1 września 2015
1 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza i Publicznego
Gimnazjum im. Świętej Anny w Ujeździe rozpoczęli nowy rok szkolny 2015/16. Inaugurację
roku szkolnego rozpoczęli uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym oraz akademią gdzie
zostali powitani przez panią dyrektor Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego – oraz całe grono
pedagogiczne. Pani dyrektor życzyła uczniom powodzenia i wytrwałości w realizowaniu
swoich celów.

11 września 2015
Od 9 do 11 września 2015 r. uczniowie klas V-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Publicznego
Gimnazjum w Ujeździe wzięli udział w
warsztatach profilaktycznych pod tytułem
"Dopalanie, nie narkotyk, to co się stanie". Głównym celem warsztatów było nabycie przez
uczniów wiedzy na temat zagrożeń, konsekwencji płynących z zażywania dopalaczy oraz
wzmocnienie umiejętności skutecznego opierania się pokusie zażywania dopalaczy.
Uczniowie w warsztatowej formie zdobywali informacje dotyczące powstawania
mechanizmu uzależnienia i skutków zażywania tego typu środków. Ważnym elementem zajęć
było uświadomienie uczestnikom, że od umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze
stresem i budowania poczucia własnej wartości zależy w dużym stopniu odporność na pokusę
łatwego uzyskania szybkiej ulgi za pomocą dopalaczy. Zajęcia obejmowały indywidualną i
grupową
pracę
w
formie
warsztatu.
10 września 2015 r. rodzice uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego również wzięli
udział w spotkaniu, podczas którego została podjęta tematyka stosowania, zażywania przez
młodych ludzi środków odurzających – główni dopalaczy. Bardzo dziękujemy Pani Ewie
Adamczyk – Pełnomocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki
przy Urzędzie Miejskim w Ujeździe za sfinansowanie warsztatów.
14 września 2015
Dnia 14 września podsumowano akcję zbiórki plastikowych nakrętek. W akcji brała udział
cała społeczność uczniowska szkoły podstawowej Dzieci przynosiły nakrętki w różnych

ilościach przez cały ubiegły rok szkolny. Zebraliśmy razem 30 worków o pojemności 120l.
Akcja ma pomóc w sfinansowaniu stałej, kosztownej i intensywnej rehabilitacji
dziewięcioletniej Karolinki.
Aby Karolinka mogła osiągnąć prawidłowy rozwój
psychoruchowy jej rodzice muszą ciągle pozyskiwać środki na Jej leczenie i
rehabilitację. Decydujący jest każdy dzień, który daje szanse na przywrócenie Jej
sprawności.
Wzorem poprzedniego roku kontynuujemy w naszej szkole akcję zbierania nakrętek. Każda
nakrętka jest dla nas bardzo cenna. Nie wyrzucaj jej z innymi odpadami do śmieci! Pieniądze
z tegorocznej zbiórki nakrętek zostaną również przeznaczone na dofinansowanie leczenia i
rehabilitacji niepełnosprawnej Karolinki.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM I ICH RODZICOM I KREWNYM,
którzy włączyli się w ww. akcję w zeszłym roku szkolnym i zachęcamy do dalszego
zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły.
25 września 2015
Uczniowie klasy 2 a i b odwiedzili Gospodarstwo Innego Wymiaru to „park rolniczy” - park
rozrywki przyjazny dzieciom i dorosłym. Został stworzony w gospodarstwie rolnym i
agroturystycznym w sierpniu 2013 roku. Jego głównym założeniem jest przybliżyć i ukazać
wieś i gospodarstwo rolne w innym wymiarze - jako miejsce atrakcji, rozrywki, odpoczynku i
aktywności.
Przez cały rok można poznawać uroki tego nietypowego gospodarstwa, którego głównym
zajęciem jest edukacja poprzez działanie i zabawę w różnych formach , treściach i metodach.

1 października 2015
We wtorek 29 września bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
powiatowych zawodach w Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbyły się w
Strzelcach Opolskich. Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na dystansach : 1000m –
dziewczęta i 1500m – chłopcy, a uczniowie gimnazjum 1500 m - dziewczęta i 2000 m – m
chłopcy. W zawodach tych bardzo dobrze zaprezentowali się wszyscy uczniowie naszej
szkoły, którzy dzielnie walczyli w swoich kategoriach biegowych.Najwyższą lokatę spośród
wszystkich naszych zawodników i zawodniczek w swoich konkurencjach biegowych zajęli :
Małgorzata Rataj – II miejsce, Marcin Duk – II miejsce, Łukasz Kapica - V miejsce , Karolina
Niszalke – VI miejsce, Roland Ogaza – VII miejsce.W związku z tym, że zawody w
Strzelcach Opolskich były eliminacjami do finału wojewódzkiego Indywidualnych Biegów
Przełajowych w Lasocicach , pierwszych troje uczniów będzie w nim reprezentować naszą
szkołę. Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy dalszych sukcesów sportowych
i wytrwałości w przygotowaniach do kolejnych zawodów.
7 października 2015
W środę, 7 października, klasa 5b wzięła udział w musicalu pt. „Pinokio”. Spektakl w
reżyserii Pawła Gabara z muzyką Włodzimierza Korcza można było zobaczyć na scenie
Teatru Muzycznego w Gliwicach. Musicalowa wersja znanej bajki pełna takich atrakcji jak
magiczne sztuczki, wspaniała muzyka i ciekawe teksty piosenek śpiewanych „na żywo” przez
aktorów teatralnych z akompaniamentem prawdziwej orkiestry, a także taniec w wykonaniu
artystów baletowych sprawiły, że przedstawienie wywarło na młodych widzach ogromne
wrażenie. Kunszt reżyserii, scenografii i choreografii oraz dynamika gry aktorskiej pokazały,
że teatr nie musi być nudny. Kontakt ze sztuka teatru ma dla dzieci wielkie znaczenie.
Uwrażliwia na piękno słowa, muzyki, daje radość, uczy kultury teatralnej.

