ROK SZKOLNY 2014/2015
1 września 2014
1 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza i
Publicznego Gimnazjum im. Świętej Anny w Ujeździe rozpoczęli nowy rok szkolny
2014/15. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęli uroczystą mszą świętą w kościele
parafialnym oraz akademią gdzie zostali powitani przez panią dyrektor Zespołu
Gimnazjalno – Szkolnego – Jadwigę Pszon-Chwedynę oraz całe grono
pedagogiczne. Pani dyrektor życzyła uczniom powodzenia i wytrwałości w
realizowaniu swoich celów.

3 września 2014
Dnia 3 września odwiedzili uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej pracownicy
policji.. Tematem spotkania uczniów z klas młodszych z policjantem było
"Bezpieczeństwo na drodze oraz wokół nas". Panowie policjanci do spraw
prewencji opowiedzieli dzieciom jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz o jakich
przepisach drogowych trzeba wtedy pamiętać. Dzieci na pewno zapamiętają dobre
rady naszych gości, którzy mówili o:
- prawidłowym przejściu przez jezdnię
- niebezpieczeństwach grożących na drodze
- wyposażeniu w ubiory i elementy odblaskowe
- konieczności przestrzegania wyznaczonych miejsc do zabawy

9 września 2014
Dożynki – Święto Plonów, to stary i piękny obrzęd w czasie, którego dziękujemy
rolnikom za chleb i wyrażamy uznanie za ich ciężką pracę. Dzień 07.09 2014r.
zgromadził wokół dożynkowego chleba uczniów naszej szkoły. Uczestniczyli oni
razem z innymi mieszkańcami Gminy w korowodzie dożynkowym niosąc hasło
„Razem pracujemy, razem świętujemy”.

22 września 2014
W roku szkolnym 2014/2015 jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej
jest profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Przemoc w szkole z reguły kojarzy się
z fizyczną napaścią. Dzieci i młodzież bardzo często nie mają świadomości, że bicie
nie jest jedyną formą przemocy jaka występuje w relacjach międzyludzkich.
Szczególnie mocno obecną formą przemocy w polskich szkołach jest przemoc
werbalna, zwana inaczej słowną. Przemoc słowna polega na obrażaniu, żartowaniu,
komentowaniu w przykry sposób zachowań i słów drugiej osoby. Uwagi mogą być
wypowiedziane agresywnie, ale także z uśmiechem, niby żartem. W związku z
powyższym pedagodzy Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego 22.09.2014 r. zorganizowali
dla uczniów klas V-VI SP oraz I-III PG warsztat na temat „Przemoc rówieśnicza nie
musi oznaczać bicia!”. Zajęcia zostały poświęcone profilaktyce oraz konsekwencjom
przemocy werbalnej.
Głównym celem zorganizowanego warsztatu było nabycie przez uczniów
umiejętności rozpoznawania przejawów przemocy werbalnej oraz konstruktywnych
sposobów radzenia sobie z nią. Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenerów z
Centrum Szkoleniowo-Profilaktycznego z Krakowa. Ogromne podziękowania
kierujemy w stronę pani Ewy Adamczyk - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień z
Urzędu Miejskiego, za sfinansowanie warsztatów.
1 października 2014
We wtorek 30 września klasy Ia i Ib wyjechały na pierwszą naukową wycieczkę w
ramach projektu "Fascynujący Świat Nauki i Technologii". Pojechaliśmy do
ośrodka w Niwkach nad Jeziorem Turawskim. Było naprawdę super. Wszystkich
podzielono na grupy i przydzielono każdej z nich Animatora. Mieliśmy okazję
pobawić się wspaniałymi klockami KNEX. Można było z nich zbudować przeróżne

budowle.W pracowni Ekologicum dowiedzieliśmy się jak "wyprodukować" dwutlenek
węgla, a następnie przelać go z jednego naczynia do drugiego i jak zalać nim
płonąca świecę. Staraliśmy się chodzić w specjalnych okularach, które powodowały
zaburzenia widzenia, a także wprawialiśmy w ruch urządzenie za pomocą wody.Żeby
nikt nie poczuł się głodny, już na powitanie dostaliśmy śniadanie, a po kilku
ciekawych zajęciach zjedliśmy obiad.Odwiedziliśmy pracownię Astronomicum gdzie
zapoznaliśmy się z układem słonecznymW pracowni Roboticum mieliśmy okazję
nauczyć się jeździć na segway'u, czyli super pojeździe elektrycznym na dwóch
kołach! Zabawę mieli nie tylko uczniowie:)Były również inne ciekawe zajęcia! Nie
udało nam się jedynie zaobserwować Słońca przez teleskop słoneczny. Schowało
się za chmurami...Mimo to do domu wróciliśmy zadowoleni i szczęśliwi.

2 października 2014
1 października uczniowie klas II-VI brali udział w zajęciach eksperymentalnodoświadczalnych zorganizowanych w pracowniach Regionalnego Centrum Nauki i
Eksperymentu w Opolu.
W pracowni Roboticum uczniowie obserwowali efekty programowania w różnego
rodzaju robotach jeżdżących (jazda na Robinie i Solowheel'u), próbowali swoich sił w
sterowaniu robotami oraz odkrywali ich funkcje. Pracownia Elektromagneticum to
świat fizyki, w której uczniowie poznali zagadnienia związane z magnetyzmem:
modele magnesów, ramki z opiłkami żelaza, lewitujące magnesy. Motywem
przewodnim pracowni Gimnasticum był ruch. Dzieci mogły sprawdzić tu swoją
koordynację ruchową i równowagę w trakcie ciekawych ćwiczeń na różnego rodzaju
przyborach i przyrządach oraz rozwijać zdolności ruchowe naśladując układy
gimnastyczne. W pracowni Gardenium uczniowie poznawali różne gatunki roślin i
zwierząt oraz badali za pomocą różnych przyrządów pomiarowych elementy
przyrody ożywionej i nieożywionej. W pracowni Mechanicum dzieci brały udział w
eksperymentach i poznawały ich wpływ na życie codzienne. Pracownia

Instrumentarium to miejsce, gdzie uczniowie mieli okazję zagrać na rozmaitych
instrumentach muzycznych. Dzieci mogły również wspólnie śpiewać do mikrofonów,
improwizować na instrumentach perkusyjnych oraz zagrać w orkiestrze na bumbum
rurkach, tworząc prosty akompaniament. Pracownia Humanicum poświęcona była
budowie i funkcjonowaniu ciała człowieka. Uczniowie rozpoznawali zapachy oraz
obserwowali preparaty pod mikroskopem.
3 października 2014
Projekt "Fascynujący Świat Nauki i Technologii" realizowany w naszej szkole od
ubiegłego roku wkroczył w nowy, niezwykle interesujący etap. Nasi uczniowie mieli
możliwość uczestniczenia w zajęciach z astronomii, które organizowane były w
MOBILNYM PLANETARIUM rozłożonym na sali gimnastycznej. Dzieci pod rozłożoną
na sali czaszą, kopułą planetarium mogły oglądać filmy popularno-naukowe.
Przemierzały więc wszechświat statkiem kosmicznym, zobaczyły Ziemię widzianą z
Księżyca, dowiedziały się również czym jest zjawisko „zanieczyszczenia światłem”.
Pokaz był naprawdę fascynujący.

14 października 2014
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole na sali gimnastycznej odbył się
uroczysty apel. W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele,
pracownicy obsługi i zaproszeni goście. Na początek głos zabrała Pani Dyrektor,
która Nauczycielom oraz Wszystkim Pracownikom Oświaty złożyła najserdeczniejsze
życzenia i podziękowania. Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana
w tym roku przez Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej pod okiem Pani Haliny
Kauch, oprawę muzyczną zapewniły Panie: Mariola Cichoń i Małgorzata Kasperczyk,
dekorację wykonała Pani Katarzyna Nossek-Dżaluk, o nagłośnienie zatroszczył się
Pan Mirosław Łupak, zdjęcia wykonane podczas uroczystości zawdzięczamy Pani
Jolancie Rogowskiej.
Uczniowie przedstawili humorystyczną scenkę z życia szkoły, w której
zaprezentowali swoje zdolności aktorskie. Po występach artystycznych Samorząd
Uczniowski w imieniu całej społeczności uczniowskiej rozdał
wszystkim
nauczycielom, pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami.

17 października 2014
W naszej szkole w miesiącu wrześniu i październiku miały miejsce działania, których
celem było przybliżenie uczniom wiedzy o tych tragicznych wydarzeniach sprzed lat.
Na lekcjach historii przeprowadzono okolicznościowe pogadanki i zaprezentowano
filmy dokumentalne poświęcone tym wydarzeniom. Na lekcjach języka polskiego
omówiono wybrane dzieła literackie opisujące ten okres. Uczniowie wykonali gazetkę
okolicznościową, która była wyeksponowana na korytarzu obok pracowni historii. 8
października uczniowie klas trzecich udali się na wycieczkę do Sławięcic w miejsce,
gdzie w latach II wojny światowej znajdował się obóz pracy przymusowej. Na terenie
byłego obozu mogli zapoznać się z historią tego miejsca i obejrzeć pozostałości
obozowych budowli.
Organizatorami obchodów rocznicy byli Michał Bębenek- nauczyciel historii i Sybilla
Mehlich-nauczycielka języka polskiego.

22 października 2014
Dnia 22 października 2014r. uczniowie klasy I i II B uczestniczyli w wycieczce
ekologicznej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Uzdatniania Wody
w Kędzierzynie – Koźlu. Wycieczka ta była pierwszą zorganizowaną w ramach
innowacji pedagogicznej „Nasz ślad w środowisku” autorstwa p. Ireny Kosarzyckiej i
p. Agaty Trusz.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pracą i działaniem oczyszczalni
ścieków.
Dowiedzieli się , co wpływałoby do Odry, gdyby ścieki nie były
oczyszczane. Zwiedzając nowoczesny Zakład Uzdatniania Wody przekonali się na
czym polega uzdatnianie wody oraz dowiedzieli się, że kędzierzyńsko-kozielska
woda odznacza się wysokimi walorami spożywczymi i zdrowotnymi.
Wyjazd ten był cenny nie tylko ze względów praktycznych, ale pozwolił również
wzbogacić naszą wiedzę o środowisku przyrodniczym.

23 października 2014
Dnia 23. 10. uczniowie klas szóstych szkoły pojechali na wycieczkę do Planetarium
w Chorzowie. Uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach dydaktycznych pod 23
metrową kopułą stanowiącą ekran sztucznego nieba. Tematem zajęć edukacyjnych
była „Struktura wszechświata i elementy kosmologii”. Druga część wykładu dotyczyła
budowy Układu Słonecznego. W czasie prezentacji multimedialnej poznali
podstawowe ciała niebieskie, które wchodzą w skład Układu Słonecznego.
Wysłuchali informacji o gwiazdach, planetach, gwiazdozbiorach, naturalnych
satelitach. Obserwując niebo nocą, oglądali wędrówkę gwiazd, tworzących
gwiazdozbiory oraz znaki zodiaku. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie
Obserwatorium Astronomicznego z największą w Polsce lunetą o 30 centymetrowym
obiektywie, która może dać nawet750 –krotne powiększenie. Zamierzone cele
wycieczki zostały zrealizowane. Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem
uczestniczyli w zajęciach przewidzianych programem wycieczki. Pomimo niezbyt
sprzyjającej pogody, zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do domów.

