ROK SZKOLNY 2012/2013
3 września 2012
W dniu 3 wrześńnia o godz. 8.00 Pani Dyrektor mgr inź. Jadwiga Pszon -Chwedyna dokonała
inauguracji roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe.

9 września 2012
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 09 września ulicami naszego miasta przeszedł barwny korowód
dożynkowy, którego uczestnikami byli również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

13 września 2012
13 września odbyła się pogadanka dla uczniów klas I-III na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Policjanci przygotowali dla dzieci krótkie filmiki oraz zdjęcia, które przypomniały najmłodszym
uczniom, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, jak reagować na zaczepki nieznajomej osoby, jak

zachowywać się, gdy są same w domu. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowanki z
przykładami bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

14 września 2012
Kolejny raz uczniowie naszej szkoły przystępują do ogólnopolskiej kampanii "Sprzątanie Świata Polska 2012". W tym roku termin ogólnoświatowej akcji „Clean up the Word” przypada na 14-16
września. Jej głównym organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. W dniu 14 września uczniowie z
klas I – VI sprzątali wyznaczone ulice wraz z wychowawcami. Motywem przewodnim akcji sprzątanie
świata jest likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, których w naszej miejscowości nie brakuje. Po
zakończeniu akcji pełne worki śmieci zgromadziliśmy za budynkiem szkoły.

24 września 2012
W ramach projektu realizowanaego w naszej szkole przez Panie Małgorzatę Kasperczyk, Annę
Kolendę I Mariolę Cichoń dzieci uczestniczące w projekcie pojechały na wycieczkę do Opola, gdzie
doskonale bawiły się bioriąc udział w eksperymentach.

26 września 2012
Aby ocalić pamięć o tych, co odeszli, co byli tu przed nami i współtworzyli kulturę tej ziemi
uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli Joanny Hermanowicz i Haliny Kauch udali się na
Cmentarz Żydowski do Niezdrowic.
Uczniowie dowiedzieli się, że w tradycji judaistycznej cmentarz jest najświętszym miejscem
kultu. Tradycyjny nagrobek żydowski to poziomy postument u wezgłowia którego pionowo stoi
charakterystyczna stela zwana macewą.
Symbolika znaków na macewach informuje o rodowym pochodzeniu zmarłego, jego życiu, cechach
charakteru, imieniu np.:
v Ręce uniesione, z literą V to gest błogosławieństwa, zmarły mężczyzna pochodził z rodu
kapłańskiego.
v Świeczka pojawia się na nagrobkach kobiecych, złamana to znak przerwanego tragicznie życia.
v Kwiat- to ornament charakterystyczny dla kobiet.
Tradycyjne inskrypcje są wykonane w języku hebrajskim, czytamy je od strony prawej do lewej.
Na stelach znajdują się również napisy dwujęzyczne.
Kirkuty to szczególne miejsca, ukryte na uboczu, porośnięte wysoką trawą i krzewami. Świadczą o
zanikających śladach po przedwojennej społeczności Żydowskiej, ale jako miejsca pochówku ludzi,
jako takim należy im się szacunek.

28 września 2012
W dniu 28.IX.2012r uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej pojechali pod opieką nauczyciela
wychowania fizycznego Marcina Napieracz autobusem do Kędzierzyna – Koźla na mecz towarzyski
pomiedzy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle –Arkasem Izmir. Mecz rozpoczął się 18.00. W czasie meczu nasi
uczniowie głośno dopingowali naszym siatkarzom. Mecz był bardzo wyrównany. Atmosfera na meczu
była bardzo fajna ponieważ na trybunach siasiadło 4 tys. kibiców. Mecz zakończył się wygraną
naszego klubu z Opolszczyzny 3:0.Po meczu uczniowie mieli przyjemność pogratulować swoim
siatkarzom i życzyć im dalszych wygranych meczy w Plus Lidze jak również w Lidze Mistrzów.

