ROK SZKOLNY 2011/2012
1 września 2011
Spotykamy się znowu na tej Sali, żeby rozpocząć kolejny rok szkolny po ponad dwumiesięcznej
przerwie. Przez ten czas odpoczęliśmy podczas wakacyjnych wyjazdów, odetchnęliśmy od zeszytów i
podręczników, a teraz, z wielkim żalem żegnając wolne dni, wracamy z zapasem pozytywnej energii,
kolejnymi postanowieniami, a także większą motywacją do nauki w roku szkolnym 2011/2012.
Tymi słowami Pani Dyrektor Jadwiga Pszon - Chwedyna rozpoczęła inaugurację nowego roku
szkolnego w Publicznej Szkole w Ujeździe.

4 września 2011
Dożynki - największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego
trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a
głównie plonu zbóż. Jest to Święto Plonów w czasie, którego dziękuje się za plony i prosi o lepsze w
przyszłym roku. W niedzielę 05.09.09r. ulicami naszego miasta przeszedł barwny korowód
dożynkowy, którego uczestnikami byli również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

16 września 2011
Celem akcji jak zwykle było zbieranie śmieci porzuconych przez bezmyślnych ludzi. W naszej szkole
przeprowadzono ją w dniu 16 września. W akcję zaangażowana została cała społeczność uczniowska
i wszyscy nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej Ujeździe. Uczniowie młodszych i starszych klas
wyruszyli wraz z nauczycielami na wyznaczone wcześniej ulice, aby je posprzątać, udowadniając tym
którzy je zaśmiecili, że są w mniejszości.. Dzieci bardzo chętnie, jak co roku, przystąpiły do sprzątania
najbliższej okolicy. Pełne worki śmieci zgromadziliśmy kontenerach znajdujących się za budynkiem
szkolnym Wszyscy zauważyliśmy, że największymi problemami naszej okolicy, jeśli chodzi o
gospodarkę odpadami są:· dzikie wysypiska śmieci,nagminne wypalanie niebezpiecznych odpadków

we własnych domach przez mieszkańców (palenie plastików) co powoduje zanieczyszczenie
atmosfery szkodliwymi gazami.

19 września 2011
Klasa I pod opieką wychowawczyni Pani Małgorzaty Kasperczyk przystąpiła do II edycji programu "5
porcji warzyw, owoców lub soku" jest to Ogólnopolski program edukacyjny dla klas I-III, oraz do
programu "Klub Bezpiecznego Puchatka".
19 września 2011
Cmentarz Żydowski - kirkut w tłumaczeniu hebrajskim oznacza "dom wieczności","dom światła", "dom
drobów". Na ziemiach polskich Żydzi otrzymali przywileje gwarantujące nienaruszalność i ochronę
cmentarzy w 1264r, za panowania Bolesława Pobożnego. Cmentarz Żydowski w Niezdrowicach zdaje
się być skazany na zapomnienie. Nie wie o nim wielu mieszkańców. To miejsce trudno odnaleźć
ponieważ położony w głębi lasu, kilometr od asfaltowej drogi. 19.09.2011r. wybrali się tam uczniowie
naszej szkoły z nauczycielką Haliną Kauch i panem Adamem Kurpierzem.
21 września 2011
Korzystając z słonecznej pogody uczniowie klas V z nauczycielką Haliną Kauch, Marioloą Cichon
wolontariuszkami wybrali się 21. 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.

26 września 2011
W poniedziałek 26 września 2011r, uczniowie klas I , III a i III b pojechali do Zawadzkiego na
warsztaty florystyczne do kwiaciarni i kawiarni Pani Iwony Kwiatek. Pani Iwona przygotowała dla nas
bardzo ciekawy i bogaty program warsztatów, które obejmowały: zabawy integracyjne z uczniem i
nauczycielem, savoir- vivre dla dzieci, czyli jak zachować się w kawiarni, warsztaty florystyczne, w
ramach, których dowiedzieliśmy się skąd się wzięły wianki- powitanki, jak zaprojektować wianek i jak
go wykonać. Potem każdy z nas miał okazje zrobić samodzielnie wianek. Na koniec na wszystkich
czekała słodka niespodzianka. Uczniowie samodzielnie wykonywali deser lodowy, a potem wspólnie
degustowali. Wszyscy zadowoleni , ze swoimi wiankami wieczorem wrócili do domów. Na pewno
jeszcze kiedyś odwiedzimy sympatyczną Panią Iwonę.

27 września 2011
Pan Bernard Kasperczyk przystąpił do nowego projektu edukacyjnego PCPSI -Owce w Sieci, który
będzie realizowany w klasie pierwszej.
28 września 2011
Dnia 28 września 2011 roku, uczniowie klas: IV, V a, V b wraz z wychowawcami wyjechali na
wycieczkę do opolskiego ZOO. Na miejscu czekał na nich przewodnik, który oprowadzał ich po ZOO i
opowiadał o pochodzeniu zwierząt. Po bardzo ciekawej lekcji z przewodnikiem samodzielnie zwiedzali
kolejne stanowiska ze zwierzętami. Po kilku godzinach zwiedzania wrócili do domu Wszyscy byli
zadowoleni. Mają nadzieje, że to nie ostatnia taka wspólna wycieczka.

