INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2008/2009
W dniu 1 wrze nia o godz. 8.00 Pani Dyrektor mgr in . Jadwiga Pszon -Chwedyna dokona a
inauguracji roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje dzie.

18 wrze nia 2008r. w PSP w Uje dzie mia o miejsce rozwi zanie konkursów plastycznych,
zorganizowanych pod patronatem Pani Helgi Brandt, za ycielki Fundacji „Anna – Zukunft für
Kinder”, która wspiera finansowo i merytorycznie nasz placówk . Konkursy „Hier lebe ich!” (Tutaj
mieszkam!) oraz „Meine persönliche Schlesienkarte” (Moja osobista mapa
ska) cieszy y si
du ym zainteresowaniem dzieci. Wzi o w nich udzia 59 uczniów z klas I – VI. Zwyci zcom i
wszystkim uczestnikom konkursu nagrody i dyplomy wr czy a osobi cie Pani Helga Brandt.
Po
podsumowaniu konkursu klasa Va przedstawi a w j zyku niemieckim bajk Braci Grimm „Die
goldene Gans” (Z ota g ).

08.10.2008 r. uczniowie naszej szko y poszkodowani w wyniku tr by powietrznej, która w
sierpniu zniszczy a ich domostwa, wzi li udzia w Jesiennym crossie przy Szkole Podstawowej w
otnicy Strzeleckiej. Wspó organizatorem imprezy byli pa stwo Irena i Piotr Pakosz, którzy co roku
organizuj togo typu zawody w Komornie. Kataklizm, jaki dotkn nasz region spowodowa , e
pa stwo Pakosz postanowili w tym roku przeprowadzi cross równie w B otnicy. By a to znakomita
forma urozmaicenia i uatrakcyjnienia dzieciom czasu. Uczniowie podzieleni na trzy grupy wiekowe: I-II
klasa, III-IV klasa i V-VI klasa mieli do pokonania przystosowane do ich mo liwo ci odleg ci po
nierównym terenie. Nasi uczniowie dali z siebie wszystko i spisali si wy mienicie. Szczególnie
mo emy by dumni z dziewczyn, którym uda o si stan na podium: anety Michalskiej – I miejsce i
Pauliny Prusko – II miejsce. Ka dy z uczestników otrzyma pami tkow koszulk . Dodatkow atrakcj
by o zdobycie autografu od pani Ireny Pakosz – mistrzyni wiata w biegach górskich w kategorii
masters. Dzieci wraca y z imprezy bardzo zadowolone, a udzia w zawodach dostarczy im wiele
rado ci, pozytywnych emocji i pozwoli cho na chwil zapomnie
o tragicznych wydarzeniach.

Dnia 22 pa dziernika odby a si wycieczka integracyjna klas IV ladem kultury naszego regionu.
Przygotowa y j wychowawczynie klas czwartych : Ma gorzata Sopa a i Magdalena Majewicz.
Uczniowie uczestniczyli w lekcji na temat stroju ludowego oraz jego zmian w Muzeum Wsi
Opolskiej w Bierkowicach . Wszyscy uczniowie mogli pozna tradycyjne stroje kobiece i m skie
zarówno codzienne jak i od wi tne. Z zainteresowaniem ogl dali „ ancugi ‘’ „jakle ‘’ i „ klajdy ‘’
Nast pnie obejrzeli wystaw plakatów i ksi ek do bajek znanego niemieckiego pisarza Helme
Heine i wys uchali bajki „Freunde ‘’ . Mieli okazj te obejrze kilka krótkich filmików z bohaterami
ksi ek znanego pisarza.

„A tym, co mier ,ju przekroczyli…”
Uczniowie naszej szko y przygotowania do uroczysto ci zwi zanych z Wszystkimi wi tymi i Dniem
Zadusznym rozpocz li od wyboru odpowiednich wierszy na apel. Nast pnie 36 ch tnych uczy o si
jak w zrozumia y i przyst pny sposób przekaza kole ankom i kolegom tre ci zawarte w utworach
zebranych przez Justyn Jurdzi sk w monta s owno – muzyczny zatytu owany „A tym, co mier
ju przekroczyli…” W tygodniu poprzedzaj cym uroczysto ci zosta y zamówione wi zanki kwiatów,
na które pieni dze przekaza Urz d Miasta. Posprz tano cmentarze przy ulicy Strzeleckiej i Traugutta,
zbierano te papierowe znicze, na których zapisane zosta y osoby zmar e obj te w tych dniach
modlitw . Znicze utworzy y tablic pami ci na szkolnym korytarzu. Na dzie przed wi tem uczniowie
klas najm odszych ze swoimi paniami udali si na cmentarz gdzie zapalili znicze i z yli kwiaty na
grobach nauczycieli, powsta ców i nierzy.

