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2 września 2013 

W dniu 2 września o godz. 8.00 Pani Dyrektor mgr inż. Jadwiga Pszon -Chwedyna dokonała 

inauguracji roku szkolnego w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym. 

 

8 września 2013 

Święto plonów jest najpiękniejszym obrzędem rolniczym i okazją do wyrażenia uznania za 

ciężką pracę w rolnictwie. Ten dzień zgromadził wokół dożynkowego chleba uczniów naszej 

szkoły. Wzięli udział w korowodzie dożynkowym włączając się w ten sposób w uroczystość 

obchodzoną w naszej gminie. 

 

 



19 września 2013 

2 września 2013 roku w ujazdowskiej szkole zainaugurowano nie tylko rok szkolny. Dyrektor 

nowoutworzonego Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego, pani Jadwiga Pszon-Chwedyna, 

odsłaniając symboliczne tablice z nazwami podległych jej placówek, otworzyła jednocześnie 

pierwsze w gminie centrum edukacji ekologicznej i regionalnej. Działania szkoły, będącej 

odtąd ośrodkiem regionalizmu i wychowania proekologicznego, będą się koncentrowały na 

pielęgnowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego regionu. Celem działań wychowawczych 

ma być kształtowanie u uczniów etycznego stosunku do „małej ojczyzny” oraz wydobywanie 

cennych wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu kulturowym czy przyrodniczym.  

W te idee doskonale wpisuje się program „Szkoła na rowerach” prowadzony już od wielu lat 

przez panią Halinę Kauch. 19 września uczniowie klasy Va i Vb z opiekunami: paniami Haliną 

Kauch, Krystyną Wodniok, Teresą Jaworską, panem Piotrem Socha i księdzem Tomaszem 

Wieliczko wybrali się na pierwszy rajd. Odwiedzilikościoły w Niezdrowicach, Starym Ujeździe, 

Sieroniowicach                       i Jaryszowie, gdzie odbyło się ognisko integracyjne. Wspólne, 

szkolne wyjazdy rowerowe nie tylko pogłębiają treści programowe z języka polskiego, 

historii, przyrody i religii. Utrwalają wartości związane z wyznawaną wiarą, rozwijają postawy 

patriotyczne oparte o tożsamość kulturową. Są także przyjemnym przykładem aktywnego 

spędzania wolnego czasu.   

Korzystając z ładnej pogody uczniowie klasy Va i Vb z opiekunami: paniami Haliną Kauch, 

Krystyną Wodniok, Teresą Jaworską, panem Piotrem Socha i księdzem Tomaszem Wieliczko 

wybrali się 19.09.2013r. w ramach „Szkoły na rowerach” na pierwszy rajd. Odwiedzili 

kościoły w Niezdrowicach, St. Ujeździe, Sieroniowicach i Jaryszowie, gdzie odbyło się ognisko 

integracyjne. Wyjazdy rowerowe pogłębiają treści programowe z języka polskiego, historii, 

przyrody i religii. Utrwalają wartości związane z wyznawaną wiarą i powodują aktywne 

spędzanie czasu. 

 



25 września 2013 

„Deutsch-Wagen-Tour” to po prostu kolorowy niemiecki z dostawą do ucznia.  

Na zaproszenie nauczycielki języka niemieckiego naszego gimnazjum p. Julii Kośmider już 

wkrótce zawita do zespołu kolorowy samochód projektu. Nasi uczniowie będą mieli okazję 

wziąć  udział w ciekawych i wesołych zajęciach języka niemieckiego przeprowadzanych przez 

animatorki projektu. Projekt ma na celu popularyzację nauki języka niemieckiego wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

26-28 września 2013 

W dniach 26-28 września 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca 

ogólnopolskiego projektu o nazwie Kulthurra! Projekt jest prowadzony przez Fundację 

Centrum Edukacji Obywatelskiej, niezależną instytucję edukacyjną, powstałą z myślą o 

poprawie jakości systemu oświaty. To także placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnopolskim, finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Uczestnikami spotkania byli pani Joanna Hermanowicz oraz pan Dariusz Ciapa, opiekunowie 

grupy uczniów klasy szóstej, która realizuje wyżej wymieniony projekt na terenie Zespołu 

Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe. Konferencja składała się z kilku warsztatów, które 

ukazywały różnorodne formy nowoczesnych działań artystycznych w szkole. Były m.in. 

zajęcia z animacji poklatkowej, spotkanie z pedagogiem teatru oraz warsztaty dotyczące 

sztuki współczesnej w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. 

Szóstoklasiści, w składzie: Alan Chwastek, Agata Hajduk, Agata Kocur i Oskar Kula, pracują 

nad wpisanym w projekt Kulthurra! programem zatytułowanym „Historia pewnego 

drobiazgu, czyli ujazdowskie artefakty, źródła pisane i materialne”. Zadaniem uczniów jest 

poszukiwanie oraz poznanie i propagowanie historii przedmiotów, które „mówią” o 

przeszłości ziemi ujazdowskiej. Ostateczną formą poszukiwań i odkryć ma być przygotowany 

przez dzieci fotokast. 

Warto dodać, że program realizowany w szkole jest jednym z trzynastu w Polsce, które 

Centrum Edukacji Obywatelskiej wybrało spośród ponad sześćdziesięciu. 

 

 

http://www.deutsch-wagen-tour.pl/


30 września 2013 

„Sprzątanie Świata – Polska” to hasło tegorocznej akcji, której finał przypada jak zwykle na 

trzeci tydzień września, a więc w dniach  20 - 21 - 22 września. Fundacja Nasza Ziemia tym 

razem pragnie zachęcić do zorganizowania lokalnych działań  z zakresu edukacji odpadowej, 

bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili najbardziej potrzebna.  

W dniu 30 września 2013 roku kolejny raz uczniowie Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego 

przystąpili do ogólnopolskiej kampanii "Sprzątanie Świata - Polska 2013". Wraz z 

wychowawcami sprzątali wyznaczone ulice w Ujeździe. Po zakończeniu akcji pełne worki 

śmieci zgromadzili w kontenerach znajdujących się za budynkiem szkoły. 

Sprzątanie świata to okazja, by w tych dniach szczególnie podkreślać, iż troska o stan 

naszego otoczenia, o jego czystość, jest nie tylko obowiązkiem każdego z nas, ale dzięki niej 

możemy mieszkać, pracować i odpoczywać w bardziej przyjaznym środowisku. 

1 października 2013 

Pan Bernard Kasperczyk przystąpił do projektu edukacyjnego PCPSI - OWCE W SIECI. który 

będzie realizowany w klasach drugich. W klasie trzeciej realizowany będzie cykl lekcji PLIK I  

FOLDER ODKRYWCY INTERNETU, natomiast w klasie pierwszej gimnazjum cykl lekcji STOP 

CYBERPRZEMOCY. 

Finałem będą lutowe DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU. 

3 października 2013 

Kirkut – cmentarz żydowski. Zgodnie z nakazami religii budowany był poza obszarem miasta,  

wydzielono na nim osobne kwatery dla kobiet i mężczyzn. Na żydowski cmentarz w 

Niezdrowicach położony w głębi lasu wybrali się 03.10.2013r. wraz z nauczycielką Halina 

Kauch uczniowie naszej szkoły. 

 



16 października 2013 

 

21 października 2013 

Rok 2013 jest  rokiem poety, Juliana Tuwima. 

W roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica jego śmierc i – zmarł 27 grudnia 1953 roku. 

Minie też sto lat od jego poetyckiego debiutu – publikacji wiersza “Prośba” w “Kurierze 

Warszawskim”. 

Poezja Juliana Tuwima jest jedną z najważniejszych w XX wieku propozycji uprawiania sztuki 

słowa. Bogata i różnorodna twórczość autora “Kwiatów polskich” stanowi żywotną i 

atrakcyjną propozycję dla odbiorców w każdym wieku. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla 

dziedzictwa narodowego, ogłasza rok 2013 „Rokiem Juliana Tuwima”. 

W środę  - 23.10.2013r. na 4 i 5 godzinie lekcyjnej,  w sali 21 odbędzie się konkurs recytacji 

wierszy Juliana Tuwima.  Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w 

konkursie. 

Organizatorami konkursu są: pani Sybilla Mehlich, pani Irena Kosarzycka i pan Dariusz Ciapa.  

 

23 października 2013 

W Zespole Gimnazjalno – Szkolnym  w Ujeździe, czyli w szkole do której uczęszcza Wasze 

dziecko,  Karina Daniel – Kroker oraz Małgorzata Bugajska – Molendowicz  prowadzą  

program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Głównym celem 

programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół 

podstawowych i gimnazjum. 

 



25 października 2013 

25 października  2013 roku uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum uczestniczyli w 

spotkaniu z polską pisarką Barbarą Kosmowską, autorką licznych powieści dla młodzieży. 

Wśród uczestników spotkania znaleźli się wielbiciele jej książek, którzy szczególnie pytali     o 

powieści: Buba, Pozłacana rybka, Puszka, Samotni.pl, Dziewczynka z parku. Gimnazjaliści 

zainteresowani byli twórczością pani Kosmowskiej od czasów licealnych, aż do dzisiaj.      Nie 

omieszkali zapytać o rodzinę i plany na przyszłość. Spotkanie podobało się młodzieży,    a 

swoje zadowolenie wyrazili gromkimi brawami, podziękowaniem i wręczeniem bukietu 

kwiatów. Po spotkaniu pisarka pozowała do wspólnych zdjęć oraz wpisywała się do 

pamiętników, bądź zeszytów do języka polskiego. 

