W dniu 18 czerwca 2008 roku odbędzie się
Kiermasz podręczników
używanych w świetlicy szkolnej w godz. 8.00– 8.45
5 czerwca 2008

Dzień Szkoły bez przemocy
W naszej szkole Szkolny Dzień bez Przemocy rozpoczęliśmy już w piątek organizując „Dzień
miłych słówek”. Samorząd Uczniowski rozprowadził wśród uczniów kolorowe krateczki, na
których zapisywano krótkie liściki i miłe słowa dla koleżanek, kolegów, nauczycieli i pracowników
szkoły. Zapisane treści umieszczono na planszy zatytułowanej „Powiedz coś miłego”.
Następny dzień zaczęliśmy uroczystym apelem prowadzonym przez przewodniczącą samorządu
Uczniowskiego – Angielkę Rolnik, w czasie którego Pani Dyrektor Jadwiga Pszon-Chwedyna
uroczyście powitała uczniów i złożyła im życzenia z okazji Dnia Dziecka. Pani pedagog uświadomiła
zebranym istotę problemu agresji w szkole.
Następnie przez Panią Halinę Kauch, opiekunkę
Samorządu Uczniowskiego został omówiony harmonogram dnia, którego współautorem był
Wicedyrektor Bernard Kasperczyk.
W godzinach 8:30 – 10:15 odbyły się konkurencje sportowe, gdzie uczniowie pod opieką
wychowawców uczestniczyli w rozgrywkach zaproponowanych przez nauczyciela
w-fu Pana
Marcina Napieracza.
Od godziny 10:15 do 11:00 odbyły się zajęcia warsztatowe, w ramach programu społecznego Szkoła
bez Przemocy. Klasy I-III z wychowawczyniami, Panią Iwoną Zawadą, Panią Bożeną Malosek i
Panią Małgorzatą Kasperczyk przygotowały kolorowanki ze scenkami tematycznymi i hasła do
przyporządkowania. Zadanie uczniów polegało na pokolorowaniu obrazków i przyklejeniu
odpowiedniego hasła. Klasa IVa wraz z wychowawczynią Panią Joanną Hermanowicz tworzyła
plakaty pt. „Stop agresji”. IVb ze swoją Panią – Ewą Szulc wymyślali rymowanki pod hasłem „Wady
do szuflady”. Va z Panem Marcinem Napieraczem przygotowała kontrakt z uczniem zobowiązujący
uczniów nie zachowywać się agresywnie i nie stosować przemocy. Kontrakt ten podpisali uczniowie
całej szkoły. Vb z Panią Mariolą Cichon zrealizowała teatr niewielki – działania plastycznoteatralne poświęcone konfliktowym sytuacjom szkolnym. VIa z Panią Małgorzatą BugajskąMolendowicz wykonała folder poświęcony zagadnieniom agresji pt. „Stop dla wszystkiego co złe i
niebezpieczne”. Klasa VIb z Panią Anną Kauch opracowała regulamin zachowania się na przerwach
pt. „Chodzimy – nie biegamy, mówimy – nie krzyczymy”, gdzie zostały ustalone zasady
właściwego spędzania przerw.
O godzinie 11:00 uczniowie ponownie zebrali się na apelu, by podsumować i zaprezentować efekty
działań warsztatowych. Uroczystość uświetnił stosowny występ uczniów ze Szkoły Filialnej ze
Starego Ujazdu, który przygotowały Panie Monika Szefer i Anita Weber.
Na zakończenie wszyscy udali się na podwórko szkolne, gdzie Pani Dyrektor z przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego zasadziły „Drzewko dobrych czynów…” a następnie wypuszczono w
niebo czerwone balony.
Za udział w zawodach sportowych każde dziecko otrzymało nagrodę a z okazji Dnia Dziecka słodki
poczęstunek.

DZIEŃ MATKI

W dniu 29.05.08. odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Matki. Uczniowie kl. VI b pod
przewodnictwem uczennic Martyny Hajduk, Angeliki Rolnik i Majki Bartkowiak przedstawili
impresję słowno-muzyczną poświęconą historii rodziny. Karolina Pszczelarz przeczytała napisane
przez siebie przemyślenia poświęcone mamie. Klasa IV a opowiedziała historię święta. i razem z
wychowawczynią panią Joanną Hermaowicz przygotowała krótki kwiz tematyczny. Życzenia dla
mam wyrecytowali uczniowie klasy V b.
Pani Dyrektor Jadwiga Pszon-Chwedyna podziękowała za pracę włożoną w przygotowanie apelu i
wręczyła dyplomy uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe.
KOMUNIA ŚWIĘTA
Uczniowie klasy II okazując radość z faktu, że ich starsi koledzy w dniu 11.05.08 r. po raz
pierwszy przystąpią do Stołu Pańskiego przygotowali dla nich krótką uroczystość. Wyrecytowali
wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Szukałem”, zaśpiewali pieśń „Jezu, Jezu do mnie przyjdź…”,
zaprezentowali krótkie wierszyki mówiące o rozterkach targających serduszkiem dziecka przed tym
ważnym wydarzeniem.
Dla upamiętnienia tego wzniosłego faktu każde dziecko otrzymało ręcznie wykonaną kartkę z
życzeniami.
Z ciepłymi słowami zwróciła się do swoich uczniów pani Dyrektor Szkoły Jadwiga PszonChwedyna i wychowawczyni Małgorzata Kasperczyk.
Nad całością czuwała nauczycielka religii Halina Kauch

KONSTYTUCJA 3 MAJA
30.04.08. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z
okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja . Przygotowały
go klasy IV a i IV b .
Ponieważ było to bardzo ważne święto państwowe
uczniowie całej szkoły ubrani byli galowo w białogranatowe stroje, a do uroczystości zaprosiliśmy poczet
sztandarowy. Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu
państwowego. Następnie czwartoklasiści w bardzo
przystępny sposób przekazali historię uchwalenia
Konstytucji 3 Maja objaśniając w ten sposób trudne
pojęcia związane z tym wielkim wydarzeniem. Na
koniec zaśpiewali piosenkę „ Witaj majowa jutrzenko”
i krótkim podsumowaniem zakończyli apel.