Pasowanie na ucznia
6 listopada 2008 r. uczniowie pierwszych klas Publicznej Szko y Podstawowej im. Adama
Mickiewicza zostali pasowani na ucznia. Podczas lubowania uroczy cie przyrzekali, e b
si
starali by dobrymi uczniami i lud mi, a swoj nauk i zachowaniem b
sprawia rado rodzicom i
nauczycielom. Uczniowie do uroczysto ci przygotowani byli przez Ma gorzat Kasperczyk. Pasowania

w obecno ci zaproszonych go ci i rodziców dokona a dyrektor Jadwiga Pszon-Chwedyna.

7 listopada w szkole odby a si uroczysto zwi zana z obchodami 90 rocznicy odzyskania przez
Polsk niepodleg ci. Uczniowie w strojach galowych zebrali si w sali gimnastycznej, gdzie mia
miejsce uroczysty apel. Cz
artystyczn przygotowa a klasa Va pod opiek pani Joanny
Hermanowicz. Uczniowie szko y mogli wys ucha recytacji patriotycznych wierszy i legionowych
piosenek. Apel u wietni a tak e prezentacja komputerowa, której tematem by a historia Polski, a
przygotowana przez pana Micha a B benka.

15 listopada m odzie naszej szko y pod opiek pana Marcina Napieracza w ramach realizowanego
programu „Wszyscy mamy równe szanse” by a na meczu pi ki siatkowej rozgrywanym w K dzierzynie
Ko lu pomi dzy ZAKS
K dzierzyn-Ko le a J.W.Construction OSRAM AZS Politechnik
Warszawsk , na nast pny mecz wybior si 27 listopada a b dzie to mecz ZAKSY z DOMEXEM
TYTAN AZS Cz stochow .

W dniu 26.11. 2008r. dby si w naszej szkole wieczór andrzejkowy.
W wigili
w. Andrzeja prze cigano si w pomys ach by z najró niejszych oznak wyczyta swoj
przysz
. Tradycje wró b andrzejkowych przetrwa y do naszych czasów. Obecnie andrzejki s
weso ym spotkaniem towarzyskim, wspania zabaw dostarczaj
wielu prze
i emocji. Dzi ki niej
mo emy kultywowa tradycje ludowe, bowiem to co stare w tradycji andrzejkowej harmonijnie splata
si z tym, co w naszej kulturze nowe, po to, by czy ludzi na wspólnej zabawie.
Andrzejkowa zabawa by a jedn z propozycji uczniów klasy VI b i IV b na mi e sp dzenie czasu.
Zaprosili do jednego z gabinetów magii kole anki i kolegów z ca ej szko y a tak e dzieci z przedszkola.
Na program imprezy z
y si liczne wró by i konkursy. Do wiadczeni i bardzo wprawieni w swoim
fachu wró bici przepowiadali bli sz i troszk dalsz przysz
naszych go ci. Andrzejkowy wieczór
to przede wszystkim dobra zabawa, podczas której panny i kawalerowie staraj si pozna imi
przysz ego partnera. Aby uzyska odpowiedzi na to pytanie dziewcz ta i ch opcy poddali si
magicznym si om wró b andrzejkowych. Lanie wosku, sypanie szpilek, kostki do gry, co kryj kubki ?,
Magiczne znaki, zaczarowane jajeczko, wró ba z pier cionkiem, rzuty butem, Magiczne liczby i kolory,
Tajemnicze Serce, Niespodzianka z Talerzyka, wró ba z kart to tylko niektóre z wró b
przygotowanych w tym niezwyk ym dniu. Gospodarze bardzo troskliwie opiekowali si zaproszonymi
go mi. W atmosferze czarów dzieci bawi y si wy mienicie. W trakcie imprezy nawi za y si liczne
znajomo ci.

