
ROK SZKOLNY 2010/2011 

1 września 2010 

Spotykamy się znowu na tej Sali, żeby rozpocząć kolejny rok szkolny po ponad dwumiesięcznej 
przerwie. Przez ten czas odpoczęliśmy podczas wakacyjnych wyjazdów, odetchnęliśmy od zeszytów i 
podręczników, a teraz, z wielkim żalem żegnając wolne dni, wracamy z zapasem pozytywnej energii, 
kolejnymi postanowieniami, a także większą motywacją do nauki w roku szkolnym 2010/2011. 
Tymi słowami Pani Dyrektor Jadwiga Pszon - Chwedyna rozpoczęła inaugurację nowego roku 
szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej  w Ujeździe. 

 

5 września 2010 

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

 

 

7 września 2010 



Klasa  III pod opieką wychowawczyni Pani Małgorzaty Kasperczyk przystąpiła do programu  "5 porcji 
warzyw, owoców lub soku" jest to Ogólnopolski program edukacyjny dla klas I-III, oraz do 
programu Dziecko w sieci. 

       

16 września 2010 

Jazda na rowerze to jeden z najprzyjemniejszych sposobów spędzania wolnego czasu. Pozytywnie 
wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Wiedzą o tym uczniowie naszej szkoły, którzy w ramach 
"Szkoły na rowerach" zwiedzają okolicę. Piękna pogoda, słońce i ciepły wiatr sprawiły, że 16.09.2010r. 
wybrali się oni na wycieczkę szlakiem nowych kościołów w gminie. Odwiedzili kościoły w 
Niezdrowicach Starym Ujeździe, Sieroniowicach i Jaryszowie, gdzie z rozpalonym ogniskiem czekał 
na nich sołtys Alojzy Kamiński. W każdym kościele odmówili modlitwę, przybliżyli sobie patrona i 
poznali historię budowli. Posileni kiełbaskami, ubogaceni wewnętrznie pod opieką pani Gizeli Gorki, 
Agnieszki Cyris, Krystyny Wodniok, Marcina Napieracza i organizatorki Haliny Kauch wrócili do 
domów. 

 
 

17 września 2010 

Jak co roku w dniu 17 września w Publicznej Szkole Podstawowej została zorganizowana akcja 
„Sprzątanie świata”. Uczniowie młodszych i starszych klas wyruszyli z nauczycielami na wyznaczone 
wcześniej rejony, aby je posprzątać, udowadniając tym którzy je zaśmiecali, że są w mniejszości. 
Motywem przewodnim akcji sprzątanie świata jest likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, których w 
naszej miejscowości nie brakuje. Pełne worki śmieci zgromadziliśmy na placu przed szkołą. Już od 
kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w akcji „Sprzątanie świata” daje im to wielką 
satysfakcję. 
 

http://www.5porcjiwszkole.pl/O_PROGRAMIE/


 
 

23 września 2010 

W ramach rządowego programu Radosna Szkoła dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe 
wyznaczyła salę do zagospodarowania w ramach tego programu. Nauczycielki klas I – III po 
konsultacjach zamówiły pomoce dydaktyczne na wyposażenie Sali. Wystrojem Sali zajęły się Panie 
Małgorzata Kasperczyk i Anna Kolenda. Zajęcia w sali rekreacyjnej odbywają się od 14 września 2010  
 

 

24 września 2010 

Tradycyjnie już na początku roku szkolnego naszą szkołę odwiedzają Państwo Brandt z Kolonii. W 
tym roku ich wizyta przypadła na 20 września. Państwo Brandt, którzy od kilku lat wspierają finansowo 
naszą szkołę, również i tym razem nie przyjechali do Ujazdu z pustymi rękami. Dzięki ich wizycie w 
pracowni języka niemieckiego przybyło kilkanaście pozycji z literaturą dziecięcą. 

Państwo Brandt zaprosili również uczniów naszej szkoły do udziału w Festiwalu Teatralnym, 
który odbył się 24 września w szkole podstawowej w Raszowej. Podczas festiwalu każda ze szkół 
objętych patronatem Państwa Brandt prezentowała krótkie przedstawienie w języku polskim, 
niemieckim lub w gwarze śląskiej. Uczniowie z klasy VI a z Ujazdu przestawili legendy związane ze 
swoją miejscowością po śląsku. 
         Po prezentacji wszystkich szkół obył się piknik, podczas którego uczniowie mieli okazję zmienić 
kolor swoich włosów, zrobić sobie makijaż, przeprowadzać eksperymenty, robić bańki mydlane, 



rysować grafitti lub rozwiązywać zadania matematyczne i logiczne. Organizatorzy festiwalu zadbali 
również o poczęstunek dla wszystkich: uczniowie otrzymali słodkie bułki oraz pizzę. 