10 kwietnia 2008
DNI OTWARTE SZKOŁY
Sześciolatki z przedszkola zwiedzają
szkołę oraz uczestniczą w lekcji
plastyki z klasą III. Już niedługo będą
uczniami naszej szkoły.

8 kwietnia 2008
SPRAWDZIAN KLAS VI

Zima, zima i po zimie. Wiosnę uczniowie
naszej szkoły witali zawsze wesoło i z fantazją. W tym
roku
1 dzień wiosny przypadł na Wielki Tydzień,
kiedy to swawolić się nie wypadało. Jednak bawić się,
weselić i płatać figle na prima aprilis każdy lubi, dlatego
Samorząd Uczniowski postanowił połączyć te dwie okazje
i zorganizował za zgodą Dyrekcji Szkoły w piątek 04. 04.
„Dzień żartów i sportu”. Na pierwszych dwóch godzinach
dzieci z klas młodszych zajęły salę gimnastyczną gdzie
pod okiem swoich pań wesoło się bawiły. W tym czasie
starsi uczniowie przygotowali niespodzianki dla swoich
nauczycieli, prowadzili za nich lekcje, przeprowadzali
testy wiedzy czy rewię mody. Następnie wszyscy zebrali
się na apelu, by podziwiać humorystyczne odegrane z
nonszalancją przez poszczególne klasy scenki. Dalej odbył
się między-klasowy turniej piłki siatkowej oraz gry i
zabawy sprawnościowe,a więc było wesoło i sportowo.

WIELKANOC
Wiielki post,rekolekcje,postanowienia wielkopostne, Droga
Krzyżowa w kościele i Wielki Tydzień. Uczniowie naszej szkoły
przeżyli ten czas zgodnie z tradycją. Ukoronowaniem był
uroczysty apel. W pierwsej części apelu uczniowie klasy IV b
przybliżyli obyczaje świąteczne i zadumali się nad rolą Boga w
życiu człowieka.
.

KIERMASZ KSIĄŻKI
W naszej szkole zorganizowano kiermasz "Taniej Książki",
dla dzieci i młodzieży szkolnej. Książki distarczono z
hutowni w Tuliszkowie woj. wielkopolskie. Kiermasz
zorganizował mgr Dariusz Ciapa wraz z uczenicami klasy
VI a : D. Tiszbierek, D.Mężyńską, W.Kocur oraz M.
Stawiarską.

W dniu 10.12.07r. odbyły się powiatowe finały piłki siatkowej
dziewcząt w Strzelcach Op. Brały w nim udział szkoły podstawowe
z Izbicka, Leśnicy, Rozmierki, Strzelec Opolskich i Ujazdu.
Dziewczyny z PSP w Ujeździe zdobyły II miejsce i awansowały do
półfinałów wojewódzkich, które odbyły się w Opolu 14.12.07r. Tam
po zaciętej rywalizacji dziewcząt ze szkół podstawowych z Opola,
Brożca, Kędzierzyna-Koźla – Ujazd zdobył I miejsce. Odbyły się
trzy mecze i trzy reprezentacja Ujazdu wygrała: PSP Opole - PSP
Ujazd 0:2 PSP Kędzierzyn-Koźle - PSP Ujazd 1:2. Wspaniałe
półfinalistki z Ujazdu będą reprezentowały naszą szkołę i gminę w
Finałach Wojewódzkich, które odbędą się 31.01.2008r. W składzie
grają: Maja Bartkowiak, Angelika Rolnik, Katarzyna Kasperska,
Mariola Stranczyk, Violetta Kocue, Dominika Tiszbierek, Dominika
Mężyńska, Iwona Bieniek. Nauczyciel WF Marcin Napieracz.

Dni Adama Mickiewicza w PSP Ujazd.
Każdego roku w naszej szkole w lutym i marcu obchodzimy Dni
Patrona Szkoły-Adama Mickiewicza. Z tej okazji odbyły się
konkursy: plastyczny, ilustrujący wybraną twórczość poety;
projekt na kartkę urodzinową z życzeniami; recytatorski oraz
wiedzy o Patronie Szkoły. Organizatorami konkursów były
nauczycielki języka polskiego: pani Małgorzata BugajskaMolendowicz i pani Joanna Hermanowicz. Wielu uczestników
zaprezentowało wysoki poziom, dlatego też przyznano miejsca
równoległe w wielu dziedzinach! W konkursie plastycznym
zostali nagrodzeni:
Dominika Konieczny, Marta Mołdawia, Dominika Klyta,
Michał Palus, Natalia Świerdza, Monika Stawiarska, Kasia
Grittner, w konkursie- projekt - Ola Wróbel, Maja
Jankowska, Fabian Grochla, Barbara Jarosz, w konkursie
recytatorskim Kamil Kokoszka i przedstawienie klasy VI a pt.
„Powrót taty „.W konkursie wiedzy o Patronie Szkoły
nagrodzono Sandrę Leszczynę.

