
1 września 2016 

1 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza i Publicznego 

Gimnazjum im. Świętej Anny w Ujeździe rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/17. Inaugurację 

roku szkolnego rozpoczęli uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym oraz akademią gdzie 

zostali powitani przez panią dyrektor Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego –  oraz całe grono 

pedagogiczne. Pani dyrektor życzyła uczniom powodzenia i wytrwałości w realizowaniu 

swoich celów.  

 

21 września 2016 

21 września 2016 roku uczniowie klasy 3a i klasy 3 b naszej  szkoły wybrali się na wycieczkę 

do Wrocławia. Naszym celem było odwiedzenie zoo oraz znajdujące się tam 

Afrykanarium.Kiedy przybyliśmy do wrocławskiego ZOO najpierw udaliśmy się do 

Afrykarium. Widzieliśmy tam różne gatunki ryb zamieszkujących morza i oceany. Naszą 

uwagę zwrócił mały rekin i mnóstwo płaszczek, a także żółw morski. Wszystkie te zwierzęta 

znajdowały się w olbrzymich akwariach. Zobaczyliśmy stado pingwinów  i bawiące się foki. 

Niektórzy z nas wystraszyli  się czającego się w wodzie krokodyla, który na szczęście 

znajdował się za grubą szybą. Niedaleko wypoczywała rodzinka hipopotamów. W całym 

obiekcie panował afrykański klimat.Po wyjściu z Afrykarium udaliśmy się w odwiedziny do 

innych zwierząt zamieszkujących zoo. Bardzo podobały nam się żyrafy i zebry, które zgodnie 

spacerowały sobie po wybiegu. Podziwialiśmy parę olbrzymich słoni, a także rodzinę małp. 

Spore wrażenie na nas wywarła rodzina lwów oraz para niedźwiadków.Zwiedzanie zoo 

zakończyliśmy o godzinie 13.00. Byliśmy bardzo zmęczeni i głodni, dlatego postanowiliśmy 

wstąpić do restauracji McDonald’s, aby zregenerować swoje siły.Najedzeni wsiedliśmy do 

autokaru i udaliśmy się w drogę powrotną do Ujazdu. Podróż minęła nam szybko. Naszym 

zdaniem wycieczka była bardzo udana. Wróciliśmy zadowoleni i z niecierpliwością 

oczekujemy następnego wyjazdu.  



 

22 września 2016 

22 września odbyła się wycieczka Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu dla klasy 3A . 

Spod szkoły wyjechaliśmy o godzinie 8.15. Do Opola dojechaliśmy koło 9.10. Jako młodzież 

która się porządnie odżywia udaliśmy się na drugie śniadanie do McDonalda. Gdy 

napełniliśmy brzuszki wyruszyliśmy w dalszą podróż. O godzinie 10:30 zaczęła się pierwsza 

lekcja. Fizyka - ciśnienie. Lekcja bardzo ciekawa, pełna doświadczeń. Następnie udaliśmy się 

na j. polski. Była to rywalizacja na znajomość ortografii, mitów, a także gramatyki. 45 minut 

minęło szybko jak nigdy i niestety musieliśmy wracać. O 13:50 byliśmy znów w szkole. 

Udaliśmy się do klas na resztę lekcji. 

28 września 2016 

Korzystając z wspaniałej pogody, 28 września 2016 roku klasy: 1A i 1B Zespołu 

Gimnazjalno – Szkolnego w Ujeździe udały się na coroczną wycieczkę integracyjno - 

edukacyjną do miejscowości Góra Świętej Anny. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w 

Muzeum Czynu Powstańczego, potem pieszo wzdłuż kaplic Drogi Krzyżowej udaliśmy się do 

Domu Pielgrzyma, skąd dalej poszliśmy do bazyliki św. Anny. Tutaj czekał na nas jeden   z 

braci zakonnych – franciszkanin, który ciekawie opowiedział o tym, co ważne, a dotyczy 

Góry św. Anny. Dla klas pierwszych był to ważny moment, gdyż została przybliżona postać 

Świętej Anny, która również jest patronką Publicznego Gimnazjum w Ujeździe. Spotkanie 

zakończyliśmy obok Groty Lurdzkiej, skąd przechodząc obok pomnika Jana Pawła II, 

udaliśmy się do parku krajobrazowego, amfiteatru, Pomnika Czynu Powstańczego, rezerwatu 

geologicznego. Góra św. Anny została  w 2004 roku wpisana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej na listę pomników historii ze względu na „wartości kulturalne założenia 

kalwaryjskiego będącego przykładem zespolenia obiektów architektury z otwartą kompozycją  



krajobrazową, stanowiącą ponadto materialne świadectwo przenikania się kultur, religii  i 

postaw patriotycznych. 

 

 

7 października 2016 

W dniu 7 października uczniowie klas V a i V b  odwiedzili Park Krajobrazowy Góra Św. 

Anny. Celem wycieczki było poznanie turystycznych, geologicznych i krajobrazowych 

walorów Opolszczyzny. Uczniowie wysłuchali lekcji prowadzonej przez przewodnika parku 

na temat jego historii, fauny i flory oraz geologicznego zróżnicowania terenu. Obejrzeli kilka 

ciekawych prezentacji. Dzieci  uzyskały odpowiedzi na wiele interesujących zagadnień. 

Następnie pani przewodnik rozdała karty pracy i wspólnie wyruszyliśmy na wycieczkę do 

rezerwatu w Parku Góra Św. Anny, gdzie mogli wykonać zdjęcia roślin chronionych. W 

czasie wędrówki dzieci rozpoznawały gatunki drzew liściastych iglastych krzewów i roślin 

zielnych. Zapoznawały się z rzadkimi chronionymi i ciekawymi gatunkami roślin rosnącymi 

po drodze. Miały też okazję poznać budowę geologiczną terenu. Wycieczka  okazała się być 

bardzo udana ponieważ uczniowie naocznie mogli zweryfikować swoją wiedzę na temat Góry 

Św. Anny. Mieli dobre warunki do przeprowadzenia obserwacji, do gromadzenia spostrzeżeń, 

wnioskowania, rozumienia zjawisk, związków i zależności. Wiedzę przyrodniczo – 

historyczną uzupełniła bogato wyposażona sala wykładowa w Ośrodku Edukacji 

Ekologicznej. 



 

11 października 2016 

Dnia 11 października 2016 r. na Galii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w 

Kędzierzynie-Koźlu, uczeń klasy 2a Oliver Jochem odebrał nagrodę z rąk Opolskiego 

Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka, jako laureat wojewódzkiego konkursu plastycznego 

„Pierwszy dzień w szkole? Więc opowiem Ci o bezpieczeństwie.” Konkurs został 

zorganizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. 

Wyróżniona praca Olivera  została umieszczona w książeczce „Pierwszaki”.  

 



13 października 2016 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym odbył się uroczysty 

apel. W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, oraz 

zaproszeni goście: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, dyrektor GZO Pani Małgorzata Kulesa, 

przewodniczący Komisji Oświatowej Pan Kamil Głowania oraz Pani Małgorzata Wojkowska  

z Rady Rodziców. Uczniowie poprzez śpiew, taniec i wiersze podziękowali nauczycielom, 

pedagogom i pracownikom obsługi za ich codzienna pracę. Uroczystość zakończył gromki 

śpiew społeczności uczniowskiej "100 lat ".Po występach artystycznych życzenia  

nauczycielom i pracownikom złożyli również zaproszeni goście. Uczniowie Samorządu 

Uczniowskiego w imieniu całej społeczności uczniowskiej rozdali wszystkim nauczycielom, 

pracownikom własnoręczne kartki z życzeniami. 