Festiwalowi  towarzyszyła wystawa  podsumowująca dwuletni projekt „Hier lebe ich”. 
Poszczególne szkoły, które brały udział w projekcie prezentowały jego efekty w postaci zdjęć, folderów 
i prac uczniów. 

Festiwal zakończył się podziękowaniem dla pani Helgi Brandt, która wspiera finansowo szkoły 
objęte jej patronatem. Wszyscy uczestnicy festiwalu zaśpiewali wspólnie piosenkę, a pani Helga 
Brandt otrzymała tort w barwach flag polskiej i niemieckiej. Po słodkim poczęstunku uczniowie 
rozjechali się do swoich szkół 

 

23-25 września 2010 

Dnia 23-25 września uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę do Bridlicnej w Czechach w 
ramach organizowanego projektu „ Sport zimą i latem”. W ramach projektu zorganizowano wiele 
konkurencji sportowych między innymi  biatlon, współzawodnictwo sportowe było na wysokim 
poziomie. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z wiatrówki do 
określonego celu , jak również  w biegu przełajowym. Uczniowie wykazali duże umiejętności sportowe 
i zdobywali wysokie miejsca. W sobotę 25 września dojechali do Bridlicnej pod dowództwem Pani 
dyrektor Jadwigi Pszon Chwedyny nauczyciele: Panie Małgorzata Kasperczyk i Mariola Cichon, gdzie 
również brały aktywny udział w różnych dyscyplinach sportowych. Oprócz sportu , uczniowie nasi 
wybrali się pod opieką Pani Yarosławy Taras , Pana  Marcina Napieracza i nauczycielką z Czech do 
kina i na basen. Uczniom bardzo podobał się pobyt w Czechach. 

 

 
 



28 września 2010 

Dnia 28 września 2010 roku uczniowie klas I – III brały udział w „Rejsie statkiem po Kanale Gliwickim”. 
Uczniowie mogli zobaczyć piękno rodzinnych stron z poziomu wody a zarazem przekonać się o 
pięknie rodzimej przyrody. Na trasie wycieczki była śluza w Sławęcicach którą trzeba było przepłynąć i 
było to bardzo interesujące przeżycie. Mimo niesprzyjającej aury uczniowie byli bardzo zadowoleni z 
wycieczki. 

 

 
5 października 2010 

 
5  października 2010 roku w związku z trwającą akcją ogłoszoną przez SKO „Październik miesiącem 
oszczędzania”  Pani Małgorzata Kasperczyk  wraz z klasą III  przygotowała inscenizację  i apel 
poświęcony oszczędzaniu wśród młodzieży naszej szkoły. W apelu uczestniczyły dzieci z klas I – VI. 
Na apel przybył dyrektor Banku Spółdzielczego w Ujeździe Pan Franciszek Łupak, który serdecznie 
podziękował uczniom za przedstawienie a na koniec rozdał uczniom słodkości. Za przygotowanie  
apelu serdecznie dziękuje zarząd SKO oraz opiekun. 
  

 
 



11 października 2010 

Dnia 11 października uczniowie  klas czwartych naszej szkoły pod opieką swoich wychowawców p. 
Marioli Cichon i p. Yaroslavy Taras udali się na wycieczkę do parku krajobrazowego Góra św. Anny w 
ramach lekcji przyrody i ekologii odbywających się w terenie. W Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy 
Parku Krajobrazowym Góra Św. Anny uczniowie uczestniczyli w wykładzie propagującym walory 
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe terenu. Oglądaliśmy prezentację multimedialną ukazującą 
budowę geologiczną terenu. Poznaliśmy występujące tu rzadkie gatunki flory i fauny. Wiedzę 
przyrodniczo – historyczną uzupełniła bogato wyposażona sala wykładowa w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej (gabloty, plansze roślin i zwierząt chronionych w Polsce, wystawa geologiczna) Po 
zajęciach teoretycznych poszerzających i uzupełniających obowiązkowy program nauczania, dzieci 
pod opieką przewodnika udały się w teren w poszukiwaniu śladów odciśniętych w skamieniałościach 
prehistorycznych zwierząt. Jakież było zdumienie dzieci gdy znalazły mnóstwo takich  śladów. 
Postanowiły też część tych „skarbów” zabrać ze sobą do domu. Następnie w czasie wędrówki w Parku 
Krajobrazowym Góra Św. Anny  rozpoznawaliśmy gatunki drzew liściastych i  iglastych. 
Zapoznawaliśmy się z rzadkimi chronionymi i ciekawymi gatunkami roślin rosnącymi po drodze, 
mieliśmy też okazję poznać budowę geologiczną terenu. Wycieczka zakończyła się ogniskiem nad 
którym   upiekliśmy kiełbaski. Ognisko zapłonęło na terenie Amfiteatru.  Podziwialiśmy tam piękno 
krajobrazu, który dzieci postanowiły uwiecznić w swoich pracach plastycznych. Wycieczka stworzyła 
warunki do przeprowadzenia obserwacji, do zetknięcia uczniów z rzeczywistością, do gromadzenia 
spostrzeżeń, tworzenia pojęć, wnioskowania, rozumienia zjawisk, związków i zależności. Łatwo 
można też  wpoić dzieciom konieczność ochrony naturalnej środowiska, konieczność troski o zabytki i 
nauczyć miłości do ojczyzny. 
 