3 października 2011
W dniu 3.X.2011r uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej pojechali pod opieką nauczyciela
wychowania fizycznego Marcina Napieracz autobusem do Kędzierzyna – Koźla na inaugurację Plus
Ligi mężczyzn pomiędzy Zaksą Kędzierzyn- Koźle – FART Kielce . Mecz rozpoczął się o 18.00. W
czasie meczu nasi uczniowie głośno dopingowali naszym siatkarzom. Mecz był bardzo wyrównany.
Atmosfera na meczu była bardzo fajna ponieważ na trybunach zasiadło 4 tys. kibiców. Mecz
zakończył się wygraną naszego klubu z Opolszczyzny 3:1.Po meczu uczniowie mieli przyjemność
pogratulować swoim siatkarzom i życzyć im dalszych wygranych meczy w Plus Lidze jak również w
Lidze Mistrzów.
8 października 2011
8 pażdziernika 2011r odbyły się Powiatowe Zawody w biegach przełajowych w Strzelcach Op. Naszą
szkołę reprezentowali uczniowie: Wiktoria Kainka, Paulina Małota, Michał Rudner, Oliwia Kałuzny ,
Jakub Kotucz
Dziewczyny pokonywały dystans 1000m, i zajęły następujące miejsca:
Wiktoria Kainka 1000m – III miejsce w powiecie
Małota Paulina 1000m - V miejsce w powiecie
Oliwia Kałużny 1000m- VII miejsce w powiecie
Chłopcy pokonywali dystans 1500m, i zajęli następujące miejsca:
Jakub Kotucz 1500m- II miejsce w Powiecie
Michał Rudner 1500m- XVI miejsce w Powiecie
Wiktoria Kainka, Paulina Małota i Jakub Kotucz awansowali do Wojewódzkich Zawodów w Biegach
Przełajowych.
11 października 2011
W dniu 11 października w naszej szkole został zorganizowany apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Apel przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pana Marcina Napieracza. Na apelu oprócz
przedstawienia uczniowie składali wiele życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wręczyli
piękne laurki. Na zakończenie pani dyrektor Jadwiga Pszon Chwedyna wręczyła nagrody dyrektora
wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom obsługi. W dniu tym było radośnie i uroczyście.

12 października 2011
W dniu 12 października Pani Joanna Hermanowicz i Pan Dariusz Ciapa przystąpili do programu
"ŚLADY PRZESZŁOŚCI. UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI" .
27 października 2011
27 października 2011 roku gościliśmy w progach naszej szkoły przyszłych pierwszoklasistów. Przyszli
uczniowie mieli możliwość poznania szkoły oraz uczestniczenia w przygotowanych specjalnie na tą
okazję zajęciach przygotowanych przez Panią Małgorzatę Kasperczyk.
28 października 2011
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Dni pamięci o tych, co już odeszli,
których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzenie w te dni grobów swoich bliskich,
zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Uczniowie naszej szkoły pod opieką Haliny Kauch
uporządkowali miejsca wiecznego spoczynku znajdujące się na terenie naszej miejscowości. Młodsze
dzieci ze swoimi paniami złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobach żołnierzy, nauczycieli i kapłanów.
Święto Zmarłych to również dobry moment na refleksje, także nad własnym życiem, nad przeszłością i
przyszłością, dlatego cała społeczność szkolna uczestniczyła w wieczernicy zatytułowanej „Którędy do
Ciebie…” Uwiecznieniem całości były znicze z modlitwami za bliskich zmarłych umieszczone na
specjalnie wyznaczonym miejscu. Nad oprawą muzyczną czuwała Ewelina Ogaza.

8 listopada 2011
„Dzień Zdrowego Śniadania” pod takim hasłem od rana uczniowie klas młodszych przystąpili do zajęć
szkolnych. 8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Śniadanie to
najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się
podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!
Uczniowie wraz z wychowawcami i bardzo aktywnej pomocy rodziców przygotowywali a następnie
wspólnie spożywali obfite śniadanie w swoich klasach.

9 listopada 2011
W dniu 9.11.2011 r. młodzież szkolna wzięła udział w uroczystym apelu z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości. Aby zaznaczyć, jak ważne to święto, wszyscy pojawili się w strojach galowych, a
uroczystość uświetniła obecność pocztu sztandarowego ze sztandarem szkoły. Część artystyczną
przygotowała klasa VI b ze swoim wychowawcą panią Gizelą Gorki, a nad oprawą muzyczną czuwała
pani Mariola Cichoń. Tegoroczny apel odbył się pod hasłem „Droga do wolności”. Z montażu słownomuzycznego młodzież miała okazję dowiedzieć się, jakie powstania zbrojne podejmował naród polski
w celu uzyskania upragnionej niepodległości oraz kto stał na ich czele. Niewątpliwą atrakcją było
przypomnienie wszystkim pieśni powstańczych i patriotycznych z tamtych czasów.

