
Integracja miast partnerskich  Bridlićna – Ujazd

Jak co roku we wrześniu w Ujeździe odbyły się Dożynki gminne. W tym roku było to 9

września . Wszystkie okoliczne miejscowości oraz szkoły prześcigały się w pomysłach

na najpiękniejszą koronę , hasło czy przebranie osób uczestniczących w korowodzie.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe wystąpili z hasłem promującym

zdrowie.

Klasy I – III przebrały się za słoneczniki , klasy V a i VI b jechały na rowerach , a

pozostali uczniowie szkoły nieśli koronę oraz kosze pełne zdrowych darów ziemi .

Wszyscy byli ubrani na sportowo i starali się jak najlepiej zaprezentować szkołę .

Uroczystość była również powodem do zaproszenia władz miasta oraz uczniów ze

szkoły z miasta partnerskiego Bridlićna w Czechach. Czesi przyjechali do szkoły

podstawowej w Ujeździe przed rozpoczęciem się korowodu . Zostali przywitani przez

panią dyrektor Jadwigę Pszon – Chwedynę , a następnie zaproszono ich na

tradycyjny polski obiad .

Po czym dołączyli do szkolnego korowodu.

Wszyscy byli zaskoczeni barwnością przebrań jak i ilością uczestników tegorocznego

korowodu.

Po zakończeniu korowodu nastąpiło oficjalne przywitanie gości przez władze miasta

Ujazd .

Tymczasem uczniowie oraz zaproszeni koledzy z Czech wrócili do szkoły celem bliższego

poznania się. Klasa VI b oraz pani Magdalena Majewicz

- wyznaczeni na gospodarzy szkoły w tym dniu - oprowadzili czeskich kolegów po

wszystkich klasach w szkole . Gospodarze byli bardzo dumni z naszej szkoły , gdy

Czesi zachwycali się wystrojem wszystkich pracowni.

Następnie , aby jeszcze bliżej się poznać każdy przedstawiał się reszcie uczniów.

Integracja jednak zaczęła się na dobre , gdy uczniowie Szkolnego Klubu Europejskiego

pod okiem opiekunki Małgorzaty Sopały zaprezentowali kilka tańców z krajów

europejskich. Czesi chętnie dołączyli do tańca i szybko uczyli się nowych kroków. Po

kilku minutach wszyscy wspólnie tańczyli jakby znali się od dawna. Śmiechu było co

nie miara i sprawdziło się tu powiedzenie ,że : „ muzyka łagodzi obyczaje ‘’.



W świetnych nastrojach pożegnaliśmy się z delegacją czeskich uczniów, przyznając

wspólnie , że miło było się spotkać i warto by było częściej organizować takie wyjazdy ,

bo miasta partnerskie Bridlićna – Ujazd dzieli odległość tylko 100 km.
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