29 września 2012
29 września obchodzony jest Dzień Głośnego Czytania, który został ogłoszony przez Polską Izbę
Książki w 2001 roku. W dobie komputerów, Internetu i telewizji, spotkania takie jak te, mają ogromne
znaczenie. Nie od dziś, bowiem wiadomo, że nic tak nie rozwija wyobraźni, nie poprawia pamięci i nie
wzbogaca słownictwa u dzieci, jak bajki czytane im na głos.
Z tej okazji w dniu 28 IX w odświętnej bibliotece po raz pierwszy odbyło się głośne czytanie w czasie
przerw międzylekcyjnych. Dzieci z wielką przyjemnością słuchały tekstu, a także same głośno czytały
bajki o „Kocie w butach", „Jasiu i Małgosi" oraz „Czerwonym Kapturku”. Ponadto spotkanie z dziećmi i
młodzieżą umożliwiło zaprezentowanie ciekawych książek. Uczestnicy chętnie przeglądali
czasopisma, jakimi dysponuje biblioteka szkolna. Spotkanie upłynęło w przyjaznej i wesołej
atmosferze. Niespodzianką dla uczniów były cukierki.

12 października 2012
W dniu 12 października w naszej szkole został zorganizowany apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Apel przygotowały klasy szóste pod kierunkiem pani Małgorzaty Bugajskiej I Magdaleny Majewicz. Na
apelu oprócz przedstawienie uczniowie składali wiele życzeń nauczycielom

16 października 2012
16 października 2012 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką Pań: Joanny Hermanowicz, Eweliny
Ogazy oraz Anny Rust uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym. Spektakl w wykonaniu aktorów
Narodowego Teatru Edukacji odbywał się w Domu Kultury „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu. Przybliżał
uczniom problematykę powieści Edmunda Niziurskiego pt. „Sposób na Alcybiadesa”. Przepiękna
scenografia i dynamiczna, przekonująca gra aktorów oraz duża dawka humoru zrobiły na dzieciach
ogromne wrażenie.

16 października 2012
W tym roku przystąpiliśmy do programu edukacyjnego pod nazwą LEPSZA SZKOŁA. Skierowany jest on do
nauczycieli i uczniów korzystających z podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Program
LEPSZEJ SZKOŁY już od 10 lat pomaga w sprawdzeniu wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz
w przygotowaniach do sprawdzianu szóstoklasisty. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły
prawie 80 tysięcy nauczycieli i 6 milionów uczniów.
W naszej szkole od września 2012 roku uruchomiliśmy projekt „Czytanie zbliża”. W ramach
ogólnopolskiego programu "Poczytaj mi, przyjacielu" nasz projekt propaguje wśród uczniów
czytelnictwo. Starsi uczniowie, wolontariusze, czytają utwory literackie swoim młodszym
kolegom. Jakie korzyści program przynosi najmłodszym?
· Wspiera rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość,
wzbudza w nich ciekawość świata i uczy wartości moralnych.
· Buduje emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi „lektorzy” stają się
dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi.
· Kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych.
Przyłącz się do nas!
Liderem grupy jest Kasia Kocur, uczenica klasy szóstej "a". Projekt działa pod opieką pań: Eweliny
Ogaza I Joanny Hermanowicz.

19 października 2012
Dnia 19 października 2012 r. uczniowie klas szóstych PSP w Ujeździe wraz z opiekunami Mariolą
Cichon, Magdaleną Majewicz i Joanną Hermanowicz, uczestniczyli w wycieczce do Śląskiego
Planetarium w Chorzowie. Wycieczka miała na celu pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu astronomi.
Wyjechaliśmy o godzinie 8.00 autokarem. Do Chorzowa dotarliśmy około godziny 9.30.
Rozpoczęliśmy od zajęć dydaktycznych w Planetarium Astronomicznym. Tam największe wrażenie na
uczniach naszej szkoły zrobiło ,,serce” Planetarium Śląskiego, czyli ważący ponad dwie tony potężny
projektor. Odtwarza on wygląd nieba z dowolnego miejsca na Ziemi i o dowolnej porze. Ekranem
projekcji jest największa w kraju kopuła o średnicy23 metrów. Sama widownia może tam pomieścić
400 osób. Właśnie tam obejrzeliśmy dwugodzinny seans dydaktyczny na temat „A jednak się kręci”,
poświęcony geografii. Autor seansu oprowadzał nas po nocnym niebie i zwracał uwagę na to, co
umyka na co dzień naszej uwadze. Mieliśmy więc okazję zaznajomienia się z naszym najbliższym
otoczeniem kosmicznym. Następnie poszliśmy do Obserwatorium Astronomicznego Mieści się tam
największa w Polsce luneta o 30-centymetrowym obiektywie oraz z licznymi mniejszymi instrumentami
umożliwiającymi w pogodne dni obserwację Słońca, a po zapadnięciu zmierzchu, wędrówkę po
najciekawszych obiektach nocnego nieba, oglądanych nawet w 750-krotnym powiększeniu. Uczniowie
mogli jednak poznać budowę teleskopu i zapoznać się z jego obsługą. Po seansie ruszyliśmy w drogę
powrotną do Ujazdu.Na miejsce dotarliśmy na godzinę 13.30. Wszyscy wróciliśmy zadowoleni i
bogatsi o zdobytą wiedzę.