10 listopada 2011
Uczniowie klasy IIIB wraz z wychowawcą Anną Kolenda odpowiedzieli na apel Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego i wykonali własnoręcznie biało-czerwone kotyliony. W ten sposób uczcili
93. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wykonanie kotylionów poprzedziła lekcja, na
której uczniowie zapoznali się z historią Polski w czasach niewoli oraz z tym, jak wyglądała jej droga
do wolności.
10 listopada 2011
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 10.11.2011 r. Już od godziny 9:00 na sali
gimnastycznej w napięciu czekali na swoje pociechy zniecierpliwieni rodzice i zaproszeni goście.
Uczeń klasy VI przywitał wszystkich i poprosił kolegów z III klasy o wprowadzenie przejętych swoją
rolą pierwszaków. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali przygotowany specjalnie na tę
okoliczność program artystyczny, po którym nastąpił ceremoniał ślubowania na ucznia Publicznej
Szkoły Podstawowej w Ujeździe oraz wręczenia książeczek SKO. Uczniowie klas III wręczyli swoim
młodszym kolegom i koleżankom upominki w postaci zakładek do książek. Po zakończeniu
uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

13 listopada 2011
W niedzielę 13.XI.2011r w Hali Sportowej w Strzelcach Op. odbył się II Wojewódzki Turniej Mini Piłki
Siatkowej Dziewcząt i Chłopców pod hasłem „Siatkówka Nauka Plus Wychowanie”, w którym brali
udział uczniowie klas piątych:
Dziewczęta: Gruntkowska Magda, Kolus Ewa, Kałużna Oliwia,
Chłopcy: Duk Marcin, Kałużny Michał, Michał Wantuch.
W Turnieju uczestniczyło 7 zespołów dziewcząt, oraz 14 zespołów chłopców. Nasze dziewczęta
zdobyły II miejsce w Turnieju, natomiast chłopcy zdobyli 10 miejsce. Turniej stał na bardzo wysokim
poziomie o czym świadczy liczebność drużyn. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Trenerem naszych siatkarzy jest Napieracz Marcin. Patronatem Turnieju był UKS „Karo” Strzelce
Opolskie
21 listopada 2011
21 listopada 2011 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji konkursu „Śląskie
śpiewanie”. W kategorii solistów wystąpiła Angelika Gala, zdobywając II miejsce. Angelika zaśpiewała
piosenkę „Na Abrahama”, a przygotowywała ją pani Gizela Gorki. W kategorii zespołów wokalnych II
miejsce zajęła grupa uczniów z klasy Va i Vb: Patrycja Biber, Dominika Ciapa, Magdalena
Gruntkowska, Julia Jarosz, Michał Kałużny, Jakub Kotucz, Nicola Lucyga, Krystyna Paruzel, Piotr
Paruzel, Wiktoria Pawletko, Dawid Treffoń, Wiktoria Wagner. Uczniowie ci zaprezentowali piosenkę
„Ujazd to my”, nawiązującą do zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, a przygotowały ich
panie Mariola Cichon i Małgorzata Sopała. Uczniowie z klasy II i III Szkoły Filialnej w Sieroniowicach
pod opieką pani Grażyny Janiczuk zaśpiewali i zagrali na instrumentach piosenkę „Murzynek Bambo”,
zdobywając IV miejsce.

25 listopada 2011
25 listopada to Światowy Dzień Pluszowego Misia. Nasza szkoła również włączyła się obchody tego
święta. W związku ze świętem w bibliotece szkolnej została zorganizowana wystawa biblioteczna pt „
W krainie Misiolandii”. Była to ekspozycja pluszaków przyniesionych przez młodsze dzieci, książek o
misiach oraz innych ciekawych materiałów treściowo związanych z niedźwiadkami. Dodatkowo
wystawę wzbogaciły różnorodne obrazki o misiach oraz ciekawe prace plastyczne, które uczniowie
klas I- III wykonywali przez kilka dni w świetlicy szkolnej. Starsi uczniowie mogli poczytać na temat
różnych gatunków prawdziwych niedźwiedzi ( brunatny, polarny, grizzly, panda, koala) a także o
niedźwiedziach w gwiazdozbiorach( Mała i Wielka Niedźwiedzica).
Celem całego przedsięwzięcia było m. in. zapoznanie uczniów z historią powstania
pluszowego misia, przedstawienie sylwetek misiów - literackich bohaterów, ukazanie, że miś jest
najlepszym przyjacielem dziecka, rozwijanie zainteresowań książką i integracja społeczności szkolnej.
Oprócz zwiedzania wystawy uczniowie mogli też wziąć udział w mini konkursie wiedzy o misiach.
Aktywność i zaangażowanie wszystkich dzieci została nagrodzona cukierkami. Na zakończenie misie i
ich właściciele zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
W tym dniu uczniowie klas I przyszli na lekcje w towarzystwie swojego pluszowego ulubieńca.
Pod kierunkiem wychowawczyni Pani Małgorzaty Kasperczyk również uczciły maskotki, biorąc udział
w ciekawych zajęciach klasowych.