5 listopada 2014
W październiku uczniowie klas trzecich gimnazjum ZGS w Ujeździe pojechali na
pięciodniową wycieczkę do Trójmiasta i Malborka. Podziwialiśmy zabytki architektury,
techniki, malarstwa i rzeźby. Najciekawsze z nich to Bazylika Mariacka w Gdańsku z
wszystkimi jej bezcennymi skarbami, zamek w Malborku, Trakt Królewski i Stare
Miasto w Gdańsku. Zapoznaliśmy się z pracą marynarzy, stoczniowców i innych
pracowników portowych. Z zaciekawieniem obserwowaliśmy statki stojące na redzie
oraz wypływające z portu na pełne morze. Techniczne zawiłości rozwiązywaliśmy w
trakcie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz maszynowni Okrętu –
Muzeum „Błyskawica”. Podziwialiśmy żaglowce: „Dar Młodzieży” i „Dar Pomorza”.
Swoje wiadomości z geografii i biologii poszerzaliśmy w Akwarium Gdyńskim, gdzie
prezentowane są wystawy muzealne dotyczące oceanografii, hydrobiologii oraz
akwaria z florą i fauną zarówno morską, jak i słodkowodną. Sporo czasu
poświęciliśmy zagadnieniom historycznym związanym z obiema wojnami
światowymi, a także wydarzeniom związanym z przemianami ustrojowymi w Polsce.
Popłynęliśmy statkiem na półwysep Westerplatte – symbolu wybuchu II wojny
światowej i walki o wolność. Wcześniej z przewodnikiem zwiedzaliśmy Pocztę Polską
w Gdańsku i Pomnik Poległych Stoczniowców 1970. Organizatorami edukacyjnej
wycieczki byli: nauczyciel historii pan Michał Bębenek i nauczycielka języka
polskiego pani Sybilla Mehlich.

7 listopada 2014
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki,
lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy
dzień! O tym, jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie pamiętają najmłodsi
uczniowie naszej szkoły. Tradycyjnie, 8 listopada dzieci z klas I-III przygotowują pod
okiem swoich wychowawców i rodziców wspólny posiłek. Razem wykonują kanapki,

sprzątają, nakrywają do stołu oraz uczą się kulturalnego zachowania podczas
posiłku. Wspólnie przygotowane śniadanie smakuje wyśmienicie!

11 listopada 2013
W listopadzie w naszej szkole miał miejsce cykl imprez poświęconych naszemu
Świętu Narodowemu :
-konkurs na najciekawszy plakat okolicznościowy,
-konkurs na najładniejszą gazetkę klasową,
-rocznicowe lekcje historii,
-uroczysty apel.
W realizacji tego projektu aktywnie uczestniczyło wielu uczniów. Podsumowanie
konkursów miało miejsce na apelu. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy. W ten
sam sposób nagrodzono gazetki klasowe.
Odpowiedzialnym za przygotowanie obchodów był nauczyciel historii Michał
Bębenek. Pomocy udzielili: Julia Kośmider- oprawa plastyczna apelu i ocena prac
uczniów, Mariola Cichoń- oprawa muzyczna, Sybilla Mehlich- oprawa poetycka.
Realizacja tego projektu była dobrą lekcją wychowania patriotycznego dla naszych
uczniów.

12 listopada 2014

Ziemniakowe szaleństwo!
12 listopada 2014 r. (środa) nasza szkoła po raz pierwszy obchodziła ,,Dzień
Ziemniaka’’, w związku z czym każda klasa przygotowała dowolną pracę z
ziemniakiem w roli głównej. Formy obchodów święta były przeróżne. Organizatorzy –
Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców ora Dyrekcja szkoły – nie chcieli niczego
narzucać, zamysłem była kreatywność i artystyczna swoboda, a także możliwości
wszystkich uczniów naszej szkoły.. Uczestnicy stanęli na wysokości zadania: było
pieczenie ziemniaka w ognisku (maluchy z klasy pierwszej z wychowawczynią oraz
tatusiami …). Młodsze klasy podstawówki wykonały przepiękne prace artystyczne,
natomiast starsi uczniowie ukazali walory smakowe ziemniaków, przygotowując
pyszne sałatki ziemniaczane oraz frytki palce lizać!. Gimnazjaliści również podeszli w
sposób artystyczny do „bohatera” dnia. Powstały niesamowite formy i postacie
ziemniaczane. Kreatywność uczniów była naprawdę imponującą! Natomiast dzięki
klasie III B gimnazjum poznaliśmy historię ziemniaka, który, jak się okazuje, trafił do
nas przypadkiem…
Należy nadmienić, że święto jest efektem opracowania przez Samorząd Uczniowski
Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy w
ramach projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły”.
14 listopada 2014
Uczniowie ZGS z klas czwartych i piątych 14 listopada brali udział w turnieju
„ Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” organizowany przez PZPN.
W turnieju brało udział 8 najlepszych drużyn z naszego powiatu wyłonionych
w eliminacjach szkolnych i gminnych. Rywalizacja była bardzo zacięta, nasza
drużyna po trzech wygranych i trzech przegranych meczach ostatecznie zajęła
czwarte miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Skład drużyny: Bartosz Małys, Kamil Bachor, Michał Majnusz, Michael Burzan,
Dominik Kocurek, Piotr Sarnecki, Michał Kuczmera, Oliwier Jarosz, Kamil
Masztakowski Opiekun drużyny: Mirosław Łupak

19 listopada 2014
W dniach 17-23 listopada 2014 roku po raz siódmy w Polsce zorganizowano
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. To międzynarodowy projekt promujący
świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych
inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 143 krajach świata, w tym w Polsce.
Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy którym zależy na rozwijaniu
przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy
pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności
gospodarczej, budowania sieci kontaktów, negocjowania z pracodawcą czy
budowania własnej marki. To największe na świecie wydarzenie, ma na celu również
promocję
przedsiębiorczości
wśród
młodych
ludzi.
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości zaprosiła szkoły, uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do
udziału w projekcie „Otwarta firma". Projekt ten stwarza dla szkół możliwość
wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia, przygotowujące uczniów
do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy. W związku z
powyższym uczniowie klasy III A i III B wzięli udział w projekcie " Otwarta firma zawody w mojej okolicy " w ramach którego odbyli wycieczkę edukacyjną
do Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „PYKA” w Ujeździe. Uczniowie
zostali oprowadzeni po zakładzie meblowym oraz zapoznani z pracą związaną z
produkcją mebli. Sami mieli okazję wykonać niektóre z czynności pracowników, na
przykład cięcie tkanin, materiałów z których wykonywane są meble. Dzięki temu
przekonali się, że nie jest to łatwa i prosta praca. Byli pod dużym wrażeniem
zręczności pracowników. Finałem wycieczki edukacyjnej było zwiedzenie firmowego
sklepu meblowego, w którym młodzież miała okazję podziwiać końcowe produkty
pracowników Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „PYKA” w Ujeździe.
W imieniu Dyrekcji Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Ujeździe składamy
serdeczne podziękowania Pani Zenonie Kaliciak za umożliwienie zwiedzenia fabryki
mebli, oprowadzenie po niej uczniów oraz za słodką niespodziankę.
Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Publicznym Gimnazjum
w Ujeździe jest Karina Daniel-Kroker; do akcji przyłączyli się wychowawcy klas III:
Pani Sybilla Mehlich i Pan Michał Bębenek
20 listopada 2014
Edukacja Globalna to projekt, który otwiera ludziom oczy i umysły na świat oraz
uświadamia im konieczność podejmowania działań na rzecz dążenia do większej
sprawiedliwości, równości i zagwarantowania respektowania praw człowieka dla
wszystkich.
W dniach 17-23 listopada 2014 roku obchodzimy w Polsce Tydzień Edukacji
Globalnej.
W naszej szkole projekt dotyczący Edukacji Globalnej prowadzą Panie: Beata Konior
i Joanna Hermanowicz.
W związku z tym w klasie szóstej przeprowadzono specjalne zajęcia, które były dla
uczniów wprowadzeniem w problematykę globalną. Dzieci poznały historię swojego
rówieśnika Antenora, mieszkańca dalekiego Peru. Dowiedziały się, z jakimi
problemami muszą sobie radzić „ dzieci ulicy”. Poznały również drogę, jaką musi
pokonać T-shirt, by pojawić się w ich szafie. Okazuje się, że jest to droga bardzo
daleka i skomplikowana; prowadzi od bawełnianych pól w Chinach, Indiach lub
Brazylii, poprzez fabryki tekstyliów zlokalizowane głównie w Azji PołudniowoWschodniej, najwięcej w Bangladeszu, Kambodży czy w Pakistanie lub w Ameryce
Środkowej, aż po firmy transportowe i ogromne korporacje handlowe najczęściej
pochodzące ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej; w końcu agencje
reklamowe, firmy transportowe, sprzedawcy hurtowi i detaliczni działający na terenie

Polski. Szóstoklasiści zostali nakłonieni do refleksji: czy wiedzieli, że ich koszulki są
aż tak globalnym produktem? Czy kupując ubrania, zwracają uwagę na to, gdzie były
one produkowane i w jakich warunkach pracowali robotnicy? Czy wiedzą, że nadal w
wielu krajach przy produkcji ubrań pracują dzieci? W jaki sposób można wpływać na
los ludzi z krajów rozwijających się poprzez swoje codzienne wybory, np. kupując Tshirt?
Podczas zajęć prowadzące wykorzystały metody aktywizujące uczniów: burzę
mózgów, dyskusję, ćwiczenia w grupach, pracę z tekstem, quiz. Szóstoklasistom
zajęcia bardzo się podobały i na pewno zainteresowali się współzależnościami
łączącymi ludzi na całym świecie.
Kolejne zajęcia z Edukacji Globalnej planowane są w gimnazjum.

21 listopada 2014
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” 21 listopada 2014r. pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani
na uczniów naszej szkoły. Złożyli 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!

24 listopada 2014
20 listopada w Domu Kultury w Ujeździe odbyła się VII edycja konkursu gminnego
„Śpiewomy i beromy po śląsku”, która zgromadziła rekordową liczbę uczestników. W
45 występach zaprezentowało się ponad 150 uczestników. Berały i śpiewały po
śląsku przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści oraz osoby
dorosłe. W konkursie wzięła udział także liczna grupa uczniów naszego Zespołu
Gimnazjalno – Szkolnego:
Recytatorzy:
Natalia Mosler, Arnold Kocurek
I miejsce

Arnold Kocurek, Aleksandra Rekus,Karolina Bodynek, Natalia Mosler, Emanuela
Jokiel II miejsce
Julia Warzecha
II miejsce
Soliści, zespoły wokalne:
Barbara Włoszek
I miejsce
Angelika Gala
I miejsce
Julia Warzecha, Barbara Włoszek
I miejsce
Kinga Śmiałek, Angelika Gala
I miejsce
Angelika Gala, Kinga Śmiałek, Magdalena Muskała, Katarzyna
Ogaza,
Katja
Niszalke, Nicole Dec,Ewelina Socha, Karolina Socha, Dominika Garbas,Karolina
Azarczyk, Beata Joszko, Aneta Duk,Vanesa Barczyk, Patrycja Duk, Łukasz
Michalski, Justyna Kapica
II miejsce
Barbara Jokiel, Wiktoria Socha, Paweł Gołąbek, Tomasz Treffoń
II miejsce
Scenki rodzajowe:
Nikola Duda, Maciej Gorki, Dawid Kiebel, Emilia Walicka , Kamil Kocur, Damian
Kozioł,
Katarzyna
Krupa,Jakub
Murański,
Robert
Osadnik,
Marcel
Słupski,Aleksandra Szarntke, Patryk Szarntke, Maja Szymeczko,Natalia Ścibor,
Jakub Śmietana,
II miejsce
Do występów uczniów przygotowały panie: Mariola Cichon, Joanna Hermanowicz,
Małgorzata Sopała oraz Monika Szefer.