28 października 2012
.„Popatrz, jak prędko mija czas”. Pod takim hasłem w naszej szkole odbył się apel z okazji Wszystkich
Świętych i Dnia Zadusznych. Wcześniej uczniowie sprzątali cmentarze na terenie Ujazdu. Na szkolnej
gazetce powiesili papierowe znicze z modlitwami za zmarłych. Najmłodsi razem z wychowawcami
odwiedzili groby zmarłych nauczycieli, kapłanów i żołnierzy, złożyli tu wiązanki kwiatów i zapalili
znicze. Nad całością czuwała Halina Kauch.

8 listopada 2012
„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 2012
9 listopada 2012r. pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na uczniów naszej szkoły. Zanim
jednak zostali przyjęci do braci uczniowskiej musieli przejść kilka prób: próbę znajomości szkoły,
swojej ojczyzny, musieli zdać test mądrości, zręczności, a także wykazać się znajomością przepisów
drogowych i umiejętnością liczenia. Pierwszoklasiści musieli także wypić czarodziejski eliksir i
udowodnić, że uśmiech i pogoda ducha towarzyszą im na co dzień. We wszystkich zadaniach, których
wykonanie oceniali rodzice, królowa oraz damy dworu, uczniowie klas pierwszych spisali się wzorowo.
Złożyli więc uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor każdego pierwszaka pasowała na ucznia
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Po części oficjalnej na pierwszoklasistów czekał słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej
uroczystości serdecznie dziękujemy!

11 listopada 2012

26 listopada 2012
23 XI 2012 roku obchodziliśmy w naszej szkole już po raz drugi Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Uroczystość zorganizowała i przeprowadziła bibliotekarka Ewelina Ogaza. Adresatami byli uczniowie z
klas I - III. Tematem przewodnim tegorocznego święta było hasło MÓJ PRZYJACIEL MIŚ. Głównym
celem popularyzacji w naszej szkole tego święta była chęć przybliżenia historii słynnej maskotki oraz
przypomnienie najważniejszych wartości jakimi są dzieciństwo, przyjaciel, ciepło i radość zabawy. Z
tymi słowy łączy się właśnie Pluszowy Miś. Przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany. To jemu
powierzamy swoje sekrety i to on ma nas uchronić od zła i niebezpieczeństw.
W trakcie spotkania wszyscy uczniowie mogli obejrzeć wystawę książek o misiach, które są
dostępne w naszej szkolnej bibliotece, a także prace plastyczne, wykonane podczas zajęć
świetlicowych w grupie I-szo i II-go klasistów.Dzieciom spodobały się również wierszyki i bajki („Miś
Uszatek” Cz. Janczarskiego oraz „O Zbychu i jego przyjacielu misiu” M. Kownackiej), czytane przez
uczniów klas VI w ramach ogólnopolskiej akcji „Poczytaj mi przyjacielu”. Ponadto uczniowie
ochoczo odpowiadali na zadawane zagadki związane z Kubusiem Puchatkiem i nie tylko. Bezbłędnie
umiały wymienić najbardziej popularne misie. Na zakończenie wszyscy uczniowie zostali uwiecznieni
na zdjęciach oraz otrzymali trochę słodkości.
Cały dzień upłynął w bardzo sympatycznej, miłej i życzliwej atmosferze. Wszyscy przypomnieli sobie o
swoich przyjaciołach, może troszeczkę zapomnianych. My dorośli także powróciliśmy pamięcią do
swojego dzieciństwa