30-5 grudnia 2011
Akcja biblioteczna pod nazwą „Kiermasz taniej książki” ma już w naszej szkole kilkuletnią tradycję.
Cieszy się stale dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a także pośród grona
nauczycielskiego i innych pracowników szkoły.
W bibliotece uczniowie mogli wybierać z bogatej oferty książek dostarczonych przez Księgarnię i
Hurtownię Taniej Książki z Tuliszkowa (Żychlin/ Wielkopolska). Była to głównie literatura dla dzieci i
młodzieży. Dzieci mogły znaleźć dla siebie coś z klasyki bajek i wierszyków, baśni, legend polskich
oraz wiele innych pozycji. Oprócz wymienionych, dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród uczniów
klas młodszych książki do uzupełniania i kolorowania. Uczniowie klas IV-VI zwracali uwagę na lektury,
albumy, atlasy z historii i przyrody oraz inne serie popularnonaukowe. Nie zabrakło też nowości
wydawniczych, książek edukacyjnych dla młodzieży i poradników.Choć nie wszyscy są miłośnikami
książek to dla każdego znalazły się jakieś kolekcje. Zorganizowanie tego typu imprezy bibliotecznej to
najlepszy sposób do zachęcania uczniów, aby w wolnym czasie „pochłaniali” lektury i inne
opowiadania zamiast bezczynnego siedzenia przed komputerem. Książki nie są tylko przeznaczone
do nauki i wiedzy, ale także bawią i są rozrywką, jeśli odpowiednio zachęci się czytelników.
Dodatkowym atutem przedsięwzięcia była możliwość zakupu miłego upominku dla bliskich z okazji
zbliżających się Mikołajek jak również Świat Bożego Narodzenia.Kiermasz poprowadziła pani
bibliotekarka Ewelina Ogaza, która przyglądała się sukcesowi tej wyprzedaży. W kiermaszu ochoczo i
z zaangażowaniem pomagały uczennice klas VI a i VI b.

6 grudnia 2011
6 grudnia jak co roku do naszej szkoły zawitał Święty Mikołaj. Każde dziecko otrzymało od Mikołaja
paczuszkę ze słodyczami.
11 grudnia 2011

„W Betlejem Panna zrodziła Syna!
Jest to Syn Boży i Odkupiciel
oczekiwany od lat tysiąca.”
Tą radosną nowiną powitano gości, którzy 11 grudnia 2011 roku przybyli do Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe. W specjalnie przygotowanej na tę uroczystość sali
gimnastycznej uczniowie pod opieką Pani Haliny Kauch odegrali jasełka. Treść widowiska związana
była oczywiście z Bożym Narodzeniem. Przez odświętnie udekorowaną scenę przewinęła się cała
plejada biblijnych postaci w niezwykłych kostiumach; byli więc aniołowie z olbrzymimi skrzydłami,
pastuszkowie, Józef oraz Maryja. W odświętny nastrój wprowadził przybyłych także chór śpiewający
kolędy w języku polskim, niemieckim i angielskim. Uroczystość dopełnił występ niezwykle
utalentowanych uczniów szkoły, którzy na różnych instrumentach wykonali znane wszystkim kolędy.
W holu szkoły, przy dużym współudziale rodziców uczniów, zorganizowano kiermasz
bożonarodzeniowy. Wyeksponowano nie tylko ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, kartki z
życzeniami, ale również pierniczki i domowe ciasteczka. Można było także w prawdziwie rodzinnej
atmosferze zjeść kawałek ciasta i wypić kawę lub herbatę w przygotowanej kawiarence. To niezwykłe

wydarzenie na pewno wprowadziło wszystkich przybyłych w świąteczną atmosferę. Naprawdę
pachniało Wigilią.....

12 grudnia 2011
12 grudnia 2011 roku uczniowie klas IV-VI pod opieką pani Joanny Hermanowicz i pani Eweliny
Ogaza wzięli udział w przedstawieniu teatralnym pt. „MITY REAKTYWACJA”. Widowisko
przygotowane przez Teatr Współczesny w Krakowie odbyło się w Domu Kultury „Chemik” w
Kędzierzynie-Koźlu. To spektakl, w którym publiczność razem z głównym bohaterem odbywa
niezwykłą podróż w antyczny świat bogów i herosów. Akcja przedstawienia rozpoczyna się w dalekiej
przyszłości, w roku 2299, gdy historia ludzkości została zapisana w pamięci Centralnego Komputera
Ziemskiego. Książki całkowicie zastępuje sieć serwerów internetowych, z których ludzie czerpią
wiedzę o swoich przodkach. Kiedy na jednym z serwerów pojawia się wirus wymazujący dane historii
starożytnej, dzieje ludzkości są zagrożone unicestwieniem. W wirtualny świat mitologii wyrusza
specjalny agent, z misją naprawienia systemu. Od niego zależeć będą losy świata. Komediowy
scenariusz oraz zaskakujące efekty specjalne to niezaprzeczalne atuty tego przedstawienia.„MITY
REAKTYWACJA” to spektakl, który budząc wyobraźnię młodego widza, odkrywa przed nim tajemnice
świata mitologii.
20 grudnia 2011
20 grudnia 2011 roku gościliśmy w progach naszej szkoły przyszłych pierwszoklasistów. Przyszli
uczniowie przyszli z życzeniami świątecznymi do klasy pierwszej. Wizyta zakończyła się wspólnym
śpiewaniem kolęd.
Dnia 20 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w naszej szkole wigilię osobom samotnym
mieszkającym w naszej gminie zaś uczniowie naszej szkoły mieli okazję zaprezentować Jasełka i
kolędy.
11 stycznia 2012
Zima to bardzo ciężki okres dla wszystkich zwierząt, zwłaszcza tych bezdomnych i mieszkających w
schronisku. Co roku, od kilku lat w PSP w Ujeździe - kółko przyrodnicze, którego opiekunem jest
Mariola Cichon organizuje akcję „Pełna miska dla schroniska”. Celem akcji jest zbiórka żywności dla
psów bezdomnych i mieszkających w Schronisku w K.Koźlu. Uczniowie klas I-VI aktywnie włączyli się
do akcji. Wspólnie zebraliśmy87 kg żywności: karmy dla psów, kasze, ryż, makarony, puszki z

