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Kolorowych jajeczek, 

rozczochranych owieczek, 
rozkicanych króliczków, 
pyszności w koszyczku, 

a przede wszystkim 
mokrego ubrania 

w dniu wielkiego lania! 
 

Życzy: Samorząd uczniowski 

 
UWAGA!! 

Dwuletnia Lena Glomb, córka naszej byłej uczennicy Anny Kadur, choruje na ostrą białaczkę. Jest 
pod opieką fundacji „Iskierka”, ale my również możemy jej pomóc. Samorząd szkolny organizuje 
zbiórkę pieniędzy, do której przyłącza się nasza gazetka KONTAKT. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
tego wydania zostaną przeznaczone na leczenie Leny.  
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3 marca 2015 
W bieżącym roku szkolnym w Zespole Gimnazjalno-
Szkolnym w Ujeździe dla uczniów gimnazjum realizowany 
jest projekt pod nazwą „Stawiamy na wiedzę”. Jednym z za-
dań projektu jest utworzenie „SzOK- Szkolnego Ośrodka Ka-
riery”, mającego na celu rozszerzenie oferty zespołu o zagad-
nienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-
zawodowym. W ramach tego działania w gimnazjum realizo-
wane są warsztaty oraz zajęcia aktywizujące w zakresie do-
radztwa edukacyjno-zawodowego, zajęcia z przedsiębiorczo-
ści, indywidualne spotkania i konsultacje z uczniami klas III.   
W dniu 27.02.2015 r. dla  uczniów klas III gimnazjum zorga-
nizowano wyjazd na Opolskie Targi Edukacyjne EDU-Opole. 
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół publicznych i prywatnych 
z województwa opolskiego na różnych poziomach nauczania, jak również wyższych uczelni z całej Pol-
ski. Wzięli udział w warsztatach, zajęciach dla młodzieży, niecodziennych pokazach na scenie głównej, 
np.: pokaz Street Workout - Eagel Force Opole, zajęcia taneczne animatorów, „Face the challenge gu-
izzzz”, występ mażoretek, zumba, pokaz studniówkowy, pokaz fryzjerski, zajęcia taneczne animatorów i 
wiele innych.  Podziwiali oferty ponad 70 wystawców z całej Polski.  
 
2 marca 2015  
W dniu 2 marca 2015r klasy I a, I b, V ,VI a, VI b  wraz z opiekunami wyjechali n a kolejną wycieczkę w 

ramach projektu FŚNiT . Tym razem do Parku Nauki i 
Rozrywki w Krasiejowie. Przekraczając próg Parku Na-
uki i Ewolucji Człowieka rozpoczęliśmy uczestniczenie 
w niezwykłym zdarzeniu. Zostaliśmy wplątani w zawiłe 
losy Świata. Staliśmy się świadkami fascynujących prze-
mian i dołączyliśmy do wybranego grona podróżników 
w czasie – temponautów! Nasz przygoda zaczęła się 66 
milionów lat temu, kiedy życie na Ziemi niemalże zosta-
ło zgładzone. Technologia cyfrowa i rzeczywistość fi-
zyczna zmieszały się tam w takim stopniu, że mieliśmy 
trudność w ich odróżnieniu. Dla wzmocnienia zjedliśmy 
pyszne śniadanie. Pierwszym etapem naszej podróży był 
hol główny – poczekalnia. Kolejny etap to prom ko-
smiczny.  Tu rozsiedliśmy się wygodnie i rozkoszowali-