 

19 października 2016 

Uczniowie klasy 3A Publicznego Gimnazjum  chcieli bliżej poznać tajniki pracy policjanta. 

W związku z powyższym wzięli udział w ciekawych zajęciach z doradztwa edukacyjno-

zawodowego, na które zaproszono policjanta z Powiatowej Komendy Policji w Strzelcach 

Opolskich Pana Adama Tymińskiego. Pan Adam w bardzo ciekawy i obrazowy sposób 

przedstawił młodzieży specyfikę pracy policjanta. Przekazał wiele informacji na temat zasad 

doboru i postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do służby w policji, wymaganiach, 

umiejętnościach, a także praktycznego przebiegu egzaminów. Omówił predyspozycje, jakimi 

powinna cechować się osoba chętna do wykonywania tego trudnego, ale jakże ciekawego 

zawodu. Uczniowie mieli również okazję do zadawania nurtujących ich pytań związanych z 

zawodem policjanta, na które Pan Tymiński bardzo chętnie udzielał odpowiedzi.   

19.10.2016 r. w naszej szkole zagościli policjanci  Anna Kutynia - Łotocka i  Adam 

Tymiński. W ramach programu, który jest prowadzony w naszej placówce ,, Bezpieczna 

szkoła”, odbyły się spotkania się z młodzieżą  gimnazjalną, z klasami  I A i  I B, oraz z 

uczniami klasy IV. Na spotkaniu ze starszą grupą młodzieży  omówiony został  temat czynów 



karalnych,  młodszej grupie uczniów uświadomiono, jak niebezpieczne dla ich zdrowia mogą 

być zachowania, kiedy nie przestrzegają zasad zachowania się na przerwach, na lekcjach oraz 

w drodze do i ze szkoły. 

27 października 2016 

Dzisiaj po raz kolejny wszystkie drogi pasjonatów czytania prowadziły do Krakowa, a 

dokładniej do hali EXPO Kraków! 

„Żeby czytać, trzeba być otwartym” – pod takim hasłem rozpoczęły się właśnie 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, w których wzięliśmy udział już po raz drugi!  

To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tego roku. Wielkie święto literatury! 

Jubileuszowa, bo 20. edycja,  trwa od 27 do 30 października 2016. Gościem Honorowym jest 

Izrael. Targi promują czytelnictwo. Są otwarte dla szerokiej publiczności. Wystawcy 

prowadzą tu sprzedaż detaliczną książek tradycyjnych i elektronicznych oraz  wszelkiego 

rodzaju akcesoriów czytelniczych. Swoje stanowiska mają tu:  wydawnictwa, hurtownie 

książek, księgarnie, instytucje kultury, stowarzyszenia związane z rynkiem książki w Polsce, 

dystrybutorzy mediów elektronicznych, drukarnie oraz producenci papieru. Targi to nie tylko 

sprzedaż książek, to również spotkania z autorami, konkursy, wystawy, happeningi literackie, 

spektakle teatralne, koncerty odbywające się poza terenami targowymi. To także wiele 

wyjątkowych wydarzeń, jak na przykład 24 godziny rysowania komiksu, przez cały dzień  i 

całą noc! To również gry planszowe zintegrowane z internetowymi platformami wiedzy. 

Mnóstwo atrakcji! Z naszym udziałem! 

27 października 2016 

Dnia 26.10.2016r nasz Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Ujeździe  odwiedził były reprezentant 

Polski w piłce siatkowej, Pan Marcin Prus .Pierwszym etapem tego spotkania była część 

teoretyczna, w której brali udział uczniowie klas IV-VI , oraz I-III gimnazjum. Nasz Gość 

opowiadał o dążeniu do sukcesów sportowych. Dowiedzieliśmy się, jak bardzo ważna jest 

wiara we własne możliwości, motywacja oraz zaangażowanie. Podczas spotkania miało 

również miejsce zobaczenie z bliska mistrzowskich medali, zawieszenie ich sobie na szyję 

oraz poczucia się jak prawdziwy zwycięzca. Dodatkowo pan Marcin Prus zorganizował 

konkurs   siatkarski dla uczniów chętnych  w którym były do wygrania książki jego autorstwa 

„ Mistrzem Być” Po tych niezwykłych wydarzeniach nadszedł czas na pytania, autografy oraz 

wspólne zdjęcia. 

Następnie odbyły się zajęcia praktyczne dla wybranych dwudziestu uczniów. Pierwsza 

oczywiście była rozgrzewka, w którą włączył się również nasz Gość. Następnym punktem 

były ćwiczenia rozwojowe. Część z nich na pierwszy rzut oka wydawała się niemożliwa do 

wykonania, ale trzeba było pamiętać, ze dla chcącego nić trudnego. 

Wizyta pana Marcina Prusa skończyła się jeszcze jednym, tym razem grupowym zdjęciem, a 

następnie wszyscy pełni emocji rozeszli się do dalszych zajęć. Serdeczne podziękowania dla 

Pani Ewy Adamczyk Pełnomocnik za sfinansowanie spotkania z Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanią 



 

3 listopada 2016 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej 

koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! O tym, 

jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie pamiętają najmłodsi uczniowie naszej szkoły. 

Tradycyjnie, dzieci z klas I-III przygotowują pod okiem swoich wychowawców i rodziców 

wspólny posiłek. Razem wykonują kanapki, sprzątają, nakrywają do stołu oraz uczą się 

kulturalnego zachowania podczas posiłku. Wspólnie przygotowane śniadanie smakuje 

wyśmienicie! 

 

 



11 listopada 2016 

10 listopada 2016 roku uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe wzięli udział 

w uroczystym apelu z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Aby 

zaznaczyć, jak ważne jest to święto, wszyscy pojawili się w strojach galowych,  a uroczystość 

uświetniła obecność pocztów sztandarowych. Rys historyczny przygotowała     i przedstawiła 

Marta Mendla z klasy 1B. Część artystyczną przygotowały uczennice klasy trzeciej: 

Małgorzata Pantke, Agata Hajduk, Paulina Biber, Karolina Tomaszek, Julia Pawletko, 

Weronika Ogaza, Agata Kocur.  Z montażu słowno-muzycznego uczniowie mieli okazję 

dowiedzieć się, jakie inicjatywy i  powstania zbrojne podejmował naród polski w celu 

odzyskania upragnionej niepodległości. Niewątpliwą atrakcją było przypomnienie wszystkim 

pieśni powstańczych i patriotycznych z tamtych czasów. W programie obchodów były 

również konkursy. 

 

15 listopada 2016 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe miało miejsce spotkanie z pisarką, Katarzyną 

Ryrych. Ta poetka, malarka i nauczycielka języka angielskiego z pasją opowiadała o swoich 

książkach, zamiłowaniach i codziennej pracy. Zaznajomiła zebraną młodzież z tajnikami 

powstawania powieści, ich bohaterami oraz źródłami jej pisarskich inspiracji. Nie zabrakło 

także wielu anegdot z życia prywatnego oraz wspomnień z dzieciństwa i wczesnej młodości. 