15 października 2015
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym odbył się uroczysty
apel. W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, oraz
przedstawiciel Rady Rodziców. Na początek części artystycznej została odśpiewana piosenka
przez uczniów klasy V. Po występach artystycznych głos zabrała Pani wicedyrektor, która
przekazała życzenia wszystkim z okazji święta, a następnie przedstawiciel Rady rodziców
złożył życzenia pani wicedyrektor z bukietem kwiatów. Uczniowie Samorządu
Uczniowskiego w imieniu całej społeczności uczniowskiej rozdali wszystkim nauczycielom,
pracownikom własnoręczne kartki z życzeniami.

19 października 2015
19 października w Publicznym Gimnazjum w Ujeździe we współpracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej odbyły się prawybory do parlamentu polskiego. W głosowaniu wzięło udział
125 na 144 uprawnionych uczniów, w tym oddano 5 głosów nieważnych. Przy czym
uczniowie oddawali głos na Komitet Wyborczy, a nie na konkretnych kandydatów
wymienionych z imienia i nazwiska.
22 października 2015
W czwartek, 22 października, uczniowie klasy pierwszej i drugiej gimnazjum wzięli udział w
jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, czyli 19. Międzynarodowych
Targach Książki w Krakowie. W trakcie trzydniowych imprez czytelniczych wystawcy
prowadzą tu sprzedaż detaliczną książek tradycyjnych i elektronicznych oraz wszelkiego
rodzaju akcesoriów czytelniczych. Program imprezy prezentował się imponująco. Były więc
spotkania z autorami książek, ilustratorami, wydawcami, warsztaty twórcze dla dzieci, gry
czytelnicze, konkursy i festiwale literackie. Pisarz, Jonathan Carroll, nazwał to wydarzenie
„literackim świętem”. Korzystając z czasu spędzanego w Krakowie, gimnazjaliści zwiedzili
Wzgórze Wawelskie oraz rynek miasta z Sukiennicami

29 października 2015
Uczniowie ZGS wraz z opiekunem samorządu uczniowskiego udali się w dniu 25.10.2015r
na cmentarz, aby przygotować groby do nadchodzącej Uroczystości Wszystkich Świętych.
Wykonali prace porządkowe: grabienie liści, czyścili pomniki, wyrzucali stare znicze,
wyrzucali śmieci. Szczególną opieką otoczyli groby byłego Proboszcza, oraz zmarłych
nauczycieli. Tradycją naszej szkoły jest coroczne sprzątanie grobów. Planowana jest wizyta
klas I-III, aby zapalić znicze na opuszczonych grobach.
28 października odbył się apel poświęcony Uroczystości Wszystkich Świętych. Utrzymany
był w konwencji Balu Wszystkich Świętych, na którym pojawili się młodzi święci:
rodzeństwo Hiacynta i Franciszek Marto, którym w Fatimie ukazywała się Matka Boska,
Laura Vicuna, która ofiarowała życie za swoją mamę, Dominik Savio- patron ministrantów,
Karolina Kózkówna -patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu
Czystych Serc, Chiara Luce Badano - wzór i patronka osób młodych, zagubionych,
poszukujących, a także niewierzących, Stanisław Kostka – Patron Polski oraz polskiej
młodzieży, Piotr Frassati - patron młodzieży, studentów, ludzi gór i Akcji Katolickiej- jego
siostrzeńcem jest włoski senator o polskich korzeniach- Jaś Gawroński, Mikołaj najstarszy,
ale i najulubieńszy święty wszystkich dzieci. Sylwetki gości balu przedstawili uczniowie
klasy 3BG. Celem apelu było ukazanie tej uroczystości jako radosnego święta, tych
wszystkich, którzy po latach ziemskiego życia osiągnęli już pełnię szczęścia
i
przypomnienie, że każdy z nas „może świętym być.”
3 listopada 2015
Uczniowie ZGS z klas czwartych i piątych 29 października brali udział w turnieju „ Z
Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” organizowany przez PZPN.
W turnieju brało udział 10 najlepszych drużyn z naszego powiatu wyłonionych w
eliminacjach szkolnych i gminnych. Rozgrywki prowadzone były w dwóch grupach.
Rywalizacja była bardzo zacięta, nasza drużyna po dwóch wygranych i dwóch przegranych
meczach ostatecznie zajęła piąte miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

5 listopada 2015
W ramach programu profilaktycznego w szkole podstawowej odbył się spektakl dla klas I-III
„Z miłości do Serduszka” była to zabawna lekcja prawdziwej wiedzy o zdrowiu i dobrej
kondycji fizyczno- psychicznej człowieka. Najmłodsi widzowie poznali tajniki zachowania
diety, wpływu zajęć ruchowo- sportowych na stan zdrowia, niepożądanych skutków
wszelkich szkodliwych dla człowieka uzależnień. Był to również zestaw praktycznych
wskazówek o korzystaniu z mediów elektronicznych, o pozytywach płynących z
systematyczności nauki i pracy. Ale to także pochwała trudu zbiorowego, szacunku dla
Opiekunów, dbałości o język komunikacji i tolerancji dla odmienności etnicznej.
Uczniowie klas VI i IV b 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 nawet 750 –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.