 

30 października 2013 

W dniu 30.10 2013 r. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Ujeździe odbyły się 

warsztaty  profilaktyczne prowadzone przez specjalistów z Ośrodka Psychoprofilaktyki NOWA 

PERSPEKTYWA . Warsztaty prowadzone były dla dwóch grup wiekowych szkoły podstawowej  -  2 x 

po 45 min. dla każdej z grup. Uczniowie klas I –III uczestniczyli w warsztatach  pt.: „ Bezpieczny 

uczeń”, grupa uczniów klas IV –VI, w warsztatach pt.: „ Pokonać agresję”. Program realizowany 

zgodnie z programem wychowawczym i  profilaktycznym i innowacją prowadzoną w naszej szkole, 

finansowany ze środków Gminy Ujazd. Koordynacja działań: pedagodzy szkoły Małgorzata Bugajska - 

Molendowicz,  Karina Daniel-Kroker oraz nauczyciel Ewelina Ogaza. 

1 listopada 2013 

Uczniowie naszej szkoły pokazali. Że pamiętają o tych, którzy przed nami tu żyli i odeszli. 

Uporządkowali cmentarze znajdujące się na terenie naszej miejscowości. Na szkolnej gazetce 

powiesili papierowe znicze z modlitwami za zmarłych. Przygotowali dla swoich kolegów uroczysty 

apel p.t. „Ty możesz zrobić to, czego ja już nie zdążyłem …”, na którym recytowali wiersze 

zawierające myśli, o radości życia, o śmierci i przemijaniu. Gimnazjaliści z Panią Magdaleną Wojtyłą-



Kasprzak oprawili całość muzycznie.  Najmłodsi razem ze swoimi wychowawcami udali się na 

cmentarz, gdzie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach nauczycieli, kapłanów i żołnierzy. 

Całość przygotowała i zorganizowała Halina Kauch. 

6 listopada 2013 

6 listopada br. w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym odbyły się tradycyjne „Otrzęsiny”. Klasy pierwsze 

przygotowały się do zabawy poprzez wymyślenie własnej prezentacji, przebrania i wytypowanie 

uczniów do różnych konkurencji. Ponieważ szkoła działa również pod nazwą „Centrum Edukacji 

Ekologicznej i Tożsamości Regionalnej”, były konkurencje dotyczące wiedzy ekologicznej i gwary 

śląskiej. Na koniec odbyły się zmagania sportowe. Całość imprezy poprowadzili uczniowie klas 

drugich: Wientzek Angelika i Marcin Klyta. Między konkurencjami swoje talenty piosenkarskie 

pokazali: Kinga Śmiałek i Angelika Gala oraz Marcin Malinowski. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu 

od pani dyrektor Jadwigi Pszon – Chwedyny pamiątkowych dyplomów klasy drugie i trzecie 

zobowiązały się do traktowania klas pierwszych jako równych sobie.  

 

7 listopada 2013 

W ramach ogólnopolskiego projektu „Kulthurra!”, do którego wraz z uczniami przystąpili pani Joanna 

Hermanowicz i pan Dariusz Ciapa, odbyły się w szkole kreatywne warsztaty. Prowadził je gość z 

Warszawy, pan Tomasz Solich, aktor i reżyser. Pod jego fachowym okiem uczniowie klasy szóstej: 

Agata Hajduk, Agata Kocur, Alan Chwastek oraz Oskar Kula, poznali tajniki wykonywania 

profesjonalnych fotografii i montowania filmów metodą animacji poklatkowej. Owocem ponad 

trzynastogodzinnego spotkania jest film pt. „Duch Pana Tadeusza”, opowiadający historię powstania 

ujazdowskiego zamku. 

8 listopada 2013 

8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Uczniowie klas 1-3 przygotowali w 

tym dniu w swoich klasach wspólne śniadanie. Dzieci razem  przygotowywały zdrowe kanapki i 



przekąski, dowiedziały się, dlaczego śniadanie jest takie ważne oraz poznawały zasady kulturalnego 

zachowania się przy stole. Wspólne spożywanie posiłku sprawiło dzieciom wiele radości.  

 

11 listopada 2013 

 

W naszej szkole od wielu lat organizowane są obchody z okazji rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Również w tym roku miał miejsce uroczysty apel, w którym uczniowie 

klasy IIIa (Adrianna Gruszka, Roksana Kozioł, Agnieszka Kozera, Kinga Kocur, Magdalena 

Hajduk oraz Szymon Gorki) starali się w prosty sposób opowiedzieć innym co dokładnie 

wydarzyło się 11 listopada 1918 roku. Zorganizowano też konkurs na gazetkę klasową, 

konkurs poetycki oraz konkurs na pracę indywidualną. Organizatorem imprezy był pan 

Michał Bębenek, z pomocą pani Sybilli Mehlich,  pani Katarzyny Nossek-Dżaluk i pani Julii 

Kośmider. 

Pomagamy 

  Od września z inicjatywy Angeliki Gala z klasy II a w Zespole Gimnazjalno – Szkolym w Ujeździe 

prowadzona jest zbiórka plastikowych korków, które są surowcem wtórnym, za który można 

otrzymać pieniądze. Zakrętki zbierane są dla sześcioletniej Karolinki, aby umożliwić jej leczenie i 

rehabilitację. W ubiegłym tygodniu spory wór, za pośrednictwem mamy Angeliki, powędrował do 

rodziców Karolinki. 

 

 



Jesteśmy gimnazjalistami 

6 listopada br. w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym odbyły się tradycyjne „Otrzęsiny”. Klasy 

pierwsze przygotowały się do zabawy poprzez wymyślenie własnej prezentacji, przebrania i 

wytypowanie uczniów do różnych konkurencji. Ponieważ szkoła działa również pod nazwą 

„Centrum Edukacji Ekologicznej i Tożsamości Regionalnej”, były konkurencje dotyczące 

wiedzy ekologicznej i gwary śląskiej. Na koniec odbyły się zmagania sportowe. Całość 

imprezy poprowadzili uczniowie klas drugich: Wientzek Angelika i Marcin Klyta. Między 

konkurencjami swoje talenty piosenkarskie pokazali: Kinga Śmiałek i Angelika Gala oraz 

Marcin Malinowski. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu od pani dyrektor Jadwigi Pszon – 

Chwedyny pamiątkowych dyplomów klasy drugie i trzecie zobowiązały się do traktowania 

klas pierwszych jako równych sobie. 

 

18-24 listopada 2013 

W dniach 18-24 listopada 2013 roku po raz szósty w Polsce zorganizowano Światowy Tydzień 

Przedsiębiorczości, który jest realizowany jednocześnie w ponad 120 krajach. To największe 

na świecie wydarzenie, które ma na celu przede wszystkim promocję przedsiębiorczości 

wśród młodych ludzi. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła szkoły, uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do 

udziału w projekcie „Otwarta firma". Projekt ten stwarza dla szkół możliwość wzbogacenia 

swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia, przygotowujące uczniów do świadomego 

wyboru ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy. W związku z powyższym uczniowie klasy 

III A wzięli udział w projekcie " Otwarta firma - zawody w mojej okolicy " w ramach którego 

odbyli wycieczkę edukacyjną do  Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „PYKA” w 

Ujeździe.  Uczniowie zostali oprowadzeni po zakładzie meblowym oraz zapoznani z pracą 

związaną z produkcją mebli. Sami mieli okazję wykonać niektóre z czynności pracowników, 

na przykład cięcie tkanin, materiałów z których wykonywane są meble. Dzięki temu 



przekonali się, że nie jest to łatwa i prosta praca. Byli pod dużym wrażeniem zręczności 

pracowników. Finałem wycieczki edukacyjnej było zwiedzenie firmowego sklepu meblowego,  

 w którym młodzież miała okazję podziwiać końcowe produkty pracowników 

Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „PYKA” w Ujeździe. 

 W imieniu Dyrekcji Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Ujeździe składamy serdeczne 

podziękowania za umożliwienie zwiedzenia fabryki mebli, oprowadzenie po niej uczniów 

oraz za słodką niespodziankę. 

22 listopada 2013 

Tradycyjnie już w listopadzie w ujazdowskim domu kultury odbył się konkurs „Śpiewomy i 

beromy po śląsku”. Wzięło w nim udział wielu uczestników z całej gminy, w tym 

reprezentanci naszej szkoły. W przepięknej scenografii dzieci z przedszkola i szkół 

podstawowych oraz młodzież gimnazjalna prezentowali wice, scenki rodzajowe, monologi 

oraz piosenki wykonywane gwarą śląską. Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca: 

- w kategorii soliści: 2. miejsce dla Kingi Śmiałek oraz wyróżnienie dla Angeliki Gala, 

- w kategorii recytatorzy: 2. miejsce dla Karoliny Tomaszek, Aleksandry Wilk, Julii Warzechy, 

Wiktorii Masztakowskiej oraz wyróżnienie dla Natalii Mosler i Karoliny Kolus, 

- w kategorii duety: 2. miejsce dla Markusa Kiebel i Pawła Gołąbka oraz dla  Angeliki Gala i 

Kingi Śmiałek, 

- w kategorii scenki rodzajowe: 2. miejsce dla Małgorzaty Rataj, Julii Pawletko, Wiktorii 

Gisman i Piotra Lazara oraz Łukasza Sochy, Tomasza Treffonia, Aurelii Stolc i Karoliny 

Bodynek,  

- w kategorii zespoły: 2 miejsce zdobyła klasa 2b, natomiast 3. miejsce zdobyli Aurelia Stolc, 

Tomasz Treffoń i Łukasz Socha oraz Barbara Jokiel, Aurelia Stolc, Paweł Gołąbek i Markus 

Kiebel 

 

 



26 listopada 2013 

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, 

najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona  przytulanka  przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo 

coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, 

bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!" 