mięsem, zabawki dla szczeniąt. Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej żywności, pojechali wspólnie z
p. Mariolą Cichon do Schroniska, aby przekazać wspólnie zebrane dary. Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczniom naszej szkoły, którym los zwierząt nie jest obojętny.
15 luty 2012
15 lutego 2012 roku w naszej szkole odbył się konkurs „Mistrz pięknego czytania wierszy Adama
Mickiewicza” zorganizowany w ramach Dni Patrona Szkoły. Uczniowie klas II-III oraz IV-VI popisywali
się swoimi umiejętnościami w opanowaniu techniki żywego słowa. Pod czujnym okiem organizatorek
konkursu: Pani Bożeny Malosek, Eweliny Ogazy i Joanny Hermanowicz, zmagali się z recytacją
niełatwych utworów naszego narodowego wieszcza. Jury oceniało płynność czytania, poprawność,
wyrazistość, tempo oraz brało pod uwagę ogólny wyraz artystyczny.
10 marzec 2012
W dniu 10.03.2012 odbył się II Międzywojewódzki Turniej w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt o Puchar
Burmistrza Toszka, w którym uczestniczyły następujące drużyny: PSP Kotulin, SP nr 4 Strzelce
Opolskie, PSP Wielowieś, PSP Ujazd. Rozgrywki rozegrano systemem każdy-z każdym. Rywalizacji
końcowej zwyciężyła PSP Kotulin, II miejsce zdobyła PSP Ujazd, III miejsce PSP Wielowieś, IV
miejsce SP nr S Strzelce Opolskie. Na zakończenie turnieju rozdano dyplomy , puchary,
podziękowania dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz pamiątki związane z Kotulinem. Na
turnieju również obecni byli rodzice uczniów, przedstawiciel Rady Miejskiej Toszka , oraz dyrekcja
szkoły z Kotulina. Zawody stały na wysokim poziomie . Trenerem drużyny z PSP Ujazdu jest
Napieracz Marcin.
20 marzec 2012
Dnia 27 lutego na sali gimnastycznej gimnazjum w Ujeździe odbyły się gminne zawody w tenisie
stołowym chłopców oraz dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy na II
Mistrzostwach Szkoły zajęli czołowe trzy lokaty. Wśród dziewcząt Angelika Wientzek, Dominika
Garbas oraz Oliwia Kałużna, natomiast chłopcy wystąpili w składzie Jakub Biliński, Mateusz Więcek, a
także Marcin Klyta.
Nasze dziewczęta bo bardzo dobrej, skutecznej grze zdobyły pierwsze miejsce awansując do
zawodów powiatowych. Drużyna chłopców po bardzo wyrównanym i emocjonującym pojedynku uległa
minimalnie drużynie z Olszowej 3 do 2 i zajmując drugą pozycję odpadła z dalszej rywalizacji.
Zawody powiatowe odbyły się 8 marca w Strzelcach Opolskich. Uczennice naszej szkoły po
raz kolejny zaprezentowały się bardzo dobrze, zdobywając drugą lokatę, która dała naszej drużynie
awans do półfinałów wojewódzkich. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła gra Angeliki Wientzek oraz
Dominiki Garbas, dzięki którym dziewczyny znalazły się w najlepszej 16 szkół z naszego
województwa. Swój udział w awansie miała także nasza najmłodsza zawodniczka Oliwia Kałużna.
Półfinały wojewódzkie zostały zorganizowane w Chocianowicach dnia 15 marca. Poza naszą
drużyną były jeszcze drużyny z Opola, Chocianowic oraz z Racławiczek. Poziom zawodów stał na
bardzo wysokim poziomie. Walka była zacięta i często o wyniku końcowym decydowały końcówki
poszczególnych setów. Tym razem naszym dziewczętom zabrakło trochę szczęścia i ostatecznie
mimo bardzo dobrej gry i ambitnej postawy zajęły 4 miejsce i nie zdołały awansować do turnieju
finałowego.
Jednakże wynik jaki osiągnęły zawodniczki zasługuje na uznanie oraz duże, duże brawa.
23 marzec 2012
22. 03. 2012r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe odbył się etap gminny Konkursu
Recytatorskiego w Języku Niemieckim „Młodzież recytuje poezję”, w którym wzięli również udział
uczniowie naszej szkoły. Dla najmłodszych recytatorów z klas I-III etap gminny był ostatnim etapem
rywalizacji. Starsi uczestnicy konkursu walczyli o zakwalifikowanie się do etapu rejonowego.
Uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze poradzili sobie z recytowaniem wierszy w języku niemieckim,
o czym świadczą poniższe wyniki:
Klasy I-III: Paulina Wątroba – II miejsce