6 listopada 2015
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 2015
W dniu 10 listopada 2015 roku uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego
w Ujeździe wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Aby zaznaczyć, jak ważne jest to święto, wszyscy pojawili się w strojach galowych, a
uroczystość uświetniła obecność pocztu sztandarowego z Publicznego Gimnazjum im.
Świętej Anny. Część artystyczną przygotowała klasa 3B. Tegoroczny apel odbył się pod
hasłem „Polska niepodległa”. Z montażu słowno-muzycznego uczniowie mieli okazję
dowiedzieć się jakie powstania zbrojne podejmował naród polski w celu uzyskania
upragnionej niepodległości. Niewątpliwą atrakcją było przypomnienie wszystkim pieśni
powstańczych i patriotycznych z tamtych czasów.
18 listopada 2015
18 listopada 2015r. 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 Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w
Ujeździe. Po części oficjalnej na pierwszoklasistów czekał słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości serdecznie
dziękujemy!

19 listopada 2015
W dniach 16-22 listopada 2015 roku po raz ósmy 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.
25 listopada 2015
Pajacyki, jeżyki... co znaleźć można na tradycyjnej choince? Dlaczego tak trudno wyobrazić
sobie święta bez tego drzewka a tak łatwo zapominamy o innych tradycjach? Poprzez lekcję
przypomniano uczniom klasy II a i b zwyczaje zdobienia domostwa na święta, ale także
wykonać wspólnie tradycyjne ozdoby świąteczne. Dzięki temu dzieci poczuły zbliżający się
czas świąt i adwentu nie tylko w supermarketach, ale także w otoczeniu kultury i tradycji.

26 listopada 2015
25 listopada 2015r. odbyły się długo oczekiwane otrzęsiny pierwszoklasistów naszego
gimnazjum. Imprezę przygotowała kl. 2 A. Jak się okazało, nie tak łatwo było zostać
pełnoprawnym członkiem Gimnazjum w Ujeździe. Żeby zasłużyć sobie na to zaszczytne
miano, nasze koleżanki i koledzy musieli zdobyć sprawności takie jak: Uśmiechu,
Omnibusa, Eleganta, Zwinnego i Rysownika. Ich wyczyny były oceniane przez jury w
składzie: Dyrektor ZGS w Ujeździe, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Rzecznik Praw
Ucznia i przedstawiciel kl. 2 i 3. Na początku mogliśmy obejrzeć prezentacje poszczególnych
klas. Obie klasy zaprezentowały się wspaniale. Podziwialiśmy stroje Smerfów i uczniaków,
wysłuchaliśmy piosenek, a całości dopełniał wykonany przez uczniów plakat. Następnie
rozpoczęło się zdobywanie sprawności. Uczniowie mieli do wykonania różne zadania:
- zjedzenie z uśmiechem cytryn,
- narysowanie portretu swojego wychowawcy,
- wykonanie idealnego stroju galowego gimnazjalisty,
- udział w specjalnym quizie dotyczącym naszej szkoły,
- wypisanie jak największej ilości kości szkieletu człowieka,
- udział w konkurencjach sportowych.
Obydwie klasy pierwsze naszego gimnazjum były doskonale przygotowane i świetnie
wypełniły swoje zadania. Rywalizacja zakończyła się remisem. Każda klasa otrzymała na
ręce przewodniczącego dyplom przyjęcia w poczet uczniów gimnazjum. Uczniowie klas
pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pełnowartościowymi uczniami Publicznego
Gimnazjum im. Św. Anny w Ujeździe.

3 grudnia 2015
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła." Słowa
niezwykłej poetki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury-Wisławy Szymborskiej,
stały się pretekstem do działania dla uczniów klasy 5b. Zorganizowali oni niecodzienną sesję
fotograficzną, podczas której wykonywali swoje portrety z książką. Efekty tej fotograficznoczytelniczej zabawy można zobaczyć w holu szkoły. Nasi nauczyciele natomiast na prośbę
dzieci pisali o swoich ulubionych książkach z dzieciństwa. Wkrótce nastąpi ekspozycja
wywiadów. Uczniowie i nauczyciele wspólnie udowodnili, że książka to nie przeżytek, a
czytanie rozwija wyobraźnię i wzbogaca naszą wiedzę o świecie.
7 grudnia 2015
7 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.
Dzisiaj, 7 grudnia, rozpoczął się Tydzień Edukacji Informatycznej (Computer Science
Education Week). W poprzednim roku na całym świecie wzięło w nim udział około 140
milionów uczestników. Zachęca do tego sam prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Barack Obama http://godzinakodowania.pl/ W tym roku wzięliśmy udział i MY! Zabawa
polega na tym, by poświęcić trochę czasu na naukę programowania. Piątoklasiści tworzący
grupę Mistrzów Kodowania rozwiązują łamigłówki z Angry Birds, tworzą figury jeżdżąc po
lodzie, pomagają bohaterom Star Wars i Minecraft. Zgłoszenie uczestnictwa zamieściliśmy na
specjalnym padlecie http://padlet.com/kontakt/mk Każdy z uczestników Hour of Code
otrzyma certyfikat.
9 grudnia 2015
Uczniowie klasy 2 a i b byli w opolskim teatrze na przedstawieniu „Mr Scrooge” - to
przedstawienie oparte na motywach „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa wielkiego

powieściopisarza angielskiego doby wiktoriańskiej. Opowiada
moralnej starego skąpca Scrooge’a, dokonanej pod wpływem
niezwykła noc starcza, by bezduszny i zgryźliwy Scrooge, dotąd
pieniądze, obudził się odrodzony, utwierdzając nas w przekonaniu,
na dobro i wzruszenie.

o cudownej przemianie
wizji z zaświatów. Jedna
przeliczający wszystko na
że w każdym jest miejsce

