4 września 2017
4 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ujeździe
rozpoczęli nowy rok szkolny 2017/18. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęli uroczystą mszą
świętą w kościele parafialnym oraz akademią gdzie zostali powitani przez panią dyrektor oraz
całe grono pedagogiczne. Pani dyrektor życzyła uczniom powodzenia i wytrwałości w
realizowaniu swoich celów.

27 września 2017
27 września 2017r. wyjechaliśmy - uczniowie klasy 4b na wycieczkę do gliwickiej palmiarni.
Egzotyczne rośliny zgrupowane są w czterech pawilonach: roślin użytkowych, tropiku,
sukulentów i w pawilonie historycznym. Zachwyciła nas różnorodność kształtów i rozmiarów
roślin. Podziwialiśmy egzotyczne min. bananowce, drzewa kiełbasiane, kawowce, drzewa
kauczukowe, agawy, storczyki, drapieżne rosiczki, dzbaneczniki i wiele innych oryginalnych
roślin. Podczas zwiedzania często towarzyszył nam śpiew ptaków, widzieliśmy min. pięć
gatunków jaszczurek oraz żółwiaka chińskiego. W pawilonie akwarystycznym
obserwowaliśmy ryby żyjące w Amazonii, Jeziorze Tanganika, rzekach Polski i Azji. Nasze
obserwacje utrwaliliśmy na rysunkach, a także licznych zdjęciach. Dużo nowych informacji
zdobyliśmy. Palmiarnia jest świetnym miejscem, żeby uczestniczyć w lekcji przyrody na
żywo.
27 września uczniowie klas 2, 3a i 3b wybrali się ze swoimi opiekunami na wycieczkę do
Interaktywnego Parku Edukacji i Rozrywki Rosenau w Pokrzywnej. Pobyt w parku rozpoczął
się od projekcji filmu w formacie 7D i przejażdżki karuzelą łańcuchową. Następnie ciuchcia
zawiozła dzieci do parku linowego. Kolejnym punktem programu była lekcja historii z nutką
strachu, czyli zjazd windą do Strasznej Sztolni Złota. Po przygodzie w wirującym domku
dzieci mogły spróbować swoich sił w snowtubingu, czyli w zjeździe na gumowych ślizgach
po wytyczonym torze. Później była okazja do płukania złota oraz eksperymentowania w
Parku Żywiołów. Po posiłku i zakupie pamiątek wszyscy zadowoleni wrócili do Ujazdu.

30 września 2017
Po raz drugi w szkole przeprowadzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Zawsze
odbywa się on w szkolach ma całym świecie w ostatni piątek września i jest prawdziwym
świętem królowej nauk-matematyki. W tym roku byliśmy jedną z 3,882 szkół na całym
świecie! Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki.
Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny
sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po
wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną
znajomość trudnych przypadków mnożenia. Znajomość tabliczki mnożenia sprawdzają
uczniowie, tzw. egzaminatorzy. By stać się ekspertem, należy zdać „egzamin”. To słowo
brzmi bardzo groźnie i wielu osobom kojarzy się z trudnymi „przeprawami” –w formie
testów, klasówek i zaliczeń. W trakcie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia egzaminy są
znacznie przyjemniejsze! Ich główną formą są losy o różnym stopniu trudności. Każda
osoba, która odpowie (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z losu, otrzymuje tytuł Eksperta
Tabliczki Mnożenia. To ogromna motywacja do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej
i osiągania lepszych wyników w szkole.Dzisiaj mimo trudnego, jak się wydaje tematu,
wszyscy-uczniowie i nauczyciele-bawili się świetnie! Kolejny ŚDTM już za rok o tej samej
porze, więc już czas zacząć powtórkę!

14 października 2017
16 października w naszej szkole miał miejsce uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej oraz Dnia Papieskiego. Uczniowie z klasy 3a przygotowali scenkę z życia szkoły
oraz pokaz niezbędnych pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. Dzieci z klasy 3b
zachwyciły wykonanymi tańcami. Starsi uczniowie w nawiązaniu do postaci Jana Pawła II
przypomnieli ważne słowa papieża Polaka. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły
serdecznie dziękujemy!

17 października 2017
W październiku uczniowie starszych klas PSP w Ujeździe pojechali na pięciodniową
wycieczkę do Trójmiasta i Helu. Podziwialiśmy zabytki architektury, techniki, malarstwa i
rzeźby. Najciekawsze z nich to Bazylika Mariacka w Gdańsku z wszystkimi jej bezcennymi
skarbami, Trakt Królewski i Stare Miasto w Gdańsku. Zapoznaliśmy się z pracą marynarzy,
stoczniowców i innych pracowników portowych. Z zaciekawieniem obserwowaliśmy promy
morskie, statki stojące na redzie oraz wypływające z portu na pełne morze. Techniczne
zawiłości rozwiązywaliśmy w trakcie zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
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 radości sprawiło nam obserwowanie fok w Stacji Morskiej Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. 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 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.