Oliver Miś, Natalia Mosler – III miejsce
Markus Kiebel, Łukasz Zimon – udział
Klasy IV-VI: Dominika Wątroba, Marcin Klyta – II miejsce
Julia Jarosz – III miejsce
Aleksandra Gorki – IV miejsce
Paulina Małota, Marek Konieczny – udział
Dominika Wątroba, Marcin Klyta, Julia Jarosz oraz Aleksandra Gorki wezmą udział w etapie
rejonowym konkursy, który odbędzie się w maju. Trzymamy kciuki!
3 kwietnia 2012

4 kwietnia 2012
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 4 kwietnia 2012 roku w naszej szkole odbyło się
przedstawienie pasyjne. W oparciu o przekaz ewangeliczny młodzi aktorzy pod kierunkiem Pani
Haliny Kauch przygotowali inscenizację ukazującą mękę Jezusa Chrystusa. W jej realizacji pomagała
także Panie: Mariola Cichon, Anna Kolenda, Ewelina Ogaza oraz pozostali pracownicy szkoły.
Wystawione Misterium to nie tylko zwykłe przedstawienie. To opowieść najważniejszej historii w
dziejach ludzkości, a zarazem tego, w co wierzymy. Inscenizacja pozwala zbliżyć się do wydarzeń,
które miały miejsce 2000 lat temu. Daje możliwość ponownego spojrzenia na siebie oraz
zastanowienia się nad tym, jaką dla nas wartość ma śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Widowisko
zaprezentowane przez uczniów z klas od czwartej do szóstej wzbogacono występem chóru, który
wykonał pieśni tradycyjne, współczesne oraz zaczerpnięte z psalmów biblijnych.

16 kwietnia 2012
Uczniowie naszej szkoły Wiktoria Kainka, Wiktoria Wagner i Piotr Osadnik biorą udział w konkursie
zorganizowanym przez WODiP o nazwie „WODiP owe OSCARY”. DO komisji wysłane zostały
materiały w postaci filmu i plakatu o naszej szkole. Czekamy na rezultaty pracy wykonanej przez
uczniów i życzymy szczęścia. Uczniowie prace wykonywali pod okiem Pani Jadwigi Pszon Chwedyny i
Pana Bernarda Kasperczyka.

17 kwietnia 2012
"ŚLADY PRZESZŁOŚCI" to program ogólnopolski, organizowany przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej, która jest niezależną instytucją edukacyjną. Główną ideą programu jest to, by
uczniowie wyruszyli w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych przedmiotów
codziennego użytku, fascynujących historii. Odkryte obiekty, miejsca biorą pod swoją opiekę i dbają,
by pamięć o nich nie zagineła. Uczniowie naszej szkoły pracowali w tym roku na projektem
"STUDZIONKA - ŚLĄSKA WODZICZKA" i zajmowali się popularyzacją wiedzy na tematkościoła pod
wezwaniem Nawiedzenia NajswiętszejMarii Panny oraz znajdującego się tam źródełka wody o
cudownych właściwościach.. Uczniowie: Karolina Azarczyk, Dominika Ciapa, Magdalena
Gruntkowska, Agnieszka Marek, Katja Niszalke, Laura Jąderko,Jaśmina Michałów,Dominika Wątroba,
Angelika Wientzek oraz Jakub Żołowicz, przygotowali kartę zabytku, wykonali prezentację
multimedialną oraz przygotowaliwystawę zdjęć, dokumentujących zabytek. Zwieńczeniem ich pracy
jest film będący kompendium wiedzy o tym wspaniałym, często niedocenianym przez najbliższych
mieszkańców miejscu. Działania uczniów objeli opieką Pani Joanna Hermanowicz i Pan Dariusz
Ciapa.
20 kwietnia 2012
Projekt „Zaczarowany Świat” jest projektem WODiP – owskim realizowanym przez trójkę naszych
nauczycieli : Panią Małgorzatę Kasperczyk, Panią Annę Kolenda i Panią Mariolę Cichon. Celem
głównym projektu jest wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie, jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem

narzędzi TIK poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów szkół
o utrudnionym dostępie do edukacji.