24 listopada 2014
Uczniowie klas III oraz IV-VI przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego
o nazwie „WIELKA LIGA CZYTELNICZA”. Jego celem jest wyłonienie najlepszych
czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie promowanie
czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo, kształtowanie nawyku czytania i
zdobywania
wiedzy,
rozbudzanie
umiejętności
poszukiwań literackich
i
zainteresowania literaturą. Konkurs przebiega w trzech etapach: pierwszy – testowy,
drugi – półfinały wojewódzkie, trzeci – finał ogólnopolski. Zadaniem naszych
uczestników jest przeczytać, najlepiej wraz z Rodzicami, 15 książek i rozwiązać testy
sprawdzające wiedzę o lekturze. Każdy test jest odpowiednio punktowany. Kto
zbierze największą ilość punktów, ten zwycięża i przechodzi do kolejnego etapu.

Koordynatorkami konkursu w szkole są Panie: Joanna Hermanowicz, Małgorzata
Sopała i Anna Kolenda. Trzymajmy kciuki za naszych uczestników
25 listopada 2014
25 listopada 2014 roku klasy pierwsze w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i
Technologii wyjechały na wycieczkę do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
W muzeum tym zgromadzono bardzo wiele eksponatów związanych z dziejami
miasta i całego regionu. Były tam przedmioty codziennego użytku, z których
korzystali kiedyś opolanie oraz pomieszczenia przedstawiające wystrój wnętrz w
ówczesnych czasach. Widzieliśmy też jak się ubierali. Dzięki temu mogliśmy troszkę
„poczuć” atmosferę tamtego okresu.
Zwiedzaliśmy wystawę obrazów, układaliśmy puzzle przedstawiające oglądane
obrazy. Uczestniczyliśmy tez w zajęciach plastycznych gdzie malowaliśmy farbami
drewniane koniki na biegunach, kolorowaliśmy też drewniane rybki oraz lepiliśmy z
gliny wysokie wieże.
Po smacznym posiłku zadowoleni i uśmiechnięci wróciliśmy do domu.

28 listopada 2014
Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii,
czarów,…wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby
dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali
się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny. Andrzejki są wspaniałą okazją do
dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych.
Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się
od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.
I tak oto w naszej szkole dnia 28.11.2013r. odbyły się długo wyczekiwane zabawy
andrzejkowe. Od godziny 8:00 do 11:00 bawiły się dzieci z klas młodszych I – III.
Dzieci, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowały wróżby
przepowiadające przyszłość, a następnie wraz ze swoimi wychowawczyniami bawiły
się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki. Panie wychowawczynie
zorganizowały również wiele ciekawych zabaw i konkursów, w których chętni
uczniowie pokazali swoje wybitne umiejętności, m.in. piękny śpiew i taniec. Całość
spotkania umilił przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Rodzicom
bardzo dziękujemy.

1 grudnia 2014
27 listopada uczniowie klasy III a szkoły podstawowej już po raz drugi wzięli udział w
Przeglądzie Tańców Regionalnych w Zalesiu. Dzieci zaprezentowały dwa tańce.
Pierwszy z nich to śląski taniec ludowy „Koziorajka” tańczony charakterystycznie
trójkami. Drugi był nowoczesnym układem tanecznym do popularnej piosenki Shakiry
pt. „Waka Waka”. Uczniów do występu przygotowała pani Anna Kolenda

2 grudnia 2014
W ramach podsumowania projektu dotyczącego Edukacji Globalnej realizowanego w
naszej szkole przez panią Beatę Konior oraz panią Joannę Hermanowicz uczniowie
klasy II C gimnazjum wzięli udział w specjalnej lekcji: „Kto lubi kuchnie świata?”.
Celem zajęć było uświadomienie uczniom, że produkty, które na co dzień spotykają
w swojej kuchni, odbyły daleką drogę, zanim tam trafiły. Kolejnym celem była
umiejętność szukania informacji z geografii (należało zaznaczyć na mapie świata
państwa, z których pochodzą wybrane produkty). Po wykonaniu tego zadania
uczniowie szukali informacji o pochodzeniu, warunkach potrzebnych do wegetacji

wybranych przez siebie produktów. Następnie w domu uczniowie przygotowali
przepisy, do wykonania których potrzebne są produkty pochodzące tylko z Polski
oraz przepisy, w który są potrzebne produkty minimum z trzech kontynentów.
Uczniowie w swobodnej dyskusji podzielili się swoimi wrażeniami z realizacji
projektu, spostrzeżeniami na temat globalnych powiązań istniejących w życiu
każdego człowiek, a często w ogóle nieuświadomionych. Przeciętna wiedza na temat
pochodzenia produktów jest niewielka, na pytanie skąd pochodzi jakiś produkt,
padała odpowiedź „ze sklepu”. Projekt uczniom się bardzo podobał. Było to dla nich
zupełnie inne doświadczenie oraz okazja do zdobycia nowej wiedzy.
3 grudnia 2014
27 listopada 2014 r. uczniowie klas II i III gimnazjum mieli możliwość
zwiedzenia Muzeum Obozu Zagłady w Oświęcimiu. Uczniowie z wielkim
zainteresowaniem słuchali tego, co mieli do powiedzenia przewodnicy
oprowadzający po muzeum naszą grupę. Mogli na własne oczy zobaczyć miejsce,
gdzie hitlerowcy realizowali planową akcję eksterminacji ludności z krajów przez nich
podbitych. Wycieczki do tego muzeum stały się tradycją naszego gimnazjum.
Odbywają się co roku. Są jednym z elementów programu „Wychowanie
Patriotyczne”, który od wielu lat jest realizowany w naszej szkole.
4 grudnia 2014
Barbórka, to górnicze święto z tej okazji gościliśmy w naszej szkole pana Józefa
Duka, emerytowanego górnika, który przywitał nas górniczym pozdrowieniem
„Szczęść Boże”. Nasz gość wystąpił w galowym umundurowaniu. Dzieci dowiedziały
się, że czapka posiada z przodu godło górnicze – młot i kilof otoczone lilijką oraz
pióropusz, który może byś czarny, czerwony, biały lub zielony. Chłopcom najbardziej
przypadła do gustu szpada, która jest odznaką honorową dla wyróżniających się
górników. Ponadto każdy mógł dotknąć górniczej lampki, oraz innych rekwizytów.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali opowiadań o ciężkiej i niebezpiecznej
pracy pod ziemią, zadawali wiele pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.
Serdecznie dziękujemy panu Józefowi za wizytę w naszej szkole.

3 grudnia uczniowie klas II, IIIa i IIIb pojechali na wycieczkę do „Parku św. Mikołaja”
w Zatorze. Zwiedzanie parku rozpoczęło się wędrówką po bajkowej krainie, podczas
której można było odwiedzić bohaterów z kilkunastu bajek. Później dzieci spotkały
się ze świętym Mikołajem, który wręczył im naklejki i obiecał, że paczki ze słodyczami

będą czekały na wszystkich w autobusie. Po zjedzeniu drugiego śniadania i kubku
ciepłej herbaty dzieci wzięły udział w paradzie postaci bajkowych
5 grudnia 2014
W dniach 3,4 i 5 grudnia 2014 roku uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum pisali
próbny egzamin gimnazjalny. Głównym założeniem było zapoznanie uczniów z
procedurami obowiązującymi w trakcie egzaminu. Uczniowie poznali także układ
zestawów egzaminacyjnych i sposób ich rozwiązywania. Całość egzaminu
przebiegła sprawnie. Bez wątpienia uczniowie,
przystępując do właściwego
egzaminu,
będą mniej zestresowani i łatwiej sobie z nim
poradzą. Za
zorganizowanie i przebieg próbnego egzaminu odpowiadali
wychowawcy klas
trzecich pani Sybilla Mehlich i pan Michał Bębenek. Pomagali im pani Dorota
Bębenek i pan Mirosław Łupak
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.
6 grudnia 2014
Dnia 8 grudnia dla klas IV - VI odbyły się warsztaty, które uczą postawy wolnej od
agresji, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowania
pozytywnych relacji miedzy rówieśnikami. Prowadzący je psycholog uświadamia
uczniów, jak ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach. Wspólnie z grupą
ustala on również najczęstsze przyczyny przemocy w szkole, na podwórku i w domu.
Pokazuje też, jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do
zachowań z jednej strony agresywnych, a z drugiej – nadmiernie uległych. Uczniowie
poznają również metody relaksacji oraz uczą się, jak radzić sobie z frustracją i
negatywnymi emocjami.

10 grudnia 2014
9 grudnia we wczesnych godzinach porannych grupa 43 uczniów i uczennic naszego
zespołu wyruszyła na kolejną już wycieczkę na jarmark bożonarodzeniowy. Tym
razem celem naszej podróży było Drezno w Niemczech. Wszyscy w doskonałych
humorach rozpoczęliśmy zwiedzanie Drezna od pobytu w Muzeum Higieny.
Podziwialiśmy bardzo ciekawe eksponaty i sale tematyczne dotyczące człowieka, a
także świetnie bawiliśmy się w interaktywnej części muzeum, próbując sił w
przeróżnych grach i eksperymentach. Po dwugodzinnym zwiedzaniu muzeum
udaliśmy się na drezdeńską starówkę. Zobaczyliśmy tam między innymi: Kościół
Marii Panny - Frauenkirche, operę Sempera, poczet elektorów saskich, zespół
pałacowy Zwinger. Przeszliśmy również tarasami nad Łabą podziwiając piękne
barokowe zabytki miasta. Ostatnim punktem wycieczki był pobyt na tradycyjny
jarmarku bożonarodzeniowym. Udaliśmy się na najstarszy, bo liczący już 580 lat
jarmark Striezelmarkt, gdzie mogliśmy poczuć atmosferę zbliżających się świąt,
skosztować tradycyjnych saksońskich przysmaków adwentowych, podziwiać
tradycyjne ozdoby świąteczne, a także zakupić drobne upominki.
W drogę
powrotną wyruszyliśmy wieczorem bogatsi o nowe doświadczenia i przeżycia.
Wycieczkę zorganizowała pani Julia Kośmider, nad bezpieczeństwem uczniów
czuwały również panie: Karina Daniel-Kroker, Irena Kosarzycką i Gizela Gorki.
11 grudnia 2014
Stroik świąteczny to świąteczne życzenia w oryginalnej formie, a gdy wykonany jest
własnoręcznie zyskuje dodatkową
wartość. W dniu 11 grudnia chętne mamy
uczniów klasy Ia spotkały się popołudniu w szkole, żeby do późnego wieczora
tworzyć piękne stroiki świąteczne na kiermasz . Warsztaty zorganizowała wych. klasy
Małgorzata Kasperczyk, a prowadziła je p. Julia Kośmider. W ruch poszły gałązki,
orzechy, rafia, szyszki, cynamon bombki, i inne świecidełka ;) Z głośników
„popłynęły” kolędy. Uczestniczki warsztatów zapoznały się z różnymi formami i
technikami wykonania tradycyjnej dekoracji świątecznej. Uwieńczeniem warsztatów,
była prezentacja powstałych w trakcie zajęć pięknych stroików świątecznych, które
będzie można zakupić na kiermaszu:)

12 grudnia 2014
W piątek 12 grudnia 2014 r. uczniowie klas I a i I b oraz II udali się do M-G
Ośrodka Kultury w Ujeździe na spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem,
autorem zabawnych opowiadań dla dzieci. Zaproszony gość to również współautor
podręczników, porad dla rodziców, dzieci i młodzieży, wielokrotnie nagradzany i
wyróżniany za swoją twórczość. W trakcie spotkania autor przeczytał fragmenty
swoich utworów, opowiadał o bohaterach swoich książek Panu Kuleczce, kaczuszce
Katastrofie, psie imieniem Pypeć oraz Ryjku czyli wesołej śwince. Przeprowadził
dyskusję z dziećmi dotyczącą etapów powstawania książki i przygotował „worek z
pomysłami”, w którym znalazło się parę zwyczajnych-niezwyczajnych przedmiotów,
które pomogły zrozumieć rolę wyobraźni. Na spotkaniu pan Widłak przyznał, że w
pisaniu najważniejsze są pomysły, które „rodzą” się w głowie. Autor nawiązał świetny
kontakt z młodymi czytelnikami. Uczniowie mogli zapytać o tajniki zawodu pisarza.
Na zakończenie pisarz podpisywał przyniesione przez dzieci książki, zeszyty,
rozdawał zakładki. Dzieci pięknie podziękowały za spotkanie.
14 grudnia 2014
14 grudnia 2014odbył się w naszej szkole tradycyjny "Wieczór z
kolędą". Zgromadzeni goście mogli wsłuchać się w przygotowany przez uczniów
gimnazjum montaż muzyczno – słowny zatytułowany "Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi
dziś". W świąteczny nastrój wprowadziły nas kolędy w wykonaniu chórku i solistów, a
do refleksji skłoniły występy przygotowane przez uczniów klasy I A i II A. Nad
organizacją części artystycznej czuwały panie Irena Kosarzycka, Julia Kośmider i
Magdalena Wojtyła - Kasprzak. Wiele emocji wywołały również występy uczniów
szkoły podstawowej. Najmłodsi
uczniowie
klas
I-III
pięknie przebrani
śpiewali kolędy, a uczniowie klas IV-VI przygotowani przez panią Mariolę Cichoń
grali na różnych instrumentach śpiewjąc pastorałki i kolędy. Część artystyczna
została ciepło przyjęta przez zebranych i nagrodzona brawami. W czasie "Wieczoru z
kolędą" odbył się również kiermasz ozdób i prac o tematyce świątecznej. Kolorowe
ozdoby i świąteczne wypieki szybko się rozeszły. Bardzo dziękujemy osobom
występującym za profesjonalne odegranie swoich ról i wszystkim zaangażowanym w
przygotowanie "Wieczoru z kolędą".