27 października 2017
26.10.2017r. klasa 4 b wybrała się na wycieczkę do kopalni w Zabrzu. Zwiedziliśmy XIX
wieczne wyrobiska kopalni „Królowa Luiza” i poznaliśmy smak prawdziwej górniczej
pracy. Sami wykonywaliśmy podstawowe górnicze prace: kilofem wydobywaliśmy węgiel w
przodku, skręcaliśmy rurociąg, cięliśmy drewno. Zobaczyliśmy jak niskie potrafią być
korytarze w kopalni i jak głośno pracują urządzenia górnicze. Podczas tych zajęć poznaliśmy
także zagrożenia występujące w kopalni. Braliśmy udział w symulacji akcji ratowniczej pod
ziemią. Nasza wycieczka zakończyła się przejażdżką kolejką spągową „Karlik”. Znowu
zobaczyliśmy i dowiedzieliśmy się czegoś nowego.
W dniu 26 października pod naszą szkołą zaparkował Czekoladowy Autobus, który podróżuje
po całej Polsce. Uczniów klas 1-3 gorąco przywitała sympatyczna Czekoladowa Drużyna. Te
nietypowe warsztaty w autokarze to praktyczne zajęcia pobudzające zmysł smaku,
wykorzystujące zdolności manualne i kreatywne myślenie uczestników. Najmłodsi uczniowie
naszej szkoły dowiedzieli się jak i z czego powstaje czekolada i jakie tajemnice skrywa.
Zabawa polegała na rozpoznawaniu czekolady po zapachu oraz smaku, wylewaniu różnych
form z czekoladowej masy i malowaniu czekoladowych wzorów, które wraz z dyplomem
„Mistrza czekolady” dzieci zabrały ze sobą do domów.
27 października 2017
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, dlatego 25października 2017 roku z inicjatywy
Samorządu Uczniowskiego grupa młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe
postanowiła uporządkować niektóre opuszczone groby na cmentarzu w Ujeździe.
Uroczystość Wszystkich Świętych to czas, w którym w szczególny sposób dbamy o miejsca
pochówku naszych bliskich zmarłych. Warto jednak przy tej okazji zatroszczyć się także o
groby opuszczone i zapomniane, jak uczynili to uczniowie klasy IV a PSP w Ujeździe. W
czwartek 26 października 2017 r. uczniowie z opiekunami odwiedzili pobliski cmentarz na
którym uprzątnęli groby, złożyli wiązanki kwiatów, zapalili symboliczne znicze i w
skupieniu pomodlili się za dusze zmarłych .

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce
na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Jak co roku zainteresowanie było bardzo
dużo i 27 października przeszło 40 uczniów wraz z nauczycielami: panią Dorotą Bębenek,
Joanną Hermanowicz i Michałem Bębenkiem wyruszyło na tę atrakcyjną imprezę kulturalną.
„Czytam i staję się wolny” to hasło tegorocznych, książkowych spotkań targowych w
Krakowie. Wolność, którą możemy mnożyć, udając się w podróż z bohaterami każdej branej
do ręki książki. I dlatego znaleźliśmy się w tłumie miłośników czytania. Uczniowie buszowali
wśród 700 stoisk z książkami, które wypełniły krakowską halę Expo, a po obfitych zakupach
książkowych pojechali na Stare Miasto. Zainteresowani pytają już o wyjazd w przyszłym
roku, więc na pewno nie zabraknie nas na tej fantastycznej imprezie.
3 listopada 2017
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, 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 2017

16 listopada 2017
Każdy wie, że ruch to zdrowie, a także tężyzna fizyczna i lepsze życie. Aktywność ruchowa
może być rozwijana nietypowo. Przekonali się o tym uczniowie klas 7 a i b oraz 6 a,
uczestnicząc w lekcji wf-u zorganizowanej w JumpWorld w Katowicach.JumpSchool to
specjalnie opracowany program zajęć, który łączy w sobie trening ogólnorozwojowy,
elementy akrobatyki sportowej, gry zespołowe, układy choreograficzne na trampolinie oraz
elementy parkour. Celem JumpSchool jest zarówno poprawa sprawności fizycznej jak i
wsparcie w walce z otyłością u dzieci. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny, przez
który można zdobywać coraz wyższe stopnie i poszerzać swoje umiejętności. Program zajęć
obejmował podstawy i bezpieczeństwo skakania na trampolinie, naukę gier zespołowych na
trampolinie takich jak: koszykówka, siatkówka, dodgeball oraz „kąpiel”w gąbkowym basenie.
Te atrakcje czynią Jump World najlepszym miejscem do spędzania wolnego czasu.
Polecamy!