5 grudnia by szczególnym dniem dla wszystkich cz onków spo eczno ci szkolnej. W tym to
dniu, zgodnie z tradycj , do szko y zawita wi ty Miko aj. Przyby z daleka, ju od progu dzwoni c
dzwonkami. Odwiedzi ka
klas , a wszyscy uczniowie otrzymali od niego s odkie upominki. By o
bardzo du o rado ci i u miechów.
Wizyta wi tego zosta a przygotowana przez Rad Rodziców oraz sponsorów, wspieraj cych
szko finansowo i materialnie. St d uczniowie szko y, Rada Rodziców oraz Dyrekcja Publicznej
Szko y Podstawowej w Uje dzie sk ada gor ce podzi kowania tym wszystkim, którzy okazali wiele
serca, a w szczególno ci:

1. Sklep ABKA Ujazd
2. Sklep RODZINNY Ujazd
3. Apteka Ujazd
4. Sklep HYDRAULIK Ujazd
5. Sklep KLEKS Ujazd
6. Kwiaciarnia Ujazd
7. Piekarnia Ujazd
8. Sklep Spo ywczy Ujazd
9. Restauracja S ONECZNA Ujazd
10. STARPLAST Ujazd
11. TRANSLAS Ujazd
12. Zak ad Stolarski

- Marek Kulpa
- Herbert Mikosz
-Urszula Korossy
- Andrzej Krupa
- Marzena Sarnecka
- Violetta Wysocka
- Reinhold Mi
- Nadzieja Strycharz
- Bernadeta Profos
- Jan Ka ny
- Piotr Weber
- Bernard Glagla

4 grudnia 2008r uczniowie klasy IVa wzi li udzia w „ skim piewaniu”.Uczniowie przygotowani
przez wychowawczyni , Ma gorzat Sopa a, zaprezentowali scenk rodzajow pt. „Fajer w GOK-u”.
Wyst p urozmaici a gra na instrumentach:Philipp zagra na tr bce, a Szymon na waltorni. Na widowni
nie zabrak o rodziców czwartoklasistów, którzy trzymali za swoje pociechy kciuki. Wyst p uczniów
klasy IVa otrzyma burz oklasków ze strony publiczno ci i zosta nagrodzony I miejscem w
kategorii wyst pów zespo owych. Uczniowie otrzymali pami tkowy dyplom oraz gr planszow .

16 grudnia odby a si wycieczka klas I i Vb ladem kultury naszego regionu. Przygotowa y j
wychowawczynie klasy pi tej i pierwszej :
Ewa Szulc i Ma gorzata Kasperczyk. Uczniowie
uczestniczyli w lekcji regionalizmu na temat „Zanim pierwsza gwiazdka za wieci. Zwyczaje i Obrz dy
Bo ego Narodzenia na
sku” w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach . Wszyscy uczniowie
mogli pozna tradycyjne stroje kobiece i m skie zarówno codzienne jak i od wi tne. Poznali równie
zwyczaje i obrz dy Bo ego Narodzenia na
sku Opolskim pocz wszy od Andrzejek a po dzie
Bo ego Narodzenia. Ch tni uczniowie zostali przebrani za kol dników. Zabawie i miechom nie by o
ko ca. Na pami tk ka dy uczestnik dosta s omian ozdob choinkow .

W dniu 18.XII.2008r odby si w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje dzie kiermasz
wi teczny zorganizowany przez rodziców, nauczycieli i uczniów. W czasie kiermaszu sprzedawano
kartki wi teczne, stroiki, by a równie kawiarenka z ciastem i kaw . Uczniowie klas VI przeprowadzili
loteri fantów dla wszystkich uczniów i pracowników szko y.Zebrane pieni dze przeznaczone b
na
potrzeby szko y i uczniów.
W pi tek 20.12. podnios y, wi teczny klimat wyczuwa o si ju od rana. Nauczyciele i
uczniowie zebrali si w sali gimnastycznej, aby uczestniczy w jase kach przygotowanych przez Hlin
Kauch zatytu owanych „Nie by o miejsca…”. Mówi y one o tym, e pomimo tego, e Józef i Maryja
pukali do wielu domów, Jezus musia narodzi si w stajence w obie. yczenia s owno-muzyczne, z
my
przewodni „Koledzy nie grzeszcie wi cej” dla wszystkich z
y uczennice klasy VI b. Na

zako czenie wi tecznej atmosfery uczniowie zebrali si
wspólnych wigiliach.