17 grudnia 2014
17 grudnia wszyscy uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej przystąpili do
próbnego sprawdzianu kompetencji. O godzinie 9.00 rozpoczęli zmagania z testem
składającym się z zadań z zakresu języka polskiego i matematyki. Następnie po
krótkiej przerwie zajęli się sprawdzeniem swojej wiedzy z języka angielskiego.
Sprawdzian szóstoklasisty zmienia w tym roku szkolnym swoją formułę, dlatego
przystępując do testu próbnego, uczniowie unikną dodatkowego stresu podczas
zmagań kwietniowych
7 stycznia 2015
Zespół Gimnazjalno Szkolny przystąpił do kolejnej edycji DIEŃ BEZPIECZNEGO
INTERNETU. W każdej klasie odbędą sie dwugodzinne zajęcia poświęcone
bezpieczeństwu w internecie.
16 grudnia 2014 r 22 uczniów naszej szkoły wzięło udział w innowacyjnym projekcie
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae pod nazwą Tydzień
Kina Niemieckiego dla Dzieci. Projekt skierowany był do uczniów szkół
podstawowych. Była to niezwykła okazja poznania filmowych adaptacji książek
Cornelii Funke. Najpierw dzieci wzięły udział w seansie filmowym, obejrzały w języku
niemieckim film „Herr der Diebe”.W towarzyszących filmowi warsztatach uczestnicy w
ciekawy sposób mogli poszerzyć swoją wiedzę o filmach i mediach i doświadczyć,
jak powstaje film. W formie zabawy odkrywali ciekawostki z życia Cornelii Funke.
Również nauczyciele mogli zaczerpnąć wielu inspiracji związanych z edukacją
medialną i nowymi metodami nauczania.

16 grudnia 2014 roku uczniowie klasy IV szkoły podstawowej wraz z
wychowawczynią Magdaleną Majewicz oraz opiekunami Michałem Bębenkiem oraz

Jolą Rogowską uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Nadleśnictwo
Opole w ramach projektu „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”. Zajęcia odbywały
się w specjalnie przystosowanej Izbie Edukacyjnej wyposażonej w eksponaty
przybliżające pracę leśników. Uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest rola lasów ,
jakie zagrożenia ze strony człowieka i natury wpływają na niszczenie lasów. Obejrzeli
film o największym pożarze , który zniszczył mnóstwo terenów leśnych w naszej
okolicy , a także poznawali różne gatunki drzew i ich zastosowanie .Uczniowie mieli
również okazję poznać różne gatunki roślin i zwierząt żyjących w lasach naszego
kraju. Była to niezapomniana lekcja przyrody

17 grudnia 2014 roku uczniowie klas IIIa i IIIb szkoły podstawowej uczestniczyli w
warsztatach zorganizowanych przez Nadleśnictwo Opole w ramach projektu
„Fascynujący Świat Nauki i Technologii”. Zajęcia odbywały się w specjalnie
przystosowanej Izbie Edukacyjnej wyposażonej w eksponaty przybliżające pracę
leśników. Uczniowie mieli również okazję poznać różne gatunki roślin i zwierząt
żyjących w lasach naszego kraju. Była to niezapomniana lekcja przyrody.
12 stycznia 2015
Sztab WOŚP po raz czwarty zarejestrowany był przy Zespole Gimnazjalno –
Szkolnym w Ujeździe, dzięki wsparciu Pani Jadwigi Pszon-Chwedyna – Dyrektor
ZGS. Opiekunami wolontariuszy z gimnazjum byli: Sebastian Golec i Agata Trusz.
Do zbierania datków zgłosiło się 30 wolontariuszy – część z nich to absolwenci
naszego
gimnazjum.
W niedzielę 11.01.2015 r. wolontariusze z identyfikatorami i puszkami od wczesnych
godzin porannych rozproszyli się po wszystkich miejscowościach w gminie Ujazd,
gdzie gromadzili ofiary do puszek. Nasi wolontariusze kwestowali pod kościołami i na
Rynku
w
Ujeździe.
O godzinie 16.00 rozpoczęło się wielkie granie na Rynku w Ujeździe, gdzie występy
zaczęły przedszkolaki z Ujazdu, potem na scenę weszły dzieci z podstawówek w
Ujeździe, Olszowej oraz gimnazjaliści.
Wolontariusze przynosili puszki do sztabu przy Publicznym Gimnazjum, gdzie
znajdowała się komisja w składzie: Jadwiga Pszon-Chwedyna, Maria Biber, Mariola

Lazarek, która zbierała puszki i przeliczała zebrane pieniądze. Mieszkańcy gminy
Ujazd wsparli WOŚP kwotą 12 080,54 zł – wyższą niż rok temu
6 lutego 2015
Dnia 6 lutego 2015 roku odbyła się wycieczka dla uczniów klasy piątej organizowana
przez RCRE na Uniwersytet Opolski. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców
uniwersyteckich. W programie zajęć była poruszana tematyka eksperymentalna z
historii, fizyki i chemii. Kierownikiem wycieczki był Dariusz Ciapa oraz opiekunowie
Mariola Cichoń i Iwona Zawada.
10 lutego 2015
W Ujazdowskiej podstawówce jak co roku odbył się karnawałowy bal przebierańców.
W zabawie uczestniczyli uczniowie klas I-III. Rodzice dali upust swojej fantazji i
wyobraźni przebierając swoje pociechy w przepiękne i kolorowe stroje. Na balu
królowały wiedźmy, wróżki, księżniczki, kowboje i piraci. Zabawę do wczesnych
godzin wieczornych prowadził nasz niezawodny i śmieszny Wodzirej Kacperek.
Dzieci świetnie bawiły się w rytm starych i nowych przebojów.

12 lutego 2015
12 lutego 2015 roku uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Ujeździe
spotkali się z Burmistrzem Gminy Ujazd, panem Tadeuszem Kauchem. Lekcja
dotyczyła zadań samorządu gminnego. Pan Burmistrz opowiedział uczniom o
zadaniach i działalności samorządu w naszej gminie. Uczniowie zadawali wiele
pytań. Były to głównie pytania dotyczące perspektyw rozwoju naszego miasteczka i
okolicznych wiosek. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy. Inicjatorem i
organizatorem tego spotkania był nauczyciel wiedzy o społeczeństwie – Michał
Bębenek.

16 lutego 2015
„Szkoła powinna być miejscem, w którym uczniowie kształtują umiejętności
niezbędne w późniejszej edukacji i życiu zawodowym”. Jedna z metod nauczania,
strategia „Uczymy innych”,
pozwala uczniom rozwijać umiejętność jasnego
formułowania i przekazywania myśli, planowania wypowiedzi oraz panowania nad
stresem, co jest niezwykle cenne i przydatne w życiu.
Uczestnicy tegorocznej edycji „Szkoły z Klasą 2.0” mieli możliwość realizowania tej
strategii. Na lekcjach języka polskiego, niemieckiego i angielskiego wybrani
uczniowie wcielali się w rolę nauczycieli i prowadzili zajęcia dla swoich rówieśników
oraz koleżanek i kolegów z klas młodszych. Były więc lekcje dotyczące zasad
poprawnej pisowni, pojawiło się nawet dyktando(!), wprowadzenie nazw części ciała
w języku niemieckim, zapoznanie ze zwyczajem organizowania targów świątecznych
w Niemczech, ćwiczenia powtórzeniowe przed testem z języka angielskiego.
Tak przygotowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Strategia „Uczymy
innych”, uczniom prowadzącym lekcję-ekspertom, umożliwia wykazanie się swoją
wiedzą, uczniów-odbiorców, niezwykle angażuje, intryguje, zachęca do wysiłku i
motywuje.
1 marca 2015

4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Żołnierze Wyklęci (także: Żołnierze Niezłomni). Polskie powojenne podziemie
niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy
ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR,
toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami
w Polsce.
2 marca 2015

W dniu 2 marca 2015r klasy I a, I b, V ,VI a, VI b wraz z opiekunami wyjechali n a
kolejną wycieczkę w ramach projektu FŚNiT . Tym razem do Parku Nauki i Rozrywki
w Krasiejowie. Przekraczając próg Parku Nauki i Ewolucji Człowieka rozpoczęliśmy
uczestniczenie w niezwykłym zdarzeniu. Zostaliśmy wplątani w zawiłe losy Świata.
Staliśmy się świadkami fascynujących przemian i dołączyliśmy do wybranego grona
podróżników w czasie – temponautów! Nasz przygoda zaczęła się 66 milionów lat
temu, kiedy życie na Ziemi niemalże zostało zgładzone. Technologia cyfrowa i
rzeczywistość fizyczna zmieszały się tam w takim stopniu, że mieliśmy trudność w
ich odróżnieniu. Dla wzmocnienia zjedliśmy pyszne śniadanie. Pierwszym etapem
naszej podróży był hol główny – poczekalnia. Kolejny etap to prom kosmiczny. Tu
rozsiedliśmy się wygodnie i rozkoszowaliśmy się naszym pierwszym lotem w
Kosmos. Przez wizjery promu widzieliśmy oddalający się dok, aż do osiągnięcia
orbity wokółziemskiej. To ważny moment, właśnie wtedy przenieśliśmy się w czasie o
miliony lat. Następnie zadokowaliśmy do stacji orbitalnej – wehikułu czasu .Okazało
się że wszystko, co najlepsze dopiero przed nami. Następnym etapem był wehikuł
czasu. Znajdując się w wehikule czasu przestrzegaliśmy reguł zapewniających
synchronizację w czasie i komfort zwiedzania. Potem była Wystawa Świadectwa

Ewolucji. Tu dowiedzieliśmy się czym jest ewolucja, oglądnęliśmy niezwykłą galerię
małp i małpiatek, a także przodków człowieka. Ekspozycja „Grobowiec” – tu
spotkaliśmy się z czymś naprawdę niezwykłym. Zobaczyliśmy tu rekonstrukcję grobu
książęcego pochodzącego z czasów kultury przeworskiej. Ekspozycja „Rozwój
narzędzi” – poznaliśmy jak powstało jedno z najważniejszych narzędzi człowieka –
nóż, od tych najbardziej prymitywnych aż do współczesnych. Po tak ciekawym dniu
wszyscy chętnie zjedli pyszny obiad i wróciliśmy do autokaru gdzie czekały na
każdego upominki przygotowane przez organizatora wyjazdu. Wszyscy zadowoleni i
zmęczeni wróciliśmy do Ujazdu. Dokąd kolejna wycieczka?
3 marca 2015