 

 

13 października 2010 

W dniu 13 października w naszej szkole został zorganizowany apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Apel przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pana Marcina Napieracza. Na apelu oprócz 
przedstawienia uczniowie składali wiele życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wręczyli 
piękne laurki. Na zakończenie pani dyrektor Jadwiga Pszon Chwedyna wręczyła nagrody dyrektora 
wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom obsługi. W dniu tym było radośnie i uroczyście. 
 



 
 

23 października 2010 

W dniu 23.X.2010r  30 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej pojechało pod opieką nauczyciela 
wychowania fizycznego  Marcina Napieracza autobusem  do Kędzierzyna – Koźla na inaugurację  
 Plus Ligi mężczyzn pomiędzy Zaksą  Kędzierzyn- Koźle - Indykpol AZS Olsztyn . Mecz  rozpoczął się 
o 14.45. W czasie meczu nasi uczniowie głośno dopingowali naszym siatkarzom. Mecz był bardzo 
wyrównany. Atmosfera  na meczu była bardzo fajna ponieważ na trybunach  usiadło 4 tys. kibiców. 
Mecz zakończył się wygraną naszego klubu z Opolszczyzny 3:0.Po meczu uczniowie mieli 
przyjemność pogratulować swoim siatkarzom i życzyć im dalszych wygranych meczy. 

 

29 października 2010 

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni w roku wyjątkowe. Powinny przypominać nam nie o 
śmierci, lecz o życiu. Nie pogrążać w smutku, lecz wzbudzać refleksję. Bliscy, których odwiedzamy na 
cmentarzach, nie są przecież martwi, a jedynie ubiegli nas w drodze do pełniejszego życia, 
przechodząc ze świata tego, co tymczasowe, do świata wiecznego.  Do podobnych wniosków doszli 
uczniowie naszej szkoły przygotowując inscenizację słowno-muzyczną zatytułowaną „W domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele”. Wcześniej razem z rodzicami porządkowali cmentarze znajdujące się w 



obrębie naszej miejscowości. Na gazetce zawisły papierowe znicze z imionami osób, które ubiegły 
nas w wędrówce do Pana. Na zakończenie najmłodsi pod opieką swoich pań udali się na cmentarz, 
gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach kapłanów, nauczycieli i żołnierzy. 
 

 

9 listopada 2010 

W dniu 9 listopada w naszej szkole ponownie gościł teatr „Kurtyna” z Krakowa z profilaktycznym 
przedstawieniem „Nie dręcz mnie”. Spektakl poruszał problematykę przemocy fizycznej i psychicznej 
oraz Cyberprzemocy. Uczniowie klas IV-VI chętnie obejrzeli ten dynamiczny spektakl, a po nim 
aktywnie wzięli udział w pogadance dotyczącej bezpieczeństwa w domu i szkole, przemocy oraz 
odpowiedniego korzystania z Internetu. Uczniowie dowiedzieli się także, gdzie mogą szukać pomocy 
w zetknięciu się z jakąkolwiek formą przemocy.Teatr KURTYNA mógł zagościć w naszej szkole, 
ponieważ był on sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Ujeździe dzięki wspólnym staraniom 
pani Ewy Adamczyk, pełnomocnika do spraw profilaktyki uzależnień oraz pedagoga i psychologa PSP 
w Ujeździe. 
 

 
 

11 listopada 2010 roku będziemy obchodzić 92 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej 
okazji uczniowie klasy VIa przygotowali dla całej społeczności szkolnej uroczysty apel. Przypomnieli w 
nim okoliczności trzech rozbiorów, po których Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy oraz 



wydarzenia, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości w roku 1918. Występ urozmaicony był 
śpiewem pieśni patriotycznych oraz recytacją wierszy. 
 