wraz z wychowawcami w klasach na

Z ortografi na "Ty"
Uczniowie klasy trzeciej Publiznej Szko y Podstaowej w Uje dzie brali udzia w Ogólnopolskiej
STYPENDIADZIE WCZESNOSZKOLNEJ. Rywalizowali z uczniami ca ej Polski w konkursie
ortograficznym . Konkurs ten mia na celu sprawdzenie znajomo ci zasad ortografi i umjej tno ci ich
stosowania. W ród laureatów konkursu jest uczenica naszej szko y AGNIESZKA MAREK, która
zdoby a maksymaln ilo
punktów i znalaz a si w gronie szesnastu najlepszyh uzniów w tej
kategorii. Nagrod za zwyci stwo jest jednorazowe STYPENDIUM NAUKOWE.
Agnieszka bra a tak e udzia w Wojewódzkim KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM na szczeblu
gminy.Tutaj równie zaje a pierwsze miejsce.
GRATULUJEMY
ZWYCI STWA !!!!!!!

27 marca 2009r. uczniowie naszej szko y mieli okazj zobaczy program artystyczny
przygotowany przez cz onków Szkolnego Klubu Europejskiego pt. „5 lat razem w Unii Europejskiej”.
Program po wi cony by prezentacji pa stw, które 1 maja 2004r. razem z Polsk wst pi y w struktury
Unii Europejskiej. Podczas przedstawienia nie zabrak o ta ców oraz piosenek. Uczniowie mogli
obejrze tak e prezentacj multimedialn i pozna atrakcje turystyczne Litwy, otwy, Estonii,
W gier, S owenii, Malty, Cypru, Czech oraz S owacji. Na koniec wyst pu zosta zagrany hymn Unii
Europejskiej (Philipp Krzyk na tr bce, Szymon Krupa na waltorni). Przygotowane przedstawienie jest
elementem realizowanego w naszej szkole ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moja szko a w
Unii Europejskiej, w którym od stycznia bierze udzia Klub Europejski z Ujazdu.

26 marca 2009r. uczniowie naszej szko y wzi li udzia w etapie gminnym XV Konkursu
Recytatorskiego w j zyku niemieckim „M odzie recytuje poezj ”. Celem konkursu jest popularyzacja
poezji niemieckoj zycznej, ze szczególnym uwzgl dnieniem poezji zwi zanej ze
skiem oraz
propagowanie pi kna ywego s owa. W kategorii klas I-III najlepsi okazali si uczniowie naszej szko y:

2 kwietnia 2009r. uczniowie klas VI pisali swój pierwszy powa ny

Misterium Paschalne.
Uczniowie naszej szko y przygotowania do
wi t Wielkanocnych rozpocz li od rekolekcji
wielkopostnych i postanowie odwa nie zawieszonych na specjalnie przygotowanej gazetce. Potem
by a Droga Krzy owa w ko ciele, gdzie uczniowie czytali rozwa ania na poszczególnych stacjach. W
ostatnim tygodniu odby si kiermasz wi teczny przygotowany przez Rad Rodziców. Punktem
kulminacyjnym wprowadzaj cym nastrój wi teczny by o Misterium Paschalne p.t. „Z rado ci
wszystkim zwiastuj , e Jezus zmartwychwsta ”, które przygotowali uczniowie kl. VI b pod opiek
Haliny Kauch.