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Ujeździe dla
uczniów gimnazjum realizowany jest projekt pod nazwą „Stawiamy na wiedzę”.
Jednym z zadań projektu jest utworzenie „SzOK- Szkolnego Ośrodka Kariery”,
mającego na celu rozszerzenie oferty zespołu o zagadnienia związane z
poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. W ramach tego działania w
gimnazjum realizowane są warsztaty oraz zajęcia aktywizujące w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego, zajęcia z przedsiębiorczości, indywidualne spotkania i
konsultacje z uczniami klas III.
W dniu 27.02.2015 r. dla uczniów klas III gimnazjum zorganizowano wyjazd na
Opolskie Targi Edukacyjne EDU-Opole. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z
ofertą edukacyjną szkół publicznych i prywatnych z województwa opolskiego na
różnych poziomach nauczania, jak również wyższych uczelni z całej Polski. Wzięli
udział w warsztatach, zajęciach dla młodzieży, niecodziennych pokazach na scenie
głównej, np.: pokaz Street Workout - Eagel Force Opole, zajęcia taneczne
animatorów, „Face the challenge guizzzz”, występ mażoretek, zumba, pokaz
studniówkowy, pokaz fryzjerski, zajęcia taneczne animatorów i wiele innych.
Podziwiali oferty ponad 70 wystawców z całej Polski.
Głównym celem SzOK jest przede wszystkim wybór szkoły ponadgimnazjalnej
zgodnie ze swoimi predyspozycjami zawodowymi oraz zwiększenie szans na
przyszłe zatrudnienie.
5 marca 2015

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną
z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Dlatego odbyło się spotkanie przeznaczone
dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Tematem pogadanki
była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i
pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią.
Pani Łotocka z Powiatowej Komendy Policji w Strzelcach Opolskich poruszyła także
temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe
korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i
obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz
postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego
przez prawo. Prowadząca pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się
bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i
organizacji, które są do tego powołane.

12 marca 2015

W dniu 09. 03. 2015 uczennice naszej szkoły brały udział w półfinale wojewódzkim
mini piłki siatkowej dziewcząt. Zawody organizowane
były w Lisięcicach. W
zawodach brało udział pięć drużyn z ZS Lisięcicach, ZPS Lubrzy, NSP z Dytmarowa,
ZPO z Kadłuba. Rozgrywki odbywały się w systemie gier „każdy z każdym” .
Rywalizacja i zacięta walka na boisku oczywiście zgodnie z zasadami „fair –play”
trwała do ostatniego gwizdka sędziego. Ostatecznie nasza drużyna dziewcząt po
dwóch wygranych i dwóch przegranych meczach uplasowała się na III miejscu. Mimo
dużego zmęczenia po turnieju nasze zawodniczki były bardzo zadowolone z udziału
w turnieju jak i zajętego miejsca. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
W naszym zespole grały : Wiktoria Duk, Ewa Cichoń, Karolina Niszalke,
Karolina Kolus, Natalia Mosler, Katarzyna Kałużny, Michalina Wojkowska,
Julia Warzecha, Emilia Piątek, Wiktoria Gisman
opiekun drużyny: Mirosław Łupak

13 marca 2015

Dzień później tj 10.03.2015 podobnie jak młodsze koleżanki z Zespołu Gimnazjalno
Szkolnego uczennice gimnazjum brały udział w Wojewódzkich Igrzyskach LZS Szkół
Wiejskich w Piłce Siatkowej organizowanych również w Lisięcicach. Do zawodów
przystąpiły cztery zespoły dziewcząt z ZPS Lubrza, PG Walce, ZS Lisięcice i ZGS
Ujazd. Drużyny rozgrywały mecze w systemie „każdy z każdym”. Podobnie jak u
młodszych siatkarek mecze były bardzo zacięte, a rywalizacja odbywała się do
ostatniego gwizdka sędziego.
O końcowym wyniku miał zadecydować dopiero ostatni mecz pomiędzy
zawodniczkami z Walc i Lubrzy. Ostatecznie wygrała drużyny z Lubrzy co pozwoliło

ustalić końcowy wynik turnieju w którym I miejsce zajęła drużyna z Lisięcic. Nasze
zawodniczki uplasowały się na III miejscu.
Tydzień wcześniej dziewczęta rywalizowały w finale powiatowym również w piłce
siatkowej gdzie zajęły II miejsce w powiecie przegrywając tylko z drużyną ze
Strzelec Op. Drużyna chłopców w tym samym turnieju zajęła miejsce III. Gratulujemy
i życzymy naszym młodszym i starszym koleżanką i kolegą dalszych sukcesów.
Drużyna dziewcząt grała w składzie : Dominika Garbas, Angelika Wientzek, Aneta
Duk, Patrycja Duk, Aneta Zych, Magdalena Muskała, Magdalena Gruntkowska, Ewa
Kolus, Paulina Małota, opiekun drużyny Mirosław Łupak
W dniu 12 marca odbyły się powiatowe zawody w Mini Piłce Siatkowej chłopców w
Strzelcach Op. W zawodach udział brali uczniowie szkół z Izbicka Leśnicy Ujazdu
Zawadzkiego i Strzelec Op. W czasie zawodów grano systemem każdy z każdym do
2 setów wygranych. Rywalizacja i zacięta walka na boisku oczywiście zgodnie z
zasadami „fair –play” trwała do ostatniego gwizdka sędziego. Ostatecznie nasza
drużyna chłopców po trzech wygranych i jednym przegranym meczu uplasowała
się na II miejscu w powiecie w składzie Maciej Wysocki, Marcel Grabowski, Kacper
Stefanko, Samuel Buglowski, Paweł Gołabek, Michał Siuta Paweł Kozera, Michał
Jagieniak, Michał Oronowicz. Opiekunem drużyny jest Napieracz Marcin.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

16 marca 2015

Grupa 18 uczniów z klasy VI a i VI b szkoły podstawowej wzięła udział w konkursie
wojewódzkim organizowanym przez RCRE w Opolu w ramach projektu FŚNiT.
Uczestników podzielono na trzyosobowe zespoły. Każdy z nich otrzymał
odpowiednio wyposażoną
skrzynkę ekobadacza. Dzieci przystąpiły do badań
postępując zgodnie z regulaminem konkursu, posługując się instrukcją znajdującą
się w skrzynce ekobadacza. Ich zadaniem było:- kilkakrotne przeprowadzenie
badania jakości wody pochodzącej z różnych źródeł- oznaczenie odczynu ph wody,
a także jej twardości węglanowej. Po przeprowadzeniu badań dzieci dowiedziały się

jaką wodę mamy na naszym terenie oraz czy można bezpiecznie pić wodę z kranu.
Wszystkim zespołom gratulujemy zwycięstwa i dziękujemy za zaangażowanie.
Mieliście okazję do odkrywania Waszych zdolności naukowych i wykorzystania
umiejętności zgodnej i twórczej pracy w zespołach Lista zwycięzców konkursu: K.
Kałużny, E. Piątek, M. Oronowicz, J. Warzecha, E. Jokiel, M. Piątek, M. Grabowski,
E. Cichon, P. Wątroba, K. Kolus, B. Jokiel, A Kocurek, J. Oronowicz, K. Stefanko, W.
Gisman, M. Kiebel. W. Duk, M. Wojkowska.
W ramach zajęć z wychowania fizycznego uczniowie klas czwartych raz w tygodniu
na 1 godzinę jeżdżą na pływalnię do Strzelec Opolskich. Dzieci, pod okiem
profesjonalnych instruktorów, zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące
poszczególnych stylów pływania. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, a
finansowane są przez organ prowadzący szkołę, czyli Urząd Miasta i Gminy Ujazd.
17 marca 2015

W dniu 13 marca w ZGS w Ujeździe organizowano Finał Powiatowy Mini Piłki
Siatkowej Dziewcząt. Do turnieju przystawiły cztery najlepsze drużyny z naszego
powiatu :PSP nr 4 w Strzelcach Op. , PSP Zawadzkie, PSP Jemielnica i gospodarz
turnieju ZGS Ujazd. Nasze młodsze dziewczęta przystąpiły do turnieju bardzo
skoncentrowane i już w pierwszym spotkaniu pokazały się z bardzo dobrej strony,
wygrywając Jemielnicą. Następne dwa spotkania również zakończyły się wygraną co
ostatecznie uplasowało nasz zespół na I miejscu w powiecie. Wygrana dawała
również awans do półfinału wojewódzkiego który miał się odbyć w Nysie. Wyjazd do
Nysy na półfinał wojewódzki był dużym wyzwaniem sportowym dla naszych
dziewcząt którym przyszło rywalizować ze szkołami w których w siatkówkę grają
dziewczęta z klas sportowych z Nysy, Namysłowa i Krapkowic. Pierwszy mecz z
reprezentacją Krapkowic pokazał że nasz zespół łatwo się nie podda i będzie walczył
do końca. Wygrana w pierwszym meczu wzmocniła wiarę w końcowe zwycięstwo.
Drugi mecz z Namysłowem również zakończył się wygrana dziewcząt z Ujazdu.
Ostatnie spotkanie z reprezentacja Nysy to walka o pierwsze miejsce w całym
turnieju. Niestety po wyrównany pierwszym secie nasze dziewczęta nieco opady z
sił i ostatecznie wygrała Nysa . Zajecie II miejsca w turnieju wojewódzkim jest dużym
sukcesem naszych młodych siatkarek i dobrze rokuje na przyszłość. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów. W naszym zespole grały : Wiktoria Duk, Ewa Cichon,
Karolina Niszalke, Karolina Kolus, Natalia Mosler, Katarzyna Kałużny, Michalina
Wojkowska, Julia Warzecha, Emilia Piątek, Wiktoria Gisman opiekun drużyny:
Mirosław Łupak

19 marca 2015

Jaką szkołę wybieram? - VII Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespole
Gimnazjalno-Szkolnym w Ujeździe
To pytanie od dłuższego czasu z pewnością nurtuje uczniów klas III gimnazjum.
Chcąc pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 19 marca 2015
r.w
Zespole
Gimnazjalno-Szkolnym
zorganizowano
VII
Giełdę
Szkół
Ponadgimnazjalnych,
na
którą
zostali
zaproszeni
przedstawiciele
szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego i strzeleckiego oraz z
Opola. Ogółem 11 szkół ponadgimnazjalnych.
Dla gimnazjalistów była to wyjątkowa okazja do zapoznania się bezpośrednio z
ofertą edukacyjną, zawodową poszczególnych szkół. Przybyli goście prezentowali
uczniom swoje oferty, między innymi przedstawiając prezentacje multimedialne,
roboty wykonane przez uczniów czy też prowadząc bezpośrednie rozmowy i
dyskusje z uczniami. Wraz z dyrektorami i nauczycielami poszczególnych szkół
przyjechali również absolwenci gimnazjum, którzy bardzo wiarygodnie przedstawiali
gimnazjalistom oferty szkół do których uczęszczają. Uczniowie otrzymali ulotki, które
już „na spokojnie” będą mogli przeanalizować w domu i wspólnie z rodzicami podjąć
ostateczną i bardzo ważną dla nich decyzję, związaną z wyborem odpowiedniej dla
każdego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