23 listopada 2017
Uczniowie klas 3A i 3B naszego gimnazjum chcieli bliżej poznać tajniki pracy policjanta. W
związku z powyższym wzięli udział w ciekawych zajęciach z doradztwa zawodowego, a które
zaproszono policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich Panią Annę
Kutynię oraz Pana Adama Tymińskiego. Przedstawili oni młodzieży specyfikę pracy
policjanta. Przekazali wiele informacji na temat zasad doboru i postępowania rekrutacyjnego
dla kandydatów do służby w policji, wymagań, umiejętności, a także praktycznego przebiegu
egzaminów. Omówili predyspozycje, jakimi powinna cechować się osoba chętna do
wykonywania tego trudnego, ale jakże ciekawego zawodu. Uczniowie mieli również okazję
do zadawania nurtujących ich pytań związanych z zawodem policjanta, na które zaproszeni
goście bardzo chętnie udzielali odpowiedzi.
28 listopada 2017
Dnia 28.11.2007r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe 21
pierwszoklasistów w rytmie poloneza wkroczyło w poczet uczniów naszej szkoły. Uczniowie
po wierszowanym przedstawieniu się popisali się znajomością wiedzy ogólnej , udowodnili,
że znają swoje uczniowskie obowiązki oraz że wiele wiedzą o bezpieczeństwie i ruchu
drogowym.
Występy dzieci uświetniły tańce i piosenki. Po złożonym ślubowaniu, pani dyrektor Jadwiga
Pszon-Chwedyna
dokonała
aktu
pasowania.
Oprócz zaproszonych rodziców, swoją obecnością zaszczyciły nas dyrektor Gminnego
Zarządu Oświaty pani Małgorzata Kulesa, oraz dyrektor Banku Spółdzielczego w Ujeździe
pani Irena Wenszka. Obie panie powiedziały nam wiele ciepłych słów oraz obdarowały nas
upominkami.
Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców

29 listopada 2017
Dnia 28 listopada uczniowie klasy 2a i 3a udali się do sali widowiskowej Ośrodka Kultury w
Ujeździe i wzięli udział w literackich warsztatach detektywistycznych. Spotkanie
poprowadziła Pani Magdalena Podbylska, autorka książek dla dzieci pt. "Tajemnice Zatoki
Delfinów", "Tajemnice Świstakowej Polany" i "Tajemnice Końskiej Zagrody". Pisarka
bardzo szybko nawiązała kontakt z dziećmi i w interaktywny sposób, przez zabawę,
wprowadziła dzieci w świat nauki. Uczniowie dowiedzieli się jak nazywają się maści koni
oraz jakie chody konia wyróżniamy. Następnie dzieci podzielone na grupy, uruchamiając
swoją wyobraźnię tworzyły własne opowiadanie. W czasie zajęć pisarka rozmawiała z
dziećmi o tym, jak należy pytać, żeby się czegoś dowiedzieć. Uczniowie wspólnie
zastanawiali się, kto to jest świadek, podejrzany i oskarżony. Uczestnicy wysłuchali również
fragmentu książki „Tajemnice Końskiej Zagrody” i próbowali przeprowadzić przesłuchanie
świadka i wydedukować, które ze zwierząt mieszkających na wsi jest groźnym przestępcą. Na
dzieci czekała również zabawa – niespodzianka. Otrzymały one tajemnicze woreczki w
których znajdował się przedmiot „niezbędny” do przeżycia na bezludnej wyspie, ich
zadaniem było odgadnięcie, co to za rzecz. Pod koniec spotkania autorka odczytała opowieść
debiutujących pisarzy oraz zachęcała do czytania książek jak i pisania. Dzieci zadawały też
dużo pytań, dotyczących powstawania książek. Na pożegnanie każdy dostał autograf na
pamiątkowej zakładce, czy dedykację w świeżo zakupionej książce Pani Magdy. To był
interesujący i mile spędzony dzień.

1 grudnia 2017
W dniu 30 listopada 2017 roku uczniowie klasy 1 wybrali się na wycieczkę do skansenu w
Bierkowicach. Uczestniczyliśmy tam w lekcji muzealnej „Zdobienie pierników”
Podczas zajęć poznaliśmy zagadnienia z zakresu historii piernikarstwa, technologii

produkcji, zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z piernikami. W części warsztatowej
samodzielnie, przy użyciu domowego lukru, przystąpiliśmy do zdobienia pierników. Z
pojemnikami pełnymi własnoręcznie ozdobionych pierników zadowoleni wróciliśmy do
domu.