Katarzyna Ryrych została dwukrotnie uhonorowana nagrodą w Konkursie Literackim im. 

Astrid Lindgren. Najbardziej  znane jej powieści to „Król”, „Wyspa mojej siostry” i „O 

Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych”.  

16 listopada 2016 

W dniach 14-20 listopada 2016 roku po raz dziewiąty zostanie zorganizowany w 

Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach 

świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej 



Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz 

amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest 

stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i 

inicjatywy młodych ludzi. Jak co roku, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców 

do udziału w programie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji 

oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje 

możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące 

uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej. Współpraca szkół z przedstawicielami świata 

biznesu ma ogromne znaczenie w realizacji jednego z głównych zadań szkoły, jakim jest 

prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej. Firmy i instytucje stwarzają uczniom niepowtarzalną okazję 

do poznania rzeczywistych warunków pracy i bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami 

biznesu. Takie doświadczenie pozwala uczniom podejmować bardziej przemyślane decyzje 

związane z planowaniem kariery w oparciu o rzetelne informacje uzyskane od praktyków. 

         W związku z powyższym uczniowie klasy 3A wzięli udział w projekcie " Otwarta firma 

- zawody w mojej okolicy " w ramach którego odbyli wycieczkę edukacyjną do  firmy 

CEWE w Kędzierzynie-Koźlu. Każdy z uczniów miał możliwość zwiedzenia największego i 

najnowocześniejszego laboratorium w Polsce. CEWE należy do ogólnoeuropejskiego 

koncernu CEWE, największego na naszym kontynencie samodzielnego koncernu 

fotograficznego. Firma ta skupia obecnie 13 przemysłowych laboratoriów fotograficznych na 

terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Polski, Czech i Węgier. Obsługuje 

codziennie dziesiątki tysięcy klientów instytucjonalnych na terenie całej Europy. Na polskim 

rynku CEWE działa od 1992 roku, oferując klientom szeroką gamę produktów 

fotograficznych. Uczniowie z ogromnym zapałem wysłuchali informacji, wiadomości które 

zostały przekazane przez Pana Gerarda Kurzaja – Dyrektora ds. Logistyki i Transportu.  

                 Bardzo dziękujemy Pani Annie Gniot za pomoc w zorganizowaniu powyższego 

spotkania.   

 



22 listopada 2016 

14 listopada 2016 roku grupa uczniów z  gimnazjum ZGS w Ujeździe pojechała  na 

pięciodniową wycieczkę do Trójmiasta i Malborka. Podziwialiśmy zabytki architektury, 

techniki, malarstwa i rzeźby. Najciekawsze z nich to Bazylika Mariacka w Gdańska  z 

wszystkimi jej bezcennymi skarbami, zamek w Malborku, Trakt Królewski i Stare Miasto     

w Gdańsku. Zapoznaliśmy się z pracą marynarzy, stoczniowców i innych pracowników 

portowych. Z zaciekawieniem obserwowaliśmy statki stojące na redzie oraz wypływające z 

portu na pełne morze. Techniczne zawiłości rozwiązywaliśmy w trakcie zwiedzania Muzeum 

Marynarki Wojennej w Gdyni oraz maszynowni Okrętu – Muzeum „Błyskawica”. 

Podziwialiśmy żaglowce: „Dar Młodzieży” i „Dar Pomorza”. Swoje wiadomości z geografii   

i biologii poszerzaliśmy w Akwarium Gdyńskim, gdzie prezentowane są wystawy muzealne 

dotyczące oceanografii, hydrobiologii oraz akwaria z florą i fauną zarówno morską, jak i 

słodkowodną. Sporo czasu poświęciliśmy zagadnieniom historycznym związanym z obiema 

wojnami światowymi, a także wydarzeniom związanym z przemianami ustrojowymi   w 

Polsce. Popłynęliśmy statkiem na półwysep Westerplatte – symbolu wybuchu II wojny 

światowej i walki o wolność. Wcześniej zwiedzaliśmy Pomnik Poległych Stoczniowców 

1970. Organizatorami edukacyjnej wycieczki byli: pan Michał Bębenek i pani Agata Trusz. 

23 listopada 2016 

W dniach 21 i 22 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne, 

które mogły zostać zrealizowane przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i 

Uzależnień przy UM w Ujeździe – Panią Ewą Adamczyk. 

Warsztaty poprowadzili specjaliści z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. 

Warsztaty odbywały się w klasach 4 i 6 szkoły podstawowej i I – III gimnazjum. 

Młodsi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach na temat „Alfabet złości”, „W grupie siła”, 

Zajęcia miały na celu kształtowanie umiejętności wyrażania swoich emocji, szczególnie tych 

trudnych, uświadomienie przyczyn agresji. Dzieci poprzez zabawę, dramę, opowiadanie i 

rozmowę uczyły się jak zapobiegać zachowaniom agresywnym, jak współpracować w 

zespole, by uniknąć nieporozumień. 

Tematyka spotkań z uczniami klas starszych „Elektroniczna pułapka” to temat warsztatów 

skierowany do młodzieży klas gimnazjalnych. Wszystkie spotkania miały charakter 

interaktywny, odbywały się przy aktywnym udziale dzieci oraz z wykorzystaniem 

różnorodnych metod: pokazy multimedialne, gry dydaktyczne, drama, debata, zabawy 

profilaktyczne, zadania indywidualne i praca w grupach. 

26 listopada 2016 

Dnia 25.11.2016 roku w klasie 3a odbyły się andrzejki. Zabawa przebiegała w atmosferze 

wróżb i magii. Przyczynili się do tego rodzice oraz uczniowie z wychowawcą klasy, którzy 

przygotowali różnorodne wróżby. Uczniowie mogli wyczytać z kart, jaka czeka ich 

przyszłość, jak na imię będzie miała przyszła sympatia, jaki zawód zdobędą w przyszłości i 

wiele innych ciekawych wróżb. Oczywiście nie obyło się bez lania wosku, z którego 

wyraźnie odczytywano przyszłość. Zabawę osłodził poczęstunek przygotowany przez 

rodziców 



Historia pluszowego misia zaczyna się w 1902 roku. Pewnego dnia prezydent Stanów 

Zjednoczonych, Theodore Roosevelt wybrał się na polowanie. Myśliwi zobaczyli małego 

niedźwiadka i chcieli go zabić. Ale prezydent sprzeciwił się temu ratując tym samym życie 

maleństwu. Świadkiem tego wydarzenia był pewien pan – Clifford Berryman. On to właśnie 

uwiecznił całe zdarzenie na rysunku. Rysunek opublikowała gazeta. Pewnego dnia zapewne 

przy porannej kawie przeczytał tą historię Morris Michton – właściciel sklep[u z zabawkami. 