26 listopada 2013 roku klasa III włączyła się w obchody tego święta. Tego dnia  uczniowie 

przynieśli do szkoły swoje ulubione maskotki, wykonali prace plastyczne o tematyce 

„misiowej” oraz obejrzeli kilka bajek z misiami w roli głównej. 

 

27 listopada 2013 

W dniu 27.11. 2013 r. uczniowie klasy IIa wzięły udział w IV Przeglądzie Tańców Regionalnych 

w Zalesiu Śląskim. Dzieci zaśpiewały piosenkę „Dzieweczka ze Śląska” oraz zatańczyły śląski 

taniec ludowy „Koziorajka”. Uczniów przygotowała p. Anna Kolenda. W opiece nad dziećmi 

pomagała p. Karina Daniel-Krokier. 

 



28 listopada 2013 

Aktywność fizyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym, dbanie o zdrowie i kondycję, 

propagowanie wśród dzieci aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez sport, 

rozbudzenie zainteresowań sportowych uczniów klas I-III to główne cele projektu 

„Opolszczyzna - kuźnią sportowych talentów”. 

Z tej okazji w dniu 28 listopada 2013 r. 116 uczniów klas I-III z całej gminy wzięło udział w 

festynie sportowym, który odbył się  hali sportowej Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w 

Ujeździe. Pani Dyrektor Zespołu Jadwiga Pszon-Chwedyna przywitała przybyłych gości. Do 

nietypowej lekcji w-f młodych sportowców zaprosiła Pani Ewa Domeredzka - koordynator 

projektu, która ze swoimi wolontariuszkami przyjechała do nas ze Strzelec Op. Po wspólnej 

rozgrzewce uczniowie przystąpili do realizacji poszczególnych zadań. Zawodnicy mieli do 

wykonania sześć prób umiejętności ruchowych od przewrotu w przód poprzez ćwiczenia z 

piłką, skakanką do ćwiczeń na równoważni. Wszyscy uczniowie doskonale radzili sobie z 

zadaniami, zdobywając punkty. Wspólne sportowe zmagania sprawiały dzieciom wiele 

radości. Ponadto każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę, słodki poczęstunek oraz 

dyplom za uczestnictwo „Jesteś małym mistrzem”. 

 Projekt Opolskiego Szkolnego Związku Sportowego wspierany jest przez władze lokalne, 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego oraz wolontariuszy. 

W naszym zespole nad przebiegiem sportowej imprezy czuwała Pani Ewelina Ogaza oraz Pan 

Mirosław Łupak. Sportowe przedsięwzięcie nawiązywało do działań podejmowanych na 

rzecz „Roku szkoły w ruchu” ogłoszonego przez MEN  w październiku 2013r. 

 



29 listopada 2013 

W dniu 29.11. 2013r. odbyły się w naszej szkole andrzejki. W wigilię św. Andrzeja 

prześcigano się w pomysłach by z najróżniejszych oznak wyczytać swoją przyszłość. Tradycje 

wróżb andrzejkowych przetrwały do naszych czasów. Obecnie andrzejki są wesołym 

spotkaniem towarzyskim, wspaniałą zabawą dostarczającą wielu przeżyć i emocji. Dzięki niej 

możemy kultywować tradycje ludowe, bowiem to co stare w tradycji andrzejkowej 

harmonijnie splata się z tym, co w naszej kulturze nowe, po to, by uczyć ludzi na wspólnej 

zabawie. 

 

6 grudnia  2013 

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  2013 

8 grudnia 2013r. w naszej szkole miał miejsce WIECZÓR Z KOLĘDĄ I JASEŁKAMI. 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. 

 

9 grudnia  2013 

Wponiedziałek 9.12.2013 r. uczniowie klas I gimnazjum Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w 

Ujeździe wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Specjalistę ds. Nieletnich Powiatowej 

Komendy Policji w Strzelcach Op. sierżant sztabowy Annę Kutynia – Łotocką na temat 

„Odpowiedzialności karnej nieletnich”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się wielu 

ważnych wiadomości regulujących ich prawną odpowiedzialność za swoje postępowanie. 

Sierżant sztabowy poinformowała uczniów między innymi, że w polskim prawie możemy 

wyróżnić odpowiedzialność cywilną i karną. Pierwsza wynika z przepisów kodeks u cywilnego, 

podstawą drugiej są uregulowania kodeksu karnego. Odpowiedzialność cywilna ma postać 

tylko majątkową, a odpowiedzialność karna zarówno majątkową jak i osobistą. 

Konsekwencją jest więc tutaj wymierzenie i kary grzywny i kary pozbawienia wolnośc i.  

 Chętni uczniowie mogli  również zadawać  nurtujące ich pytania dotyczące tematyki 

spotkania. 

12 grudnia  2013 

12 grudnia 2013 r. 30 – osobowa grupa uczniów  ZGS w Ujeździe wraz z nauczycielami 

wychowania fizycznego Dorotą Bębenek, Michałem Bębenkiem i  Mirosławem Łupak była na 

sztucznym lodowisku w Zabrzu. To jedno z wielu działań zaplanowanych w naszej szkole, w 



ramach inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą „Ćwiczyć każdy 

może”,organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 

uczyli się i doskonalili technikę jazdę na łyżwach. Całe lodowisko było do dyspozycji uczniów. 

Wszyscy radzili sobie bardzo dobrze . Zdarzały się drobne upadki, ale nikt się nimi nie zrażał. 

Pobyt przysporzył wszystkim wiele przyjemności i radości, pozwolił wzmocnić sprawność 

fizyczną uczniów i nabyć nowe umiejętności. Wyjazd ten to jedna z wielu form aktywnego 

spędzenia czasu wolnego w ruchu. Następny wyjazd zaplanowano na miesiąc styczeń tym 

razem na lodowisko „ Tafla” do Gliwic. 

13 grudnia  2013 

13 grudnia grupa 44 uczniów i uczennic naszego zespołu wybrało się na jednodniową 

wycieczkę do stolicy Austrii – Wiednia. Głównym punktem programu był pobyt na 

tradycyjnym jarmarku bożonarodzeniowym na Placu Ratuszowym, gdzie  na około 150 

stoiskach można kupić prezenty świąteczne, ozdoby choinkowe, słodycze i ciepłe napoje. 

Drzewa otaczającego go parku ratuszowego są pełne świątecznych dekoracji i toną w morzu 

światełek. Oprócz pobytu na jarmarku zwiedziliśmy również najsłynniejsze zabytki Wiednia, 

m.in.  katedrę św. Szczepana, park Jana Straussa, dom Hundertwassera, pałace Hofburg                

i  Belweder, Operę Wiedeńską, Parlament, a także Muzeum Historii Naturalnej, gdzie można 

podziwiać wielu ciekawych i niespotykanych przedstawicieli fauny i flory. Po Wiedniu 

oprowadzała nas pani Małgorzata Krzempek-Nieśpiałowski, polska aktorka teatralna na stałe 

mieszkająca w tym mieście. Opowiadała o Wiedniu i jego zabytkach bardzo ciekawie i z dużą 

dawką humoru. Do domu wracaliśmy późnym wieczorem bogatsi o wiedzę o pięknym 

mieście, jakim jest Wiedeń, a także z pamiątkami, prezentami i innymi drobiazgami 

zakupionymi na wiedeński jarmarku świątecznym. Wyjazd zorganizowała pani Julia 

Kośmider, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwały panie: Irena Kosarzycka, Agata Trusz 

i Beata Konior. 

 



16-17 grudnia  2013 

W dniach 16 i 17 grudnia  2013 roku gościliśmy w progach naszej szkoły przyszłych 

pierwszoklasistów. Przyszli uczniowie odwiedzili klasę trzecią. W programie spotkania znalazł 

się film animowany o tematyce świątecznej oraz zajęcia plastyczne. Miła wizyta zakończyła 

się wspólnym śpiewaniem kolęd i składaniem życzeń. Było to jedno ze spotkań 

zaplanowanych w ramach innowacji „Przekraczamy progi” prowadzonej                        w 

naszej szkole. 

 

18 grudnia  2013 

Dnia 18.12.2013  w Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyła się audycja słowno-muzyczna  

zespołu Karawana. Muzycy zaprezentowali uczniom folklor polski różnych regionów np. 

Śląsk, Mazowsze, Podhale, Kaszuby, Pomorze i Mazury. Przybliżyli postać etnografa Oskara 

Kolberga oraz omówili polskie tańce narodowe. Zagrali znane tańce polskie: kujawiak, 

oberek, polonez, krakowiak, mazur, oberek aktywizując dzieci do wspólnego śpiewu i tańca. 

Prezenter zespołu zapoznał uczniów z notacją muzyczną rytmu: metrum, takt, wartości nut, 

tempo, zmiany nastroju, zmiany tonacji, dynamiki i tempa. W czasie audycji muzycy 

prezentowali możliwości swoich instrumentów. Wykonali wiele znanych utworów: Spacer na 

trzy M. Piaseczny, Tears In Haeven E. Clapton, Romance de Amor, Polonez z tabulatury 

bałtyckie, Alwayswith me always with you.   Perkusista grał na swoim instrumencie  różne 

rodzaje rytmów. Dzieci brały udział w  konkursie „Jaka to melodia”. Na koniec zespół zagrał 

kilka swoich przebojów. 