Dzień 01.12. 2017r. w klasie 1a był dniem wróżb andrzejkowych. Dawniej w wigilię św.
Andrzeja prześcigano się w pomysłach by z najróżniejszych oznak wyczytać swoją
przyszłość. Tradycje wróżb andrzejkowych przetrwały do naszych czasów. Obecnie andrzejki
są wesołym spotkaniem towarzyskim, wspaniałą zabawą dostarczającą wielu przeżyć emocji.
Na program imprez złożyły się liczne wróżby i konkursy. Andrzejkowe wróżby to przede
wszystkim dobra zabawa, podczas której panny i kawalerowie starali się poznać imię
przyszłego partnera. Aby uzyskać odpowiedzi na to pytanie dziewczęta i chłopcy poddali się
magicznym siłom wróżb andrzejkowych- przekładanie butów, łowienie zawodów, co kryją
kubki ? Każdy tego dnia do domu wrócił zadowolony i rozbawiony. Ciekawe czy wróżby się
spełnią?

6 grudnia 2017
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.

8 grudnia 2017
8 grudnia w restauracji „U Jana” w Warmątowicach odbył się konkurs kolęd po niemiecku
"Es Weihnachtet" organizowany przez PSP w Błotnicy Strzeleckiej, we współpracy z DFK.
Nasi uczniowie zajęli 2 pierwsze miejsca: Kasia Grzywocz zwyciężyła w kategorii z
akompaniamentem z płyty lub innego nośnika, śpiewając kolędę „O du Fröhliche”, a Arnold
Kocurek i Julia Warzecha pokonali wszystkich rywali w kategorii z instrumentami własnymi,
wykonując utwór „Hier kommt der Weihnachtsmann”. Gratulujemy sukcesów!
10 grudnia 2017
Jak co roku w drugą niedzielę adwentu, również i w tym roku odbył się w naszej szkole
„WIECZÓR Z KOLĘDAMI”. W niedzielę 10 grudnia 2017r. na sali gimnastycznej zebrali
się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, aby wspólnie odśpiewać te bardziej i mniej znane
kolędy i pastorałki. Wzorem ubiegłych lat można było kupić ozdoby świąteczne, usiąść w
kawiarence i poczęstować się domowymi wypiekami, kawą i herbatą, podziwiając i
wysłuchując przy tym pociech występujących na scenie. Publiczność dopisała, a piękne
przebrania, świąteczny wystrój i dźwięk kolęd wprowadziły wszystkich obecnych w
świąteczny klimat.

14 grudnia 2017
Szkoła
jest
miejscem,
w
którym stres, złość czy tez inne emocje
stają
się udziałem wielu osób. Chcąc zminimalizować niekorzystne konsekwencje wyżej
wymienionych czynników w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zorganizowano dla
uczniów klas IV-VII oraz gimnazjum warsztaty profilaktyczne. Głównym celem powyższych
warsztatów było między innymi poznanie umiejętności dzięki którym uczniowie mogą
kontrolować poziom złości oraz poradzić sobie z niekorzystnym działaniem stresu.
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z
napięciem
pojawiającym się
w trudnych sytuacjach. Zwiększenie
samoświadomości czynników wpływających na
samopoczucie.
Bardzo dziękujemy Panie Ewie Adamczyk – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Ujeździe za sfinansowanie
warsztatów.
W czwartek 14 grudnia zorganizowaliśmy w naszej szkole "Dzień Nauki". Zaprosiliśmy
uczniów klas 4a i 4b na lekcje otwartą do sali fizyczno-chemicznej. Ich starsi koledzy z klasy
3A gimnazjum pod opieką Pani Katarzyny Patoły-Żyły oraz Pani Magdaleny WojtyłyKasprzak pokazali szereg doświadczeń z chemii i fizyki przygotowanych w ramach innowacji
pedagogicznych z chemii i fizyki. Zajęcia bardzo się podobały, dzieci aktywnie w nich
uczestniczyły i prosiły o więcej tego typu lekcji.

18 grudnia 2017
14 grudnia uczniowie klasy 1a byli w opolskim teatrze na przedstawieniu „Mr Scrooge”.
To wspaniała adaptacja Dickensowskiej "Opowieści wigilijnej". Wszyscy znają historię
niesympatycznego skąpca, Ebenezera Scrooge'a, któremu duchy minionych, obecnych i
przyszłych świąt Bożego Narodzenia - pokazując jego nikczemność - dały szansę
wewnętrznej przemiany i stania się dobrym człowiekiem. Inscenizacja obudziła najwyższe
uznanie. Zaczęło się od szumnego wejścia na widownię białych aniołów na niby-szczudłach,
które po chwili - gdy anioły uniosły nieco długie suknie - okazały się... scenografią. Anioły
wraz z duchem samego Dickensa były narratorami opowieści i swoistymi mistrzami
ceremonii. Opowieść toczyła się w poetyce snu, gdzie wszystko jest możliwe. Scena więc
zmieniała się niczym w kalejdoskopie. Raz oglądaliśmy marionetki, a za chwilę ich role
przejmowali aktorzy. Nie sposób wymienić wszystkich pomysłów scenicznych.
Spektakl wzbudził wielki zachwytu wśród publiczności, oczarowując dzieci, które są
przecież bardzo wnikliwymi i wymagającymi widzami.