Klasy 4 a, 4 b oraz 5b wzięły udział w wycieczce do Wrocławia. Na stadionie stolicy
województwa dolnośląskiego znajduje się największa w Polsce wystawa klocków LEGO. Na
1 500 m kw. powierzchni zgromadzono prawie 100 makiet prezentujących różne budowle
ułożone z tych popularnych klocków. Eksponaty prezentują postacie, miejsca, a także
wydarzenia znane z bajek czy filmów oraz sceny historyczne i najsłynniejsze budowle
architektoniczne – zarówno zabytkowe, jak i współczesne. Niezapomniane wrażenia
zapewniają makiety kolejowe z jeżdżącymi pociągami i ogromne wesołe miasteczko.
Niezaprzeczalną atrakcją jest jedenastometrowa makieta Titanica. Fun Park, czyli specjalna
strefa zabawy, pozwoliła dzieciom własnoręcznie wybudować pojazdy i przetestować je na
przygotowanych torach zjazdowych, a wytrzymałość budowli sprawdzić na platformie
wibracyjnej. Nie tylko dla dzieci przeznaczona jest ściana „do pisania klockami” tzw. Brick
Wall. Dodatkową atrakcją są filmy prezentujące świat nauki przez pryzmat klocków Lego,
które można zobaczyć w edukacyjnym kinie. Uczniowie zwiedzili również bardzo
nowoczesny stadion Śląska Wrocław.
13 grudnia 2015

13 grudnia odbył się wnaszej szkole tradycyjny "Wieczór z kolędą". W świąteczny nastrój
wprowadziły nas kolędy w wykonaniu chórku i solistów, a do refleksji skłoniły występy
przygotowane przez uczniów gimnazjum. Wiele emocji wywołały również występy uczniów
szkoły podstawowej. Najmłodsi uczniowie klas I-III pięknie przebrani śpiewali kolędy, a
uczniowie klas IV-VI 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".

14 grudnia 2015
W dniu 14 grudnia 2015 roku w ramach projektu „ Książki naszych marzeń” oraz „Roku
otwartej szkoły” ogłoszonego przez MEN uczniowie klasy 2 a i 2b poznali prawdziwą
historię świętego Mikołaja. Tematem przewodnim zajęć przeprowadzonych przez panią
Bożenę Stefańską z Biblioteki Pedagogicznej w Kędzierzynie Koźlu były legendy o świętym
Mikołaju oraz zwyczaje związane z obdarowywaniem się prezentami w różnych krajach. Na
zakończenie zajęć dzieci otrzymały kolorowanki z wizerunkiem tego szczególnego biskupa.
21 grudnia 2015
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunami i nauczycielami przeprowadził akcję zbiórki słodyczy dla
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Op. Zarówno uczniowie
szkoły podstawowej jak i gimnazjum chętnie podzielili się swoimi słodkościami i już w
pierwszych
dniach
akcji
organizatorzy
mieli
dużo
pracy.
W szkole podstawowej na wyróżnienie zasługują klasy I – III które to przyniosły największą
ilość różnego rodzaju słodyczy. W gimnazjum uczniowie również bardzo zaangażowali się w
akcję i chętnie dzielili się swoimi słodkościami. Po zakończeniu akcji słodycze zostały
zapakowane w paczki i przekazane dyrekcji ŚDS skąd trafią w formie paczek świątecznych
do podopiecznych tej placówki.
14 stycznia 2016
Ze swoimi niemal 100 makietami i replikami największych i najbardziej spektakularnych
budowli z klocków, wystawa wzbudza ogromny zachwyt i wiele emocji nie tylko wśród
dzieci ale także wśród dorosłych!. I takie emocje przeżyli uczniowie klasy 2 a i b. Na
wystawie można było zobaczyć m.in. sławne na całym świecie budowle w wersji mini,
ekspozycję Star Wars czy makiety "tematyczne": wioska japońska, bitwy morskie, stan
wojenny oraz eksponaty z LEGO TECHNICS z ruchomymi elementami, które można było
wprawić w ruch za pomocą jednego przycisku. Już po zakończeniu zwiedzania, uczniowie
mogli spędzić czas w specjalnej strefie, tzw. Fun Parku. Tam czekały na nie klocki, które
mogli wykorzystać na blisko 20 różnych sposobów.

18 stycznia 2016

Sztab WOŚP po raz piąty 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
10.01.2016 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 podstawówki w Olszowej i Zespołu
Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe.

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 16 332,98 zł – wyższą niż rok temu.
26 stycznia 2016

25 stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły bawili się na corocznym balu karnawałowym.
O oprawę muzyczną zadbał wodzirej Kacperek, a o słodki poczęstunek – rodzice. Wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie balu serdecznie dziękujemy.

15 lutego 2016

Uczniowie klas czwartych zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie Zenori Art Studio z
Rozwadzy na przedstawienie teatralne wykonane przez aktorów Teatru Królewskiego w
Wilanowie . Sztuka pt. ,,Dziadek do orzechów" została stworzona na podstawie opowiadania
Hofmana i wystawiona w konwencji teatru dworskiego dla młodych widzów. Aktorki , Alina
Więckiewicz i Ania Polarusz specjalnie dla naszych uczniów przeprowadziły warsztaty
teatralne. Wszystkim bardzo przypadł do gustu i teatr i miejsce, w którym się sztuka odbyła.
Uczniowie nagrodzili występy gromkimi brawami i bukietami kwiatów wręczonych
aktorkom. Liczymy na stałą współpracę zarówno z Wilanowskim Teatrem, jak i ze
Stowarzyszeniem Zenori Art Studio.
8 marca 2016