Nie zwlekając ani chwili wykonał kilka pluszowych misiów. Misie sprzedawały się 

znakomicie. Za zgodą prezydenta pierwszy pluszowy miś dostał swoje imię – Teddy (od 

imienia prezydenta: Theodore’a). Teddy ma nawet swój dzień- 25 listopada obchodzony jest 

światowy Dzień Pluszowego Misia. 25 listopada 2016r. klasa 3a obchodziła uroczyście 

Światowy Dzień Pluszowego Misia.  Uroczystość zorganizowała i przeprowadziła w klasie 

wychowawczyni Małgorzata Kasperczyk.                                            

Głównym celem popularyzacji w naszej klasie tego święta była chęć ucieczki od agresji i 

przypomnienie najważniejszych wartości jakimi są dzieciństwo, przyjaciel, miłość, ciepło. Z 

tymi słowami  łączy się właśnie Pluszowy Miś. Przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i 

oddany. To jemu powierzamy swoje sekrety i to on ma nas uchronić od zła i 

niebezpieczeństw. 

Wszyscy uczniowie  przynieśli swoje ulubione pluszaki, maskotki były różne od bardzo 

malutkich do bardzo, bardzo dużych. Ilość pluszowych przyjaciół w tym roku była 

imponująca. Na pamiątkę tego święta wszyscy zrobiliśmy zdjęcia swoim przyjaciółmi. 

 

26 listopada 2016 

Realizowany od września w szkole podstawowej ogólnopolski projekt PoczytajMy 

zaowocował literacką ucztą przygotowaną przez uczniów klasy szóstej dla młodszych 

kolegów, dzieci z klasy trzeciej. Było to czytanie wierszy Jana Brzechwy połączon  z 

pokazem multimedialnym. Teksty utworów dotyczyły zwierząt, więc nadano im nazwę 

"Zoo". Możliwość słuchania wzorowego czytania i oglądania obrazów bardzo się dzieciom 

podobała. Umówiono się na kolejne spotkanie już wkrótce. Szóstoklasiści cieszyli się, że 

sprawili młodszym tyle radości i dostarczyli im wielu nowych wrażeń. 



28 listopada 2016 

28 listopada 2016 r w klasie 3a na lekcji edukacji humanistycznej postanowiliśmy napisać 

listy do Świętego Mikołaja. Inspiracją do zrealizowania zadania były zbliżające się dzień 

Świętego Mikołaja oraz Święta Bożego Narodzenia i Gwiazdka.  

 

6 grudnia  2016 

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 2016 

W dniu 8.12.2016 roku klasy 3a i 3b pojechały do teatru do Opola na spektakl „Smacznego 

proszę wilka". Spektakl ten to historia starego Wilka - a tak naprawdę Wilczycy, która 

przygotowuje się do swej ostatniej drogi. Okazuje się jednak, że nie może odejść w spokoju, 

bo pojawia się u niej zagubiony i naiwny, mały Zajączek. I choć wilczy instynkt 

podpowiadałby, że malec powinien stać się co najwyżej wieczorną przekąską, to jednak splot 

zdarzeń i mądre rady doświadczonej Pajęczycy sprawiają, że Wilk podejmuje się pomóc 

Zajączkowi odnaleźć nowy dom. Tak zaczyna się wspólna wędrówka Wilka i Zajączka, 

podczas której buduje się głęboka relacja obojga i coś nieprzemijalnego, co przetrwa nawet 

ostateczne odejście Wilka.Przedstawienie to okazało się wspólnym wędrowaniem i 

wzajemnym  poznawaniem się ,niosło ważną dla każdego dziecka mądrość dotyczącą tego, że 

prawdziwe, głębokie relacje są w życiu czymś najcenniejszym .Wśród nich są właśnie 

odchodzenie czy przyjaźń. - A przyjaźń to bardzo ważna rzecz. Nawet wtedy, kiedy się 

wydaje, że nie jest możliwa, bo okazuje się, że możliwa jest zawsze .  



 

9 grudnia 2016 

Nasza szkoła wzięła udział w odbywającym się w całej Polsce Wirtualnym Festiwalu Historii 

Najnowszej. To przedsięwzięcie  organizowane w ramach projektu "Spotkania z historią 

najnowszą" dofinansowanego z programu Muzeum Historii Polski "Patriotyzm Jutra". Była to 

okazja do spotkania z obliczem historii Polski i Europy po II wojnie światowej poprzez gry  i 

ćwiczenia wykorzystujące archiwalne fotografie, nagrania oraz inne źródła historyczne.  

Udział w programie polegał na tym, by w ciągu 3 godzin rozwiązać samodzielnie siedem 

zadań związanych z wydarzeniami historycznymi. Szkołę w tych zmaganiach reprezentowały 

uczennice klasy 3A: Julia Pawletko, Karolina Tomaszek  i Wiktoria Strzałek. Podczas 

festiwalu dziewczęta miały szansę na poszerzenie i sprawdzenie swojej wiedzy, ale też 

twórcze działanie, w których pomagali im uczniowie klasy 6b.   

Uczeń klasy 6a Jan Oronowicz zajął drugie miejsce w konkursie w kategorii szkoły 

podstawowe: "Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów - Czechów". Praca 

wykonana była w formie prezentacji multimedialnej. Patronem konkursu było Kuratorium 

Oświaty w Opolu i Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buły. Gratulujemy 

wyróżnienia i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach. 

12 grudnia 2016 

W ramach prowadzonej w naszej szkole innowacji pedagogicznej: "Widzę, badam, 

rozumiem" zorganizowaliśmy "Spotkanie Młodych Chemików", na które zaprosiliśmy grupę 

uczniów z Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu. Uczennice naszej szkoły 

przygotowały mnóstwo ciekawych doświadczeń i zabaw. Spotkanie zakończył słodki 

świąteczny poczęstunek 

11 grudnia odbył się w naszej szkole tradycyjny "Wieczór z kolędą". W świąteczny nastrój 

wprowadziły nas kolędy w wykonaniu chórku i solistów. Wiele emocji wywołały również 

występy uczniów szkoły podstawowej. Najmłodsi uczniowie klas I-III pięknie przebrani 



śpiewali kolędy. W czasie "Wieczoru z kolędą" odbył się również kiermasz ozdób i prac o 

tematyce świątecznej. 

 

14 grudnia 2016 

Uczennica klasy 6a, Julia Bednarek, została laureatką regionalnego konkursu organizowanego 

przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Nosił ona nazwę „Otwarci na 

wielokulturowość”. W ramach konkursu należało opracować album - przewodnik po 

rodzinnym mieście ukazujący elementy, ślady wielokulturowości w budownictwie, 

pomnikach, nazwach ulic, zabytkach, kościołach i cmentarzach różnych wyznań, pałacach, 

dworach, parkach, kapliczkach i figurach przydrożnych,  starych fotografiach lub rodzinnych  

pamiątkach.  Atutem pracy Julii były piękne opisy literackie i poetyckie. Jury doceniło 

zgodność nadesłanego albumu z tematem konkursu, estetykę wykonania pracy, pomysłowość 

oraz samodzielność. Gratulujemy! 