28 listopada 2012
27 listopada 2012 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Piosenki Ludowej
„Śląskie Śpiewanie”. Uczennica klasy VIa, Katarzyna Kocur, zajęła 2. Miejsce w kategorii solistów.
Grupa uczniów z klasy VIb, , swoją wiązanką pieśni śląskich wywalczyli 2. miejsce w kategorii
zespołów wokalno-tanecznych. Reprezentanci klasy V, Agata Hajduk, Paulina Biber, Agata Kocur, Ola
Wilk, Karolina Tomaszek, Oskar Kula, Paweł Bachen oraz Dominik Wallus, zajęli miejsce 3.
Wszystkim gratulujemy!

29 listopada 2012
W dniu 29.11. 2012r. odbyły się w naszej szkole andrzejki. W wigilię św. Andrzeja prześcigano się w
pomysłach by z najróżniejszych oznak wyczytać swoją przyszłość. Tradycje wróżb andrzejkowych
przetrwały do naszych czasów. Obecnie andrzejki są wesołym spotkaniem towarzyskim, wspaniałą
zabawą dostarczającą wielu przeżyć i emocji. Dzięki niej możemy kultywować tradycje ludowe,
bowiem to co stare w tradycji andrzejkowej harmonijnie splata się z tym, co w naszej kulturze nowe,
po to, by uczyć ludzi na wspólnej zabawie.

29 listopada 2012
Do tradycji szkoły weszło coroczne organizowanie kiermaszu książki. W listopadzie i grudniu
biblioteka szkolna zamieniła się w małą księgarnię. Zaproszeni zostali wszyscy uczniowie oraz
pracownicy naszej szkoły Każdy z nabywców mógł po stosunkowo okazyjnej cenie zakupić coś miłego
dla oczu i duszy.

3 grudnia 2012
3 grudnia uczniowie klas czwartych i piątych na zaproszenie Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury w
Ujeździe uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu. Gościem spotkania z dziećmi był pan Marcin Pałasz,
autor wielu, będących bestsellerami, książek dla dzieci i młodzieży. W bardzo ciekawy sposób
opowiedział o swojej przygodzie z pisaniem książek. Zaprezentował kilka z nich, odpowiedział na
pytania dotyczące swoich inspiracji, bohaterów oraz pisarskich planów na przyszłość. Na koniec
spotkania zainteresowanym młodym czytelnikom rozdawał autografy. Spotkanie należało do
niewątpliwie ciekawych i bardzo wartościowych, ponieważ przybliżyło uczniom sylwetkę pisarza i
zachęciło do czytelnictwa.

6 grudnia 2012
6 grudnia był szczególnym dniem dla wszystkich członków społeczności szkolnej. W tym to dniu,
zgodnie z tradycją, do szkoły zawitał Święty Mikołaj. Przybył z daleka, już od progu dzwoniąc
dzwonkami. Odwiedził każdą klasę, a wszyscy uczniowie otrzymali od niego słodkie upominki. Było
bardzo dużo radości i uśmiechów.
Wizyta Świętego została przygotowana przez Radę Rodziców oraz sponsorów, wspierających szkołę
finansowo i materialnie. Stąd uczniowie szkoły, Rada Rodziców oraz Dyrekcja Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ujeździe składa gorące podziękowania tym wszystkim, którzy okazali wiele serca.

16 grudnia 2012
16 grudnia 2012r. w naszej szkole miał miejsce WIECZÓR KOLĘD. W programie imprezy znalazły się,
jasełka w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz wspólne kolędowanie. Dużym zainteresowaniem
przybyłych do naszej szkoły gości cieszył się kiermasz zorganizowany przez rodziców, na którym nie
zabrakło ciast, kołaczy, pierników oraz własnoręcznie wykonanych stroików, kartek i ozdób
świątecznych. Wspólne kolędowanie i świętowanie upłynęło w miłej, przedświątecznej atmosferze.