22 kwietnia 2012
22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. W tym roku w naszej szkole wyjątkowo obchodziliśmy
go 25 kwietnia. Klasa IV pod opieką Pani Małgorzaty Sopała, Pani Barbary Sotor i Pani Joanny
Hermanowicz wybrała się na niezwykle ciekawą wycieczkę na Górę Świętej Anny. Dzieci wędrowały
po terenie parku krajobrazowego z Żyrowej przez rezerwat „Lesisko”. W wycieczce towarzyszył
uczniom przewodnik, pracownik parku, Pani Elżbieta Ozimska, która w sposób bardzo ciekawy
opowiadała o faunie i florze rezerwatu. Długość trasy wynosiła6 km. Ścieżka rozpoczyna się w
centrum Żyrowej przy zabytkowej kaplicy z ok. 1800 r. Naprzeciw rośnie rozłożysty dąb szypułkowy,
posadzony w 1911 r. na pamiątkę pobytu cesarza Niemiec Wilhelma II. Stąd udaliśmy się do pałacu w
Żyrowej, a następnie w okolice kościoła pw. św. Mikołaja, gdzie znajdują się aż trzy pomniki przyrody.
Później zagłębiliśmy się już w las bukowy, zwany Lesiskiem. Występuje tam mnóstwo gatunków roślin
chronionych, które uczniowie mogli obserwować. Wycieczka zakończyła się ogniskiem w amfiteatrze
na Górze Świętej Anny.
25 kwietnia 2012
Dnia 25 kwietnia 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im .Adama Mickiewicza w Ujeździe 27
uczniów klas I-III przystąpiło do Powiatowego Konkursu Matematycznego na szczeblu szkolnym.
Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: Martyna Dudziec-Paprota – przewodnicząca, Anita Weber,
Małgorzata Kasperczyk i Anna Kolenda – członkowie, oceniła prace uczestników eliminacji, spośród
których do miejsko/gminnego etapu konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:
klasa I.- Szymon Kalisz, Jan Oronowicz, Kamil Bachor, Julia Buchta i Oliver Misz,
klasa II – Kamil Masztakowski, Mateusz Lazarek, Dominik Piątek, Julia Jucha
i Oliwier Jarosz,
klasa III – Arnold Kocurek, Natalia Mosler, Emilia Piątek, Bartosz Sosnowicz, Paweł Gołąbek i Michał
Oronowicz.
Pani dyrektor Jadwiga Pszon -Chwedyna w obecności członków komisji podziękowała wszystkim
uczestnikom za udział w konkursie, a uczniom, którzy zakwalifikowali się do Powiatowego Konkursu
Matematycznego na szczeblu miejsko/gminnym złożyła gratulacje i wręczyła dyplomy.

27 kwietnia 2012
27.04.2011 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja .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 uczniowie w bardzo przystępny sposób przekazali historię uchwalenia

Konstytucji 3Maja objaśniając w ten sposób trudne pojęcia związane z tym wielkim wydarzeniem. Na
koniec zaśpiewali piosenkę „ Witaj majowa jutrzenko” i krótkim podsumowaniem zakończyli apel.

9 maja 2012
W Rybniku to pierwszy park w Polsce w którym dinozaury po wielu milionach lat powróciły do życia. W
parku umieszczono kilkadziesiąt dinozaurów naturalnej wielkości. Część z nich porusza się i wydaje
głosy. Natomiast w bajkowej krainie zobaczyć można najprawdziwszy dom na kurzej nodze, zajrzeć
do chatki z piernika przywitać się z Baba Jagą, wejść do smoczej jamy, spotkać kota w butach i innych
bohaterów bajek. Wszystkie te cuda miały okazję zobaczyć uczniowie klasy pierwszej i uczniowie
szkoły filialnej z Sieroniowic.

10 maja 2012
Dziewiątego maja Angelika Wientzek, Magdalena Gruntkowska, Dominika Garbas, Ewa Kolus,
Karolina Azarczyk, Iwona Szymroszczyk, Aneta Zych, Agnieszka Marek, Wiktoria Wagner, Ewelina
Socha, zagrały w Finale Wojewódzkim piłki siatkowej dziewcząt w Łubnianach zdobywając IV miejsce.
W finale brały udział drużyny PSP Domaszowice, PSP Chróscice, PSP Łubniany, PSP Ujazd. Grano
systemem każdy z każdym. Uczennice pod okiem wuefisty Marcina Napieracza jeszcze w marcu
wywalczyły II miejsce w półfinale wojewódzkim w Chróscicach, ta lokata dała im przepustkę do Finału

Wojewódzkiego. Młode uczennice pokazały że potrafią grać w piłkę siatkową. W całych eliminacjach
brało udział 24 szkoły podstawowej. Gratulujemy dziewczętom udziału w Finale Wojewódzkim.

17 maja 2012
17 maja 2012 nasza szkoła gościła Panią Helgę oraz Pana Michaela Brandt, którzy przybyli do
Ujazdu, aby zobaczyć i ocenić efekty projektu edukacyjnego „Europa”. Państwo Brandt od 6 lat
wspierają szkołę w Ujeździe poprzez zakup książek, gier, płyt, filmów, pomocy dydaktycznych, pomoc
w przeprowadzaniu projektów oraz organizowanie szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego.
17 maja Państwo Brandt uczestniczyli w „Dniu Europejskim”, który w tym roku miał inny, niż zazwyczaj
charakter. Uczniowie pracowali w tym dniu metodą „stacji uczenia się”. Ich zadaniem było wykonanie
17 zadań, dzięki którym dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat Europy oraz Francji, kraju,
który szkoła w Ujeździe wylosowała dwa lata temu, przystępując do projektu. Dzieciom najbardziej
podobała się stacja, przy której mogli spróbować specjałów kuchni francuskiej oraz zadanie
polegające na ułożeniu z kartonów modelu wieży Eiffla. Uczniów, którzy w ostatnich dwóch latach brali
aktywny udział w projekcie Państwo Brandt zaprosili na jego podsumowanie do Raszowej.(