 

10 listopada 2010 

10 listopada w szkole podstawowej w Ujeździe odbyło się  ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY 
PIERWSZEJ. Na tę uroczystość zostali zaproszeni rodzice pierwszoklasistów, a także tacy goście.  
Podczas uroczystości uczniowie klasy pierwszej, rozwiązując różne zadania i zagadki, popisali się 
swoimi umiejętnościami, które nabyli od początku roku szkolnego. W drugiej części imprezy 
zaprezentowali piosenki i wierszyki, których się już nauczyli. Część oficjalna kończyła się uroczystym 
ślubowaniem pierwszoklasistów i pasowaniem ich przez panią dyrektor na uczniów naszej szkoły. 

 

17 listopada 2010 

17 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV edycji gminnego konkursu „Śląskie śpiewanie”. 
Wszyscy uczestnicy wrócili do szkoły z dyplomami i nagrodami. W kategorii zespołów wokalno – 
tanecznych 3 miejsce zajęła klasa III, która wykonała piosenkę „Jaba daba daj”.  Z kolei w kategorii 
zespołów wokalnych 3 miejsce zajęły reprezentantki klasy IVa: Laura Jonderko, Wiktoria Pawletko, 
Magdalena  Gruntkowska i Wiktoria Kainka, które zaśpiewały piosenkę „Karlus”. W tej samej kategorii 
2 miejsce przypadło uczniom klasy VIa, którzy zaprezentowali publiczności wiązankę piosenek pt. „O 
czterech porach roku”. 



 

24 listopada 2010 

W miesiącu październiku trwał konkurs pod patronatem Banku Spółdzielczego w Ujeździe: 
„Październik miesiącem oszczędzania”. Każdy członek SKO, który w tym miesiącu dokonał co 
najmniej czterech wpłat na książeczkę, wziął udział w losowaniu nagród.  
Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem uczniów. Aż 26 z nich spełniło powyższe kryteria. 
Przyznano trzy miejsca uczniom, którzy dokonali największej liczby wpłat. 
Byli to:I miejsce- Aleksandra Wilk z klasy III,  II miejsce- Roksana Kozioł z klasy VIa,  III miejsce- 
Michał Oronowicz z klasy II. 
 

 
 

26 listopada 2010 

Dzień 26.11. 2010r. w naszej szkole był dniem wróżb  andrzejkowych dla uczniów klas I-III. 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. 
Lanie wosku, przekładanie butów, kostki do gry, co kryją kubki ? Każdy tego dnia do domu wrócił z 
figurą woskową ,z której wspólnie uczniowie odczytywali przyszłość. 
 



 

29 listopada 2010 

Dnia 29.XI.2010r wolontariusze Kinga Kocur, Agata Szymroszczyk ,Roksana Kozioł wraz z opiekunem 
Marcinem Napieraczem z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe przekazali dary przygotowane 
przez rodziców i uczniów do Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. Wolontariat w naszej szkole działa 
od września br. Zarówno uczniowie jak i rodzice bardzo angażują się w pracę na rzecz wolontariatu . 
Na kiermaszu 12.XII.2010r będą zbierane upominki dla osób samotnych z naszej miejscowości. 
 

 
 

2 grudnia 2010 

W dniu 2 grudnia 2010r odbyły się zawody w Mini Piłkę Nożną halową dziewcząt w Leśnicy. I miejsce 
zdobyła  PSP Rozmierka , II miejsce PSP Ujazd , III miejsce SP Leśnica, IV miejsce PSP Jemielnica. 
W czasie turnieju nie brakowało emocji. Turniej stał na wysokim poziomie o czym świadczą wyniki 
danych spotkań. Nasza drużyna zdobył 5 pkt z wszystkich spotkań strzelając 7 bramek. 



 

8 grudnia 2010 

08.12.2010 r. klasa I i IIa,b pojechały na  wycieczkę do Zatoru do PARKU ŚW. MIKOŁAJA. KRAINA 
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA to bajkowe, oświetlone, tysiącami kolorowych światełek, miejsce. Na terenie 
całego parku rozmieszczone są bajkowe postacie, widoczne z daleka dzięki magicznemu oświetleniu. 
Po parku oprowadzał nas przewodnik opowiadając przy tym baśnie związane z oglądanymi 
postaciami. Dzieci dotarły również do domku ,św. Mikołaja, który rozdał im paczki. Dużą atrakcją był 
kolorowy korowód bajkowych postaci, spacerujący alejkami parku, prowadzący za rękę dzieci. Pobyt 
w KRAINIE ŚWIĘTEGO MOKOŁAJA  kończył film 5D- „Fałszywy Mikołaj”, który dzieci mogły 
pooglądać w tamtejszym kinie. 