 



18 grudnia  2013 

Uczniowie naszego zespołu dołączają się do udziału w wojewódzkim dniu ćwiczeń 

śródlekcyjnych 20 grudnia 2013 r., realizowanym w ramach programu "Rok Szkoły w Ruchu".  

 

8 stycznia 2014 

Rok temu  Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu podjął uchwałę o powołaniu Koła 

Szkolnego TPL przy Publicznym Gimnazjum w Ujeździe. Opiekunami koła są nauczycielki: pani 

Dorota Bębenek i pani Irena Kosarzycka. W ramach działalności koła uczniowie zdobywają i 

pogłębiają wiedzę o lesie i przyrodzie, uczestniczą w konkursach organizowanych przez TPL, 

promują działania związane z ekologią. Pod koniec 2013r. otrzymaliśmy nieodpłatnie od TPL 

cztery zestawy książek o lasach i leśnictwie. Otrzymane zestawy edukacyjne zostaną przez 

nas wykorzystane na zajęciach do pogłębiania wiedzy o środowisku przyrodniczym. 

Serdecznie dziękujemy.    

9 stycznia 2014 

W dniu 10 stycznia 2014 roku w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Ujeździe w ramach 

programu „Roku Szkoły w Ruchu” odbyła się akcja pod nazwą „Dzień Prostego Kręgosłupa”, 

która miała na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat profilaktyki wad postawy, 

wyrabianie nawyku trzymania prawidłowej postawy ciała, popularyzację ćwiczeń 

wzmacniających wszystkie mięśnie naszego ciała a szczególnie mm. brzucha i kręgosłupa 

oraz promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. W ramach akcji na wszystkich lekcjach 

wychowania fizycznego prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego 



pogadanki na temat profilaktyki i wad postawy, a następnie przystąpiono do ćwiczeń. Były to 

ćwiczenia, zarówno ogólnorozwojowe jak i korygujące wady postawy. Dla uatrakcyjnienia  

zajęć do ćwiczeń wykorzystano  przybory takie jak: woreczki, szarfy, piłki rehabilitacyjne, 

laski gimnastyczne. W klasach młodszych ćwiczenia przeplatane były grami i zabawami. W 

klasach starszych ćwiczenia przeplatano muzyką. Na zakończenie nauczyciele w-f pokazali 

kilka ćwiczeń, które można wykonywać samemu bądź z rodzicami w domu. 

10 stycznia 2014 

Zespół Gimnazjalno - Szkolny współpracuje z organizatorami WOŚP, sztab tegorocznego 

grania znajduje się w naszej szkole. 

 

15 stycznia 2014 

15 stycznia nasi szóstoklasiści przystąpili do próbnego sprawdzianu kompetencji. W ciągu 60 -

ciu minut musieli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę i umiejętności z języka 

polskiego, matematyki, historii i przyrody. Jak sami przyznali, test nie był łatwy. Jego wyniki 

pozwolą na uzupełnienie braków w wiedzy przed ostatecznym egzaminem, który w tym roku 

zaplanowany jest na 1 kwietnia. 

17 stycznia 2014 

W dniu 9 stycznia 2014 odbył się I Noworoczny Bieg Gimnazjalistów z ZGS   w Ujeździe.  Na 

starcie stanęli uczniowie klas pierwszych. Pomysł zorganizowania zimowego biegu bardzo się 

spodobał młodzieży naszego gimnazjum. Kilkudziesięciu uczniów stanęło na starcie, aby 

uczestniczyć w biegu  wokół  jednego   z urokliwszych miejsc w gminie Ujazd,  jakim jest 

zalew przy ruinach zamku.  Pogoda dopisywała, była bardziej wiosenna niż zimowa, 

http://www.spujazd.wodip.opole.pl/album/WOŚP 2014.jpg


temperatura wynosiła + 7 stopni, a  zamiast śniegu i mrozu  kropił deszczyk.  Wszyscy 

uczestnicy biegu w różnym tempie dotarli do mety. Zwyciężył  Michał Rudner (kl. I c), przed 

Oliwerem Buglowskim (kl. I b)  i Jakubem Kotuczem (I a)Wśród dziewcząt pierwsza do mety 

dobiegła Paulina Małota (kl. I a), przed Dominiką Jędrzejko  (kl. I c) i Julią Jarosz (kl. I a)  

Biegi mają wiele zalet: poprawiają sylwetkę, wzmacniają serce, płuca i układ krążenia, 

zwiększają odporność, obniżają stres. Dlatego organizatorzy tej imprezy : Dorota Bębenek i 

Mirosław Łupak   chcą popularyzować ten sport wśród jak największej rzeszy uczniów. Chcą 

również, aby noworoczny bieg wpisał się w tradycję szkoły. 

 

20 stycznia 2014 

Społeczność naszego zespołu włącza się do udziału w Wojewódzkim dniu lekkiego tornistra 

24 stycznia 2014 r., realizowanym w ramach programu „Rok Szkoły w Ruchu". 

Akcja prowadzona jest w ramach profilaktyki wad postawy i ma na celu uświadomienie 

uczniom jak duże znaczenie ma waga noszonych dziennie do szkoły tornistrów.  

23 stycznia 2014 

Uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe  mieli okazję uczestniczyć w 

eliminacjach do znanego programu telewizji TVN - X Factor, które odbywały się w Domu 

Muzyki i Tańca w Zabrzu. Gimnazjaliści zasiedli na widowni i oklaskiwali występy młodych, w 

różnym stopniu utalentowanych uczestników. Spore wrażenie zrobili widziani na żywo, a 

znani do tej pory jedynie z ekranów telewizorów: Kuba Wojewódzki, Ewa Farna, Tatiana 

Okupnik i Czesław Mozil. 



2 lutego 2014 

Zespół Gimnazjalno - Szkolny zgłosił inicjatywę: zajęcia edukacyjne dla dzieci związaną z DBI.  

 

7 lutego 2014 

7 lutego 2014 r. odbył się w naszej szkole Wojewódzki dzień prawidłowej postawy ciała, 

realizowany w ramach programu „Rok Szkoły w Ruchu”. W tym dniu wychowawcy klas I-III 

przeprowadzili z uczniami pogadankę, której celem było uświadomienie uczniom, dlaczego 

zachowywanie prawidłowej postawy ciała w czasie nauki, zabawy i odpoczynku jest tak 

ważne dla naszego kręgosłupa, oraz funkcjonowania całego organizmu. Uczniowie ćwiczyli 

przyjmowanie prawidłowej postawy ciała, jaką należy zachować siedząc przy komputerze i 

biurku. Poznali także kilka prostych ćwiczeń, których wykonywanie sprzyja zachowaniu 

prostego kręgosłupa. 

13 lutego 2014 

Dnia 13.02.2014r klasy III oraz V a wraz z opiekunami wyjechały do Gliwickiego Teatru 
Muzycznego na spektakl  Mały Książę 

Jak można pomylić węża boa z kapeluszem?  
Dlaczego róże mają kolce?  
Czym żywi się baranek mieszkający w skrzynce?  
Co znaczy „oswoić przyjaciela”?  
Ile zachodów słońca można zobaczyć jednego dnia?  

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, znane nam są już prawie od 70 lat. Antoine de Saint-
Exupéry pisząc Małego Księcia nie mógł wiedzieć, iż tworzy ponadczasowe dzieło, które 

zachwycać będzie kolejne pokolenia czytelników. 

Historia jasnowłosego człowieczka z niewielkiej planety to opowieść o poszukiwaniu tego, co 
w życiu najważniejsze. To przygoda przenosząca nas w świat marzeń i wyobraźni, która uczy 

patrzeć sercem. Wszak „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. 

Spotkanie Małego Księcia i pilota to opowieść o przenikaniu się dwóch światów, która 

wzrusza, bawi oraz uczy. Przede wszystkim jednak, jest próbą przełożenia na język teatru 
„dziecięcej filozofii”. Kolorowy wszechświat pełen oryginalnych postaci, poruszające piosenki 

oraz magiczna opowieść zagwarantowały natomiast doskonałą zabawę. 
 

http://www.saferinternet.pl/pl/mapa-inicjatyw


14 lutego 2014 

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia ludzie 
wysyłają do ukochanych „walentynkę” - wiersz albo wyznanie miłosne. Niekiedy obdarzają 

się upominkami. Walentynki to święto wszystkich zakochanych, zarówno tych którzy są 
zakochani, jak i tych którzy są nieśmiali  i obawiają się wyznać swoje uczucie. Walentynki to 

szczególny dzień, na który warto starannie przygotować coś wyjątkowego. W naszej szkole 
uczniowie postanowili, że w tym dniu każdy uczeń ubierze coś czerwonego: np. spodnie, T-

shirt, bluzę, spódniczkę sukienkę… Klasa, której wszyscy uczniowie są przebrani, nie ma w 
tym dniu kartkówek, sprawdzianów i odpytywania! Ponadto Samorząd Uczniowski 
zorganizował pocztę walentynkową i każdy mógł za jej pośrednictwem „wysłać” kartkę z 
życzeniami walentykowymi. Natomiast  w sklepiku szkolnym można było kupić pączki w 
kształcie serca z pyszną czerwoną polewą. 