1 lutego 2018
1 lutego najmłodsi uczniowie naszej szkoły bawili się na balu przebierańców. O oprawę
muzyczną i organizację konkursów zadbał duet Alicja & Krzysztof, a rodzice tradycyjnie
przygotowali dla swoich pociech słodki poczęstunek. Dzieci świetnie się bawiły, zobaczcie
sami:

7 lutego 2018
7 lutego uczniowie klas trzecich gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z
Krzysztofem Ruszałą, który prowadzi w telewizji program "Absurdy drogowe". Zajęcia
odbyły się w ramach doradztwa zawodowego. Pan Krzysztof opowiadał młodzieży o swoich
pasjach i rozwoju kariery zawodowej. zachęcał ich do szukania własnych ścieżek i dążenia do
założonych celów, mimo wielu przeszkód i trudności jakie napotykają po drodze. Młodzież
była mocno zainteresowana spotkaniem, zadawali pytania i robili sobie pamiątkowe zdjęcia.

21 lutego 2018
Uczennica klasy 3A gimnazjum Anna Michalska odniosła imponujący sukces. W bieżącym
roku szkolnym zakwalifikowała się do ostatnich etapów wojewódzkich konkursów z dwóch
przedmiotów - geografii (opiekun Dorota Bębenek) oraz języka polskiego (opiekun Sybilla
Mehlich) - organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Życzymy Ani dalszych
sukcesów.

25 lutego 2018
22 lutego 2018 roku został przeprowadzony gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Przeciwpożarowej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do etapu powiatowego zakwalifikowali
się następujący uczniowie: Marta Mendla (klasa 2B), Dominika Ogaza (klasa 3A), Marlena
Woźnica (klasa 7b).
8 marca 2018
28 lutego oraz 7 marca uczniowie klas 3 gimnazjum wraz z opiekunami wybrali się do Strefy
Aktywności Gospodarczej w Olszowej. Wyjazd ten został zorganizowany w ramach zajęć z
Doradztwa Zawodowego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć „od środka” firmy działające na
terenie Strefy. Zostali zapoznani z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Została im
również przedstawiona oferta strzeleckich szkół, które kształcą swych uczniów
w konkretnych kierunkach, na które jest największy zapotrzebowanie firm działających na
Strefie. Są to m. in: mechanicy, mechatronicy, operatorzy CNC. Młodzież była żywo
zainteresowana przedstawioną ofertą. Mamy nadzieję, że spotkanie pomoże im w wyborze
nowej szkoły oraz własnej ścieżki zawodowej.

12 marca 2018
W dniu 12.03.2018r uczniowie naszej szkoły gościli na lodowisku ,, Tafla'' w Gliwicach.Tym
razem łyżwiarskim szaleństwom poddali się uczniowie klas czwartych i piątej.Emocji było co
niemiara, ponieważ wielu uczestników wycieczki, na lodowisku było po raz pierwszy w
życiu . Pomimo zróżnicowanego poziomu jazdy i wielu, na szczęście niegroźnych upadków

wszyscy byli bardzo zadowoleni i przez dwie godziny z niesłabnącym entuzjazmem
poddawali się ślizgom na tafli..

16 marca 2018
W czwartek, 15 marca o godzinie 9.00 przeprowadzony został w naszej szkole
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Podobnie jak w latach poprzednich jego
organizatorem na terenie szkoły była Pani Ewa Szulc.
Pomysł konkursu narodził się 28 lat temu w Australii, dlatego jego logo i nazwę
stanowi wizerunek kangura. Uczniowie na całym świecie rywalizują ze sobą w
rozwiązywaniu zadań matematycznych w różnych kategoriach, np. Żaczek, Maluch,
Beniamin czy Kadet. Celem akcji o zasięgu międzynarodowym jest rozbudzanie fascynacji
wiedzą matemartyczną. Matematyka jest przecież królową wszystkich nauk. W szkole do
konkursu przystąpiło aż 50 uczniów z klas od trzeciej podstawowej do drugiej gimnazjum.
Po rozwiązaniu zadań uczniowie jak co roku otrzymali zabawkę logiczną, tym razem z drutu.
Wyniki rywalizacji poznamy pod koniec maja.

