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Łącznicy biblioteczni 
 

We wrześniu w naszej szkole w każdej z klas  IV  - 
VI odbyły się wybory klasowego łącz-
nika bibliotecznego. Łącznik wchodzi 
w skład samorządu klasowego podobnie 
jak przewodniczący, jego zastępca czy 
skarbnik. Do zadań łączników biblio-
tecznych należy: dostarczanie i zwrot 
wszystkich materiałów bibliotecznych 
wypożyczonych  do klasy na lekcje,  

przekazywanie wychowawcy informacji dotyczą-
cych czytelnictwa w klasie.           
W roku szkolnym 2012-2013 łącznikami biblio-
tecznymi są:  
IVa  - Emilia Piątek,             IVb - Julia War zecha 
          Michał Oronowicz                Martyna Piątek                                                     
V    -  Aleksandra Wilk,  
           Paulina Biber         
VIa - Aleksandra Gorgosz, VIb - Michał Wan-
tuch, 

     Jakub Kotucz                       Nikola Lucyga         

SPOTKANIA Z RODZICAMI 
w roku szkolnym 2012/2013 

  
12.09.2012 r. - godz.16.00 -  spotkanie ogólne   

z Dyrektorem szkoły 
                        - godz.16.30 - klasy I - VI - spo-

tkanie z wychowawcą  
15.11.2012 r. - godz.16.30 - klasy I - III - spotka-

nie z wychowawcą  
                       - godz.16.30 - klasy IV - VI - spo-

tkanie z wychowawcą  
24.01.2013 r. - godz.16.30 -klasy I - III- spotkanie    

z wychowawcą 
                        - godz.16.30 - klasy IV - VI - spo-

tkanie z wychowawcą 
25.04.2013 r. - godz.16.30 - klasy I - III - spotka-

nie z wychowawcą  
                        - godz.16.30 - klasy IV - VI - spo-

tkanie z wychowawcą    
 

Oprócz spotkań wymienionych w w/w harmonogramie 
rodzice mogą spotykać się z nauczycielem   

w ramach konsultacji indywidualnych w terminach:  
9.10.2012 r. - godz.15.30 do 16.30 
18.12.2012 r. - godz.16.30 do 17.30 
20..03.2013 r. - godz.16.30 do 17.30 
21..05.2013 r. - godz.16.30 do 17.30 

 
Terminy konsultacji mogą ulec zmianie - informa-

cje przekazywane będą z tygodniowym wyprzedze-
niem. 
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Imię 
i nazwisko 

Cher Lloyd 

Data i miejsce 
urodzenia 

28 lipca 1993 

Pochodzenie Wielka Brytania 
  

Instrument Nie ma 

Gatunek pop, Hip Hop, R&B  

Zawód piosenkarka 

Aktywność The X  Factor 

Pierwszy sin-
giel 

Swagger Jagger  

 
 
 
 

Po zakończeniu edycji The X Factor Lloyd podpisała kontrakt z wytwórnią płytową 
Syco. Debiutacki album ukazał się 7 listopada 2011 roku. 

Cher Lloyd - angielska piosenkarka i autorka tekstów, która zyskała sukces 
dzięki udziale w siódmej edycji brytyjskiego programu telewizyjnego   
The X Factor. Dnia 13 sierpnia 2011 roku pierwszy singel "Swagger Jagger" 
zadebiutował na 1 miejscu UK Singles Chart. Cher, mająca romskie korzenie (ze 
strony matki), mieszka w Malvern z rodzicami Darrenem i Diną oraz trójką młod-
szego rodzeństwa, bliźniakami: bratem Joshem, i siostrami Sophie i Rosie. Cher 
uczęszczała do kilku różnych szkół w Malvern, w tym Chase i Dyson Perrins CE 
Sports College, gdzie studiowała sztuki teatralne w 2009 roku. 

J.M 
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Sprawdź siebie!  
J.K 
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29 września obchodzono Dzień Głośnego 
Czytania, który został ogłoszony przez Polską 
Izbę Książki w 2001 roku. Z tej okazji 28 
września w odświętnej bibliotece naszej 
szkoły po raz 
pierwszy zor-
ganizowano 
taki dzień. W 
tym dniu na 
czytelników 
czekali bajko-
wi  i baśniowi 
przyjaciele. 
Młodsi ucz-
niowie chętnie słuchali tekstu czytanego przez 
ich starszych kolegów. Sami również głośno 
czytali bajki o „Kocie w butach", „Jasiu i Mał-
gosi" oraz „Czerwonym Kapturku". Ponadto 
uczestników spotkania zachęcono 
do  przeglądu  czasopism, jakimi  dysponuje 
biblioteka. Spotkanie upłynęło w przyjaznej  i 
wesołej atmosferze zakończonej niespodzian-
ką w postaci cukierków. Spotkania takie jak te, 
mają ogromne znaczenie. Nie od dziś, bowiem 
wiadomo, że nic tak nie rozwija wyobraźni, nie 
poprawia pamięci i nie wzbogaca słownictwa 
jak bajki i baśnie czytane na głos. 

