła ich pani Małgorzata Kasperczyk.
Dla  upamiętnienia tego ważnego faktu, każde dziecko otrzymało ręcznie wykonaną kartkę z
życzeniami, a od wychowawczyni pani Iwony Zawady stosowny upominek. Z ciepłymi słowami do
swoich podopiecznych zwrócił się ksiądz Proboszcz i pani Dyrektor.  Całość przygotowała i
zorganizowała Halina Kauch,

12 maja 2010
Jest nam niezmiernie miło poinformować o przyznaniu naszej szkolnej stronie internetowej
CERTYFIKATU ZDAMY.PL - STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY

10 - 15 maja 2010
                                     ZIELONA SZKOŁA W WAPNICY
W dniach od 10 do 15 maja klasa druga, czwarta i szósta wraz z wychowawcami byli na Zielonej

Szkole nad morzem w Wapnicy.

28 maja 2010
Dzięki akcjom, programom podejmowanym w naszej szkole na rzecz bezpiecznego internetu, dnia 28
maja 2010 r. został przyznany nam  na okres 3 lat Certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu. Certyfikat
został przyznany przez Fundację Kidprotect.pl



7 czerwca 2010
7 czerwca 2010r wybrani uczniowie naszej szkoły, członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego, wzięli
udział w „Pikniku Europejskim”. Spotkanie miało miejsce w ogrodzie Młodzieżowego Domu Kultury w
Opolu. Podczas pikniku uczniowie brali udział w grach zespołowych i zabawach integracyjnych, mogli
sprawdzić swoją wiedzę w quizie na temat Unii Europejskiej oraz wykazać się kreatywnością podczas
wykonywania flagi Unii. Spotkanie w Opolu było także okazją do integracji z zaprzyjaźnionym Klubem
Europejskim z Izbicka. W ramach współpracy obydwa kluby wzięły razem udział w festiwalu piosenki
europejskiej i zaśpiewały piosenkę w j. niemieckim oraz wspólnie wykonywały pracę plastyczną.
Udział w „Pikniku Europejskim” był nagrodą dla najbardziej aktywnych członków Szkolnego Klubu
Europejskiego, którzy systematycznie biorą udział w jego spotkaniach. W tym roku były to: Katarzyna
Sus, Maria Sus, Adriana Gruszka, Magdalena Hajduk, Paulina Kula, Roksana Kozioł.

11 czerwca 2010
W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły startowali w licznych konkursach, w

których mogli wykazać się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Świadczą o tym wysokie
miejsca, jakie zajmowali w tych konkursach.

W lutym Szymon Gołąbek (VIa) oraz Philipp Krzyk (Va) zostali finalistami Wojewódzkiego
Konkursu Języka Niemieckiego.

W marcu w finale konkursu „Der Die Das Kenner” wzięli udział Szymon Gołąbek (VIa) oraz
Maria Sus (VIa). Szymon zajął w finale 4 miejsce.

Od marca do maja miały miejsce poszczególne etapy Konkursu Recytatorskiego w Języku
Niemieckim „Młodzież recytuje poezję”. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się aż 5 uczniów naszej
szkoły: Maria Sus (VIa), Katarzyna Sus (Va), Szymon Gołąbek (VIa), Dominika Klyta (VIa) oraz Marcin
Klyta (IVa). Maria Sus zajęła w etapie rejonowym 2 miejsce i zakwalifikowała się do finału.

W czerwcu odbył się etap ogólnopolski Konkursu Pięknego Czytania w języku niemieckim, w
którym wzięła udział Adriana Gruszka (Va). Na finał Adriana pojechała do Instytutu Goethego w
Krakowie, gdzie prezentowała fragment książki „Herr Bello” Paula Maar

12 czerwca 2010
Dnia 12 czerwca 2010r w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbył się Dzień Sportu, Dzień
bez Przemocy połączony z Dniem Dziecka.
Uroczystość rozpoczęliśmy od apelu, na którym rozdano karty rowerowe dla klas IV. Następnie w
klasach uczniowie ( malowali) plakaty na temat wolontariatu oraz bezpiecznego korzystania z
Internetu.
Na uroczystość również zostali zaproszeni policjanci, którzy oznakowali uczniom rowery, pokazali
tresurę psów policyjnych. Po pokazie uczniowie brali udział w różnych rozgrywkach sportowych min. w
piłce siatkowej, piłce nożnej, wyścigach rzędów.
Nagrody za konkursy odebrali wszyscy uczestnicy Dnia bez Przemocy. Nagrody zostały zafundowane
przez Radę Miejską Miasta i Gminny Ujazd.

15 czerwca 2010
15 czerwca 2010r. uczniowie klas VIa, Va oraz IVb wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę
do Sobótki. Celem wycieczki było zdobycie Ślęży, góry, która wznosi się 718m n.p.m. i nazywana jest
także Śląskim Olimpem. Od nazwy góry powstała nazwa plemienia Ślężan, a później Śląska. Zanim
jednaj uczestnicy wycieczki stanęli na szczycie Ślęży, musieli mocno się natrudzić i wejść na niższy



szczyt, czyli Wieżycę. W drodze na Ślężę uczniowie mogli zobaczyć starożytne rzeźby kultowe
(„Panna z rybą”, „Grzyb”, „Mnich”, „Niedźwiedź”) oraz kamienne wały i kręgi. Na szczycie był czas na
obejrzenie kościoła, ruin zamku oraz odpoczynek w schronisku. W drodze powrotnej uczestnicy
wycieczki wstąpili jeszcze do rezerwatu archeologicznego w Będkowicach, w którym zobaczyli
pozostałości grodziska słowiańskiego z VIII-IX wieku

19 czerwca 2010
Czeskie miasto Břidličná jest partnerskim miastem dla Ujazdu. Współpracują również szkoły, dlatego
na obchody święta miasta, które było obchodzono w sobotę 19.06.br. zaproszone zostały dziewczęta
z szkolnego zespołu tanecznego "SWEET GIRLS". Wykonały kilka kawałków tańca nowoczesnego.
Wcześniej razem z innymi członkami delegacji uczestniczyły w nabożeństwie ekumenicznym w
kościele. Następnie włączyły się w wir imprez towarzyszących świętu. Nawiązały nowe przyjaźnie.
Zmęczone, ale szczęśliwe i pełne wrażeń wróciły do domów. Opiekunem uczennic była Halina Kauch