20 marca 2018
Dwukrotna finalistka!
Uczennica klasy 3A Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe- Anna Michalska - została
finalistką Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, a także Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym
2017/2018. Gratulujemy.
21 marca 2018
Trzecioklasiści uczą się ratować życie!
20 marca uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej wzięli udział w zajęciach z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadził lekarz z piętnastoletnim
doświadczeniem w pracy w pogotowiu ratunkowym, Pan Adam Petrolewicz.
Pan doktor przekazał nam rzetelną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy osobie,
która nagle zasłabła, układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej bocznej,
postępowania na wypadek zakrztuszenia oraz nagłego zatrzymania akcji serca. Przy okazji
uczniowie przeszli kurs profesjonalnego wykonywania resuscytacji krążeniowo - oddechowej.
Następne każdy z uczestników mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z
użyciem fantomów.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do zajęć, motywowane faktem, że dzięki
zdobytej wiedzy mogą uratować ludzkie życie.
Panu Adamowi bardzo dziękujemy!

11 kwietnia 2018
W dniu 11.04.2018 r. uczniowie naszej gminy w tym także reprezentacji nasze szkoły –
laureaci etapu gminnego- udali się na eliminacje rejonowe XXIV Konkursu
Recytatorskiego w języku niemieckim pn. „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież
recytuje poezję do Kolonowskiego. Byli to Karolina Gisman kl. IV, Zuzanna Gorki kl. IV,
Szymon Kauch kl. IV, Michał Kołodziejczyk kl. IV, Marlena Woźnica kl. VIIb, Wiktoria Duk
kl. IIIA, Julia Warzecha kl. IIIB, Dominika Ogaza kl. IIIA, Arnold Kocurek kl. IIIB, Damian
Woźnica kl. IIA. Uczniowie prezentowali dwa wiersze w języku niemieckim. Oceniani byli w
dwóch kategoriach; klas IV – VII szkoły podstawowej i klas II – III gimnazjum. Po
kilkugodzinnym wsłuchiwaniu się w niemiecką poezję i własnej prezentacji przygotowanych
wierszy mogliśmy się cieszyć dwoma laureatami. W kategorii szkół podstawowych III
miejsce zajęła Zuzanna Gorki a w kategorii klas gimnazjalnych II miejsce zajął Arnold
Kocurek. Uczniowie ci będą reprezentować naszą szkołę w finale konkursu 24 kwietnia w
Opolu w teatrze im. J. Kochanowskiego. Gratulujemy i życzymy powodzenia
24 kwietnia 2018
24.04.2018 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Ponieważ było to bardzo ważne święto państwowe uczniowie całej szkoły ubrani byli
galowo w biało granatowe stroje, a do uroczystości zaprosiliśmy poczet sztandarowy. Apel
rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie w bardzo przystępny
sposób przekazali historię uchwalenia Konstytucji3 Maja objaśniając w ten sposób trudne
pojęcia związane z tym wielkim wydarzeniem.

26 kwietnia 2018
Nasza szkoła po raz kolejny otworzyła swoje drzwi przed dziećmi, które w przyszłym
rokuszkolnym 2018/2019 rozpoczną szkolną edukację. Z tej okazji na przyszłych
pierwszoklasistów czekało wiele atrakcji. Goście serdecznie powitani przez Panią Dyrektor
Jadwigę Pszon-Chwedynę mieli możliwość obejrzenia występu tanecznego uczniów klasy 3b
oraz papierowego teatrzyku pt. „Mój przyjaciel Kemushi” w wykonaniu uczniów klasy 3a.

Kolejnym punktem programu i niewątpliwą atrakcją była sala gimnastyczna, gdzie każde
dziecko pod czujnym okiem nauczycieli mogło sprawdzić swoje umiejętności sprawnościowe
na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Potem przyszli wychowankowie udali się do
klas, gdzie chętnie włączyli się do zajęć twórczych, zorganizowanych przez przyszłe
wychowawczynie. Podczas spotkań w klasie każdy przedszkolak w towarzystwie
trzecioklasistów rozwiązywał różne zadania i wykonał pamiątkowe motylki. Starsi uczniowie
chętnie prezentowali młodszym koleżankom i kolegom ciekawe doświadczenia i
eksperymenty z wodą, świeczką i szklanką oraz magnesami. To wesołe i pełne wrażeń
przedpołudnie zakończył spacer po szkole. Podczas wizyty w szkole przyszli pierwszoklasiści
mieli okazję oswoić się z nowym miejscem, aby we wrześniu chętnie i bez obaw do niego
wrócić.

27 kwietnia 2018

Laureatką "Lauru Ziemi Strzeleckiej dla najlepszych gimnazjalistów" za roku 2017 została
Anna Michalska - uczennica klasy IIIA gimnazjum w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Ujeździe.

15 maja 2018
Dzisiaj, tj. 14 maja, odbył się gminny etap Konkursu Ortograficznego o Puchar Burmistrza
Strzelec Opolskich. Wzięło w nim udział dziesięcioro uczestników z naszej gminy, z naszej
szkoły oraz z Olszowej i Jaryszowa. Zmagali się oni z niełatwymi zadaniami sprawdzającymi
umiejętności ortograficzne. Najlepsi byli nasi uczniowie, Julita Siuta i Marlena Woźnica!