 

 
14 lutego 2014 

W dniu 14 lutego 2014 r.  w naszej szkole gościł Teatr Kukiełkowy z Nowego Sącza. 
Spektakl nosił tytuł : „Bajka o szczęściu”. Wspaniałe kolorowe kukiełki i zdolności 
aktorskie autorów, sprawiły, że teatrzyk z Nowego Sącza cieszył się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów z klas I-IV.  

13 lutego 2014 

 

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/cardwalen.jpg


1 marca 2014 

4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Żołnierze Wyklęci (także: Żołnierze Niezłomni). Polskie powojenne podziemie 

niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch 
partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, toczący walkę 

ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. 

3 marca 2014 

W dniu 11 lutego 2014 r. w MGOK w Ujeździe odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje odbyły się w trzech 
grupach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Ogółem 

wzięło w nich udział 14 uczniów. Po pierwszym pisemnym etapie najlepsi z grupy wiekowej 
przystąpili do eliminacji ustnych. 

Laureatem pierwszej grupy wiekowej została Aleksandra Wilk uczennica Zespołu 
Gimnazjalno-Szkolnego  w Ujeździe, laureatami drugiej grupy wiekowej zostali: Kamil Socha, 
Marcin Klyta i Grzegorz Cedor – uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w 
Ujeździe.  Zwycięzcy będą reprezentować nasz Zespół w eliminacjach powiatowych  w 
Strzelcach Opolskich oraz otrzymali nagrody w postaci albumów książkowych. 

4 marca 2014 

W dniu 04 marca 2014 r. grupa młodzieży z ZGS pojechała na wycieczkę na narty do 
Jurgowa. 

W tym roku wspólnie z nami w wyjeździe uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Strzelcach Op. Wycieczka trwała cztery dni. Bawiliśmy się świetnie. 

Całe dnie na stoku na nartach i snowboardzie z małą przerwa na gorącą czekoladę i małe co 
nieco. Wieczorem basen, mecz towarzyski Polska - Szkocja (szkoda, że przegrany), 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 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.      Do zobaczenia 
za rok.  

6 marca 2014 

 W ramach Dnia Przeciwko Otyłości przeprowadzono z uczniami pogadanki na temat 

zalet jedzenia warzyw i owoców. Dzieci przyniosły do szkoły swoje owoce, a także otrzymały 
jabłko, gruszę i marchewki w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. Wspólnie 

zjedzone drugie śniadanie w Dniu Przeciwko Otyłości było smaczne i zdrowe. 



6 marca 2014 

Próbny egzamin gimnazjalny to swoista próba sprawdzenia swojej wiedzy. 
Przeprowadzany był w warunkach bardzo zbliżonych do testu właściwego. Jego celem było 
zapoznanie gimnazjalistów z procedurami przeprowadzania tego typu sprawdzianów: 
kodowanie, budowa arkusza, oraz sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności. 

 

10 marca 2014 

Od 24 do 28 lutego br. w czasie ferii zimowych młodzież Publicznego Gimnazjum w Ujeździe 

uczestniczyła w programie edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”, którego 
pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju  Wsi Polskiej. 

W ramach Programu 18 uczniów naszego gimnazjum brało udział w dodatkowych 
zajęciach  z przedsiębiorczości i ekonomii. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy 
programu poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu 
umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Zajęcia prowadziła Jolanta Rogowska wraz ze 
studentką Anną Wodyńską. 

Uczniowie odwiedzili siedzibę Banku Pekao w Kędzierzynie-Koźlu oraz lokalnego 

przedsiębiorcę – producenta mebli „Pyka”. 

10-11 marca 2014 

W dniach 10-11 marca 2014 r. organizowaliśmy Dni Otwarte dla przedszkolaków-   przyszłych 

uczniów naszej szkoły. Specjalni goście przybyli bardzo licznie.                                                                                                  
 Uczennice klasy I A gimnazjum zaprezentowały występ taneczny, natomiast 
trzecioklasiści ze szkoły podstawowej zorganizowali spotkanie czytelnicze, po którym dzieci 
wykonały obrazki do bajki. Na najmłodszych czekały również gry i zabawy ruchowe. W 

programie spotkania nie zabrakło wycieczki po szkole. Przyszl i uczniowie mogli zwiedzić 
najciekawsze miejsca oraz zobaczyć zaplecze naukowe naszej placówki.  Przedszkolaki 
poznały również przyszłych wychowawców, nauczycieli, którzy jednocześnie organizowali te 



dni. Każdy przyszły pierwszoklasista otrzymał ulotkę informacyjną dla rodziców, promującą 
pozytywne aspekty przekroczenia progu szkolnego. 

 

13 marca 2014 

13 marca uczniowie naszej podstawówki odbyli podróż do krainy nauki i technologii. W 
ramach projektu „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” pojechali z wizytą na opolską 

uczelnię-uniwersytet. Stworzono im możliwość wzięcia udziału w niezwykłych zajęciach. Byli 
nie tylko słuchaczami wykładów dotyczących początków motoryzacji, budowy wnętrza Ziemi, 

ale również uczestniczyli w ciekawych eksperymentach fizycznych, a nawet wykonywali 
prawdziwe doświadczenia chemiczne. Przekonali się, że nauka może być naprawdę 

fascynująca. 

20 marca 2014 

18 marca 2014 roku w progach naszego Gimnazjum powitaliśmy uczniów klas VI z terenu 
naszej gminy. Już po raz kolejny zorganizowano w naszej szkole Dzień  Otwarty dla 
szóstoklasistów       i ich rodziców. Uczniowie mieli okazję zobaczyć swoją przyszłą szkołę, 
poczuć jej klimat oraz zapoznać się z  nauczycielami, obecnymi uczniami oraz zaproszonymi 

absolwentami szkoły. Każdy uczeń na powitanie otrzymał folder z informacjami o szkole. 

                Otwarcie rozpoczęło się w sali audiowizualnej szkoły, gdzie wszystkich powitała pani 
Dyrektor mgr inż. Jadwiga Pszon – Chwedyna oraz przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego Szymon Gorki. Pani Dyrektor przedstawiła ofertę szkoły na przyszły rok 
szkolny, przedstawiła zaproszonych absolwentów, którzy opowiedzieli, dlaczego warto ich 
zdaniem uczyć się w naszej placówce i jak przygotowała ich do dalszej nauki oraz   wyboru 
drogi życiowej, a także powspominali lata spędzone w naszej szkole. 

                Kolejnym punktem programu było zwiedzanie szkoły. Nasi goście mogli obejrzeć 
wszystkie klasy, w których czekali na nich uczniowie i nauczyciele gimnazjum. W każdej 

pracowni organizowane były mini konkursy, quizy, rebusy tematyczne, lekcje pokazowe, 
ćwiczenia interaktywne.  Najbardziej spodobały się im zajęcia na sali gimnastycznej oraz 

doświadczenia chemiczne. 



Ponadto mogli pooglądać wystawione na korytarzach  kroniki szkolne oraz prace uczniów, a 
w sali informatycznej prezentacje multimedialne. 

                Po zakończeniu zwiedzania uczniowie  zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do swoich 
miejscowości. 

                Dzięki takim spotkaniom łatwiej uczniom dokonać wyboru, mogą poznać klimat 
naszego gimnazjum, zwiedzić placówkę i poznać przyszłych nauczycieli . 

21 marca 2014 

W dniu 21 marca 2014 r. odbył się w naszej szkole „Wojewódzki dzień wiedzy o zdrowiu”. 
Podejmowane działania edukacyjne miały na celu ukazanie wartości zdrowia, kształtowanie 
odpowiednich postaw i nawyków zdrowotnych. W klasach przeprowadzono pogadanki na 

ten temat. Tego dnia na najmłodszych uczniów czekały gry i zabawy oraz zagadki o tematyce 
prozdrowotnej, natomiast ich starsi koledzy przygotowali plakaty promujące zdrowy styl 

życia. Uczniowie gimnazjum rozwiązywali krzyżówki i Quizy o tematyce zdrowotnej. Odbyły 
się również  pogadanki na temat zdrowia. Mamy nadzieję, że przekazane informacje 

wzbogacą wiedzę całej społeczności uczniowskiej na temat profilaktyki zdrowotnej.  

21  marca odbył się  Pierwszy Dzień Wiosny. Uczniowie klas I-III układali piramidy 
żywnościowe , a potem budowali zabawki wykorzystując surowce wtórne. Natomiast 
uczniowie klas IV – VI  oraz gimnazjum prowadzili lekcje za nauczycieli  i także tworzyli różne 

przedmioty  do wykorzystania na co dzień , wykorzystując surowce wtórne. Na koniec odbył 
się konkurs na najciekawszy pomysł . 

24 marca 2014 

24 marca 2014 roku odbyła się wycieczka do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu. 

Uczniowie klas trzecich wraz z opiekunami panią Ireną Kosarzycką, Jolantą Rogowską, Julią 
Kośmider i księdzem Tomaszem Wieliczko wyjechali tam o godzinie dziewiątej. Na miejscu 

podzielili się na cztery grupy,  po czym po kolei wchodzili do klasy chemicznej, fizycznej, 
biologicznej i matematycznej, w których odbywały się ciekawe lekcje. W pracowni pierwszej 

uczniowie mieli okazje sami przeprowadzić doświadczenia polegające na sprawdzeniu 
rozpuszczalności danych substancji, oprócz tego mieli okazję  zaobserwować inne 

zaskakujące zjawiska. Na zajęciach biologii również przeważały eksperymenty. Tematem 
przewodnim była woda, a więc dotyczyły  one na przykład napięcia powierzchniowego oraz 

działania aparatu szparkowego. Następnie dowiedzieli się o teoriach Platona i 
wspólnie  rozwiązywali łamigłówki matematyczne. Zadowoleni uczestnicy udali się  z 

powrotem do Ujazdu o godzinie trzynastej. 