18 maja 2012
18 maja 2012 w szkole podstawowej w Raszowej odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli
10 szkół, które objęte są patronatem Pani Helgi Brandt oraz jej fundacji „Anna – Zukunft für Kinder“.
Przez ostatnie 2 lata szkoły te brały udział w realizacji projektu edukacyjnego „Europa”. Dzieci pod
okiem nauczycieli j. niemieckiego: pani Gizeli Gorki oraz pani Małgorzaty Sopały poznawały
informacje na temat Unii Europejskiej oraz dokładniej zajmowały się jednym z jej członków. Dla szkoły
w Ujeździe była to Francja. Podczas spotkania w Raszowej poszczególne szkoły prezentowały efekty
swojej pracy: były tańce, śpiewy, przedstawienia, stoiska z tradycyjnymi potrawami, quizy, konkursy i
zabawy. Po części oficjalnej dzieci wzięły udział w festynie europejskim oraz w rozgrywkach
sportowych: był park linowy, ścianka wspinaczkowa, kule wodne, nauka żonglowania, pokaz
szczudlarzy, nauka tańca irlandzkiego i wiele innych atrakcji. Organizatorzy zadbali także o
poczęstunek: na dzieci czekały darmowe drożdżówki, lody, pizza, napoje oraz tradycyjne potrawy z
różnych krajów europejskich. Odbyły się także mini mistrzostwa w piłce nożnej, w których drużyna z
Ujazdu zajęła 3 miejsce. Festyn zakończył się odśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej oraz
zjedzeniem wielkiego europejskiego tortu. Sponsorem wszystkich atrakcji byli Państwo Brandt.

22 maja 2012
22 maja 2012r. uczniowie klas IV – VI wybrali się z biurem podróży „INDEX” z Katowic na dwudniową
wycieczkę do Bochni i Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Najpierw dzieci zwiedziły renesansowo –
barokowy zamek bastionowy w Nowym Wiśniczu. Później spędziły czas w przygodowo – edukacyjnym
parku rozrywki w Borku. Na terenie parku dzieci zobaczyły fantazyjną miniaturę kopalni soli w Bochni,
zamek magnacki, wioskę górniczą, osadę kupiecką, statek transportowy oraz wiele innych budowli z
okresu kiedy sól była równie cenna jak złoto. Całość została zaprojektowana jako przestrzenny
labirynt, który uczniowie mieli okazję pokonać. Kolejną atrakcją wycieczki był zjazd do kopalni soli w
Bochni i nocny pobyt w komorze Ważyn. Nocy spędzonej250 metrów pod ziemią towarzyszyły
dodatkowe atrakcje w postaci przejazdu podziemną kolejką, zjazdu 140 metrową zjeżdżalnią, gry w
piłkę na podziemnym boisku oraz zabawy na parkiecie podziemnej dyskoteki. W czasie pobytu dzieci
skorzystały także z najgłębiej na świecie znajdującej się restauracji oraz nowej ekspozycji
multimedialnej.
Drugi dzień wycieczki zaczął się od zwiedzania prawie1000 m podziemnego labiryntu wiodącego
przez bajkowe w wystroju i ukształtowaniu sale i korytarze Jaskini Wierzchowskiej. Po posiłku w MC

Donaldzie uczniowie zwiedzili jeszcze Muzeum Afrykanistyczne w Olkuszu oraz wybrali się na
Pustynię Błędowską. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domu.

30 maja 2012
Uczennica, Agnieszka Marek, zajęła I miejsce w XVIII Konkursie Ortograficznym o Puchar
Burmistrza Strzelec Opolskich. Międzygminny finał konkursu odbył się 30 maja 2012 roku w
Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe. Uczestnicy musieli
wykazać się ogromną wiedzą dotyczącą poprawności ortograficznej. Zwyciężczyni oprócz
cennej nagrody w finale rywalizacji otrzymała puchar, który w szkole zostanie aż do
rozstrzygnięcia przyszłorocznej edycji konkursu.

4 czerwca 2012
Trójka naszych uczniów Wiktoria Wagner, Wiktoria Kainka i Piotr Osadnik zdobyli II
miejsce w wojewódzkim finale Konkursu WODIP - owskie OSCARY.
GRATULUJEMY !!!
14 czerwca 2012
Akcja "Warto być dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca
w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania
prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem I edycji akcji był konkurs, skierowany do uczniów,
który szkoła prowadziła samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną –
rowerem górskim marki KROSS. Od początku semestru dzieci konkurowały na to ile zrealizują dobrych
uczynków w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy,
szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na
koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał się
najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły został rozlosowany rower. W naszej szkole rower
wylosowała uczenica klasy V a.

29 czerwca 2012
uroczystość przekazania sztandaru szkoły i ślubowanie
przez szóstoklasistów oraz wręczenie nagród uczniom za osiągnięcia sportowe i artystyczne.

W dniu 23.06. odbyła się w naszej szkole

W dniu 29.06. odbyła się w naszej szkole

uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012.