Dziewczyny będą reprezentowały naszą gminę w ostatnim, międzygminnym etapie konkursu,
który odbędzie się 23 kwietnia w Kalinowicach!

15 maja 2018
W tym roku uczniowie naszej szkoły postanowili „spotkać się” z Londynem i 8 maja
wyruszyli w długą, ale przyjemną podróż do stolicy Wielkiej Brytanii. Ogromną atrakcją był
przejazd Eurotunelem, a przejazd trwał zaledwie pół godziny! „Spotkanie z Londynem”
zaczęło się w Greenwich od słynnego południka 0. Następnie udaliśmy się do Tower of
London (najstarszy zamek w Londynie – pochodzi z 1066 roku!), gdzie mogliśmy także
podziwiać najbardziej charakterystyczny londyński most – Tower Bridge. Stamtąd ruszyliśmy
do City, najstarszej części Londynu, dzisiaj centrum handlowo-bankowo-ubezpieczeniowe.
Kolejny dzień naszego „spotkania” zaczęliśmy od śniadania kontynentalnego serwowanego
przez nasz hotel, po czym autokarem udaliśmy się do Windsoru – zamku będącego symbolem
monarchii. Tam zobaczyliśmy uroczystą zmianę warty, zwiedziliśmy kaplicę Świętego
Jerzego oraz komnaty udostępnione turystom. Następnie udaliśmy się do Oxfordu - jednego z
najstarszych i najbardziej renomowanych ośrodków akademickich. Czwarty dzień
spędziliśmy w Londynie – zaczęliśmy od Buckingham Palace – najważniejszej rezydencji
królewskiej ze słynną szkocką gwardią, następnie zorganizowaliśmy sobie krótki piknik w St.
James’ Park. W tym dniu zobaczyliśmy jeszcze Westminster Abbey – miejsce koronacji
królów i królowych (przy okazji dowiedzieliśmy się, że tylko 2 władców nie było tutaj
koronowanych), siedzibę parlamentu brytyjskiego ze słynną wieżą zegarową, na której

zawieszony jest symbol Londynu – dzwon Big Ben. Niestety wieża z powodu remontu jest
zakryta przez rusztowania. Zwiedzanie zakończyliśmy obiadem w chińskiej restauracji w
Soho. Ostatni dzień upłynął pod znakiem największych atrakcji turystycznych: byliśmy w
Muzeum Historii Naturalnej, gdzie podziwialiśmy bogactwo świata roślin i zwierząt.
Natomiast London Eye zapewnił nam zapierający dech w piersiach widok na cały Londyn i
miejsca, które niedawno zwiedziliśmy. Tymczasem słynne Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussaud pozwoliło nam „spotkać się” z różnymi sławami i osobistościami zarówno
ze świata władzy, jak i sztuki oraz sportu czy filmu. Tym ciekawym muzeum zakończyliśmy
nasze cudowne „spotkanie z Londynem”.

22 maja 2018
22 maja uczniowie klas 2, 3a i 3b udali się na wycieczkę do Złotego Stoku. Pierwszym
punktem programu była wizyta w „Średniowiecznej Osadzie Górniczej”. Dzieci mogły tu
podziwiać imponujące pod względem wielkości urządzenia, których używano w
średniowieczu oraz wypróbować ich działanie. Kolejną atrakcją było przejście pełnym
tajemnic i strachów podziemnym tunelem, który kończył się w chacie złotostockiego kata.
Następnie dzieci udały się do sztolni ochrowej, gdzie obserwowały ściany pokryte naciekami
o różnych odcieniach czerwonego i pomarańczowego koloru. Po krótkim odpoczynku na
uczestników wycieczki czekało zwiedzanie kopalni złota. Dzieci przeszły do „Sztolni
Gertrudy”, zobaczyły skarbiec i spotkały się z alchemikiem. Podziwiały też podziemny
wodospad w „Sztolni Czarnej”, skąd podziemną kolejką wydostały się na zewnątrz. Ostatni
punkt programu wymagał niezwykłej cierpliwości i koncentracji: uczniowie musieli znaleźć
ukryte w piasku różnokolorowe kamyczki. Wysiłek się opłacił, bo wyszukane „skarby”
można było zabrać do domu. Na koniec każdy uczestnik został nagrodzony certyfikatem
„Zdobywcy Kopalni Złota”.