26 marca 2014 

26 marca   przyjechał do naszej szkoły p. Andrzej Pająk, aby przeprowadzić dla uczniów lekcję 
ekologiczną z „udziałem” żywych zwierząt. Przywiózł różna  gatunki Pająków: araneus, 

skskun arlekinowy, zwijak żółtawy, rozciągnik mchuś, wymyk szarawy, ptasznik królewski, 
brachypelma, kątnik domowy krzyżak ogrodowy, krzyżak zielony i wiele innych. Ze względu 

na możliwość bliskiego kontaktu z tymi zwierzętami, a także ciekawie prowadzone zajęcia, 



dzieciom bardzo się podobało. Pan Andrzej opowiadał o warunkach hodowli, budowie, 
miejscach występowania sposobach polowania, poruszania się, rozmnażania się, a także o 

ochronie tych zwierząt. Po zakończeniu pokazu na prośbę p. Marioli Cichon przyjął 
zaproszenie i zgodził się przyjechać do naszej szkoły w przyszłym roku szkolnym z inną w 

przyszłym roku szkolnym z inną grupą zwierząt. Jakie to będą zwierzęta ? Myślę że zdecydują 
dzieci. 

27 marca 2014 

Jaką szkołę wybieram? - VI Giełda 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Ujeździe 

To pytanie od dłuższego czasu z pewnością nurtuje uczniów klas III gimnazjum. Chcąc pomóc 
w uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytanie w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym 

zorganizowano VI Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych, na którą zostali zaproszeni 
przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kędzierzyńsko  - kozielskiego i 

strzeleckiego oraz z Opola. Dla gimnazjalistów była to wyjątkowa okazja do zapoznania się 
bezpośrednio z ofertą edukacyjną, zawodową poszczególnych szkół. Przybyli goście 
prezentowali uczniom swoje oferty, między innymi przedstawiając prezentacje 
multimedialne, prowadząc bezpośrednie rozmowy i dyskusje z uczniami. Wraz z dyrektorami 
i nauczycielami poszczególnych szkół przyjechali również absolwenci gimnazjum, którzy 

bardzo wiarygodnie przedstawiali gimnazjalistom oferty szkół do których uczęszczają. 
Uczniowie otrzymali ulotki, które już „na spokojnie” mogli przeanalizować w domu i wspólnie 

z rodzicami podjąć ostateczną decyzję, związaną z wyborem odpowiedniej dla każdego 
szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

31 marca 2014 

31 marca w poniedziałkowe południe 10-osobowa grupa uczniów gimnazjum spotkała się na 

kolejnych warsztatach artystycznych. Tym razem zmierzyliśmy się z technika decoupage’u. 

Każdy z uczniów ozdabiał techniką serwetkową drewniany kuferek. W warsztatach wzię li 



udział: Kinga Kocur, Roksana Kozioł, Adriana Gruszka, Mateusz Kocurek, Jessica Barczyk, 

Martyna Kozioł, Iwona Tkocz, Jessica Barczyk, Magdalena Hajduk i Agnieszka Kozera. W 

technikę decoupage’u wprowadziła uczniów p. Julia Kośmider. 

1 kwietnia 2014 

1 kwietnia nasi szóstoklasiści przystąpili do pierwszego poważnego egzaminu w swoim życiu-

do sprawdzianu kompetencji. Jest to jeden z warunków ukończenia szkoły podstawowej. 
Sprawdzian odbył się w specjalnie przygotowanej sali gimnastycznej. Uczniowie musieli w 

ciągu 60-ciu minut rozwiązać test składający się z 26 zadań z zakresu języka polskiego i 
matematyki. Zgodnie później przyznawali, że nie był zbyt trudny, ale też trudno nazwać go 

łatwym. Największym problemem było zmieścić się w czasie. Wyniki sprawdzianu poznamy 
dopiero pod koniec maja. 

Dzień później, 2 kwietnia, do próbnego testu przystąpili uczniowie klas piątych.  

 

3 kwietnia 2014 

3 kwietnia 2014r. uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-II 

Publicznego Gimnazjum w Ujeździe wzięli udział w warsztatach profilaktycznych.  

Należy zdać sobie sprawę z faktu, że starszy wiek szkolny to okres, w którym często 
dochodzi do pierwszych prób sięgania po alkohol, papierosy i inne używki, dlatego warto 

przedstawić uczniom alternatywę dla zachowań ryzykownych. Wzmocnić ich poczucie 
wartości, nauczyć radzenia sobie z emocjami, dając w ten sposób narzędzie do obrony przed 
światem używek. Dlatego podczas warsztatów uczniowie zostali zapoznani z negatywnymi 
konsekwencjami eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Podjęto próby 
kształtowania  postawy asertywnej oraz poczucia własnej wartości jako alternatywy dla 

zachowań ryzykownych. Głównym celem warsztatów było przede wszystkim przedstawienie 
uczniom zagrożeń związanych z substancjami odurzającymi oraz przyswojenie wiedzy, jak 
unikać wyżej wymienionych substancji.  



Również młodzież gimnazjalna mogła w znakomity sposób przekonać się i poznać 
zagrożenia płynące z używania substancji psychoaktywnych. Utrwalić sobie wiedzę na temat 

mechanizmów uzależnienia się, konsekwencji związanych z używaniem 
substancji  psychoaktywnych oraz mitów związanych z używkami. Należy zdać sobie sprawę z 

faktu, że   młodzież  gimnazjalna to nastolatki w przedziale wiekowym 13-16 lat, tak więc są 
to osoby będące w wieku dojrzewania. Bardzo często w tym okresie młodzi ludzie chcą 

poznawać nowe rzeczy, które niestety, ale nie są dla nich odpowiednie; chcą  być traktowani 
jak dorośli. Picie alkoholu czy palenie papierosów to coraz bardziej powszechne, negatywne 
zachowania wśród młodzieży gimnazjalnej, dlatego tak ważna   jest profilaktyka, czyli między 
innymi uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z używania substancji psychoaktywnych; 
poznanie mechanizmów uzależnienia się, skutków związanych z zażywaniem substancji. 
Głównym celem przeprowadzonych warsztatów wśród młodzieży gimnazjalnej było 
uświadomienie konsekwencji związanych z  zażywaniem środków odurzających oraz 
poznanie sposobów zachowań alternatywnych - asertywna odmowa, a także wzmocnienie 
poczucia własnej wartości uczniów. 

Warsztaty prowadził pan Marek Wąsik z Centrum Szkoleniowo-Profilaktycznego z 
Krakowa. Ogromne podziękowania kierujemy w stronę pani Ewy Adamczyk- Pełnomocnik ds. 

Profilaktyki i Uzależnień z Urzędu Miejskiego, za sfinansowanie warsztatów. 
 

10 kwietnia 2014 

10 kwietnia uczniowie klasy II a szkoły podstawowej wzięli udział w nagraniu programu telewizyjnego 

o nazwie „Opolski Dizajn” będącego częścią projektu promującego śląskie wzornictwo 

organizowanego przez TVP Opole przy współpracy z Krainą św. Anny. Dzieci zatańczyły śląski taniec 

ludowy „Koziorajka” przygotowany przez wychowawcę p. Annę Kolenda.  

 



14 kwietnia 2014 

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w ramach „ Roku Szkoły w Ruchu” w naszej szkole odbyło się spotkanie z 

panią Bożeną Bąk i jej mężem. Pani  Bożena Bąk to wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski grze 

pojedynczej, podwójnej i mieszanej w badmintonie oraz uczestni czka Igrzysk Olimpijskich w 

Barcelonie w 1992 roku. Inicjatorem spotkania była uczennica naszego gimnazjum Magdalena 

Gruntkowska, która trenowała pod okiem pani Bożeny i odnosiła sukcesy w tej dyscyplinie oraz pan 

Mirosław Łupak nauczyciel wychowania fizycznego. Na początku spotkania pani Bożena w bardzo 

ciekawy sposób opowiedziała nam jak rozpoczęła się jej  przygoda ze sportem i jak przebiegała jej 

kariera sportowa. Przedstawiła swoje osiągnięcia i porażki, zapoznała młodzież z zasadami i 

przepisami gry. Jednak najciekawsze były wrażenia z olimpiady w Barcelonie. Mąż pani Bożeny 

zademonstrował profesjonalny sprzęt do gry i omówił najciekawsze nowinki techniczne. Następnie 

uczniowie zadawali pytania dotyczące gry w badmintona i nie tylko. W drugiej części uczestnicy 

spotkania mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas wspólnej gry z mistrzynią. Na zakończenie 

wszyscy uczestnicy spotkania mogli choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwi mistrzowie 

rozgrywając mini turniej badmintona. 

LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ DLA AGNIESZKI MAREK – NAJLEPSZEJ GIMNAZJALISTKI GMINY 

UJAZD 

Dnia 12 kwietnia 2014 r. w Strzeleckim Domu Kultury wręczono Laury Ziemi Strzeleckiej. 