 

12 grudnia 2010 

12 grudnia 2010r. w naszej szkole miał miejsce KIERMASZ ŚWIĄTECZNY. W programie imprezy 
znalazły się, jasełka w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz wspólne kolędowanie. Dużym 
zainteresowaniem przybyłych do naszej szkoły gości cieszył się kiermasz zorganizowany przez 
rodziców, na którym nie zabrakło ciast, kołaczy, pierników oraz własnoręcznie wykonanych stroików, 
kartek i ozdób świątecznych. Wspólne kolędowanie i świętowanie upłynęło w miłej, przedświątecznej 
atmosferze. 



 

16 grudnia 2010 
 

„Internet – pomoc czy przeszkoda” -  16.12.2010 r. pod takim tytułem   odbyło się szkolenie  w naszej 
szkole dla rodziców. Szkolenie prowadziło dwóch trenerów ( psycholog oraz socjolog)  z 
Krakowskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Tematami poruszanymi na 
szkoleniu były :  Zespół Uzależnienia od komputera, wpływ komputera i Internetu na młodego 
człowieka, rodzaje aktywności  i młodzieży w sieci, zalety korzystania z Internetu, cyberprzemoc, 
programy  i kampanie społeczne dotyczące zagrożeń związanych z Internetem oraz programy 
pozwalające kontrolować dostęp dzieci do komputera i Internetu. Szkolenie zorganizowała pedagog 
szkolny Małgorzata Bugajska – Molendowicz  w ramach  Szkolnego Programu Profilaktyki.  Zajęcia 
sfinansowane zostały przez  Urząd Miejski w Ujeździe , za co serdecznie dziękujemy. 

21 grudnia 2010 

21 grudnia 2010r wolontariusze szkoły wraz z opiekunami Marcinem Napieracz, Barbarą Podolak 
udali się do samotnych osób z naszej miejscowości. Wraz ze świątecznymi życzeniami przekazali 
pierniki, ale przede wszystkim nadzieję ,wiarę w innych ludzi. Uczniowie bardzo angażują się w pracę 
wolontariacie, wraz z nimi rodzice i Grono Pedagogiczne naszej szkoły. To właśnie cała społeczność 
szkolna przyczyniła się do przywrócenia ludziom uśmiechu na twarzy. 

 

10 stycznia 2011 

Od 22 listopada do 3 grudnia trwała w naszej szkole zbiórka pieniędzy na "Górę Grosza". Akcję tę 
już po raz 11 organizowało Towarzystwo "NASZ DOM" Celem akcji jest właśnie zebranie funduszy 
na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie 



domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych czy rodzin zastępczych. W ciągu 
2 tygodni uczniowie wszystkich klas zbierali pieniądze, a potem nastąpiło wielkie liczenie. 
Wychowawcy i członkowie „trójek” klasowych przez 2 dni przeliczali pieniądze. Potem wszystko 
podsumowała opiekun SKO- Pani Magdalena Wojtyła-Kasprzak wraz z przedstawicielami Samorządu 
Szkolnego: Kingą Kocur, Agatą Szymroszczyk i Justyną Juchą. 
Zebraliśmy 10579 monet o łącznej wartości 290,38 zł. 
Najwięcej monet zebrała klasa I  i tym samym zajęła I miejsce: 
2863 monety (=72,56 zł) II miejsce zajęła klasa IVa: 2243 monety (=46,12 zł) 
III miejsce zajęła klasa IIa: 1638 monet (=30,48 zł) oraz klasa III: 1189 monet (=39,06 zł) 

 

13 stycznia 2011 

Wzorem ubiegłego roku 13 stycznia odbył się próbny sprawdzian szóstoklasisty organizowany przez 
Gazetę Wyborczą i Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Próbny sprawdzian przebiega dokładnie tak, 
jak prawdziwy egzamin na koniec szkoły. Trwa 60 minut. Zadania najczęściej są połączone wspólnym 
motywem przewodnim. W zeszłym roku był nim sport. Uczestnictwo w egzaminie jest jednym z 
warunków ukończenia szkoły podstawowej. 
Odpowiedzi ze sprawdzianu będzie można poszukać na stronach GazetaEdukacja.pl. 
 