21 grudnia 2016 

Sześcioosobowa rodzina państwa Pawlaków z Wisek w gminie Tuczna w pożarze straciła 

dach nad głową i dorobek życia. Zaledwie w 15 minut spłonął ich cały dorobek. Pilnie 

potrzebują pomocy. Samorząd uczniowski  zorganizował zbiórkę pieniędzy, żywności i 

rzeczy potrzebnych, by rodzina znów mogła stanąć na nogi. Dzięki życzliwości uczniów, 

rodziców  i nauczycieli zostały przygotowane paczki , która jeszcze przed Wigilią  trafi do 

państwa Pawlaków. Wszystkim darczyńcom należą się ogromne podziękowania. Szczególnie 

aktywnie w zbiórkę potrzebnych rzeczy włączyły się następujące uczennice: Julia Warzecha, 

Wiktoria Gisman, Wiktoria Masztakowska, Małgorzata Rataj. Dziękujemy. Macie wielkie 

serca. Można na Was liczyć. 



 

3 stycznia 2017 

Taką formę profilaktyki i korekcji wad postawy zastosowaliśmy u trzecioklasistówz naszej 

szkoły podstawowej. Innowacja zakłada, że uczniowie spędzą w klasie co najmniej 1 godzinę 

lekcyjną codziennie na piłkach.  Dziecko siedząc na piłce częściej przyjmuje pozycję 

wyprostowaną, dzięki czemu wzmacnia swoje mięśnie, zwiększa stabilność ciała        i 

doskonali równowagę oraz kształtuje prawidłową postawę. 

    Uczniowie bardzo entuzjastycznie podeszli do nowego projektu i bardzo chętnie korzystają 

z piłek na zajęciach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, a na lekcjach w klasie 

bardzo chętnie wymieniają szkolne krzesełka na piłki. 

   Projekt ten udało się zrealizować dzięki wsparciu Pana Tomasza Kołodziejczyka właściciela 

firmy ,, Qualichairs'', któremu serdecznie dziękujemy za sfinansowanie zakupu piłek.  

 



25 stycznia 2017 

Sztab WOŚP po raz szósty zarejestrowany był przy Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w 

Ujeździe, dzięki wsparciu Pani Jadwigi Pszon-Chwedyny  – Dyrektor ZGS. Opiekunami 

wolontariuszy z gimnazjum byli: Sebastian Golec i Agata Trusz. Do zbierania datków 

zgłosiło się 34 wolontariuszy – część z nich to absolwenci naszego gimnazjum.  

W niedzielę 15.01.2017 r. wolontariusze z identyfikatorami i puszkami od wczesnych godzin 

porannych rozproszyli się po wszystkich miejscowościach w gminie Ujazd, gdzie gromadzili 

ofiary do puszek. Nasi wolontariusze kwestowali pod kościołami i na Rynku w Ujeździe.  

O godzinie 16.00 rozpoczęło się wielkie granie na Rynku w Ujeździe, gdzie występy zaczęły 

przedszkolaki z Ujazdu, potem na scenę weszły dzieci z podstawówek w Ujeździe, Jaryszowa 

oraz gimnazjaliści.   

 Wolontariusze przynosili puszki do sztabu przy Publicznym Gimnazjum, gdzie 

znajdowała się komisja w składzie: Jadwiga Pszon-Chwedyna, Małgorzata Wojkowska, 

Barbara Muskała, Mariola Lazarek, Ilona Ibrom która zbierała puszki i przeliczała zebrane 

pieniądze. Mieszkańcy gminy Ujazd wsparli WOŚP kwotą 19 183,54 zł – wyższą niż rok 

temu. 

1 lutego 2017 

30 stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły bawili się na corocznym balu karnawałowym. 

O oprawę muzyczną zadbał zespół, a o słodki poczęstunek – rodzice. Wszystkim 

zaangażowanym w przygotowanie balu serdecznie dziękujemy.  

 

2 lutego 2017 

    W styczniu 2017 roku odbyły się kolejne etapy wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych. W miejsko – gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Niemieckiego Michael Woźnica z klasy 3A ZGS w Ujeździe /gimnazjum/ zakwalifikował 

się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 1 marca 2017 roku w Opolu. Gratulujemy! 



8 lutego 2017 

Uczniowie klasy 3A Publicznego Gimnazjum w Ujeździe w ramach zajęć 

z  doradztwa edukacyjno-zawodowego wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Strefy 

Aktywności Gospodarczej znajdującej się na terenie gminy Ujazd. Celem wyjazdu było 

pokazanie uczniom, na czym polega praca w zakładach takich jak: Tru-Flex, Mubea oraz FM 

Logistic. Młodzież miała możliwość zobaczenia funkcjonowania zakładów pracy oraz osób 

zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Uczniowie uzyskali odpowiedzi na wiele 

nurtujących ich pytań. Dowiedzieli się, że najbardziej potrzebni do pracy są specjaliści, a 

przede wszystkim osoby chętne, uczciwe oraz ambitne, które chcą się rozwijać w danym 

kierunku dla potrzeb wybranego zakładu pracy. Pracownicy uświadomili uczniom, że 

współcześnie rynek pracy potrzebuje osób wykwalifikowanych. Wyjazd okazał się bardzo 

udany, ponieważ wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili zadowoleni oraz usatysfakcjonowani 

zdobytymi informacjami.  

10 lutego 2017 

W czwartek 09.02.2017 r. dziewczęta naszego gimnazjum brały udział w finale powiatowym 

piłki siatkowej który odbywał się w Strzelcach Opolskich. Po zaciętych meczach nasza 

drużyna ostatecznie zajęła drugie miejsce przegrywając jedynie z drużyną  

PG nr 2 w Strzelcach Op. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w następnych 

rozgrywkach.  

 

10 lutego 2017 

W dniu 10. 02.  uczniowie klasy 2B gimnazjum Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w 

Ujeździe wraz z panią Krystyną Kwaśniok wyruszyli z barwnym korowodem przebierańców 

przez miasto, prowadząc na postronku niedźwiedzia, przypominając w ten sposób o starej 

tradycji, kiedy to na Śląsku można było jeszcze spotkać niedźwiedzie, siejące czasami 

spustoszenie w zagrodach chłopskich. Na początku przebierańcy udali się do tutejszego 

przedszkola, czym sprawili dzieciom wielką radość. Następnie udali się do apteki, do Sklepu 



Rodzinnego, do Kleksa i sklepu SPAR. Odwiedzili również Gminny Zarząd Oświaty, 

kwiaciarnię u pani Wysockiej, a nawet Urząd Miasta i Gminy. Wszędzie uczniowie byli 

serdecznie witani przez zaskoczonych, a zarazem zadowolonych pracowników, którzy chętnie 

podarowywali słodycze oraz pieniądze, które zostaną przekazane na cele charytatywne. 

2 marca 2017 

 Trzystu najlepszym uczniom w regionie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła oraz wicemarszałkowie Stanisław 

Rakoczy i Roman Kolek, wręczyli dyplomy stypendialne. O stypendia ubiegało się w tym 

roku szkolnym niemal 2 tysiące uczniów. Jednym z trzystu  nagrodzonych został uczeń 

Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Ujeździe Dominik Biernacki, który uczestniczył w 

uroczystości razem z rodzicami i przedstawicielem szkoły.  

 

9 marca 2017 

9 marca Weronika Ogaza, Julia Pawletko i Ania Michalska reprezentowały naszą szkołę w VI 

edycji konkursu "Chemiczna Głowa". Konkurs organizuje Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja 

Reja w Sławięcicach – dawne technikum chemiczne. Dziewczyny musiały indywidualnie 

sprawdzić się w części pisemnej, a następnie grupowo w części laboratoryjnej. 