Statuetki są przyznawane przez Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej dla osób, które swoją 

postawą i pracą przyczyniają się do rozwoju oraz promocji naszego regionu, a także  dla 

najlepszych uczniów  wytypowanych z placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego Powiatu Strzeleckiego. Z gminy Ujazd osobą wyróżnioną jest Agnieszka 

Marek-uczennica klasy II B Publicznego Gimnazjum w ZGS w Ujeździe. Osiąga bardzo wysokie 

wyniki w nauce. Jest sumienną i pracowitą osobą. Potwierdza to Jej udział w licznych 

konkursach przedmiotowych, między innymi w konkursach: biologicznym, chemicznym, 

matematycznym, historycznym, geograficznym oraz z języka angielskiego. Jest finalistką 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Zajęła I miejsce i zdobyła tytuł Mistrza Ortografii 

w Powiatowym Konkursie Ortograficznym. Wzięła udział w finale Wojewódzkiego Konkursu 

Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej. Zajęła III miejsce w konkursie recytatorskim wierszy 

Juliana Tuwima. Jest przedstawicielem szkoły w realizacji projektu „Szkoła Współpracy” oraz 

brała udział w projekcie „Na własne konto”. Gratulujemy!!! 

16 kwietnia 2014 

Do świąt Wielkiej Nocy uczniowie naszej szkoły przygotowywali się od udziału w rekolekcjach 

wielkopostnych, nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Bezpośrednim 

wprowadzeniem w nastrój świąteczny było przedstawienie Misterium Paschalnego pt. „Dziś 

przyniosłem wam zbawienie, otworzyłem bramy nieba”, które z uczniami przygotowała p. 

Halina Kauch, nad oprawą muzyczną czuwała p. Mariola Cichon, dekoracje wykonała p. 

Katarzyna Nossek-Dżaluk. 

 



 

1 maja 2014 

 

30.04.2014 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 na 
galowo w biało granatowe stroje, a do uroczystości zaprosiliśmy poczet sztandarowy. Apel 
rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie w bardzo przystępny 
sposób przekazali historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja objaśniając w ten sposób trudne 

pojęcia związane z tym wielkim wydarzeniem. 

5 maja 2014 

W Zespole Gimnazjalno-Szkolnym 28 kwietnia 2014 r. zorganizowano prelekcję dla  rodziców 

uczniów klas gimnazjalnych pod tytułem „Jak pomóc nastolatkom wzrastać bez uzależnień”. 

Prelekcję przeprowadziła Krystyna Kowalska - specjalista I stopnia w zakresie psychologii 

klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, członek 

Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Pani psycholog w bardzo obrazowy sposób 

przedstawiła rodzicom, że RODZINA jest miejscem, w którym dziecko przychodzi na świat, 

gdzie zaspokajane są jego podstawowe potrzeby, zarówno fizjologiczne, jak i psychologiczne. 

To, że w środowisku rodzinnym przebiega proces wychowania człowieka.  Rodzina spełnia 

wiele funkcji, które rzutują na proces wychowania. Rodzinę można traktować jako system 

wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, pomiędzy którymi zachodzą różne związki i 

interakcje. Oznacza to, że każdy z członków rodziny reaguje na zachowanie pozostałych osób. 

Z pewnością należy stwierdzić, że rodzice uzyskali wiele cennych i wartościowych informacji  

na temat pomocy nastolatkom w ich trudnym okresie dojrzewania. Podziękowania kierujemy 

w stronę pani Ewy Adamczyk- Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień z Urzędu Miejskiego, 

za sfinansowanie prelekcji. 

 

 



7 maja 2014 

 

9 maja 2014 

Uczniowie III klasy po raz pierwszy przyjmą Ciało i Krew Pana Jezusa w Komunii Świętej w 

postaci małego, białego opłatka w dniu 11 maja 2014r. Aby ta chwila utkwiła w Ich pamięci i 

wyznaczała właściwy kierunek postępowania w trudnych życiowych sytuacjach młodsi 

koledzy złożyli Im najszczersze życzenia i wręczyli specjalnie na tę okoliczność przygotowane 

przez Halinę Kauch kartki. Z ciepłymi słowami zwróciła się do swoich uczniów Pani Dyrektor 

Jadwiga Pszon-Chwedyna i Ksiądz Proboszcz Zygfryd Flak. 

13 maja 2014 

13 maja odbyły się w naszym zespole długo wyczekiwane warsztaty języka niemieckiego w 

ramach programu Deutsch Wagen Tour. Z samego rana na szkolny parkingu pojawił się 

samochód DWT z lektorką panią Małgorzatą Urlich–Kornacką. Warsztaty miały charakter 

animacji językowej i odbywały się na sali gimnastycznej gimnazjum, gdzie uczniowie pod 

okiem pani Julii Kośmider przygotowali kącik niemiecki z dekoracjami w barwach Niemiec 

oraz plakatami wykonanymi przez uczniów na zajęciach języka mniejszości narodowej. Były 

tez słodkie babeczki z miniaturowymi flagami Niemiec przygotowane przez uczennice klasy II 

– Kasię Ogazę i Magdalenę Muskała. Zajęcia rozpoczęły się od muzycznego powitania 

naszego gościa niemieckojęzyczną piosenką przez Angelikę Galla i Ewelinę Socha oraz 

Łukasza Ogazę. A potem pani Małgosia porwała wszystkich uczestników w wir świetnych 

zabaw i gier językowych: były tańce, podskoki, malowanie portretów, łowienie ryb, 

polowanie na rekina, konkurs rapowania i wiele innych wesołych i oryginalnych zabaw 

językowych. Oczywiście w trakcie warsztatów obowiązującym językiem był niemiecki, 

uczniowie chętnie i odważnie wypowiadali się w tym języku. Na zakończenie zajęć lektorka 

obdarowała każdego uczestnika upominkami z logo Deutsch Wagen Tour. Najlepsi raperzy 

otrzymali koszulki, a pozostali długopisy i notesiki. Po krótkiej przerwie na warsztaty przybyła 

grupa uczniów z szkoły podstawowej.  Rozpoczęli oni zajęcia krótką inscenizacją do utworu 



„Die dumme Augistine” w wykonaniu uczniów klasy IV pod opieka pani Małgorzaty Sopała i 

piosenką zaśpiewaną przez uczniów klas V. Dla nich pani Małgosia przygotowała równie 

ciekawy program animacji językowych. Były tańce, mecz piłki nożnej, wypad na plażę, akcja 

ratunkowa na morzu, pieczenie ciasteczek oraz quiz wiedzy o Niemczech.  Najlepsi znawcy 

Niemiec otrzymali koszulki z logo DWT, a pozostali uczestnicy długopisy, notesy, plany lekcji, 

naklejki i przypinki.  Również uczniowie szkoły podstawowej wykazali się bardzo dobrą 

znajomością języka niemieckiego, którego chętnie na zajęciach używali. 

 

22 maja 2014 

 

W naszej szkole z inicjatywy uczniów powstał wolontariat. Początkowo gimnazjaliści 
zaangażowali się w pomoc zwierzętom ze schroniska w Kędzierzynie- Koźlu, poprzez 
przynoszenie jedzenia dla tych istot. Powstała też gazetka na ten temat. Następnym 
przedsięwzięciem jest czytanie bajek przedszkolakom z Ujazdu. Dzieci słuchają naszych 
wolontariuszy z wielkim zainteresowaniem. Ale to jeszcze nie koniec. W planach 

gimnazjaliści wraz z nauczycielką Ireną Kosarzycką mają jeszcze wizytę w Domu Dziecka i w 
schronisku dla zwierząt. Jak dobrze, że są jeszcze młodzi ludzie, którzy chcę pomagać, bo to 
młodzież jest naszą nadzieją. Na pewno cieszą się z tego, że mogą czynić dobro i poświęcić 
swój czas dla takiego pięknego celu. 



22 maja 2014 

W dniach 12.05.2014 – 17.05.2014 uczniowie ZGS w Ujeździe brali udział w wycieczce do 

Londynu. Po długiej podróży i przekroczeniu promem Kanału La Manche uczestnic  po wielu 

trudach z ochroną odwiedzili Harrods – najsłynniejszy i najstarszy (i BARDZO drogi)  londyński  

domu  towarowy. Następnym celem było Muzeum Nauki – jedno z najciekawszych muzeów 

Europy, gdzie znajdują się ekspozycje pokazujące bogactwo i rozwój świata nauki na 

przestrzeni dziejów. Natomiast w Muzeum Historii Naturalnej podziwialiśmy bogactwo 

świata roślin i zwierząt. Później spacerem przez Hyde Park – największy park Londynu – 

udaliśmy się pod Kensington Palace, siedzibę lady Diany. Wieczorem odbyło się 

zakwaterowanie u rodzin, gdzie czekała na wszystkich kolacja i wygodne łóżka.Następnego 

dnia zwiedziliśmy słynne Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Katedrę św. Pawła, 

Millennium Bridge, Monument, Tower Bridge i Tower of London -  byłe więzienie, obecnie 

miejsce, w którym można zobaczyć m.in. brytyjskie insygnia królewskie. W czwartym dniu 

wycieczki do LONDYNU zaplanowano zwiedzanie: London Eye, budynków Parlamentu z 

słynną wieżą zegarową na której zawieszony jest symbol Londynu – dzwon Big Ben, 

Westminster Abbey,  St. James’s Park, zmianę warty przed Buckingham Palace, siedzibą 

królowej Elżbiety II.  Następnie udaliśmy się na zakupy przy słynnej Oxford Street.  Ostatni, 

piąty dzień, to dalsze zwiedzanie stolicy Wielkiej Brytanii: Whitehall, Downing Street, 

budynków gwardii konnej,  The Mall,  Trafalgar Square, National Gallery, China Town, 

Leicester Square. Następnie wycieczkowym statkiem po Tamizie przepłynęliśmy z 

Westminster do  Greenwich. Po drodze pożegnaliśmy się z najważniejszymi zabytkami 

miasta. W GREENWICH – dzielnicy Londynu, gdzie znajduje się stare obserwatorium 

królewskie  i południk 0,  zwiedziliśmy m.in.: Kliper herbaciany Cutty Sark oraz Muzeum 

Morskie. Z wielkim żalem wróciliśmy do autokaru i udaliśmy się na przeprawę promową do 

Calais przez Dover. 