20 grudnia 2012
Dn 20.12.2012 klasy II i IVa uczestniczyły w lekcji muzealnej pt:
Zanim pierwsza gwiazdka zaświeci - zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia na Śląsku
W ramach zajęć dzieci poznały dawne obrzędy i zwyczaje związane z Świętami Bożego Narodzenia
na Śląsku, miały także możliwość uczestniczyć w zaimprowizowanym korowodzie kolędników

11 stycznia 2013
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.

19 lutego 2013
Dnia 19.02.2013 r .w naszej szkole odbył się koncert zespołu Karawana. Audycja słowno – muzyczna
przebiegała pod hasłem „Muzyczna podróż w czasie” Wszystkie prezentowane utwory wykonywane
były przez muzyków na żywo. Celem audycji było przekazanie podstawowych informacji na temat
muzyki w poszczególnych epokach, od średniowiecza aż do czasów współczesnych Plan koncertu
był tak ułożony, że w pierwszej kolejności muzycy ilustrowali muzyką epoki, grając utwory znanych
kompozytorów między innymi J.S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina, G. Gershwina oraz własne
utwory. Następnie omawiali instrumenty perkusyjne, klawiszowe, strunowe, dęte. Prezentowali
techniki gry i rytmy zarówno muzyki dawnej jak też rozrywkowej np. polka, walc, samba, blues, rock,
funky, reggae, swing, elementy jazzu. Na sali było bardzo wesoło. Muzycy zapraszali dzieci do
wspólnej gry, zabaw, śpiewu i tańca. Chętnych nie brakowało. Na koniec odbył się konkurs karaoke
dla uczniów przy piosence „To my jak nieba dwa” Wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali w prezencie
płytę z piosenkami zespołu Karawana oraz zakładki do książek. Pożegnaliśmy zespół przy wspólnie
odśpiewanej piosence.
Poprzez uczestnictwo w lekcji interaktywnej młodzież ma możliwość odkrywania pasji oraz chęci do
rozpoczęcia edukacji muzycznej. Dlatego po koncercie na prośbę p. Marioli Cichon. muzycy przyjęli
zaproszenie i zgodzili się przyjechać do naszej szkoły w przyszłym roku szkolnym.

25 lutego 2013
W dniu 25.02.2013 r. aktorzy teatru KURTYNA z Krakowa zaprezentowali w naszej szkole, PSP
Ujazd, widowiska teatralne, profilaktyczne. Programy składające się z przedstawienia i prelekcji odbyły
się w ramach realizacji szkolnego programu profilaktyki. Spektakle i prelekcje prowadzone były dla
dwóch grup wiekowych i podejmowały adekwatne dla danej grupy uczniów problemy. Dla uczniów z
klas IV-VI teatr KURTYNA zagrał spektakl Światełko w tunelu, w którym poruszony został temat
bezpieczeństwa dzieci w szkole. Spektakl uświadamiał młodym widzom, że z problemami nie muszą
zostać sami , mogą liczyć na pomoc starszych: nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Dla klas I –III
oraz zaproszonych przez naszą szkołę przedszkolaków scena teatralna z Krakowa przedstawiła
program o charakterze dydaktyczno- integracyjnym, pt. : PRZYGODY KUBUSIA.
Dzięki piosenkom znanym dobrze dzieciom, chętnie oni uczestniczyli w programie. Uczyli się o
zdrowiu, przyjaźni i jednocześnie wspaniale się bawili. Takie programy profilaktyczne mają sens i są
przez dzieci dobrze odbierane. W programie mogły uczestniczyć wszystkie dzieci ze szkoły i
przedszkola a to dlatego, że spektakle finansowane były przez Gminę Ujazd, za co serdecznie
dziękujemy.
Ponadto wizyta przedszkolaków w szkole była znakomitą okazją do zapoznania dzieci ze szkołą.
Dzieci po spektaklu zostały zaproszone do świetlicy szkolnej, gdzie mogły uczestniczyć w zabawach
ruchowych i relaksacyjnych.