 
 

 



14 stycznia 2011 

W październiku 2010 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą2.0”, 
który ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Uczniowie wraz z nauczycielami mają za zadanie 
stworzenie tzw. Kodeksu 2.0. Debata szkolna nad Kodeksem odbyła się 14 stycznia 2011 roku na 
zajęciach pozalekcyjnych. Brali w niej udział nauczyciele zgłoszeni w programie oraz kilkunastu 
uczniów, przedstawicieli klas czwartych, piątych i szóstych.Przygotowanie do dyskusji trwały już od 
listopada. W tym miesiącu realizowane były debaty klasowe. Ich wynikiem były wstępne propozycje 
naszego szkolnego kodeksu. Klasom wcześniej został przydzielony zakres zagadnień, na których 
miały się skupić. I tak, klasa czwarta pracowała nad zagadnieniem bezpieczeństwa podczas 
korzystania z Internetu.  Piątoklasiści zajęli się zagadnieniami dotyczącymi zasad korzystania z 
komputerów w szkole, co wolno, a czego nie wolno robić. Zastanawiali się również nad tym, czym jest 
prawo autorskie i dlaczego nie wolno bezmyślnie kopiować treści znalezionych w Internecie. Klasa 
szósta natomiast rozpatrywała zasady netykiety oraz wykorzystywanie zasobów komputera do 
uczenia się.Podczas debaty szkolnej przedstawiciele klas prezentowali dotychczasowe osiągnięci  z 
dyskusji klasowych. Zostały one spisane i wyeksponowane na dużych, kolorowych kartach papieru. 
Jeden z uczniów pełnił rolę sekretarza. Po prezentacji dorobku klasowego metodą burzy mózgów 
uczniowie przystąpili do tworzenia pierwszej pełnej wersji Kodeksu 2.0 naszej szkoły. 

Ostatecznym wynikiem debaty była następująca wersja Kodeksu 2.0: 

1. Nie ufamy obcym spotkanym w Internecie. 
2. Nie kopiujemy treści zawartych w Internecie bez zgody ich autora. 
3. Jesteśmy życzliwi i nie obrażamy nikogo spotkanego w Sieci. 
4. Zabezpieczamy się przed wirusami komputerowymi  i niechcianymi treściami. 
5. Wykorzystujemy komputer nie tylko do rozrywki, ale przede wszystkim do zdobywania wiedzy. 
6. Staramy się zachęcać dorosłych do korzystania z komputera. 
7. Zachowujemy porządek po ukończeniu pracy z komputerem. 

Dyskusję zamknęliśmy zadowoleni z wyniku, ale z obietnicą pracy nad ostateczną wersją 
Kodeksu w przyszłym semestrze 

 

 
 

18 stycznia 2011 

18 stycznia  przyjechał do naszej szkoły p. Andrzej Pająk, aby przeprowadzić dla uczniów lekcję 
ekologiczną z „udziałem” żywych zwierząt. Przywiózł niektóre gatunki ssaków: myszy, szczury, homiki, 
koszatniczka, burundug ( wiewiórka hińska ), suseł kanadyjski, tchórzofretka, ostronos, szenszyla, 
królik miniaturowy. Ze względu na możliwość bliskiego kontaktu z tymi zwierzętami, a także ciekawie 



prowadzone zajęcia, dzieciom bardzo się podobało. Pan Andrzej opowiadał o warunkach hodowli o 
życiu, a także o ochronie tych zwierząt. 

 

25 stycznia 2011 

W naszej szkole w ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu postanowiliśmy podjąć pewne 
działania, które obejmą uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Należą do nich: 1. Opracowanie gazetki 
szkolnej (plakatu) dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Internecie. 2. Umieszczenie materiałów dot. 
bezpieczeństwa w Sieci dla dzieci i rodziców na szkolnej stronie www. 3. Przeprowadzenie cyklu 
lekcji, których tematy dotyczą zagrożeń w Sieci w klasach I-VI. Korzystanie ze scenariuszy 
zamieszczonych na www.dzieckowsieci.pl. 4. Konkursy dla uczniów dot. tematu. 5. Udział nauczycieli 
w kursie e-learningowym "Dziecko w sieci". 6. Dokumentowanie podejmowanych działań. 