50 LECIE POS UGI KAP
SKIEJ
KSI DZA PRA ATA WERNERA SZYGULI
22 kwiatnia br. w szkole zorganizowano wielk uroczysto . Okazj do wi towania by o
pi dziesi ciolecie, czyli z oty jubileusz kap stwa ksi dza proboszcza Wernera Szyguli. O godzinie dziewi tej w
sali gimnastycznej szko y powitano Szanownego Jubilata oraz zaproszonych na uroczysto go ci: Burmistrza
Miasta i Gminy Ujazd-Pana Tadeusza Kaucha, Dyrektora Gminnego Zarz du O wiaty w Uje dzie-Pani
Michalin Ciapa, Przewodnicz cego Rady Gminy-Pana Jana Ka nego, przewodnicz
Rady Rodziców
dzia aj cej przy szkole-Pani Dorot Mo dawa, Dyrektora Szko y w Olszowej-Pani Gra yn upak, Dyrektora
Szko y w Jaryszowie-Pani Teres Duk, Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Uje dzie-Pani Jolant Rogowsk
oraz rodziców i pracowników szko y. Dyrektor Szko y, Pani Jadwiga Pszon-Chwedyna rozpocz a od prezentacji
multimedialnej, ukazuj cej ycie ksi dza Wernera Szygu a i jego drog kap sk . Nast pnie uczniowie
zaprezentowali program artystyczny specjalnie przygotowany na t uroczysto
pod opiek Wicedyrektora
Szko y-Pana Bernarda Kasperczyka. Ksi dz Pra at oprócz ycze otrzyma od uczniów pi knie wyrecytowane
wiersze i wy piewane piosenki. We wszystkich wyst pieniach przewija a si wdzi czno za lata sp dzone w
parafii, gdzie ksi dz wszystkich zna i uczestniczy w wychowywaniu kilku pokole . Kosz kwiatów i szczere
yczenia wieloletniej jeszcze pracy w parafii dope ni y uroczysto ci.

30.04.09. w naszej szkole odby si uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja .
Przygotowa a go klasa VI a pod opiek pani Ewy Szulc oraz pani Bo eny Malosek.
Na dekoracj sk ada a si ciekawie upi ta bia o-czerwona flaga, a na rodku napis
3 Maj 1791. Wokó powiesili kwiaty i prace uczniów wykonane na lekcjach historii.
Poniewa by o to bardzo wa ne wi to pa stwowe uczniowie ca ej szko y ubrani byli galowo
w bia o-granatowe stroje, a do uroczysto ci zaprosili my poczet sztandarowy. Apel rozpocz to
od piewaniem hymnu pa stwowego. Nast pnie szóstoklasi ci w bardzo przyst pny sposób w
przebraniach w postaci krótkich i ciekawych scenek pokazali histori uchwalenia Konstytucji 3 Maja
obja niaj c w ten sposób trudne poj cia zwi zane z tym wielkim wydarzeniem. W teksty uczniów

wpleciono pie
„ Witaj majowa jutrzenko”, a na koniec g
kandydowa a do miana hymnu narodowego.

no od piewano Rot - pie

, która

Lekcja samorz dno ci
Dnia 4 maja 2009r w PSP Ujazd odby o si spotkanie z Przewodnicz cym Rady Miejskiej
Panem Janem Ka nym.
Spotkanie zorganizowa nauczyciel historii Pan Micha B benek . W lekcji uczestniczyli
uczniowie klas VI oraz Pani Dyrektor Jadwiga Pszon-Chwedyna. Spotkanie wynika o z
faktu, i klasy szóste ucz si na lekcjach historii o samorz dzie lokalnym. Pan Jan bardzo
ciekawie opowiada o planie upi kszania Gminy Ujazd. Po wyja nieniu Radnego na czym polega
praca w gminie, uczniowie zadawali wiele ciekawych pyta , na które dostawali odpowiedzi.
Na koniec, w podzi kowaniu za przekazanie informacji, uczniowie podarowali Panu
Przewodnicz cemu bukiet kwiatów

Pierwsza Komunia wi ta to dzie , który ka de dziecko prze ywa w swój szczególny sposób. To
duchowe wej cie w spo eczno Ko cio a, pe ne uczestnictwo w ofierze Mszy wi tej, dlatego wzorem
lat ubieg ych uczniowie klasy II Szko y Podstawowej w Uje dzie
z yli z tej okazji swoim
kolegom i kole ankom przyst puj cym do Sto u Pa skiego stosowne yczenia. Pod okiem Haliny
Kauch przygotowali i przedstawili krótki s owno-muzyczny program artystyczny, a na pami tk
wr czyli r cznie przygotowane kartki z wypisanym pragnieniem, aby Sakrament Eucharystii umacnia
w nich: wiar , nadziej i mi
. Pan wicedyrektor Bernard Kasperczyk w imieniu Dyrekcji Szko y
przygotowa krótkie sentencje pierwszokomunijne, które odczyta a Pani Halina Kauch Do ycze
do czyli si ks.proboszcz Werner Szygula i wychowawcy obu klas, którzy równie w paru s owach
przekazali yczenia komunijne.