19 marca 2015

19 marca 2015 r. W Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyły się
eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. Otwarcia turnieju dokonali Starosta strzelecki Józef Swaczyna
oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Stefan Szłapa.
Jury pracowało w składzie: przewodniczący- mł. bryg. Artur Wiśniewski, członkowie:
mł. bryg. Marek Wójcik, st. kpt. Piotr Zdziechowski oraz druh Jan Bogusz. Do turnieju
przystąpiło 33 laureatów eliminacji gminnych powiatu strzeleckiego. Najlepszymi w
naszym powiecie okazali się: grupa szkół gimnazjalnych:1 miejsce: Grzegorz Cedor ZGS Ujazd2 miejsce: Tomasz Kapica - ZSO PG Strzelce Opolskie3 miejsce: Kamil
Socha - ZGS Ujazd
Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w każdej z grup
będą reprezentować powiat strzelecki w eliminacjach wojewódzkich.
24 marca 2015

Dnia 18 marca 2015 r. uczniowie klasy I A i II A uczestniczyli w wycieczce
przedmiotowej do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu. Uczniowie brali udział w
doświadczalnych zajęciach z biologii, chemii, fizyki i matematyki. Tematem zajęć
była Ziemia i życie na Ziemi. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przeprowadzali
doświadczenia chemiczne, biologiczne, fizyczne oraz zmagali się z łamigłówkami
matematycznymi. Wycieczkę zorganizowała pani Irena Kosarzycka , opiekę nad
uczniami sprawowali: pani Julia Kośmider, pani Joanna Muskała oraz pan Tomasz
Brym.
23 marca gośćmi w naszej szkole były dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w
klasie pierwszej. Przedszkolaki przybyły do szkoły wraz ze swoimi rodzicami i
paniami na dni otwarte, które tradycyjnie wiosną organizowane są w ujazdowskiej
podstawówce. W programie wizyty w szkole były występy uczniów klas trzecich,
spotkanie z dyrektorem oraz odwiedziny w wybranych salach lekcyjnych. Dzieciom
bardzo podobał się pobyt w sali gimnastycznej, gdyż mogły sprawdzić tu swoją

szybkość i zwinność w przygotowanym specjalnie dla nich torze przeszkód. Na
koniec swojej wizyty w szkole przyszli uczniowie pod okiem trzecioklasistów
przygotowali koreczki owocowe, które wszystkim bardzo smakowały. Zajęcia otwarte
dla przyszłych pierwszoklasistów odbyły się w ramach projektu edukacyjnego
„Przekraczamy progi”.

25 marca 2015

25 marca 2015 roku uczniowie z klasy I i II B Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w
Ujeździe, którzy uczestniczą w zespole dydaktyczno – wyrównawczym z języka
polskiego wzięli udział w niecodziennych zajęciach zorganizowanych przez
Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju. Piętnastoosobowa grupa wraz z
opiekunami udała się do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na spektakl pod
tytułem „Szalone nożyczki”. To niezwykła komedia kryminalna z niespodzianką w tle.
Jej akcja rozgrywa się w opolskim salonie fryzjerskim, nad którym mieszka pewna
słynna pianistka… Było to przedstawienie interaktywne, w którym przebieg akcji i
odnalezienie winnego, zależy od publiczności. Młodzież nabyła nowe umiejętności,
rozwinęła swoją osobowość i chętnie pojechałaby jeszcze raz.

1 kwietnia 2015
W naszej szkole 31 marca odbył się uroczysty apel z okazji z zbliżających się Świąt
Wielkanocnych. Wzięli w nim udział uczniowie klas podstawowych, gimnazjum oraz grono
pedagogiczne. Pod kierunkiem ks. Tomasza Wieliczko gimnazjaliści przygotowali pantom imę
pt. „Wybierz życie”, a piosenki o tematyce religijnej i wielkanocnej śpiewała nasza schola.
Usłyszeliśmy Słowo Boże oraz życzenia wielkanocne. Ponadto nagrodziliśmy brawami
reprezentację dziewczyn z podstawówki w piłce siatkowej, która zajęła drugie miejsce w
zawodach na szczeblu wojewódzkim. Gratulacje! Wszystkim, którzy tworzą naszą szkołę,
drogim rodzicom, znajomym i przyjaciołom składamy serdeczne życzenia radosnych i
pogodnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.Alleluja!

1 kwietnia nasi szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu kompetencji. W ciągu 80ciu minut musieli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę i umiejętności
z języka polskiego i matematyki. Po przerwie przystąpili do rozwiązywania zadań z
języka angielskiego. Jak sami uczniowie przyznali, test był łatwy i nie sprawił im
większych kłopotów. To dobrze wróży wynikom, jednak te oficjalne pojawią się
dopiero w czerwcu.

17 kwietnia 2015

17 kwietnia to gminne święto ortografii i dzień zmagań jej prawdziwych mistrzów.
Przeprowadzono jeden z etapów XXI Międzygminnego Konkursu Ortograficznego o
Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich. O godzinie 8.30 w sali głównej Gminnego
Ośrodka Kultury w Ujeździe przysłowiowego „byka za rogi” chwytali wyłonieni w
eliminacjach szkolnych najlepsi uczniowie ze szkół w Ujeździe, Jaryszowie i
Olszowej. Nastąpiła chwila trudnych zmagań z zasadami i wyjątkami oraz tym, jak
nie wpaść w ortograficzną pułapkę. Wyłoniono trzech zwycięzców, którzy będą
reprezentowali naszą gminę w rozgrywkach międzygminnych, które już 18 maja w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem. Drugie i trzecie miejsce zajęły
nasze uczennice: Emanuela Jokiel i Natalia Mosler. Bohatersko
z „bykami” walczyli
także: Wiktoria i Kamil Masztakowscy. Gratulujemy wspaniałej wiedzy i ogromnych
umiejętności.

20 kwietnia 2015

Dnia 18 kwietnia 2015 r. w Strzeleckim Domu Kultury wręczono Laury Ziemi
Strzeleckiej. Statuetki są przyznawane przez Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej dla
osób, które swoją postawą i pracą przyczyniają się do rozwoju oraz promocji
naszego regionu, a także dla najlepszych uczniów wytypowanych z placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Strzeleckiego. Z
gminy Ujazd osobą wyróżnioną w roku 2015 jest Agnieszka Marek-uczennica klasy
III B Publicznego Gimnazjum w ZGS w Ujeździe. Uczennica Osiąga bardzo wysokie
wyniki w nauce. Jest sumienną i pracowitą osobą. Potwierdza to Jej udział w licznych
konkursach przedmiotowych, między innymi w konkursach: biologicznym,
chemicznym, matematycznym, geograficznym oraz matematyczny. Została finalistką
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. W ubiegłym roku szkolnym Agnieszka
była przedstawicielem szkoły w realizacji projektu „Szkoła Współpracy” oraz brała
udział w projekcie „Na własne konto”. Gratulujemy!

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Ujeździe biorą udział w projekcie edukacyjnym
„Stawiamy na wiedzę”. Chętni uczniowie klas drugich zapisali się na zajęcia z
przedsiębiorczości, które prowadzi pani Jolanta Rogowska. Celem zajęć jest
poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i
umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej. Głównym celem zajęć jest
przedstawienie przedsiębiorczości w innej formie niż lekcja. Dlatego zajęcia mają
charakter aktywny, pozwalają na uczenie się przez zabawę. Zaplanowano też
wycieczkę do Banku Spółdzielczego w Ujeździe.
Dnia 10.04.2015r. uczniowie klasy IIA wychowawczynią panią Julią Kośmider w
ramach godziny wychowawczej pt. „Myślę o mojej przyszłości” i Jolantą Rogowską
wybrali się do Banku Spółdzielczego w Ujęździe, aby poznać pracę bankowca.
Dnia 17.04.2014r. grupa uczniów z klasy IIB i IIC uczęszczających na zajęcia z
przedsiębiorczości byli z wycieczką w Banku Spółdzielczym z panią Jolantą
Rogowską. Pani Dyrektor Irena Wenszka opowiedziała młodzieży o pracy w banku w
Ujęździe i ofertach proponowanych przez bank. Uczniowie mieli przygotowane prace
reklamujące pracę banku, uwzględniające min. ofertę dla młodzieży od 13 roku życia,
płatność telefonem lub przez internet i inne. W prezencie otrzymali pamiątkowe
gadżety. Ciekawostką było zobaczenie bankomatu od wewnątrz.
23 kwietnia 2015

W dniach 21-23 kwietnia 2015r. w Publicznym Gimnazjum im. Świętej Anny w
Ujeździe odbył się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich. Egzamin jest
obowiązkowy.

24 kwietnia 2015

Lego WeDo to nowoczesna seria świetnie znanych wszystkim klocków Lego,
wspomagająca naukę programowania i ukazująca podstawowe zagadnienia robotyki.
Zestawy tej serii pozwalają budować modele zwierząt, pojazdów i urządzeń, które
można odpowiednio zaprogramować i wprawić w ruch.
Uczniowie klas szóstych, korzystając ze szkolnych zestawów
Lego WeDo
otrzymanych dzięki uczestnictwu w projekcie RCRE „Fascynujący Świat Nauki i
Technologii”, mają możliwość tworzenia takich modeli oraz uczenia się podstaw
programowania i robotyki. Inauguracja zajęć odbyła się 24 kwietnia. Kolejne będą
się odbywały w środy i piątki. Uczestnikami kursu opiekują się Panie: Ewa Szulc i
Joanna Hermanowicz.
Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, w
którym bierze udział szkoła podstawowa w Ujeździe. Celem ogólnym projektu jest
wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. 9 kwietnia
przedstawiciele rodziców, uczniów i nauczycieli wzięli udział w całodniowych
warsztatach, podczas których zapoznali się projektem, uczyli zasad komunikacji i
współpracy. Wypracowali także model „szkoły marzeń” i dyskutowali nad tym, co
warto zmienić w szkole. Kolejnym działaniem w ramach projektu jest
przeprowadzenie debat wśród rodziców, uczniów i nauczycieli. Przedstawiciele
samorządów klasowych spotkali się na debacie 23 kwietnia. Uczniowie mieli wiele
ciekawych pomysłów na to, jak ubogacić szkolą codzienność. Wkrótce w szkole
pojawi się „skrzynka pomysłów”, do której będzie można wrzucać swoje propozycje
na uatrakcyjnienie życia szkoły.

25 kwietnia 2015

25 kwietnia 2015 roku uczeń ZGS w Ujeździe – Grzegorz Cedor uczestniczył w
etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Przeciwpożarowej „Młodzież
zapobiega pożarom”. Reprezentował gminę Ujazd i powiat strzelecki w kategorii
GIMNAZJA. W tym roku eliminacje wojewódzkie odbyły się w Rudnikach. Jest to
kolejny sukces Grzesia w tym turnieju.
28 kwietnia 2015

W ramach działalności Szkolnego Ośrodka Kariery przy Zespole Gimnazjalno
Szkolnym w Ujeździe uczniowie klas trzecich 28 kwietnia 2015 roku pojechali do
Strzelec Opolskich, gdzie w Powiatowym Centrum Kultury zorganizowano
dla
przyszłych absolwentów gimnazjów Targi Edukacyjne Powiatu Strzeleckiego. Oprócz
pełnej oferty edukacyjnej
szkół uczniowie mogli skorzystać z warsztatów
językowych, warsztatów gotowania, doradztwa zawodowego i oferty praktyk
zawodowych. Opiekę sprawowali: panie Krystyna Kwaśniok, Dorota Bębenek, Sybilla
Mehlich i pan Michał Bębenek.