11 i 13 marca 2013
W dniach 11 i 13 marca br. odbywały się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
„Dni Otwarte”. Do szkoły zaproszone zostały dzieci sześcio- i siedmioletnie oraz ich rodzice.
Uczniowie przygotowali specjalny program artystyczny oparty na wierszach Juliana Tuwima. Podczas
występu pojawili się więc znani dzieciom bohaterowie wierszy poety: Zosia-Samosia, Grześ, państwo
Słowikowie i inni. „Dni Otwarte” były także okazją do zaprezentowania realizowanego w szkole
projektu „Poczytaj mi, przyjacielu”. Starsi czytali wiersze Tuwima młodszym. Można było wysłuchać
„Lokomotywy”, „Słonia Trąbalskiego”, „Okularów” oraz utworu „Warzywa” w wykonaniu dorosłych i
dzieci. Goście zwiedzili szkołę, a następnie przedszkolaki brały udział w pierwszych zajęciach
otwartych. Rodzice natomiast wysłuchali pogadanki dotyczącej przygotowania dziecka do pobytu w
szkole.

Organizacja takich spotkań pozwalających zapoznać się z ofertą szkoły na pewno zmniejsza stres
dzieci i ich rodziców związany z pójściem maluchów do szkoły.

3 kwietnia 2013
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 zebraliśmy 108 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.

4 kwietnia 2013
4 kwietnia 2013r. uczniowie klas VI pisali swój pierwszy poważny sprawdzian.

17 kwietnia 2013
W dniu 17 kwietnia 2013 odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie uczniów klas I a i b na
czytelnika biblioteki. Z tej okazji do szkoły zostały zaproszone przedszkolaki, które były świadkami
ślubowania i pasowania. Zanim to jednak nastąpiło obejrzeliśmy występ artystyczny uczniów klasy III
pt. "Książki witają uczniów klas I", który wraz z uczniami przygotował bibliotekarz Ewelina Ogaza.
Trzecioklasiści na chwilkę zamienili się w znane i lubiane przez dzieci postacie bajkowe. Krótkie
przedstawienie wprowadziło nowych czytelników w świat książek. Po występie pierwszoklasistka
głośno odczytała prośby książki dotyczące ich poszanowania. Punktem kulminacyjnym spotkania było
uroczyste złożenie przysięgi w obecności bibliotekarza, Pani dyrektor, wychowawców, uczniów klasy
III oraz zaproszonych gości. Po tym ważnym momencie nastąpił akt pasowania - bibliotekarz dotykał
ramienia ucznia książką, wypowiadając słowa „pasuję cię na czytelnika biblioteki szkolnej". Na
zakończenie uroczystości nowi czytelnicy otrzymali pamiątkową zakładkę. Na przedszkolaków czekały
jeszcze inne ciekawe zajęcia w bibliotece. Maluchy na zakończenie spotkania również otrzymały
ozdobne zakładki. Serdeczne podziękowania składam wychowawczyni oraz uczniom klasy
III za zaangażowanie i udział w przedstawieniu.

3 maja 2013
26.04.2013 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.

5 maja 2013
„Dzień Pierwszej Komunii Świętej to wielki początek życia w jedności z Jezusem Eucharystycznym”
Z tej okazji uczniowie klasy II złożyli swoim koleżankom i kolegom stosowne życzenia w formie
krótkiego apelu. Do życzeń dołączyła się Pani Dyrektor, Ksiądz Proboszcz i Wychowawczyni klasy.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia dzieci otrzymały ręcznie przygotowane kartki. Całość
przygotowała Halina Kauch.

11 maja 2013
Nasza szkoła wzięła udział w imprezie związanej z obchodami Dni Ziemi Ujazdowskiej i Targami
Panieńskimi pod wspólnym hasłem " Dni Partnerstwa Ujazd- Břidličná „. Podczas dwudniowego
festynu uczniowie nasi zaprezentowli się w strojach średniowiecznych oraz przedstawili tańce i
muzykę z tamtego okresu.

20 - 25 maja 2013
W dniach od 20 do 25 maja klasa II i IV a b wraz z wychowawcami byli na Zielonej Szkole nad
morzem w Chłapowie koło Władysławowa.

4 czerwca
W dniu 4 czerwca odbyła się w naszej szkole pogadanka dla uczniów podsumowująca akcję szklanka
mleka, która odbywała się w naszej szkole jak co roku w okresie od października do końca kwietnia.
Pani Barbara Jarosz właścicielka pokaźnego stada krów opowiadała o etapach powstawania mleka i
produktów mlecznych. Na koniec uczniowie zadawali bardzo dużo pytań na które Pani Basia
skrzętnie udzielała odpowiedzi. Uczniowie z pogadanki wyszli usatysfakcjonowani z dodatkową
wiedzą.