8 maja 2009r. czterech cz onków Szkolnego Klubu Europejskiego w Uje dzie (Adriana Gruszka,
Magda Hajduk, Kasia Sus i Szymon Pawletko) wraz z opiekunem pani Ma gorzat Sopa wybra o
si na Piknik Europejski do Opola. Has em przewodnim tegorocznego pikniku by o „5 lat Polski w Unii
Europejskiej”. Podczas pikniku mia y miejsce konkursy oraz quizy na temat Unii Europejskiej oraz
wyst py taneczne i muzyczne. Poszczególne delegacje szkól prezentowa y swoimi strojami wybrane
pa stwa Unii Europejskiej. Uczestnicy pikniku z Ujazdu mieli te okazj spotka si podczas imprezy
ze swoimi kole ankami i kolegami z zaprzyja nionego Klubu Europejskiego z Izbicka. Piknik by
okazj do bli szego poznania si i wspólnych zabaw.

12 maja 2009 roku klasa IV a i V a wzi y udzia w jednodniowej wycieczce. Celem wyprawy by o
zwiedzenie dwóch zamków Dolnego
ska- Ksi a i Grodna. Pierwszym etapem na trasie by a wizyta
w zamku Ksi , zwanym Per
ska. Ta trzynastowieczna budowla uchodzi za trzeci pod wzgl dem
wielko ci zamek w Polsce, zaraz po Zamku Królewskim na Wawelu i zamku w Malborku. Doskonale
zachowane wn trza oraz ogromne tarasy ogrodowe zrobi y na zwiedzaj cych du e wra enie. Jedynie
Bia a Dama nie chcia a pozowa do zdj …
Drugim etapem podró y by zamek Grodno znajduj cy si w Zagórzu
skim, miejscowo ci
po onej w pobli u Wa brzycha. Uczestnicy wycieczki, by podziwia ruiny zamczyska, najpierw
musieli zdoby Gór Chojna, na szczycie której wznosi si zamek. Tu równie nie zabrak o
emocjonuj cych wra
; studnia spe niaj ca yczenia, w ska wie a, rycerskie zbroje i armaty,
odowe lochy i tajemniczy ko ciotrup pozostawi y niezapomniane wspomnienia. Niestety, zabrak o
czasu na pobyt nad Jeziorem Bystrzyckim, nad którym biegnie ruchomy most i wzniesiono ponad
czterdziestometrow tam . Na pewno jednak wpiszemy to w plan nast pnej wyprawy.

Szkolny koncert
Dnia 28. maja SP w Uje dzie mia a zaszczyt go ci znanego instrumentalist Bogdana Grada, który
podczas spotkania z dzie mi omawia histori budow i
sposób gry strunowych instrumentów akustycznych i elektrycznych.
Dzieci mog y zobaczy i us ysze charago, banjo, mandolin ba ajk , bouzouki, gitar akustyczn ,
gitar elektryczn . W czasie audycji instrumentalista prezentowa na ró nych instrumentach
popularne utwory znanych kompozytorów min. W. A. Mozarta, M. Theodorakisa,
C. Santana, I.
Berlina, D. A. Roblesa.
Koncert doskonale czy edukacj z zabaw , a przy tym by okazj by dzieci spotka y si ze znanym
wykonawc . By po raz pierwszy w yciu zobaczy y przeró ne instrumenty, dowiedzia y si czego o
historii muzyki a tak e o yciu kompozytorów. Program koncertu u ono tak by pobudza wyobra ni ,
rozwija twórcze my lenie, wra liwo , otwarto , a tak e ukryte w wielu m odych
s uchaczach
talenty muzyczne.
Audycja muzyczna zako czy a si podsumowaniem wiadomo ci w formie konkursu z udzia em
dzieci. Odpowiada y na pytania dotycz ce budowy i nazwy prezentowanych przez artyst
instrumentów, rozpoznawa y równie tytu y granych utworów. Za poprawne odpowiedzi dzieci
otrzyma y nagrody. Na koniec wspólnie z artyst dzieci zagra y na instrumentach perkusyjnych
melodi „Rumba Tico Tico”.