      
Witam wszystkich! 

Za nami pierwszy miesiąc nau-
ki w roku szkolnym 2012/2013. La-
to, wakacje są już wspomnieniem. 
Mamy złotą polską jesień. Liście na 
drzewach i krzewach mienią się róż-
nymi kolorami od zielonego przez 
żółty, pomarańczowy, czerwony, bor-
dowy, brązowy.  

Spadają kasztany i żołędzie. 
K w i t n ą  w r z o s y .                                
W lasach jest dużo grzybów. Dni są 
coraz krótsze i chłodniejsze. A co u 
nas…? 

Październik 2012 
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Londyn (ang. London) – miasto w południo-
wo-   wschodniej części Wielkiej Brytanii, stoli-
ca tego państwa, a także stolica Anglii. Poło-
żony nad Tamizą, jest trzecim największym 
miastem Europy (po Moskwie i Stambule, 
przed Paryżem), jest także największym mia-
stem Unii Europejskiej. Liczba mieszkańców 
Londynu wynosi ok. 7,8 mln (2010 r.) na ob-
szarze 1 607 km². 
 
London- a town in the southeastern part of 
the United Kingdom, the capital of the coun-
try, as well as the capital of England. Located 
on the Thames, is the third largest city in Eu-
rope (after Moscow and Istanbul, before Par-
is), is the largest city in the European Union. 
London's population is approximately 7.8 mil-
lion (2010) in the area   
of 1 607 km ². 

Spacer po Londynie 
Walk around London 

 

Państwo  Wielka Bry-
tania 

Kraj  Anglia 

Region Wielki Londyn 

Burmistrz Boris Johnson 

Powierzchnia 1572 km² 

Country  Unitet 

Country  England 

Region Greater London 

Mayor Boris Johnson 

Area 1572 km² 

L.J 
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3 września 
 

Chociaż wrzesień to pierwszy miesiąc szkoły to wydarzyło się już wiele interesują-
cych rzeczy. Dnia 3 września 2012 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uczniowie przy-
byli do szkoły w strojach galowych, odbył się w tym dniu uroczysty apel dla uczniów 

klas II-VI. W tym czasie uczniowie dwóch klas pierw-
szych otrzymali 
„rogi obfito-
ści” ze słody-
czami, zwane na 
Ś l ą s k u 
„tytami”. Po 
wręczeniu kolo-
rowych tyt od-
była się msza 

święta dla wszystkich uczniów. 

 

9 września 
    
W Ujeździe dnia 9 września odbyło się Święto Dziękczynienia czyli Dożynki Gminne 
2012. Jest to największe święto rolnicze w roku, 
podczas którego dziękuje się za udane plony. Tra-
dycyjnie podczas dożynek naszą szkołę reprezen-
towali uczniowie klas I-VI. Barwny korowód do-
żynkowy przemaszerował z rynku, ulicami Ujazdu 

do parku. W parku 
było wiele atrakcji 
m.in. pieczenie 
chleba, jazda na 
byku, karuzele i 
wiele licznych wy-
stępów. Odbył się też konkurs na najładniejszą koronę 
dożynkową oraz korowód. 
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Na lekcji  religii:  
- Kto z was, chciałby iść do nieba? Wszystkie dzieci podnoszą ręce do   
  góry. Tylko Jaś siedzi bez ruchu.  
- A ty, mój chłopcze - pyta ksiądz - nie chcesz iść do nieba?  
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że po lekcjach szybko wrócę   
  do domu. 

Mama pyta się swego synka:  
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  
- Jak na komisariacie:   
  ciągle mnie wypytują,   
  a ja o niczym nie wiem. 

 

Kubuś Puchatek przybiega do Prosiaczka i mówi:  
- Wiem co się z Tobą stanie jak dorośniesz...  
- A co, czytałeś mój horoskop?  
- Nie, książkę kucharską. 
 