Uczestniczkom towarzyszyła 5-osobowa grupa kibiców z naszej szkoły. Wszystkie drużyny 

otrzymały upominki.  

15 marca 2017 

   Uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej  ZGS  9 marca w Strzelcach Opolskich brali 

udział w turnieju piłki nożnej  „ Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” organizowany 

przez PZPN. W turnieju brało udział 9 najlepszych drużyn z naszego powiatu. Rywalizacja 

była bardzo zacięta; nasza drużyna po czterech wygranych i jednym zremisowanym meczu 

ostatecznie zajęła drugie miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.   Skład 

drużyny: Wiktor Pora, Jakub Chwastek, Marcel Burzan, Marcel Kampka, Michał Schreiber, 

Piotr Kasznia, Jakub Kudla, Maksymilian Suhs, Mateusz Kołodziejczyk, Alan Liske.  
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Uczniowie V i IV klasy U-12 podobnie jak ich młodsi koledzy brali udział w XVII edycji 

turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” organizowany przez PZPN. Turniej 

odbywał się  w Strzelcach Op. gdzie wystartowało 12 najlepszych drużyn chłopców z naszego 

powiatu. Po zaciętych meczach wygranych i przegranych nasza drużyna ostatecznie 

uplasowała się w środkowej części tabeli. Turniej przeprowadzony został bardzo sprawnie, a 

najważniejsza była dobra zabawa i gra „fair -play. Gratulujemy młodym piłkarzom i życzymy 

dalszych sukcesów. 

 

21 marca 2017 

To pytanie od dłuższego czasu z pewnością nurtuje większość uczniów klas 

III gimnazjum. Chcąc pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na to bardzo ważne pytanie naszej 

gimnazjalnej młodzieży w dniu 22 marca 2017 r. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym 

zorganizowano IX Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych, na którą zostali zaproszeni 

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kędzierzyńsko  - kozielskiego oraz 

strzeleckiego. Dla gimnazjalistów była to wyjątkowa okazja do bezpośredniego zapoznania 

się z ofertą edukacyjną, zawodową poszczególnych szkół. Przybyli goście prezentowali 



uczniom swoje oferty, między innymi przedstawiając prezentacje multimedialne,  prowadząc 

bezpośrednie rozmowy i dyskusje z uczniami. Wraz z dyrektorami i nauczycielami 

poszczególnych szkół przyjechali również absolwenci gimnazjum, którzy bardzo wiarygodnie 

przedstawiali gimnazjalistom oferty szkół do których obecnie uczęszczają. Uczniowie 

otrzymali ulotki, które już „na spokojnie” będą mogli przeanalizować w domu i wspólnie z 

rodzicami podjąć ostateczną i bardzo ważną dla nich decyzję, związaną z wyborem 

odpowiedniej dla każdego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. 

27 marca 2017 

Dnia 27 marca 2017 r klasy 3a i 3b  wraz z opiekunami  uczestniczyły w niesamowitym 

wydarzeniu teatralnym Rewia na lodzie pt.” Królowa Śniegu” Moskiewska grupa artystów 

zaprezentowała fantastyczne, baśniowe widowisko dla dzieci oparte na motywach baśni 

autorstwa H. Ch. Andersena.  Uwagę naszą zwróciła doskonała i oryginalna warstwa 

muzyczna oraz choreografia pełna popisów indywidualnych zawierających trudne elementy 

jazdy figurowej na lodzie, bogata warstwa scenograficzna, a zwłaszcza wspaniałe kostiumy, 

dekoracje, światła oraz efekty pirotechniczne. 

Pełni wrażeń po spektaklu udaliśmy się na ciepły posiłek do Mac Donalda, po czym 

zadowoleni wróciliśmy do szkoły.  

 

30 marca 2017 

30 marca 2017 roku w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbył się 

powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”. Do tego etapu zakwalifikowała się  trzyosobowa grupa z gimnazjum w składzie 

Marta Mendla, Dominika Ogaza, Dominik Biernacki a w kategorii szkół podstawowych Julia 

Bednarek. Po trudnych zmaganiach turniejowych Julia zajęła III miejsce. Gratulujemy! 

29 marca  2017 roku  uczniowie gimnazjum Zespołu Gimnazjalno –Szkolnego  w 

Ujeździe mieli możliwość zwiedzenia Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau   w 

Oświęcimiu . Była to niecodzienna lekcja historii. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 

słuchali tego, co mieli do powiedzenia przewodnicy oprowadzający po Miejscu Pamięci  i 



Muzeum  naszą grupę. Mogli na własne oczy zobaczyć miejsce, gdzie hitlerowcy realizowali 

planową akcj eksterminacji ludności z krajów przez nich podbitych. Wyjazdy  do Oświęcimia 

i Brzezinki  odbywają się w każdym roku szkolnym i są jednym z modułów składających się 

na innowację „Spotkania z historią”, która realizowana jest  w naszej szkole. Dziękujemy 

organizatorom i opiekunom wyjazdu 

5 kwietnia 2017 

Gdy rozpoczyna się wiosna, w naszej szkole trwają wieloetapowe imprezy związane ze 

Świętem Ziemi.  Jedną z nich są konkursy recytatorskie przeprowadzane w trzech kategoriach 

wiekowych: klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej. Tegoroczny 

konkurs przebiegał pod hasłem: „Piękna nasza Polska cała”. Udział w nim wzięło prawie 40 

uczniów, a poziom był bardzo wysoki. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone na majowym 

apelu zorganizowanym z okazji Święta Ziemi. Oto lista zwycięzców 

 

21 kwietnia 2017 

21 kwietnia w naszej szkole odbył się półfinał wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu 

Czytelniczego Wielka Liga Czytelników. Najlepsi czytelnicy zmierzyli się z testami 

sprawdzającymi znajomość dwóch książek: dla klas 1-3 był to „Bohaterski miś” Bronisławy 

Ostrowskiej, natomiast dla uczniów klas 4-6 był to „Tomek na Czarnym Lądzie” Alfreda 

Szklarskiego. Oprócz naszych reprezentantów, gościliśmy w szkole również dzieci z Malni 

oraz Bodzanowa. Testy rozwiązywano drużynowo w czasie 70 minut. Ich prawidłowość 

sprawdzana jest w Katowicach. Wyniki pojawią się na stronie Wielkiej Ligi Czytelników do 

dnia 27 kwietnia. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników. Finał konkursu już w maju! 



 

26 kwietnia 2017 

Anna Michalska z klasy II A i Michael Woźnica z klasy III A to tegoroczni finaliści 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Aby uzyskać ten tytuł uczestnik etapu 

wojewódzkiego musi uzyskać 50% punktów możliwych do zdobycia. Ania z geografii 

uzyskała 77 %,  a Michael z języka niemieckiego 79,5%.  GRATULUJEMY  

 

8 maja 2017 

8 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe odbył się etap gminny XXIII 

Międzygminnego Konkursu Ortograficznego o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich. Do 

rywalizacji o miano najlepszego ucznia z ortografii stanęło dziesiecioro uczestników ze szkół 

w Ujeździe, Jaryszowie i Olszowej. Z czworga reprezentantów ujejskiej podstawówki do 

finału konkursu przeszły dwie uczennice klasy szóstej: Julita Siuta i Alicja Wilk. Gratulacje! 