30 maja 2009 roku w szkole zorganizowano dla uczniów Dzie Sportu, po czony z Dniem bez
Przemocy. Rozpocz li my apelem, na którym przedstawiony zosta program dnia oraz nast pi o
uroczyste wr czenie kart rowerowych czwartoklasistom. Ka da z klas otrzyma a przybory do
malowania i zadanie-wykonanie plakatu na temat „ yj zdrowo, bez uzale nie ”. Nast pnie odby si
mecz siatkówki mi dzy dru ynami poszczególnych klas. Szko odwiedzili tak e przedstawiciele
policji, którzy zaprezentowali, m.in. tresur psa policyjnego. Dzie zako czy apel, na którym
wr czono nagrody wszystkim klasom uczestnicz cym w przygotowaniu plakatów.

30 maja w PSP w Uje dzie mia a miejsce wystawa prac uczniów, podsumowuj ca realizowany w roku
szkolnym 2008/2009 na lekcjach j zyka niemieckiego projekt „Tutaj mieszkam!”. Projekt mia na celu
wzmocnienie w ród uczniów poczucia przynale no ci do swojego regionu oraz odkrywanie swojej
„ma ej ojczyzny”. Patronem honorowym projektu jest Pani Helga Brandt, która od dwóch lat wspiera
nasz szko . Na wystawie ogl da mo na by o plakaty, rysunki dzieci, miniatury niektórych miejsc w
Uje dzie, a nawet prezentacje multimedialne i film na temat Ujazdu. Ch tni mogli zakupi specjalny
(dwuj zyczny) numer gazetki szkolnej, która w ca ci po wi cona by a projektowi „Tutaj mieszkam!”.

yj zdrowo-bez uzale nie !
Pod takim has em 30 maja 2009 uczniowie PSP w Uje dzie obchodzili Dzie Sportu po czony z
Dniem bez Przemocy.
Tego dnia uczniowie mogli wykaza si plastycznie przygotowuj c klasowo plakat promuj cy zdrowy
styl ycia, jak równie sportowo, uczestnicz c w rozgrywkach sportowych przygotowanych przez
wuefist Marcina Napieracza. Projekt plastyczny dzia
profilaktycznych mia na celu uodpornienie
jak najwi kszej liczby dzieci od wszelkiego typu uzale nie poprzez dobrowolne i wiadome w czenie
ich do artystycznego zdarzenia. Uczniowie wszystkich klas wspaniale si bawili maluj c swoje wizje
zdrowego trybu ycia, graj c w siatkówk . Wszyscy zostali nagrodzeni grami dydaktycznymi,
ksi kami, napojami i s odyczami. Nagrody sponsorowa Pe nomocnik ds. uzale nie Miasta i Gminy
Ujazd.
Dzie dzia
profilaktycznych i sportowych w PSP zosta równie u wietniony obecno ci policjantów
z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Policjanci: st. asp. Krzysztof Rusin, sier .
Bogumi Ugi ski, m . asp. Przemys aw Kubisz, m . asp. Roman Szabat oraz sier . sztabowy Adam
Tymi ski i pies Brutus promowali bezalkoholowy styl ycia. Uczniowie mogli si przekona na w asnej
skórze, jak widzi i jak chodzi cz owiek pod wp ywem alkoholu nak adaj c mask stymuluj
takie
zachowanie. Du
atrakcj by y pokazy tresury psa tropi cego. Uczniowie uczyli si , jak nale y
zachowa si w chwili ataku zwierz cia, a tak e mogli dotkn i pog aska policyjnego psa tropi cego.
Przedstawiciele policji ch tnie odpowiadali na pytania uczniów, szczególnie dotycz cych tresury i

zachowania si psa Brutusa. To w
konkursie malarskim.

nie policjanci wr czyli na r ce przewodnicz cych klas nagrody w

3 czerwca 2009r. Maria Sus, uczennica klasy Va wzi a udzia w finale XV Konkursu Recytatorskiego
w j zyku niemieckim „M odzie recytuje poezj ”, który odby si w Prószkowie. Celem konkursu jest
popularyzowanie niemieckoj zycznej poezji w ród dzieci i m odzie y. Konkurs cieszy si bardzo
du ym zainteresowaniem w ród uczniów. W bie cym roku w eliminacjach szczebla podstawowego
wzi o udzia 3000 m odych recytatorów. W eliminacjach gminnych – 832 uczniów, w etapie
rejonowym konkursu wzi o udzia 369 recytatorów. Uczennica naszej szko y, Maria Sus, znalaz a
si w ród 70 najlepszych recytatorów, zdoby a tytu finalisty oraz zosta a nagrodzona
specjalnym wyró nieniem jury za ciekaw interpretacj wierszy. Gratulujemy!