 

Jasio opowiada o swoich wrażeniach z pobytu w indiańskiej wiosce: 
- I poznałem wodza Wielkie Światło i jego dwóch synów. 
- A jak się nazywali??? 
- Włącznik i Wyłącznik 

J.K 
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W.W 
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Niemcy to państwo federacyjne położone w Europie, będące członkiem Unii Euro-
pejskiej, G8, ONZ oraz NATO. Stolicą Niemiec jest Berlin (przed połączeniem z NRD 
było nią Bonn, obecnie noszące tytuł miasta federalnego). Językiem oficjalnym jest 
język niemiecki. 

Niemcy leżą między Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim na północy, Alpami na 
południu, rzeką Ren na zachodzie i Odrą na wschodzie. Graniczą na północy z Da-
nią, na wschodzie z Polską i Czechami, na południu z Austrią i Szwajcarią, a na za-
chodzie z Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią. Państwo niemieckie jest fede-
racją złożoną z 16 krajów związkowych (landów). 

A.G i W.P 
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  Real Madryt jest uznawany za jedną z najlepszych 
drużyn świata. Klub został założony w 1902.r drużyna 
nosi przydomek Królewscy. Barwa drużyny to biel, sta-
dion nosi nazwę Santiago Bernabeu. Grały tam jedne z 
największych gwiazd światowej piłki np. Cristiano Ro-
naldo, Iker Casillas, Ronaldo, Kaka.. 

Stadion 
W 1943 roku prezydentem Realu został Santiago Ber-
nabeu. Jednym z priorytetowych planów nowego pre-
zydenta, była budowa nowego, dużego stadionu. Do-
tychczasowy stadion Chamartin, był juz zdecydowanie 
za mały. W 1945 roku pełną parą ruszyła budowa no-
wego obiektu. Nowy stadion był gotowy juz dwa lata 
później. Inauguracją był mecz z portugalskim klubem 
Os Belenenses 14 grudnia 1947 roku..    

M.D 

 
Urząd Miasta i Gminy Ujazd 
 
Nasz urząd znajduje się na ulicy 
Sławięcickiej 19. Leży przy drodze   
krajowej nr 40. 
 
URZĄD MIEJSKI W UJEŹDZIE 
47-143 Ujazd 
ul. Sławięcicka 19 
tel. (077) 4637037; (077) 4048750 
fax (077) 4637081;(077) 4048763 
e-mail: umig@ujazd.pl 
www.ujazd.pl 
NIP 756-10-05-056 

M.K 
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Odbyła się z okazji Dnia Chłopaka dysko-

teka szkolna dla uczniów klas IV-VI, która 

zaczęła się o godzinie 13.30 i trwała do go-

dziny 17.00. Opiekunem i organizatorem za-

bawy byli Magdalena Majewicz oraz Marcin 

Napieracz.  DJ dyskoteki  był Piotr Osad-
nik. Uczniowie bardzo dobrze się bawili i 

tańczyli do samego końca przy dyskotekowej 

muzyce.  

Str. 5 

13 września  
 

Odbyła się pogadanka dla 
uczniów klas I-III na temat bez-
pieczeństwa w ruchu drogo-
wym. Policjanci  przygotowali 
dla dzieci krótkie filmiki oraz 
zdjęcia, które przypomniały naj-
młodszym uczniom, jak bez-
piecznie przechodzić przez uli-
cę, jak reagować na zaczepki 
nieznajomej osoby, jak zacho-
wywać się, gdy są same w do-
mu. Na zakończenie spotkania 
dzieci otrzymały kolorowanki z 
przykładami bezpiecznego za-
chowania się w różnych sytua-
cjach. 

14 września  
 

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły przystępują 
d o  o g ó l n o p o l s k i e j  k a m p a n i i   
      „Sprzątanie Świata - Polska 2012" 

W tym roku termin 
ogólnoświatowej 
a k c j i 
„Clean  up  the 
Word” przypada 
na 14-16 wrze-
śnia. Jej głównym 
organizatorem jest 
Fundacja Nasza 
Ziemia. W dniu 14 września  uczniowie z klas I – 
VI sprzątali wyznaczone ulice wraz z wychowaw-
cami. Motywem przewodnim akcji sprzątanie 
świata jest likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, 
których w naszej miejscowości nie brakuje. Po za-
kończeniu akcji pełne worki śmieci zgromadziliśmy 
za budynkiem szkoły. 

N.T i J.J 