30 kwietnia 2015
Spotkanie poświęcone pamięci profesora Władysława Bartoszewskiego odbyło się
30 kwietnia 2015 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Uczestniczyli w nim:
prof .dr hab. Dorota Simonides, prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Poseł na
Sejm RP Ryszard Galla oraz zaproszeni goście. Wspomnienia o profesorze
Bartoszewskim i dyskusja o jego osobowości i osiągnięciach bardzo zainteresowały
zgromadzonych. W spotkaniu uczestniczył zaproszony na nie Michał Bębenek,
nauczyciel historii w naszej szkole.
3 maja 2015

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja
1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą
na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną
konstytucją.
9 maja 2015
Rogalik i czekoladka” – Paryż – Disneyland – Wersal – Bruksela, czyli uczniowie
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe na wycieczce!
Nazywany Miastem
Świateł, Paryż uchodzi za najpiękniejsze miasto świata. Zabytki i skarby kultury
zachowały się tutaj lepiej niż w którymkolwiek z rywalizujących z Paryżem miast, o
czym mieli okazję przekonać się uczniowie naszej szkoły, którzy w dniach 3 – 9 maja
brali udział w wycieczce szkolnej do stolicy Francji. Nasze poznawanie Paryża
zaczęliśmy od wizyty w Muzeum Perfum „Fragonard”, które mieści które mieści się w
pięknym domu przy słynnych Polach Elizejskich. W tym królestwie zapachów
odwiedzający poznają tajemnicę produkcji francuskich perfum. Następnie udaliśmy
się na Plac Vendome z królującą na nim kolumn z posągiem Napoleona. Przy Placu
Vendome mieści się także Hotel Ritz, którego pokoje jako pierwsze wyposażono w
wanny! Tablica na domu nr 12 upamiętnia miejsce śmierci wielkiego Polaka –
Fryderyka Chopina. Kolejny punktem programu było Muzeum Luwru. Jednak
zwiedzanie tak dużego muzeum nie jest zadaniem prostym, dlatego
zdecydowaliśmy, że przede wszystkim zobaczymy „Nike z Samotraki”, „Wenus z
Milo” oraz „Mona Lisę”. Po zwiedzeniu Luwru przeszliśmy pod Katedrę Notre-Dame,
czyli Katedrę Najświętszej Marii Panny, która stanowi symbol Francji. W skarbu
katedry znajduje się m.in. Korona Cierniowa, którą można oglądać tylko raz w roku w
Wielki Piątek. Kolejny dzień upłynął nam na zwiedzeniu cmentarza Pere Lachaise,
gdzie odwiedziliśmy grób Fryderyka Chopina, Jima Morrisona oraz Abelarda i
Heloizy. Następnie udaliśmy się do nowoczesnej dzielnicy Paryża – La Defense.
Później wąskimi i krętymi uliczkami doszliśmy na Montmartre, gdzie w sercu dzielnicy
olśniewająco błyszczy biała kopuła bazyliki Sacre Coeur (Najświętszego Serca
Jezusowego) widoczna prawie z każdego miejsca
w Paryżu. Zwieńczeniem
zwiedzania był rejs po Sekwanie. Czwarty dzień naszej wycieczki to wizyta w parku
rozrywki Disneyland, gdzie wszyscy świetnie się bawiliśmy. Ostatni dzień w Paryżu
przeznaczony był na zwiedzenie Wersalu – ekstrawaganckiego pałacu zbudowanego
za panowania Ludwika XIV, Króla-Słońce oraz przylegających ogrodów uznawanych
za najdoskonalszy przykład klasycznego ogrodu francuskiego. Ostatnim punktem
programu była największa turystyczna atrakcja Paryża – wieża Eiffela, która dla
swego twórcy zdobyła miano „czarodzieja żelaza”. Z wieży rozciąga się wspaniały
widok obejmujący w pogodny dzień widnokrąg o promieniu 73 km. Ostatni punktem
programu było zwiedzanie Brukseli – stolicy Belgii, gdzie ogromne wrażenie wywarł

na wszystkich rynek z zabytkowym Ratuszem, Domem Króla i kamienicami, a także
Instytucje Europejskie.

5 maja 2015
Uczniowie szkoły podstawowej w Ujeździe od wielu lat biorą aktywny udział w akcji
„Pomóżmy bezdomnym zwierzakom, nie można przejść obojętnie obok nich”, której
organizatorem
jest Mariola Cichon. Głównym jej celem jest kształtowanie
wrażliwości na niedolę istot słabszych oraz zbliżenie człowieka do świata zwierząt i
otaczającej nas przyrody poprzez inicjowanie działań o charakterze wychowawczym.
Realizując powyższe założenia wszyscy uczniowie ujazdowskiej podstawówki wzięli
udział w akcji zbiórki żywności dla bezdomnych psów uświadamiając innym, że
bezdomni czworonożni przyjaciele oczekują ich wsparcia. Udało się zebrać 300
kilogramów suchej karmy. Dnia 17 kwietnia uczniowie: Dominika Muskała, Mateusz
Kołodziejczyk, Szymon Kauch i Ewelina Szarek wraz z opiekunem Mariolą Cichon
dostarczyli zebrane dary do Schroniska w Kędzierzynie Koźlu. Dzieci miały okazję
poznać warunki życia bezdomnych zwierząt. Młodzi miłośnicy zwierząt z
zaciekawieniem i współczuciem słuchali opowiadań o przebywających tam
zwierzętach. Dzieci wyniosły dużo z tej wizyty i mamy nadzieję, że w przyszłości ich
zwierzęta będą miały zapewniony szczęśliwy i pełen miłości dom. Zawsze będą
wrażliwe na krzywdę opuszczonych zwierząt. Wszystkim dziadkom, rodzicom i
uczniom, którzy włączyli się do akcji zbiórki żywności serdecznie dziękujemy.
12 maja 2015
11 maja 2015 roku dwie uczennice z klasy III B gimnazjum: Agnieszka Marek, Aneta
Zych reprezentowały gminę Ujazd w powiatowym konkursie ortograficznym, który
odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich. W tym konkursie
Agnieszka Marek zdobyła I miejsce, czyli została MISRZEM ORTOGRAFII
POWIATU STRZELECKIEGO.
12 maja 2015

Z inicjatywy pani Julii Kośmider – nauczycielki naszego zespołu oraz pani Anny
Heller – nauczycielki gimnazjum w Jemielnicy powstał program współpracy
międzygimnazjalnej „Między nami gimnazjami”. W ramach tej współpracy 8 maja
grupa 27 uczniów i uczennic naszego gimnazjum razem z 13-osobową grupą
gimnazjalistów z Jemielnicy wybrała się na jednodniową wycieczkę do Krakowa.
Jeszcze przed dotarciem do Krakowa młodzież obu gimnazjów zdążyła się już
zaprzyjaźnić. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Narodowym, gdzie
bardzo ciekawie opowiadająca pani przewodnik oprowadziła nas po Galerii Sztuki
Polskiej XX wieku. Stamtąd udaliśmy się do Domu Józefa Mehoffera, a następnie
na Rynek Główny – do Kościoła Mariackiego, a także do Bazyliki Franciszkanów.
Wieczorem czekało nas jeszcze zejście do Podziemi Rynku, gdzie mogliśmy poznać
burzliwe dzieje średniowiecznego Krakowa. Późnym wieczorem udaliśmy się w
drogę powrotną do domu, w trakcie której młodzież już planowała kolejne wspólne
imprezy i wyjazdy.
13 maja 2015
Zgodnie z wieloletnią tradycją w środę 13.05.2015r. dzieci komunijne wraz
rodzicami wyjechały na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
Opiekunami grupy byli proboszcz ks. Zygfryd Flak, pani Jolanta Rogowska i pani
Ewa Ber.
Po przyjeździe do Kalwarii Zebrzydowskiej udaliśmy się do Bazyliki
Matki Boskiej Anielskiej na mszę świętą. Po mszy zostaliśmy zapoznani z historią
tego miejsca. Następnym miejscem pielgrzymki były Wadowice, a tam Bazylika
Ofiarowania NMP i muzeum – Dom Rodzinny Świętego Jana Pawła II.
W drodze
powrotnej zrobiliśmy krótką przerwę i zatrzymaliśmy się w restauracji McDonald’s.
Pogoda nam dopisała. W bardzo dobrych nastrojach wróciliśmy do domu.
18 maja 2015
W dniu 18.05.2015 r. uczniowie z klasy 1A i 2B gimnazjum wraz z opiekunami: Ireną
Kosarzycką, Magdaleną Wojtyłą-Kasprzak i Agatą Trusz, uczestniczyli w zajęciach
zorganizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich. Wyjazd
do oczyszczalni odbył się w ramach realizowanego w gimnazjum projektu
&#x201E;Stawiamy na wiedzę&#x201D; współfinansowanego ze środków unijnych.
W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z zagadnieniami ekologicznymi.

22 maja 2015
22 maja 2015 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbył się finał konkursu „Szkoła
marzeń”, zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Do tegorocznego
konkursu zgłosiło się 7,5 tys. uczestników. Do etapu ogólnopolskiego
zakwalifikowano 662 prace plastyczne i literackie. Jury postanowiło nie wskazywać
zwycięzców i przyznać równorzędne nagrody laureatom etapu ogólnopolskiego, a
także ponad 20 wyróżnień. Wśród laureatów etapu ogólnopolskiego znalazły się
uczennice naszej szkoły podstawowej: Natalia Mosler, Emilia Piątek, Paulina
Szengard, Barbara i Emanuela Jokiel, Dominika Piątek oraz Paulina Kośmider.
Nagrodą dla uczennic była wycieczka do Warszawy ufundowana przez Biuro
Senatorkie Aleksandra Świeykowskiego. Wyróżnienie za pracę literacką oraz
nagrodę rzeczową otrzymała Dominika Piątek. Podczas uroczystości finalistów
powitał wicemarszałek Jan Wyrowiński, senator Alicja Chybicka, Dyrektor
Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, wiceminister edukacji narodowej Urszula
Augustyn oraz przedstawiciele ambasad Iranu, Łotwy i Słowenii, którzy mówili o
systemach szkolnictwa w swoich krajach. Konkurs „Szkoła marzeń” adresowany był
do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – gimnazjów, liceów,
techników, szkół zawodowych oraz placówek opiekuńczych. Jego uczestnicy mieli
przedstawić swoją wizję i oczekiwania wobec szkoły jako miejsca przyjaznego
uczniom. Mogli to zrobić w dowolnej formie, zarówno plastycznej, jak i literackiej. W
swoich pracach pisali m.in. o szkole, w której uczyłby Albert Einstein, w której nikt
z nikogo by się nie wyśmiewał, ani nie wsadzał nosa w cudze sprawy.
24 maja 2015
W dniach od 18 do 23 maja klasa IV i VI a b wraz z opiekunami byli na Zielonej
Szkole nad morzem w Kątach Rybackich. Była to kontynuacja zwiedzania Ziemi
Pomorskiej, którą zapoczątkowaliśmy dwa lata temu. W trzyletnim cyklu uczniowie
zwiedzili najważniejsze miejsca związane z Pomorzem i piękną Ziemią Kaszubską.
W tym roku celem naszych podbojów był Frombork, Elbląg, Gdańsk-WesterplatteStocznia Gdańska oraz obóz zagłady w Sztutowie. Nie zabrakło też innych atrakcji

rekreacyjnych: strzelania do celu z broni pneumatycznej, przejażdżek rowerem
wodnym po zalewie, spacerów po plaży.

25 maja 2015
W poniedziałek 25 maja 2015 r. klasy Ia, Ib wraz z opiekunami wybrały się na
wycieczkę do stolicy naszego województwa. Wyprawę rozpoczęliśmy od rejsu po
Odrze statkiem wycieczkowym „Opolanin”. Wszystkie dzieci na pokładzie statku
zostały przeszkolone przez pana kapitana odnośnie bezpieczeństwa, niektórzy z nas
pomagali w przeszkoleniu, służąc jako modele w prezentacji sposobu zakładania
kamizelki ratunkowej. Ze statku widzieliśmy Opolską Wenecję, ratusz, katedrę,
Wieżę Piastowską i kościół Franciszkanów. Kolejna atrakcją była przejażdżka po
ulicach miasta ciuchcią. Potem udaliśmy się do opolskiego ZOO. Spacerując
alejkami podziwialiśmy okazy różnych zwierząt. Bardzo ciekawe okazały się
pawilony ,gibonów, lemurów, goryli, jaguarów, gepardów, wydr, pum, żyraf i
wielbłądów.
W królestwie ptaków najbardziej interesujące były: strusie, emu, bociany białe, sępy,
kondor wielki, papugi. Po wyczerpującym spacerze udaliśmy się na posiłek do
McDonald's po którym wyruszyliśmy w drogę powrotną do Ujazdu.