 

 

7 lutego 2011 

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. 

http://www.spujazd.wodip.opole.pl/album/db/index.html


 

8 lutego 2011 

„Chleb, który żywi i zachwyca-poezja Mickiewicza”. Ten cytat zaczerpnięty z wiersza Tadeusza 
Różewicza był mottem Dnia Patrona naszej szkoły, obchodzonego 8 lutego br.  Jak co roku 
zorganizowano w szkole kilka konkursów związanych z Adamem Mickiewiczem. W sali gimnastycznej 
odbył się uroczysty konkurs recytatorski. Uczestnicy, reprezentanci wszystkich klas, rywalizowali ze 
sobą deklamując poezje wieszcza. Dużą popularnością cieszył się również konkurs plastyczny, który 
polegał na wykonaniu ilustracji do wierszy „Przyjaciele” i „Pani Twardowska”. Nieco starsi uczniowie 
wykonywali prezentacje multimedialne o Mickiewiczu, a nawet tworzyli witryny internetowe 
poświęcone patronowi szkoły. 
 

 
 

21 - 26 lutego 2011 

Ferie, to czas odpoczynku od nauki, dlatego grupa dzieci z naszej szkoły pod opieką nauczycieli Anny 
Kolendy i Łukasza Chwedyny dzięki programowi „Sport zimą i latem” uczestniczyła w obozie 
narciarskim, zorganizowanym przez partnerską szkołę w Bridlicnej w Czechach. Celem wyjazdu było 
aktywne spędzenie czasu, a także integracja z czeskimi rówieśnikami. 

Nauka jazdy na nartach rozpoczęła się już w pierwszym dniu pobytu. Ponieważ większość 
uczestników nie miała wcześniej nart na nogach, dlatego pierwsze kroki na „deskach” stawiali pod 
okiem czeskich instruktorów na niewielkiej górce. Poza nauką jazdy na nartach organizatorzy 



zapewnili dzieciom wiele dodatkowych atrakcji: dyskoteki, konkurs pod tytułem „Mam talent”, gry i 
zabawy integracyjne. Ciekawym punktem wyjazdu było zaprezentowanie inscenizacji bajki pt. 
„Dziadek Mróz”. Nasze dzieci do występu przygotowała nauczycielka angielskiego Yaroslava Taras. 

Zimowy wyjazd zacieśnił więzi przyjaźni i dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń, które na długo 
pozostaną w pamięci. Czeskim organizatorom dziękujemy, za serdeczne przyjęcie. 

 

 

4 marca 2011 

Uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie na scenariusz obchodów 
90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Konkurs organizowany był przez Kuratorium Oświaty w 
Opolu oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Uczniowie klasy szóstej „a”: 
Adriana Gruszka, Kinga Kocur, Roksana Kozioł, Katarzyna Suhs i Szymon Pawletko wraz z 
opiekunami: mgr Dariuszem Ciapa i mgr Joanną Hermanowicz, przygotowali najciekawszy wśród 
szkół podstawowych pomysł na obchody rocznicowe. Wręczenie nagród nastąpi w czasie 
Wojewódzkich Uroczystości Obchodów 90. rocznicy Powstań Śląskich. Gratulujemy! 

 

21 marca 2011 

21.03.2011r. przywitaliśmy wiosnę. Każda klasa była przebrana w swoim stylu i zaprezentowała krótki 
program artystyczny . Jury miało bardzo trudny wybór z przyznaniem głównej nagrody . Po burzliwej 
naradzie „ Mikrofon ‘’ – główną nagrodę ,otrzymały 2 klasy IV b ,której wychowawcą jest pani Mariola 
Cichoń i VI a , która przygotowała program wraz ze swoją wychowawczynią panią Małgorzatą Sopałą . 
Nagrodzono także Talenty Roku. Wśród nagrodzonych znaleźli się : Julia Warzecha , Piotrek Osadnik 
, Marek Socha i Angelika Gala (piękny taniec) , Marcin Malinowski oraz Katarzyna Kałużny , Oliwia 
Kałużny , Aleksandra Gorki , Ewa Kolus i Jaśmina Michałów . Na powitanie Wiosny 
przygotowywaliśmy się od dwóch tygodni. Klasa VI b przeprowadziła konkurs w klasach IV – VI na 
Uczniów Roku. Uczniowie wybierani byli w 8 kategoriach. W kategorii„ Zgrywus Roku ‘’ nagrodę 
otrzymał Łukasz Polak , Dżentelmenem Roku został Szymon Melson. Dwie osoby dostały nagrodę w 
kategorii „ Śpioch Roku ‘’ – Patrycja Biber i Grzegorz Cedor . Farciarzem Roku został Damian Rekus , 
a Gadułą Roku - Karolina Azarczyk. Oryginałem i Czarującą Strojnisią ogłoszono Agatę Szymroszczyk 
, natomiast Przystojniakiem Roku został Damian Wientzek. 

Zabawa była przednia. Nad całością tej imprezy czuwała pani Bugajska , która wraz ze swoją klasą 
VIB i panią psycholog Agnieszką Cyris przygotowała całe to zamieszanie. 