Jeśli chodzi o poprawną pisownię, dziewczyny nie mają sobie równych w naszej szkole. 

Kolejne rozgrywki już 22 maja w Piotrówce. 



9 maja 2017 

Maj to miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu. Temat ten jest realizowany na lekcjach 

języka polskiego zarówno w klasach starszych jak i młodszych. Wykorzystując stosowną 

okazję chętni uczniowie klasy 3b zorganizowali spotkanie poczytajowe połączone z 

prezentacją multimedialną. Zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom wybrane wiersze 

Juliana Tuwima, znane i uwielbiane przez każde pokolenie. Uczniowie z zaciekawieniem 

wysłuchali czytanych utworów, które opisują jakiś fragment rzeczywistości, a wiele z nich ma 

ukryty morał lub przesłanie. Między innymi, słuchając wiersza o słoniu Trąbalskim, mogli się 

przekonać, czy lepiej jest pamiętać, czy zapominać o swoich sprawach. Natomiast przygody 

pana Hilarego są przykładem na to, że działanie w panice nie tylko nie prowadzi do 

zamierzonego skutku, ale powoduje po drodze wiele komplikacji i kłopotów.     Miejmy 

nadzieję, że kultura czytelnicza uczniów dzięki podejmowanym tego typu akcjom będzie się 

rozwijała i owocowała w przyszłości. A jak ważny jest kontakt i czas spędzony z książką nie 

trzeba chyba nikogo przekonywać.. 

 

14 maja 2017 

W dniach 10-12 Maja uczniowie wraz z wychowawcami klas IV, V, VI  wybrali się na 

wycieczkę szkolną „ skarby Kotliny Kłodzkiej”. Pierwszym dniu wycieczki uczniowie 

zwiedzali podziemnne Miasto Ossówka , Polanicę Zdrój. Wieczorem w ośrodku odbyła się 

prelekcja na temat poruszania się po górach, oraz udzielanie I pomocy medycznej. W drugim 

dniu wycieczki zwiedzaliśmy Park Narodowy Gór Stołowych, gdzie podczas pieszej 

wycieczki weszliśmy na szlak turystyczny wiodący przez skalne labirynty Błędnych Skał. 

Następnie udaliśmy się do miejscowości Kudowa Zdrój, gdzie zwiedzaliśmy miasto, oraz 

kaplicę czaszek w Czernej. Również udaliśmy się do Parku Zdrojowego w Dusznikach Zdrój. 



Wieczorem w ośrodku odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. W  trzecim dniu wycieczki 

w drodze powrotnej do domu zwiedzaliśmy starówkę Kłodzka, Twierdzę Kłodzka. 

 

22 maja 2017 

„Uroki Katalonii” – pod takim hasłem przewodnim uczniowie Zespołu Gimnazjalno-

Szkolnego udali się na wycieczkę szkolną w dniach 12-19 maja 2017 r. Pierwszym etapem tej 

peregrynacji był Strasburg – stolica Alzacji. Na wszystkich wywarł niesamowite wrażenie i to 

nie ze względu na Parlament Europejski, lecz dzielnicę nazywaną „małą Francją” z 

unikatowymi domami szachulcowymi oraz imponującą katedrą Notre-Dame z czerwonego 

piaskowca oraz wciąż działającym zegarem astronomicznym. W jednej z najstarszych części 

Strasburga, pamiętającej czasy rzymskie, znajduje się pomnik Gutenberga, który przebywał w 

Strasburgu w latach 1434 – 1444. Powstały w 1840 roku pomnik ufundowany został na 

pamiątkę zbliżających się obchodów wynalezienia druku. Rzeźba  przedstawia Gutenberga 

dzierżącego stronę z Biblii, na której widnieje napis: „Et la lumičre fut” - I stała się jasność. 

Następnego dnia zwiedzanie rozpoczęliśmy od Pont Du Gard – jednego z najlepiej 

zachowanych rzymskich akweduktów. W 1985 r. akwedukt wpisano na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Miłą ciekawostką okazał się fakt, że niektóre sceny filmu „Quo 

Vadis”  w reżyserii Jerzego Kawalerowicza były kręcone właśnie tutaj! Kolejnym ciekawym 

miastem okazała się hiszpańska Girona, a spacer malowniczymi, średniowiecznymi uliczkami 

starego miasta, w którym akurat odbywał się festiwal kwiatów, dostarczył niezapomnianych 

wrażeń. Wieczorem dotarliśmy do Hotelu Samba w Lloret de Mar. Nazajutrz, po obfitym 

śniadaniu, udaliśmy się krętą, ale bardzo malowniczą drogą do sanktuarium Katalonii – 

Montserrat, klasztoru z posągiem Czarnej Madonny. Następnie ruszyliśmy na podbój 

Barcelony, której zwiedzanie zaczęliśmy od legendarnego stadionu równie legendarnej 

drużyny futbolowej FC Barceolna -  Camp Nou. Dla wszystkich uczestników było to 

ogromne przeżycie! Ale Barcelona to także stare miasto z Placem Królewskim, tereny 

wystawowe z Placem Hiszpańskim i Pałacem Narodowym oraz niesamowita architektura 

Antonio Gaudiego –Sagrada Familia oraz Park Guell. Piąty dzień był dniem zasłużonego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1985
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO


wypoczynku i relaksu na plaży na brzegu Morza Śródziemnego, w trakcie kąpieli mogliśmy 

liczyć na pomoc „Słonecznego Patrolu” (patrz zdjęcie). Ale wcześniej po krótkim rejsie 

statkiem zobaczyliśmy urokliwą nadmorskie miasteczko Tossa de Mar. W przedostatnim dniu 

naszej wycieczki zwiedziliśmy miasto papieży, czyli Awinion, a w nim słynny most Świętego 

Benezeta (przy czym okazuje się, że nie ma takiego świętego…), na którym „Tańczą 

panowie, tańczą panie…”. Ostatni dzień wycieczki upłynął na zabawie w Europa - Park w 

Niemczech: w wesołym miasteczku jest aż 13 rollercoasterów (nasze ulubione to: Silver Star, 

Blue Fire, Euro Mir, Wodan Timburcoaster, Arthur), 9 typowo wodnych przejażdżek, a także 

wiele innych ekscytujących atrakcji. Po takich przyjemnościach udaliśmy się w stronę 

Ujazdu, bo wszystko co miłe, kiedyś się kończy 

 

22 maja 2017 

Klasy 3a i 3b były na wycieczce w Rudach gdzie znajduje się kolejka wąskotorowa. 

Największą atrakcją kolejki jest zabytkowa stacja w Rudach, będąca największą stacją na 

całej byłej linii wąskotorowej z Gliwic do Raciborza. Kolejka kursuje na dwóch odcinkach: 

dwukilometrowym Rudy - Paproć oraz czterokilometrowym Rudy - Stanica. Na terenie stacji 

znajduje się również dziecięcy park liniowy, punkt gastronomiczny oraz makiety kolejowe ze 

wszystkich tych atrakcji skorzystali nasi uczniowie.  