25 maja 2015
25 maja uczniowie klas II, IIIa i IIIb wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę
do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Zwiedzanie kopalni dzieci zaczęły od wejścia do
Sztolni Gertrudy, w której zgromadzono bogatą ekspozycje map i planów kopalni,
dawne narzędzia górnicze i hutnicze, minerały, a także piec, w którym wytapiano
złoto. Kolejną atrakcją było przejście „chodnikiem śmierci”, który dawniej
przeznaczony był dla górników podejrzanych o kradzież złota. Dzieci spotkały się też
z Gnomem oraz zobaczyły jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni
Czarnej”.
Zwiedzanie
kopalni
zakończyło
się
przejażdżką
podziemnym
pomarańczowym tramwajem. Później był czas na zakup pamiątek, płukanie złota i
odpoczynek na placu zabaw.

27 maja 2015
W dniu 26 maja 2015 r. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Ujeździe odbyły się
warsztaty profilaktyczne dla młodzieży zatytułowane Wiem, że dam radę. Ich
tematyka obejmowała szeroko rozumianą komunikację interpersonalną – ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki motywacji do działania, samooceny oraz
depresji. Projekt został w całości sfinansowany przez Urząd Gminy Ujazd ze środków
przeznaczonych na profilaktykę.
2 czerwca 2015
1 czerwca 2015r. obył się I GMINNY SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA. Uczniowie
Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Ujeździe ( koszulki czerwone ), Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jaryszowie ( koszulki zielone ) i Publicznej Szkoły Podstawowej w
Olszowej (koszulki granatowe) spotkali się na stadionie sportowym w Ujeździe,
żeby podczas różnych zabaw i sportowej rywalizacji mile spędzić ten dzień.
Konkurencje były przygotowane dla klas I - III szkoły podstawowe, IV – VI szkoły
podstawowe i I – III gimnazjum. Odbyły się mecze piłki nożnej, siatkowej i w ringo,
sztafety w skoku w dal, skokach przez linę, slalom
z piłką nożną i inne. Uczniowie
wszystkich szkół przygotowali występ przy muzyce. Najaktywniejsze klasy i
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody, w tym piłki do siatkówki i do nożnej. Na
zakończenie
odbył
się
wspólny
taniec
wszystkich
uczestników
tzw.
„Belgijka”. Podczas zawodów nie zabrakło atrakcji towarzyszących. Był to pokaz

sprzętu i umiejętności strażackich, pokaz sprzętu policyjnego i psa, pokaz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, był też Deutsch Wagen Tour z zabawami
edukacyjnymi, dmuchana zjeżdżalnia i tor przeszkód oraz malowanie twarzy. Każdy
uczeń otrzymał drożdżówkę i wodę mineralną. Pogoda była przepiękna, a impreza
bardzo udana.

8 czerwca 2015
Dnia 8 czerwca 2015r. wybraliśmy się na wycieczkę rowerową do lasów Starej
Kuźni. Brali w niej udział uczniowie z kl. I A i czterech nauczycieli - pani Irena
Kosarzycka, pani Jolanta Rogowska, pani Halina Kauch i ks. Tomasz Wieliczko.
Jadąc przez lasy dotarliśmy nad stawy Koziełowy, a tam czekał na nas leśnik.
Poopowiadał nam trochę o gadach i płazach, które można tam spotkać i rozpalił
ognisko, na którym piekliśmy kiełbaski. Po odpoczynku oprowadził nas trochę po
lesie, a my musieliśmy rozpoznawać rośliny. Wycieczka była fajna i bardzo nam się
podobała.

10 czerwca 2015
Dnia 10.06.2015r. w ramach projektu edukacyjnego „Stawiamy na wiedzę”
uczniowie klas drugich pojechali na wycieczkę do zakładu fotograficznego CeWe w
Kędzierzynie – Koźlu( Sławięcice). Organizatorem wyjazdu była pani Jolanta
Rogowska prowadząca zajęcia z przedsiębiorczości, na które uczęszcza 20 uczniów
z klas drugich.. Uczniowie zostali zapoznani z pracą w zakładzie oraz ofertą: foto
książka, kubki ze zdjęciem lub dowolnym nadrukiem, maskotki, kalendarze, obrazy
na drewnie itp. Na końcu czekała na nas niespodzianka, każdy uczestnik wycieczki
otrzymał pamiątkowe zdjęcie.

12 czerwca 2015
W dniach 11 i 12 czerwca uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego wzięli udział w
VI. Południowopolskim Konkursie Pięknego Czytania w Języku Niemieckim
organizowanym przez Instytut Goethego w Krakowie. Konkurs odbywał się w dwóch
kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa i gimnazjum i w dwóch etapach:
szkolnym i południowopolskim. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa
zarówno w języku ojczystym jak i obcym. Uczniowie szkół podstawowych czytali
powieść klasyka niemieckiej literatury dziecięcej, Ericha Kästnera „Der kleine Mann”/
„Michałek z pudełka od zapałek”, a gimnazjaliści współczesny bestseller, wyróżniony
licznym nagrodami książkowymi „Tschick”/ „Czik” Wolfganga Herrndorfa. Nasi
reprezentanci wrócili z nagrodami: Paulina Wątroba ze szkoły podstawowej, którą
przygotowała pani Gizela Gorki, zajęła III miejsce, a Marcin Klyta z gimnazjum,
przygotowany przez panią Krystynę Kwaśniok – I miejsce. Gratulujemy!
15 czerwca 2015
15 czerwca 2015r. czworo uczniów naszej szkoły udało się do Opola na
podsumowanie konkursu” Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie.” W biurze
posła na Sejm pana Patryka Jakiego miało miejsce oficjalne podsumowanie
tegorocznej edycji konkursu. Kapituła, w skład której wchodzili pracownicy naukowi
Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Pamięci Narodowej po wnikliwej analizie kilkuset
prac z całego województwa ogłosiła oficjalne wyniki. W kategorii prac gimnazjalistów

I miejsce zajęły uczennice naszego gimnazjum –Agata Hajduk i Agata Kocur. W tej
samej kategorii II miejsce zdobyli również uczniowie naszej szkoły- Rafał Piela i
Adam Skowronek. Uczniowie oprócz gratulacji od organizatorów otrzymali dyplomy i
nagrody rzeczowe. Nie był to pierwszy sukces naszych uczniów w tym konkursie.
Przypomnijmy, że rok temu Kinga Kocur (nasza absolwentka) też okazała się
najlepsza w kategorii gimnazjalistów.

17 czerwca 2015
W ramach projektu edukacyjnego „Stawiamy na wiedzę” grupa 30 uczniów z
gimnazjum
z opiekunami: Dorotą Bębenek, Ireną Kosarzycką i Agatą Trusz
uczestniczyła w wycieczce,
w Góry Sowie. Pierwszym punktem programu było
zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka, które jest drugim co do wielkości
kompleksem podziemnych budowli militarnych trzeciej Rzeszy.
Po obiedzie uczestniczy wycieczki pojechali do miejscowości Rzeczka, skąd
wyruszyli na Wielką Sowę. To najwyższy szczyt najstarszych w Europie Gór Sowich
wpisany do Korony Gór Polskich. Wysokość szczytu może nie jest imponująca, bo
wynosi 1015 m n.p.m., ale wszyscy mogli podziwiać wspaniałe widoki: zabudowania
Świdnicy i Dzierżoniowa oraz górujący nad nimi Masyw Ślęży. Z drugiej strony ?
niemal całe Sudety, łącznie z karkonoską Śnieżką, Rudawy Janowickie, Góry Suche
i Wałbrzyskie.
To wszystko za sprawą ponad stuletniej wieży i oczywiście dzięki wspaniałej
widoczności w tym dniu. Ta wycieczka była ciekawym spojrzeniem na mało znane
tereny Dolnego Śląska.

19 czerwca 2015
19 czerwca 2015 roku 20 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej wzięło udział w
Festiwalu sztuki, który odbył się w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Raszowej pod
Opolem. Do reprezentowania naszej szkoły wybrani zostali uczniowie, którzy
osiągają wysokie wyniki z języka niemieckiego oraz uczniowie uzdolnieni plastycznie.
Ideą festiwalu było przybliżenie dzieciom takich malarzy jak W. Kandinsky,
Hundertwasser, Paul Klee, Franz Mark czy Gustav Klimt. Każda szkoła miała
zaprezentować jednego z nich. Nam przypadł w udziale malarz pochodzący ze
Szwajcarii – Paul Klee. Już wcześniej musieliśmy przygotować się do tego
przedsięwzięcia. Uczniowie, pod czujnym okiem nauczycieli języka niemieckiego p.
Małgorzaty Sopały i p. Gizeli Gorki przygotowali wywiad z artystą w języku
niemieckim i nauczyli się tańca, który odzwierciedlał zainteresowania muzyczne
Paula Klee. Całości dopełniała wspólnie wykonana dekoracja, którą uczniowie
przygotowali na lekcjach plastyki i kółku języka niemieckiego. Kolejnym zadaniem
było przygotowanie stacji z zadaniami przybliżającymi sztukę Paula Klee. Na miejscu
czekał na dzieci ogrom wrażeń - teatr, taniec, malarstwo, muzyka,
literatura...Najpierw zaprezentowane zostały pokazy artystyczne przygotowane przez
11 szkół biorących udział w festiwalu, a następnie uczniowie pogłębiali swoja wiedzę
na temat malarzy na stacjach. Mieli również możliwość czerpania wszystkimi
zmysłami z przygotowanych warsztatów landartu, muzyki, graffiti, wikliniarstwa,
tworzenia z gliny i wielu innych niespodzianek. Festiwal odbył się między innymi pod
patronatem Państwa Brandt z Köln, którzy już od 10 lat wspierają naszą szkołę, a
także Konsulatu RFN w Polsce.
23 czerwca 2015
We wtorek, 23 czerwca uczniowie klasy 3b wybrali się na ostatnią, wspólną
wycieczkę do pobliskich Niezdrowic. Ponieważ rano padał deszcz, do Niezdrowic
dzieci dotarły nie pieszo, ale dzięki pomocy rodziców – kierowców. W świetlicy
wiejskiej na uczniów z klasy 3b czekało mnóstwo atrakcji: zabawy z chustą
animacyjną, konkursy i zabawy ruchowe oraz taneczne. Dzieci dzieliły się także
przyniesionymi z domu grami planszowymi oraz próbowały swoich sił w budowaniu
wieży Jenga. Nie zabrakło także poczęstunku, który przygotowały mamy. Były
drożdżówki, ptysie oraz kiełbaski z grilla. Na koniec wycieczki zza chmur wyjrzało
słońce i dzieci miały jeszcze okazję pobawić się na placu zabaw. Wszystkim, którzy
zorganizowali naszą ostatnią wycieczkę serdecznie dziękujemy!
24 czerwca 2015
We wtorek 23.06.2015 r. w restauracji „U Ruthy” w Niezdrowicach odbył się komers
klas trzecich. Zabawę tradycyjnie uczniowie rozpoczęli odtańczeniem poloneza
przygotowanego pod kierunkiem Pani Doroty Bębenek. Impreza ta była ostatnią
zabawą trzecioklasistów. Absolwenci gimnazjum wspólnie spędzili miło czas, bawiąc
się i żegnając ze sobą.

26 czerwca 2015
26 czerwca, w piątek, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego
2014/2015. Pani Dyrektor wręczyła nagrody i świadectwa wyróżniającym uczniom
oraz życzyła wszystkim wspaniałych wakacji.