 
 

8 kwietnia 2011 

08 kwietnia 2011 roku w naszej szkole był dniem otwartych drzwi gościliśmy w progach naszej szkoły 
przyszłych pierwszoklasistów. Przyszli uczniowie mieli możliwość poznania szkoły oraz uczestniczenia 
w przygotowanych specjalnie na tą okazję zajęciach. 

 

20 kwietnia 2011 

W naszej szkole tradycją stało się organizowanie w okresie Świąt Wielkanocnych uroczystości 
klasowych i szkolnych. W tym roku również nie odstąpiliśmy od tego zwyczaju. Przygotowania do 
głównej imprezy rozpoczęły się już wcześniej. Wszystkie klasy wzięły udział w konkursie plastycznym 
na pisankę wielkanocną wykonaną na brystolu. Prace zawisły na holu szkoły i stanowiły cudowną, 
odświętną dekorację. W dniu 18.04.2011 r. odbył się kiermasz wielkanocny, na którym sprzedawano 
przygotowane przez rodziców pyszne ciasta i kolorowe stroiki. 

Główna uroczystość rozpoczęła się w środę 20.04 2011 r. od przedstawienia przez uczniów Misterium 
Paschalnego. Uczniów przygotowała Pani Halina Kauch. 

 



29 kwietnia 2011 

29.04.2011 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja . 
Przygotowany przez uczniów klasy IV a pod opieką Pani Yaroslawy Taras .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 czwartoklasiści w bardzo przystępny sposób przekazali historię uchwalenia Konstytucji 3 
Maja objaśniając w ten sposób trudne pojęcia związane z tym wielkim wydarzeniem. Na koniec 
zaśpiewali piosenkę „ Witaj majowa jutrzenko” i krótkim podsumowaniem zakończyli apel. 

 
6 maja 2011 

 
Pierwsza Komunia Święta to ogromne przeżycie duchowe i wyjątkowy dzień w życiu dziecka. 
Przyjmując Ciało Chrystusa jednoczymy się z Nim. Komunia jest umocnieniem i siłą dla naszego 
życia. Z tej okazji uczniowie klas II z wychowawczyniami Bożeną Malosek i Anną Kolędą złożyli swoim 
koleżanką i kolegą, którzy 08.05. dostąpili tego zaszczytu życzenia. Przedstawili słowno-muzyczny 
program artystyczny i podarowali ręcznie wykonane kartki. Z ciepłymi słowami zwróciła się do swoich 
uczniów Pani Dyrektor Jadwiga Pszon-Chwedyna i wychowawczyni Pani Małgorzata Kasperczyk. 
Całość przygotowała i zorganizowała Halina Kauch. 
 

 
 

17 maja 2011 

17 maja w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Europy. W tym roku poświęcony on był takim państwom 
jak: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Szwecja, Hiszpania oraz Francja. Zadaniem każdej klasy było 
przygotowanie i zaprezentowanie plakatu na temat wylosowanego wcześniej państwa oraz 



zaśpiewanie typowej dla danego kraju piosenki. Uczniowie zadbali także o stroje: przyszli w tym dniu 
do szkoły ubrani w kolory flagi przydzielonego im państwa. Na koniec reprezentanci klas uczestniczyli 
w quizie i sprawdzili swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej. Całą imprezę, przygotowaną pod okiem 
pani Agaty Rogowskiej oraz pani Małgorzaty Sopały prowadzili w trzech językach (polskim, 
niemieckim i angielskim) członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego. 

 

6 czerwca 2011 

6 czerwca 2011 roku po raz czwarty w historii Programu odbył się Dzień Szkoły bez Przemocy, ogólnopolskie 
święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako 
miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W tym roku w Dniu Szkoły bez Przemocy w 
naszej szkole konkursy, debaty, pokazy strażackie oraz policyjne. Dzień szkoły bez przemocy połączono z 
dniem sportu gdzie rozegrany był między innymi turniej siatkówki o Puchar Burmistrza Ujazdu. 

 
 

16 czerwca 2010 
 

W dniu 16.06.2010r. uczniowie klasy IVa i IVb wybrali się na ostatnią wycieczkę w ramach "Szkoły na 
rowerach". Trasę wyznaczały stare, drewniane kościoły znajdujące się na terenie naszej gminy. 
 

17 czerwca 2010 
 

17 czerwca w naszej szkole odbył się apel, podczas którego zostały wręczone nagrody uczniom, 
którzy w roku szkolnym 2010/2011 zajęli wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych. Drobne 
upominki otrzymali także członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności.  

 