 



1 czerwca 2014 

W dniach od 26 do 31 maja klasa III i V a b wraz z wychowawcami byli na Zielonej Szkole nad 

morzem w Chłapowie koło Władysławowa, była to kontynuacja zwiedzania Ziemi Pomorskiej, 

którą zapoczątkowaliśmy w zeszłym roku szkolnym. W dwuletnim cyklu uczniowie zwiedzili 

najważniejsze miejsca związane z Pomorzem i piękną Ziemią Kaszubską.  

 

 

2 czerwca 2014 

W dniu 2.06.2014r. klasy III i V a wraz z wychowawcami  wzięły udział w warsztatach 

chemicznych w ICSO „Blachownia” pt. „ Niezwykły Świat Chemii. Drzwi otwarte proszę 

wejdź…” 

Zapraszając nas do niezwykłego świata chemii  chemicy otwarli przed nami drzwi magicznej, 

pełnej sekretów „Komnaty Tajemnic”. Przekraczając jej próg dokonaliśmy zaskakujących 

eksperymentów, laboratoria zamieniły się dla nas w fabrykę potworów, dziwnych stworów i 

dżinów z butelki. Odkryliśmy do czego chemikom potrzebna jest woda utleniona i dlaczego 

fajnie jest mieć pecha! 

Uczestniczyliśmy w dwóch lekcjach:„ Mieć peCHa”, oraz „ Fabryka potworów” 

Wszystkim nam zajęcia bardzo się podobały. Bardzo dziękujemy gospodarzom za zaproszenie 

i obiecujemy, że na pewno spotkamy się w przyszłości. 

 



4 czerwca 2014 

01.06. 2014r. uczniowie klasy I, II a i II b wzięli udział w Targach Panieńskich – imprezie 

kulturalnej zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w 

Ujeździe. Dzieci zaśpiewały piosenkę „Wszędzie jest dobrze, w Ujeździe najlepiej” oraz 

zatańczyły śląski taniec ludowy „Koziorajka”. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Anna 

Kolenda. 

 

6 czerwca 2014 

6 czerwca w  Zespole Gimnazjalno-Szkolnym odbywały się imprzy związane z promocją 

zdrowego trybu życia pod nazwą "Żyjemy Zdrowo Kolorowo" 

Dnia 6.06.2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Ujeździe  odbyły się Dni Sportu. 

Organizatorzy zaplanowali następujące konkurencje: -wyścigi rzędów drużyn klasowych -bieg 

dookoła zalewu pod hasłem „Bieg ku słońcu” -finały rozgrywek klasowych w piłce nożnej i 

piłce siatkowej -mecz piłki siatkowej pomiędzy drużyną nauczycieli a drużyną uczniów -mecz 

tenisa stołowego pomiędzy p. dyrektor ZGS a najlepszymi tenisistami  spośród uczniów Na 

koniec zaplanowano zajęcia ruchowe dla wszystkich uczniów pod opieką wychowawców. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się mecz tenisa stołowego gdzie p. dyrektor ZGS dzielnie 

walczyła  z młodszymi przeciwnikami. 

11 czerwca 2014 

Dnia 11czerwca uczniowie klasy IV wraz z opiekunami M. Cichon, E. Ogazą i D. Ciapą wybrali 

się na wycieczkę do Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. W czasie wędrówki dzieci 

rozpoznawały gatunki drzew liściastych i  iglastych. Zapoznawały się z rzadkimi chronionymi i 

ciekawymi gatunkami roślin rosnącymi po drodze. Miały też okazję poznać budowę 



geologiczną terenu,   Wycieczka do stworzyła warunki do przeprowadzenia obserwacji, do 

zetknięcia uczniów z rzeczywistością, do gromadzenia spostrzeżeń, tworzenia pojęć, 

wnioskowania, rozumienia zjawisk, związków i zależności. 

 

Wiedzę przyrodniczo – historyczną uzupełnia bogato wyposażona sala wykładowa w 

Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Mieliśmy okazję uczestniczyć w prelekcji w czasie której 

prezentowano budowę geologiczną terenu oraz walory przyrodniczo – krajobrazowe i 

kulturowe parku. Dzieci rozpoznawały na zdjęciach różne gatunki roślin i zwierząt. Miłym 

podsumowaniem wspólnej wyprawy był wspólny posiłek w Domu Pielgrzyma.   

12 czerwca 2014 

Uczniowie klasy II a z opiekunkami Haliną Kauch i Anną Kolendą wybrali się 12.06.2014r na 

pieszą wycieczkę do przysiółka Ferdynard. Kiedyś była to tętniąca życiem miejscowość.  

Po drodze dziewczynki robiły bukieciki z polnych kwiatków, chłopcy popisywali się 

znajomością wiedzy rolniczej. Pani utrwalała wiadomości zdobyte na lekcjach przyrody. Przy 

napotkanych kapliczkach i krzyżach wszyscy oddawali się cichej modlitwie. Punktem 

kulminacyjnym było ognisko, poczęstunek i wspólna gra w piłkę w kolegi Damiana Stolca.  

17 czerwca 2014 

Dnia 17 czerwca uczniowie klas VI  wraz z nauczycielkami Mariolą Cichon i Joanną 

Hermanowicz  wybrali się  do Oczyszczalni Ścieków w Ujeździe.  Uczniowie zostali serdecznie 

przyjęci przez pana Piotra Przygodę – dyrektora oczyszczalni, który  zapoznał ich on ze 

źródłami zanieczyszczenia wód, schematem działania oczyszczalni (oczyszczanie 

mechaniczne, biologiczne i chemiczne).Oczyszczalnia jest skomputeryzowana i obsługuje ją 

jedna osoba. Biologiczne oczyszczanie ścieków opiera się na procesie niskoobciążonego 

osadu czynnego o przedłużonym czasie napowietrzania z biologicznym usuwaniem związków 

biogennych i wykorzystaniem ścieków przez osad czynny zawieszony w strefie separacji  w 

przystosowanych do tego procesu basenach. Końcowy produkt - osad stały wydalany na 

zewnątrz  posiadał bardzo nieprzyjemny zapach i można go używać jako nawozu pod skwery 

i uprawy rolne.  Pan Piotr odpowiadał też na pytania uczniów związane z pracą oczyszczalni 

np. ile litrów ścieków oczyszcza się w ciągu doby? jakiego rodzaju ścieki trafiają do 

oczyszczalni? jaki jest koszt ich oczyszczenia? itp. Wycieczka zakończyła się wspólnym 

ogniskiem przygotowanym przez rodziców uczniów klasy szóstej. 

24 czerwca 2014 

Piękna czerwcowa  aura sprzyja organizacji ognisk i wycieczek klasowych. W dniu 24.06.2014 

r uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią i kilkoma mamami wybrali się na pieszą 

wycieczkę do Starego Ujazdu. Po dotarciu na miejsce dzieci zajęły się zabawami na placu 

zabaw i grą w piłkę, a mamy i pięknie nakryły stoły  przygotowały ognisko. Potem każdy 



otrzymał kiełbaskę na kiju do upieczenia. Po posileniu się, wybieganiu i wyhasaniu udaliśmy 

się w drogę powrotną. Nikt już nie miał sił żeby iść, więc mamy zawiozły nas swoimi 

samochodami pod szkołę skąd zmęczeni ale zadowoleni rozeszliśmy się do domów.  

 

25 czerwca 2014 

W dniu 25 czerwca 2014r klasa III wraz z wych. Małgorzatą Kasperczyk, p. Bożena Malosek i 

p. Bernardem Kasperczykiem wyjechali do Staniszcz Małych do Gospodarstwa Innego 
Wymiaru do państwa Iwony i Eugeniusza Pietruszka. Tam uczestniczyliśmy w cyklu zajęć 

edukacyjnych „ Dawniej w gospodarstwie”.  
Prowadzący przybliżyli  i ukazali nam  wieś i  gospodarstwo rolne w innym wymiarze - jako 

miejsce atrakcji, rozrywki, odpoczynku  i aktywności. Jest to specyficzne gospodarstwo w 
którym mogliśmy w bezpieczny sposób spróbować i doświadczyć ciężkiej pracy rolnika na 

przykład poprzez dojenie sztucznej krowy, karmienie kózek, wypiekanie ciasteczek czy 

wyrabianie świec z wosku pszczelego itd...   
Ponadto czekały na nas atrakcje w postaci:  
- jazdy traktorkami na pedały  
- mini zoo  

- plac zabaw  z huśtawkami i trampoliną  
- sklepik z napojami i słodyczami i pamiątkami   
- namiot plenerowy a w nim kiełbaska z rożna  
Mimo, że pogoda nas zawiodła to nie zepsuła nam świetnej zabawy i wszystkim nam się tam 

bardzo podobało.  
 Na pewno tam jeszcze wrócimy! 

27 czerwca 2014 

27 czerwca, w piątek, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Pani 

Dyrektor wręczyła nagrody i świadectwa wyróżniającym uczniom oraz życzyła wszystkim 

wspaniałych wakacji. 