W dniach 29.02 -02.03 2016 r. grupa młodzieży z ZGS pojechała na wycieczkę do Zieleńca
połączoną z jazdą na nartach.
Wycieczka trwała trzy dni. Bawiliśmy się świetnie. Całe dnie na stoku na nartach i
snowboardzie z małą przerwa na gorącą czekoladę i małe co nieco. Wieczorem basen,
wygłupy z przyjaciółmi, nowe znajomości i oczywiście odrobina snu. Nasi opiekunowie, pan
Mirek i pan Krzysztof cały czas czuwali nad naszym bezpieczeństwem (niekiedy z przesadą,
szczególnie podczas slalomu po lesie i konkursu skoków), chętnie pomagali i udzielali
wskazówek dotyczących poprawy techniki jazdy na nartach, dzięki czemu nasze umiejętności
znacznie wzrosły i wszyscy wrócili cali do domu (snowboardziści radzili sobie sami). Dzięki
wspaniałym i obfitym posiłkom siły i humory nas nie opuszczały. Na pewno bardzo dobrze
będziemy wspominać nasz wyjazd. Raz jeszcze dziękujemy naszym opiekunom i zarazem
organizatorom wyjazdu. Był to dziewiąty wyjazd zorganizowany przez naszych opiekunów i
zarazem inicjatorów pierwszego wyjazdu. Z niecierpliwością czekamy za rok na jubileuszowy
dziesiąty wyjazd. Do zobaczenia za rok.

7 marca 2016

Styczeń i luty to miesiące, w których odbywają się liczne konkursy przedmiotowe. W
tegorocznym Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów w etapie
miejsko - gminnym w Kędzierzynie- Koźlu wzięło udział 5 uczniów naszej szkoły:
Magdalena Paterok, Michael Woźnica, Julia Jarosz, Dominika Ogaza, Łukasz Zimon. Jednej
z uczennic Magdalenie Paterok z klasy III B udało zakwalifikować się do finału
wojewódzkiego. 24 lutego Magda wzięła udział w finale w Opolu gdzie zdobyła 90 procent
punktów a tym samym tytuł LAUREATA. Tytuł ten zwalnia Magdę z części językowej
egzaminu gimnazjalnego, z której to otrzymuje automatycznie 100 procent.
7 marca w poniedziałkowe południe kilkunastoosobowa grupa uczniów z gimnazjum i klasy
szóstej szkoły podstawowej spotkała się na warsztatach artystycznych poświęconych trudnej
sztuce szydełkowania. W tajniki tej techniki wprowadziła uczestników zaproszona przez
panią Krystynę Kwaśniok pani Krystyna Pośniak zajmująca się z zamiłowaniem tą trudną ale
piękną sztuką. Pani Pośniak zaprezentowała swoje prace, oraz pokazała i nauczyła
uczestników podstaw szydełkowania. Po dwóch godzinach zajęć wszyscy zgodnie stwierdzili,
iż warsztaty należy powtórzyć celem dalszego poznawania tej techniki.
15 marca 2016

10 i 14 marca 2016 roku w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Ujeździe odbył się konkurs
recytatorski, pt. „Piękno płynie z gór”. Komisja w składzie: Joanna Hermanowicz, Sybilla
Mehlich, Irena Kosarzycka dokonała oceny zmagań młodych aktorów. W kategorii - szkoła
podstawowa: I miejsce zajęła Julia Bednarek z klasy 5a, II miejsce Julia Buchta z klasy 5b,
a III miejsce Krzysztof Duk z klasy 5a. W kategorii - gimnazjum: I miejsce zajęły: Barbara
Włoszek z klasy 2A i Ewa Kolus z klasy 3A; II miejsce zajęli: Dominik Wilczek z klasy 1A
i Julia Warzecha z klasy 1 B, a III miejsce zajęła Karolina Kolus z klasy 1B. Komisja
dziękuje za wkład włożony w realizację jednego z zadań składających się na cykliczną
imprezę, jaką są Dni Ziemi w ZGS w Ujeździe.
16 marca 2016

W dniach 14,15 i 16 marca 2016 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne,
które mogły zostać zrealizowane przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i
Uzależnień przy UM w Ujeździe – Panią Ewą Adamczyk.
Warsztaty poprowadzili specjaliści z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.
Warsztaty odbywały się w klasach II – VI szkoły podstawowej i II – III gimnazjum.
Młodsi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach na temat „Pokonać stworka agresorka”,
„Odkrywamy emocje”, „Spotkanie z Mnemonkami-poznawanie sposobów efektywnego
uczenia się”, „Nie taki stres straszny” oraz „Dziękuję!Nie biorę”. Zajęcia miały na celu
kształtowanie umiejętności wyrażania swoich emocji, szczególnie tych trudnych,
uświadomienie przyczyn agresji. Dzieci poprzez zabawę, dramę, opowiadanie i rozmowę
uczyły się jak zapobiegać zachowaniom agresywnym, jak współpracować w zespole, by
uniknąć nieporozumień.
Tematyka spotkań z uczniami klas starszych „Dopalacze – Nie daj się wypalić!” to temat
warsztatów skierowany do młodzieży klas gimnazjalnych. Pomimo delegalizacji w 2010 r. w
dalszym ciągu dostrzega się dużą popularność tzw. dopalaczy wśród młodzieży. Głównym
celem warsztatów było zatem zwiększenie ostrożności oraz świadomości w odniesieniu do
substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Ćwiczeniem, które szczególnie

poruszyło młodych ludzi było pokazanie przez prowadzących konsekwencji oraz obaw
związanych z używaniem/spożywaniem rzeczy niewiadomego pochodzenia.
Wszystkie spotkania miały charakter interaktywny, odbywały się przy aktywnym udziale
dzieci oraz z wykorzystaniem różnorodnych metod: pokazy multimedialne, gry dydaktyczne,
drama, debata, zabawy profilaktyczne, zadania indywidualne i praca w grupach.
Uczniowie, zarówno młodszych, jak i starszych klas aktywnie włączali się w proponowane
ćwiczenia.