 

29 maja 2017 

Wizyta na królewskim szlaku”- taką nazwę nosiła trzydniowa wyprawa, w którą udała się 

klasa 5a i 6b. Rozpoczęła się 24 maja od pobytu w Krakowie. Najpierw był spacer Drogą 

Królewską wiodącą przez Pomnik Grunwaldzki, Barbakan, Bramę Floriańską, ul. Floriańską, 

ul. Kanoniczą, Dom Jana Długosza, Rynek Główny – Sukiennice. Następnie zwiedzono 

Wzgórze Wawelskie – Katedrę, Groby Królewskie, dziedziniec zamkowy.  Niezaprzeczalnie 

najbardziej fascynującym punktem wycieczki w tym dniu był rejs po Wiśle łodziami 

wikingów. Odpoczynek uczestnikom zapewnił świetny ośrodek znajdujący się na 

przepięknych wzgórzach Wieliczki. Ten pełen wrażen dzień zakończyło szkolenie dotyczące 

pierwszej pomocy. Kolejnego dnia zaplanowano pobyt w Bochni. Wszystko zaczęło się od 

wizyty na bocheńskim rynku. Później nastąpiła prelekcja w Muzeum Motyli i opowieści o 

czasem niezwykle dziwacznych zwyczajach tych owadów. Następnie pałaszowano 

rewelacyjną pizzę w przytulnej restauracji, by wreszcie zjechać 200 metrów w podziemia 

kopalni soli. Legendę o pierścieniu św. Kingi, historię kopalni oraz pracę górników 

prezentowała przewodniczka oraz hologramy wyświetlane na ścianach podziemnego szybu. 

Dzień zakończył się ogniskiem. Ostatni dzień wyprawy spędzono w jednym z 

najpiękniejszych miejsc w Polsce- Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Swoje królewskie 

wrota otworzył zamek na Pieskowej Skale, a wielkością i pięknem oczarowała Maczuga 

Herkulesa. Dużo wrażeń dostarczyło wejście na punkt widokowy Pustyni Błędowskiej 

(jedyna pustynia w Europie). Ostatnim etapem podróży było zwiedzanie terenu wokół 111-

metrowej wieży radiostacji w Gliwicach (najwyższa drewniana wieża nadawcza na świecie). 

W piątkowy wieczór zakończono tę fascynującą wycieczkę.  



 

29 maja 2017 

  W dniu 29 maja 2017 r. w szkole podstawowej zorganizowano Dzień Otwarty dla 

przyszłych pierwszoklasistów. Przybyłych gości powitała pani dyrektor  i zapewniła, że 

szkoła to nie tylko nauka, ale też wspaniała zabawa. Pani pedagog nadmieniła natomiast, 

że dzieci w szkole na pewno będą czuły się bezpiecznie, a wszyscy pracownicy zatroszczą się 

o miłą, życzliwą atmosferę. Po krótkiej części oficjalnej zaciekawione przedszkolaki 

obejrzały krótką cześć artystyczną. Wybrani uczniowie klasy 3b zaprezentowali niektóre 

wiersze Juliana Tuwima, zaś ich koledzy z klasy 3a recytowali wiersze dla dzieci po 

niemiecku. Następnie przyszli uczniowie obejrzeli występ taneczny wszystkich 

trzecioklasistów. Kolejnym miejscem i niewątpliwą atrakcją była sala gimnastyczna, gdzie 

każde dziecko pod czujnym okiem nauczycieli mogło  sprawdzić swoje umiejętności 

sprawnościowe na  specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Na zakończenie sześciolatki i 

siedmiolatki udały się do klasy, gdzie oczekiwała ich przyszła wychowawczyni. Dzieci 

usiadły do ławek i mogły wykazać się zdolnościami plastycznymi a starsze  koleżanki 

i  koledzy chętnie im pomagali. Dzieci zadowolone i w dobrych  humorach wróciły do 

swojego przedszkola. 

 



30 maja 2017 

30 maja 2017 r. uczniowie klasy czwartej  z naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę 

rowerową. Cele tego egzaminu to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, 

kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie 

podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka 

transportu, a także rekreacji i sportu. Uczniowie, którzy wcześniej zdali ustny egzamin 

teoretyczny, spróbowali swych sił podchodząc do egzaminu praktyczne. W części praktycznej 

uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą jazdę po 

łukach, wykonywanie manewrów: skręcanie w prawo, skręcanie w lewo, zawracanie, 

omijanie przeszkód, zatrzymanie, płynne ruszanie z miejsca jazda wytyczonym pasem bez 

najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w 

określonym miejscu. Wszystkie osoby, które zdecydowały się zdawać egzamin stały się 

szczęśliwymi posiadaczami karty rowerowej. 

 

31 maja 2017 

Agata Kocur, uczennica klasy trzeciej naszego gimnazjum awansowała do finału 

Wojewódzkiego Konkursu o Samorządzie Terytorialnym. W trakcie konkursu pomyślnie 

przeszła wstępne eliminacje i awansowała do ścisłego finału. Ostatecznie zajęła 11 miejsce w 

województwie.  Gratulujemy jej tego sukcesu. 

W rozegranych w Strzelcach Opolskich Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych wzięło 

udział 7 uczniów naszego gimnazjum. 

Małgorzata Rataj – wygrała bieg na 300m i zajęła 3 miejsce w bieg na 100m  

Marcin Sładek – zajął 3 miejsce w biegu na 1000m  

Małgorzata Rataj będzie reprezentowała naszą szkołę w zawodach wojewódzkich.  

 



2 czerwca 2017 

2 czerwca 2017r. obył się II GMINNY SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA. Uczniowie 

Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Ujeździe, Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie i 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej spotkali się na stadionie sportowym w Ujeździe, 

żeby podczas różnych zabaw i sportowej rywalizacji mile spędzić ten dzień. Konkurencje 

były przygotowane dla klas I - III szkoły podstawowe, IV – VI szkoły podstawowe i I – III 

gimnazjum. Odbyły się mecze piłki nożnej i w ringo. Najaktywniejsze klasy i uczniowie 

otrzymali dyplomy i nagrody, w tym piłki do siatkówki i do nożnej. Na zakończenie odbył się 

wspólny taniec wszystkich uczestników tzw. „Belgijka”. Podczas zawodów nie zabrakło 

atrakcji towarzyszących.. Pogoda była przepiękna, a impreza bardzo udana.   

5 czerwca 2017 

Ranczo „Baranówka” to cel wycieczki uczniów z klasy 1, 2a i 2b. Położony malowniczo na 

skraju lasu ośrodek jeździecki zagwarantował dzieciom dużo atrakcji. Wśród nich znalazło 

się: strzelanie z łuku, chodzenie po taśmie rozpiętej pomiędzy drzewami, budowanie wieży ze 

skrzynek, przejażdżka na koniu, a także marsz na orientację po lesie zakończony 

znalezieniem ukrytego w ziemi skarbu.  Wycieczka zakończyła się wspólnym pieczeniem 

kiełbasek. 

 

23 czerwca 

23 czerwca, w piątek, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Pani 

Dyrektor wręczyła nagrody i świadectwa wyróżniającym uczniom oraz życzyła wszystkim 

wspaniałych wakacji. 

 

 

 