Szko a na rowerach
Jazda na rowerze to jeden z najprzyjemniejszych sposobów sp dzania wolnego czasu.
wiat widziany z siode ka rowerowego postrzegany jest zupe nie inaczej. Wysi ek w ony w jazd ma
ogromny wp yw na usprawnienie organizmu na umys oraz na doznania emocjonalne cz owieka. Jest
to tak e doskona y sposób na poznanie okolicy, zbli enie si do natury, przezwyci enie s abo ci i
poznanie w asnej warto ci.
Maj c na uwadze powy sze rady w naszej szkole organizuje si wyjazdy rowerowe w ramach
„Szko y na rowerach”. Pierwsza wycieczka w minionym roku szkolnym odby a si 30.09.08r. Dzieci
odwiedzi y nowe ko cio y w gminie, w Niezdrowicach p.w. w. Jadwigi patronki
ska,
w
Starym Uje dzie p.w. Duch wi tego, w Sieroniowicach p.w. Matki Boskiej Fatimskiej i Jaryszowie p.
w. Matki Boskiej Wniebowzi tej.
Drug wiosenn edycj wyjazdów rowerowych rozpocz li my 03.06.2009r. jad c szlakiem starych
ko cio ów, Micha a Archanio a w Starym Uje dzie, drewnianych ko ció ków w Zimnej Wódce, który
zbudowano ku czci Marii Magdaleny, w Olszowej po wi cony Matce Boskiej nie nej i Kluczu p. w.
El biety W gierskiej.

Ostatnim etapem by wyjazd 09.06.09r. do Balcarzowic gdzie jest kaplica, której patronem jest w.
Krzysztof i Kotulina do ko cio a p. w. Micha a Archanio a. Ko ció w Kotulinie jest ko cio em
parafialnym dzieci z Balcarzowic, które ucz szczaj do naszej szko y.
W czasie ka dej wycieczki jest ognisko, pieczenie kie basek, spotkanie z ciekawymi lud mi. Warto ci,
tradycja, czno z nasz przesz ci to elementy wychowawcze naszych wyjazdów. Opiekunami s
nauczyciele, rodzice jak i osoby niezwi zane ze szko . Wszystkim serdecznie dzi kujemy.

KONIEC ROKU SZKOLNEGO
Nadszed d ugo oczekiwany koniec roku szkolnego. Mam nadziej , e okres wakacji
wykorzystacie jak najlepiej – odpoczniecie od trudów nauki i nabierzecie si
do podejmowania kolejnych wyzwa .
Lata sp dzone w szkole to czas wyt onej pracy, wysi ku, ale te i sukcesów.
Dzi , odbieraj c wiadectwa, egnacie nauczycieli, kole anki i kolegów. Niektórzy
z Was wróc w znane, szkolne mury wraz z pocz tkiem nowego roku szkolnego, inni za
rozpoczn kolejny etap edukacji. Zanim jednak to nast pi, czeka Was zas ony
odpoczynek.
ycz udanych wakacji i powrotu do szko y z rado ci oraz zapa em do dalszej
nauki.

M sto B idli ná w Czechach jest partnerskim miastem dla Ujazdu. Wspó pracuj nie tylko urz dy, ale
równie szko y. 20.06.09r. mieszka cy B idli nej obchodzili wi to miasta. Dla u wietnienia
uroczysto ci zostali zaproszeni nasi uczniowie. Uczennice Anna Bachem, Nicola Cichon, Sandra
Ficek, Wiktoria Jonderko, Katarzyna Lewicka, aneta Michalska, Daria Mosler, Olga Pi tek i Daria
mietana, które wicz taniec wspó czesny zaprezentowa y jako zespó OLTORIA DANCE kilka
uk adów tanecznych. Po wyst pie dziewczyny w czy y si w imprezy proponowane przez go cinnych
gospodarzy, w czasie których nawi za y nowe przyja nie z czeskimi rówie nikami. Obdarowane
prezentami powróci y do domów. Opiek nad dzie mi w czasie wyjazdu pe ni a Halina Kauch.