17 marca 2016

17 marca w naszej szkole miało miejsce prawdziwe święto królowej nauk - matematyki.
Odbył się międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny", który jest adresowany do
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Rozgrywany jest w sześciu
kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student. Uczniowie klas 4-6
rozwiązywali test składający się z zadań o różnym stopniu trudności. Zasadą jest, by nie
korzystać z kalkulatorów. Uczestnicy konkursu otrzymali ciekawe gadżety – matematyczne
łamigłówki. Wyniki rywalizacji poznamy już wkrótce.
Pomysł konkursu narodził się w Australii w latach 80-tych. W 2015 roku wzięło w nim już
udział 60 krajów na całym świecie. Jego ideą od wielu już lat jest sprowokowanie jak
najliczniejszej wspólnej, intelektualnej zabawy matematycznej. Po raz kolejny udało się to i w
naszej szkole.
22 marca 2016

W marcu 2016 roku w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Ujeździe odbył się konkurs
literacki, pt. „Piękno płynie z gór”. Komisja w składzie: Joanna Hermanowicz, Sybilla
Mehlich, Irena Kosarzycka dokonała oceny zmagań młodych pisarzy i poetów.
W kategorii - forma epicka: I miejsce zajęła Agnieszka Gródecka z klasy 3B, II miejsce
Martyna Piątek z klasy 1B. W kategorii - forma liryczna: I miejsce zajęły: Barbara Jokiel
z klasy 6A i Julia Matuszek z klasy 1A; II miejsce zajęła: Natalia Mosler z klasy 1B, a III

miejsce zajęli: Barbara Włoszek i Alan Chwastek z klasy 2A. Komisja dziękuje za wkład
włożony w realizację jednego z zadań składających się na cykliczną imprezę, jaką są Dni
Ziemi w ZGS w Ujeździe.

22.03.2016 r. drużyna chłopców z gimnazjum wzięła udział w ¼ Turnieju Piłkarskiego
Coca- Cola Cup 2016, którego organizatorem był ZSM nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu. W
bardzo trudnych warunkach pogodowych chłopcy rozegrali 6 meczy, w których zdobyli 12
bramek, tracąc tylko 2. Ostatecznie zajęli III miejsce, co daje im awans do pólfinału
wojewódzkiego.
Skład drużyny: Marcin Duk, Piotr Osadnik, Marek Grzywocz, Piotr Heide, Krzysztof
Jakubczyk, Denis Hajduk, Jakub Ociesa, Fabian Augustyniak, Tomasz Pszczelorz,
Paweł Gołąbek.
22 marca 2016

Jaką szkołę wybieram? VIII Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Ujeździe
To pytanie od dłuższego czasu z pewnością nurtuje większość uczniów klas III gimnazjum.
Chcąc pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na to bardzo ważne pytanie naszej gimnazjalnej
młodzieży w dniu 22 marca 2016 r. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym zorganizowano VIII
Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu kędzierzyńsko
- kozielskiego oraz strzeleckiego. Dla
gimnazjalistów była to wyjątkowa okazja do bezpośredniego zapoznania się z ofertą
edukacyjną, zawodową poszczególnych szkół. Przybyli goście prezentowali uczniom swoje
oferty, między innymi przedstawiając prezentacje multimedialne, 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 obecnie 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.

22 marca 2016

17 marca 2016 roku uczniowie gimnazjum Zespołu Gimnazjalno –Szkolnego w Ujeździe
mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Obozu Zagłady w Oświęcimiu. Była to niecodzienna
lekcja historii. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali tego, co mieli do powiedzenia
przewodnicy oprowadzający po Miejscu Pamięci i Muzeum naszą grupę. Mogli na własne
oczy zobaczyć miejsce, gdzie hitlerowcy realizowali planową akcję eksterminacji ludności z
krajów przez nich podbitych. Wyjazdy do Oświęcimia i Brzezinki odbywają się w każdym
roku szkolnym. Są jednym z elementów programu „Wychowanie Patriotyczne”, który od
wielu lat jest realizowany w naszej szkole. Dziękujemy organizatorom i opiekunom
wyjazdu.

22 marca 2016

W dniu 21 marca 2016 w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne konkursu ”Śląskie
Beranie”. W tym roku zgodnie z regulaminem konkursu uczniowie gimnazjum przedstawili
monologi w pięknej gwarze śląskiej. Uczennice z klas I naszego gimnazjum ubrane w stroje
śląskie przedstawiły w sposób bardzo ciekawy i humorystyczne teksty dotyczące różnych
tradycji śląskich lub przedstawiły nam legendy związane z poszczególnymi miejscowościami
naszego regionu. Komisja w składzie pani dyrektor mgr. Inż. Jadwiga Pszon - Chwedyna,
mgr Sybilla Mehlich i mgr Krystyna Kwaśniok przyznały następujące miejsca:
I miejsce Barbara Włoszek z kl. IIA i Julia Warzecha z Kl. IB
II miejsce Anna Michalska

z kl. IA

III miejsce Natalia Piela z Kl. IA, Milena Chmiel z kl. IA, Wiktoria Masztakowska z kl. IB,
Dominika Ogaza z kl. IA
Laureatki I i II miejsca czyli Julia Basia i Ania będą reprezentować naszą gminę w finale
wojewódzkim, który odbędzie się 8 kwietnia 2016 tradycyjnie w Izbicku.