7 czerwca 2013
7 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe odbyła się impreza
podsumowująca cykl działań promujących zdrowy styl życia. Na uroczystość w sali gimnastycznej
szkoły przybyli: Pani Wiesława Kostrzewa-Andros - Dyrektor Kuratorium Oświaty w Opolu, Panowie
Piotr Dedyk i Henryk Duda – Wizytatorzy, Pani Agnieszka Zagola – Dyrektor Oddziału Terenowego
Agencji Rynku Rolnego w Opolu, Pani Marta Kwoczek z Sekcji Informacji i Promocji, Pan Tadeusz
Kauch – Burmistrz Miasta i Gminy Ujazd, Pani Małgorzata Kulesa - Dyrektor Gminnego Zarządu
Oświaty w Ujeździe, Pani Jolanta Rogowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Ujeździe, Pan
Ryszard Kochel – Kierownik Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku oraz rodzice uczniów,
którzy przygotowali wraz z dziećmi dla wszystkich zdrowy poczęstunek. Oprawę artystyczną imprezy
stanowił występ uczniów klasy drugiej, która zaprezentowała montaż słowno-muzyczny. Dyrektor
Szkoły, Pani Jadwiga Pszon-Chwedyna, opowiedziała gościom o działaniach podejmowanych w jej
placówce.
Jak ważne jest to, by zdrowo się odżywiać i prowadzić aktywny tryb życia, uczniowie szkoły poznawali
poprzez różnorodne programy i inicjatywy. We współpracy z Agencją Rynku Rolnego w szkole
realizowane są programy „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”. Innowacje pedagogiczne
zaplanowane przez nauczycieli placówki także współgrały z zagadnieniami zdrowego stylu życia.
Jednym z nich jest choćby „Szkoła na rowerach”. Dzięki inicjatywie Pana Burmistrza Tadeusza
Kaucha uczniowie klas IV jedną lekcję wychowania fizycznego w tygodniu spędzają na basenie w
Kędzierzynie-Koźlu. Wiele konkursów organizowanych na terenie szkoły również pomogło kształtować
wśród dzieci zdrowe, odpowiednie nawyki dotyczące na przykład spożywanej żywności czy sposobu
spędzania wolnego czasu. Dzieci przygotowywały wraz ze swoimi wychowawcami klasowe mini
ogródki, sporządzały piramidy żywnościowe, pisały wiersze o zdrowym odżywianiu, a także
wykonywały prace plastyczne

25 czerwca 2013
Dnia 25.06.2013r klasy II i IV a wraz z wychowawczyniami M. Kasperczyk i E. Szulc wybrały się na
wycieczkę do Starej Kuźni w Nadleśnictwie Kędzierzyn. Przyjęło nas kilku bardzo miłych leśników,
którzy z zapałem opowiadali o pracy leśnika, o zwierzętach i roślinach tamtejszych lasów.
Oglądnęliśmy bardzo ciekawy film przyrodniczy, a potem rysowaliśmy rysunki do obejrzanego filmu.
Na koniec leśnicy zaprosili nas na ognisko z pysznymi kiełbaskami. Wszyscy zadowoleni i wypoczęci
wróciliśmy do szkoły. Umówiliśmy się z leśnikami, że jesienią znowu ich odwiedzimy.

26 czerwca 2013
26 czerwca, w środę, odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów naszej szkoły. Uczniowie klas
piątych przygotowali część artystyczną składającą się z wierszy i piosenek. Absolwenci złożyli
uroczyste ślubowanie, a nowy poczet sztandarowy przejął swoje obowiązki. Na koniec piątoklasiści
wręczyli swoim starszym kolegom skromne upominki. Nie zabrakło ciepłych słów płynących od Pani
Dyrektor, Jadwigi Pszon-Chwedyny, która życzyła przyszłym gimnazjalistom wielu sukcesów.

28 czerwca 2013
28 czerwca, w piątek, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013.Pani Dyrektor
wręczyła nagrody i świadectwa wyróżniającym uczniom oraz życzyła wszystkim wspaniałych wakacji.