22 maja 2018
16 maja wyruszyliśmy na 3 – dniową wycieczkę do Zakopanego. Mieliśmy nadzieję, że nie
sprawdzą się prognozy pogody, które zapowiadały opady deszczu. Niestety „nadzieja umiera
ostatnia” i już w pierwszym punkcie programu, jakim był wielokilometrowy spacer
Doliną Kościelską towarzyszył nam deszcz: raz mniejszy, a miejscami ulewny. Następnie
pojechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Po zakwaterowaniu się i zjedzeniu
obiadu, mieliśmy czas na wypoczynek. Po pierwszej nocy w nowym miejscu wszyscy o godz.
już po godzinie 7 stawiliśmy się na pysznym śniadaniu. Po naładowaniu akumulatorów
wyruszyliśmy do Kuźnic. Główną atrakcją tego dnia był wjazd kolejką linową na Kasprowy
Wierch. Na szczycie zmiana temperatury i bardzo porywisty wiatr. Po krótkim pobycie na
Kasprowym schodziliśmy żółtym szlakiem do schroniska Murowaniec, gdzie mieliśmy czas
na regenerację sił. Kolejny etap wędrówki to Kuźnice. Tutaj pożegnaliśmy naszą
przewodniczkę p. Agnieszkę, która przez dwa dni dzieła się z nami swoją olbrzymią wiedzą o
górach. Wieczorem odprężaliśmy się oglądając filmy, w kinie 7D.Ostatni dzień spędziliśmy
w Zakopanem. Wjechaliśmy kolejką krzesełkową na Wielką Krokiew skąd podziwialiśmy
cudowne widoki. Zwiedziliśmy Stary Cmentarz na Pęksowym Brzysku i Stary Kościół.
Wjechaliśmy na Gubałówkę. Ostatnim punktem programu były Krupówki, gdzie udaliśmy się
, aby kupić pamiątki .Pełni wrażeń wieczorem wróciliśmy do Ujazdu.

W dniach 16.05.2018 – 18.05.2018 moja klasa - 4b razem z wychowawczynią oraz z panią
pedagog pojechała na wycieczkę klasą do Srebrnej Góry. Wyjechaliśmy spod szkoły około
godziny 800. Po drodze zatrzymaliśmy się na obiad, okazało się, że niedaleko jest Jezioro
Nyskie, więc poszliśmy je zobaczyć. Po przerwie ruszyliśmy dalej. Jak przyjechaliśmy na
miejsce, dostaliśmy swoje pokoje i była pierwsza zbiórka, wtedy poznaliśmy naszego
instruktora pana Bajanka. Po krótkim odpoczynku poszliśmy na konie. Było super! Dużo
osób chciało jeździć dłużej, ale czas nam nie pozwalał. Później poszliśmy do lasu, aby
zjechać na linie z 30 metrowego mostu. Tam też było super. Następnego dnia po śniadaniu

była zbiórka. Pan Bajanek opowiedział, co dziś na nas czeka (ścianka wspinaczkowa, golf i
gra terenowa). Ścianka wspinaczkowa była bardzo duża, ale większość z nas (nawet panie)
wspięły się po niej. W grze terenowej biegaliśmy i ze wskazówkami wykonaliśmy trzy
zadania. Każda grupa musiała odnaleźć innego żołnierza. W ostatnim dniu byliśmy na
pysznych gofrach. Po gofrach zwiedziliśmy twierdzę. Tam mogliśmy kupić pamiątki dla
siebie i rodziny. Około godziny 1300 wyjechaliśmy do Ujazdu. Cała klasa wróciła zadowolona
i szczęśliwa z wycieczki.
4 czerwca 2018
Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby
uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby
starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o
środowisko. Z tej okazji również w naszej szkole zorganizowaliśmy 30 maja obchody tego
Dnia, by budzić wśród dzieci i młodzieży poczucie współodpowiedzialności za stan
środowiska w przyszłości. Na apelu podsumowującym Święto Ziemi, uczniowie mieli okazję
obejrzeć piękną inscenizację na temat ochrony przyrody i potrzeby dbania o czystość
środowiska. Miłym akcentem obchodów były ekologiczne piosenki wykonane przez chórek
szkolny. Podczas apelu Pani Dyrektor wręczyła uczniom nagrody za udział w licznych
konkursach.

Uczniowie klasy 3B Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe
- Arnold Kocurek, Grzegorz Palus oraz Tomasz Palus zajęli pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na niemieckojęzyczny film
prezentujący swoją miejscowość, organizowanym przez Grupę De-Pl.

22 czerwca 2018
W piątek, 22 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Pani
Dyrektor wręczyła nagrody i świadectwa wyróżniającym uczniom oraz życzyła wszystkim
wspaniałych wakacji. Tego dnia nie zabrakło łez i wzruszeń, gdyż oprócz uczniów trzecich
klas gimnazjalnych pożegnaliśmy również Panią Dyrektor Jadwigę Pszon-Chwedynę, która
po wielu latach pracy w szkole udaje się na zasłużony odpoczynek. Życzymy Pani realizacji
dalszych planów i zamierzeń z zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań.