13 kwietnia 2016

W piątek tj. 08.04 drużyna chłopców z naszego gimnazjum brała udział w finale powiatowym
piłki nożnej . W turnieju brało udział sześć najlepszych drużyn z naszego powiatu. Drużyny
w pierwszym etapie turnieju zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsze dwa mecze to
wygrane 3 : 1 z reprezentacją PG nr 2 w Strzelcach Op. i 2 : 1 z PG w Izbicku. W półfinale
piłkarze z Ujazdu odnieśli zwycięstwo nad reprezentacją PG z Leśnicy. Mecz finałowy
ponownie ze Strzelcami w regulaminowym czasie zakończył się remisem i o zwycięstwie
zadecydowały rzuty karne. Większą skutecznością wykazali się zawodnicy naszego
gimnazjum i to oni zostali mistrzami powiatu w roku szkolnym 2015/2016. Dzięki
zwycięstwu drużyna ZGS w Ujeździe reprezentować będzie nasz powiat w półfinale
wojewódzkim który odbędzie się w Nysie.
Dzień wcześniej tj w czwartek dziewczęta zajęły II miejsce w finale powiatowym w piłce
siatkowej ulegając tylko drużynie PG nr w Strzelcach Op.

5 maja 2016

Uczeń klasy 3B Publicznego Gimnazjum w Ujeździe Rafał Piela wziął udział, jako jedyny
gimnazjalista, w konkursie zorganizowanym przez Starostę Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
konkursie zawodoznawczym pod nazwą "PRZYSZŁY ZAWÓD - ZAWÓD Z
PRZYSZŁOŚCIĄ II". Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej
na temat zawodu przyszłości. Rafał za przygotowaną przez siebie prezentację zajął II miejsce.
GRATULUJEMY
8 maja 2016

Właśnie zakończyła się nasza sześciodniowa wyprawa do Włoch, a dokładniej, do
zachwycającej swym pięknem Toskanii. Na kilka dni przenieśliśmy się do urzekającej krainy,
pełnej słońca, soczystej zieleni, ciekawej historii, interesujących zabytków, aromatycznej
kawy, przepysznej pizzy, doskonałych lodów… Zwiedziliśmy jedno z najbardziej
efektownych miast świata, oszałamiającą swym bogactwem Wenecję. Następnie znaleźliśmy

się w kolebce renesansu-Florencji, która urzekła nas swym majestatem. Brakuje słów, by
opisać piękno Sieny, jej pełne śródziemnomorskiego klimatu uliczki, niespotykany nigdzie na
świecie rynek i ciekawą historię wyścigów palio. Potem zachwycaliśmy się Pizą z jej Polem
Cudów, na którym znajduje się słynna krzywa wieża. Na koniec, Wieczne Miasto, Rzym.
Metropolia, której historia to jakieś 2,5 tysiąca lat, gdzie w sposób nigdzie indziej
niespotykany gwarna, pełna wielkomiejskiego zgiełku współczesność miesza się ze
starożytną historią. Nie sposób wyliczyć wszystkich zabytków, których pięknem mieliśmy
możliwość się delektować. Na długo pozostanie z nami niesamowite wrażenie, jakie wywarła
na nas toskańska przygoda, a pod powiekami na zawsze zostaną cudowne obrazy włoskich
pejzaży. Dziękujemy organizatorowi tej wspaniałej wyprawy.

24 maja 2016
Uczennica klasy 1A- Dominika Ogaza decyzją Zarządu Województwa Opolskiego otrzymała
stypendium na rok szkolny 2015/2016 w ramach projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego „Wspieramy najlepszych”. Stypendium to otrzymało tylko 139 gimnazjalistów
z całego województwa opolskiego. Dominika będzie otrzymywała 300 zł w każdym miesiącu
przez cały rok.
Wielkie gratulacje!
30 maja 2016
Tegoroczne Dni Ziemi w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym przebiegały wokół tematyki
gór.Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w wielu konkursach:
plastycznym, muzycznym, recytatorskim, geograficznym, ze znajomości gór na mapie świata,
prowadzone były lekcje, na których uczniowie poszerzali swoją wiedzę o polskich górach i
górach świata, zbierali surowców wtórne.
Poszerzali swoją wiedzę o górach przygotowując prezentacje multimedialne, plakaty, foldery.
Podsumowanie wszystkich działań odbyło się na sali gimnastycznej 25 maja. Jako pierwsi
nagrody odebrali uczniowie klas I – III, które wręczyła pani dyrektor.

W następnej części uczestniczyli uczniowie klas IV – VI i gimnazjum. Prowadzący: Natalia
Mosler i Oskar Kula przywitali gości z Czech, dyrekcję, nauczycieli i uczniów i zaprosili do
obejrzenia inscenizacji w wykonaniu uczniów klasy II B i II A pt. „W góry, w góry miły
bracie”, której towarzyszył chór uczennic z gimnazjum.
Piosenki o górach wykonali również uczniowie szkoły podstawowej i uczniowie z Czech, a
Julia Warzecha przepięknie zagrała na trąbce utwory: „W murowanej piwnicy” i „Góralu czy
ci nie żal”.
Następnie wręczone zostały nagrody dla uczniów, którzy zdobyli I, II i III miejsce w
konkursach. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor wręczyła gościom z Czech obraz o
tematyce górskiej, który namalowała Paulina Kośmider oraz informatory i mapy dotyczące
Parku Krajobrazowego „ Góra Świętej Anny” oraz Magurskiego Parku Narodowego.
1 czerwca 2016
1 czerwca 2016r. obył się II GMINNY SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA. Uczniowie
Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Ujeździe, Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie i
Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej 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 i w ringo. 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.. Pogoda była przepiękna, a impreza bardzo udana.
7 czerwca 2016
24 maja 2016 r. w Filharmonii Opolskiej przy ul. Krakowskiej 24 odbyła się uroczysta gala
podsumowująca tegoroczną edycję Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w
województwie
opolskim.
Na gali obecni byli: pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, pan Artur Zapała – Opolski
Wicekurator Oświaty oraz pani Zofia Sochacka- dyrektor Wydziału Organizacji, Pragmatyki
Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji Opolskiego Kuratorium Oświaty.
Wręczono nagrody oraz dyplomy laureatom poszczególnych konkursów, a ich rodzicom i
nauczycielom przygotowującym ich do konkursów podziękowania i gratulacje. Wśród
uczniów gimnazjów tytuł laureata uzyskały 194 osoby.
Wśród laureatów, czyli zwycięzców konkursów, znalazła się również uczennica 3 klasy
naszego gimnazjum Magdalena Paterok, która uzyskała tytuł laureata w Wojewódzkim
Konkursie Języka Niemieckiego – wielkie GRATULACJE!!! Magdę do konkursu
przygotowywała Pani Krystyna Kwaśniok. W uroczystej gali wzięła również udział Pani
Jadwiga Pszon-Chwedyna Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe.
1 czerwca uczniowie naszego gimnazjum: Ewa Kolus, Klaudia Kołodziej i Jakub Kotucz
wraz z opiekunem udali się do Sławięcic na rozstrzygnięcie II edycji Konkursu „Młody AllChemik”. Organizatorem Konkursu był Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z
o.o.- Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster oraz Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w
Kędzierzynie-Koźlu. Przedmiotem Konkursu było zaprezentowanie Komisji Konkursowej
ciekawego oraz oryginalnego doświadczenia chemicznego, które może zostać wypromowane
w ramach Projektu Rozwojowego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster pt.:”Program
kształcenia kadr dla branży chemicznej”. Nasi uczniowie stworzyli przepiękny „Podwodny

Świat”, używając w tym celu kryształków różnych soli oraz szkła wodnego. Ich pomysł
zyskał aprobatę jury i tym samym naszym uczniom udało się zdobyć III miejsce. Osiągnięcie
jest tym większe, gdyż w konkursie wzięło udział wiele zespołów ze szkół z całego
województwa. Wielkie gratulacje.
30 maja z samego rana wybraliśmy się z młodzieżą z naszego gimnazjum do
ENERGYLANDII. Jest to największy park rozrywki w Polsce. Park ten znajduję się
w Zatorze koło Oświęcimia. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie korzystali do wieczora
z wszystkich możliwych atrakcji. A wybór jest ogromny. Na 26 ha powierzchni znajduję się
60 różnych atrakcji, 4 amfiteatry, 7 roller coasterów, 20 gier interaktywnych, 16 punktów
gastronomicznych. Wszystko to w 4 strefach zabawy: dziecięcej, familijnej, ekstremalnej
i wodnej. Mimo zapowiadanych burz, pogoda dopisała. Cały dzień świeciło słońce, dzięki
któremu można było szybko się wysuszyć po atrakcjach wodnych. Wróciliśmy opaleni
i zachwyceni. Od razu po wyjściu padały propozycje, żeby wycieczkę powtórzyć za rok.
14 czerwca 2016
15 czerwca 2016 r uczniowie klasy 2a i 2b wraz z opiekunami wyjechali na wycieczkę do
wioski indiańskiej „Hocioka” w Staniszczach Małych. Wioska indiańska, do której
dotarliśmy, zrobiła na nas ogromne wrażenie. Przede wszystkim rozstawione indiańskie tipi,
oraz ogromny namiot, w którym pomieścić się może nawet 50 osób, zwany tio –
tipi. Przewodnikami byli kobieta i mężczyźni ubrani w stroje indiańskie, pokazywali
dzieciom różne przedmioty . Oprócz zwiedzania tipi na dzieci czekały również inne atrakcje.
Wszystkie miały możliwość strzelania z prawdziwego łuku do tarczy, dzieci brały udział w
zawodach „jaszczurka”, jak również bawiły się w „kręciołka”i chodziły bosymi nogami po
ścieżce z szyszek. Przepiękne miejsce, otoczone dużą ilością drzew , zachęcało nasze dzieci
do bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.

14 czerwca 2016r.uczniów klas 1-3 odwiedziła p.Natalia Maros ze swoimi podopiecznymipsami Uranem i Dhorkim. Zapoznaliśmy się z programem profilaktycznym „Bezpieczna
przyjaźń- ja i pies” Uwieńczeniem zajęć był pokaż umiejętności świetnie wyszkolonych
psów.

18 czerwca 2016
17 czerwca klasa 2a z wychowawcą wybrała się do parku, aby świętować Dzień Pustej Klasy.
W plenerze zajęliśmy się mikro turystyką- przy pomocy lup sprawdzaliśmy co w trawie
piszczy, zebraliśmy przyrodnicze okazy, z których każdy stworzył niepowtarzalną
kompozycję. Na zakończenie zrobiliśmy leśne koktajle zapachów. Wiemy o tym, że czas
spędzony z klasą wśród przyrody nie był zmarnowaną lekcją, lecz wspaniałą okazją do
poznawania świata, oraz super zabawą.
Dnia 17 czerwca 2016r. odbył się w naszej szkole pokaz sportowo – profilaktyczno –
wychowawczo – edukacyjny pt.”Możliwości ludzkiego organizmu”. Wszystkie popisy
akrobatyczne wykonał mistrz Jurij Żiniewicz. Człowiek ten zaprezentował zebranym program
poświęcony wytrzymałości ludzkiego ciała. Występ bardzo podobał się zebranym na pokazie
uczniom.
24 czerwca
24 czerwca, w piątek, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Pani
Dyrektor wręczyła nagrody i świadectwa wyróżniającym uczniom oraz życzyła wszystkim
wspaniałych wakacji.