śmy się naszym pierwszym lotem w Kosmos. Przez wizjery promu widzieliśmy oddalający się dok, aż do 
osiągnięcia orbity wokółziemskiej. To ważny moment, właśnie wtedy przenieśliśmy się w czasie o milio-
ny lat. Następnie zadokowaliśmy do stacji orbitalnej – wehikułu czasu .Okazało się że wszystko, co naj-
lepsze dopiero przed nami. Następnym etapem był wehikuł czasu. Znajdując się w wehikule czasu prze-
strzegaliśmy reguł zapewniających synchronizację w czasie i komfort zwiedzania. Potem była Wystawa 
Świadectwa Ewolucji. Tu dowiedzieliśmy się czym jest ewolucja, oglądnęliśmy niezwykłą galerię małp i 
małpiatek, a także przodków człowieka. Ekspozycja „Grobowiec” – tu spotkaliśmy się z czymś naprawdę 
niezwykłym. Zobaczyliśmy tu rekonstrukcję grobu książęcego pochodzącego z czasów kultury przewor-
skiej.  Ekspozycja „Rozwój narzędzi” – poznaliśmy jak powstało jedno z najważniejszych narzędzi czło-
wieka – nóż, od tych najbardziej prymitywnych aż do współczesnych.   



Str. 3 

16 lutego 2015  
„Szkoła powinna być miejscem, w którym ucznio-
wie kształtują umiejętności niezbędne w późniejszej 
edukacji i życiu zawodowym”. Jedna z metod nau-
czania, strategia „Uczymy innych”,  pozwala ucz-
niom rozwijać umiejętność jasnego formułowania i 
przekazywania myśli, planowania wypowiedzi oraz 
panowania nad stresem, co jest niezwykle cenne i 
przydatne w życiu. 
Uczestnicy tegorocznej edycji „Szkoły z Klasą 2.0” 
mieli możliwość realizowania tej strategii. Na lek-
cjach języka polskiego, niemieckiego i angielskiego 
wybrani uczniowie wcielali się w rolę nauczycieli i 
prowadzili zajęcia dla swoich rówieśników oraz ko-
leżanek i kolegów z klas młodszych. Były więc lek-
cje dotyczące zasad poprawnej pisowni, pojawiło się 
nawet dyktando(!), wprowadzenie nazw części ciała w języku niemieckim, zapoznanie ze zwyczajem organi-
zowania targów świątecznych w Niemczech, ćwiczenia powtórzeniowe przed testem z języka angielskiego. 
Tak przygotowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Strategia „Uczymy innych”, uczniom prowa-
dzącym lekcję-ekspertom, umożliwia wykazanie się swoją wiedzą, uczniów-odbiorców, niezwykle angażuje, 

intryguje, zachęca do wysiłku i motywuje. 
 
 
10 lutego 2015  
W Ujazdowskiej podstawówce jak co roku odbył się kar-
nawałowy bal przebierańców. W zabawie uczestniczyli 
uczniowie klas I-III. Rodzice dali upust swojej fantazji i 
wyobraźni przebierając swoje pociechy w przepiękne i ko-
lorowe stroje. Na balu królowały wiedźmy, wróżki, księż-
niczki, kowboje i piraci. Zabawę do wczesnych godzin 
wieczornych prowadził nasz niezawodny i śmieszny Wo-
dzirej Kacperek. Dzieci świetnie bawiły się w rytm starych 
i nowych 
przebo-
jów.  
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Przyjaźń to jedno z najważniejszych i najbardziej potrzebnych uczuć w życiu każdego człowieka. 
 
Być przyjacielem – to umieć patrzeć na drugiego w chwilach radości i 
w chwilach smutku oraz potrafić dzielić z nim te chwile. 
 
Być przyjacielem – to umieć dostrzegać dobro i piękno, które posiada 
każda istota i potrafić je podziwiać. 
 
Być przyjacielem – to prosić o przebaczenie, przebaczać i umieć o tym 
zapomnieć. 
 
Być przyjacielem – to znaczy stanąć u boku tego, kto stracił wszelką 
nadzieję i darzyć go miłością. 
 

 
DEKALOG PRZYJAŹNI, CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ  

PRZYJAŹNI 
 

1. Zaakceptuj przyjaciela nawet z jego wadami. 
2. Zrozum jego trudne momenty. 
3. Pamiętaj o jego urodzinach. 
4. Prześlij mu wyrazy swojej pamięci, kiedy jesteś daleko. 
5. Pożyczaj mu chętnie swoje rzeczy. 
6. Nie bądź zazdrosny. 
7. Nie twierdź, że istniejesz dla niego tylko ty. 
8. Nie bądź złośliwym wobec niego. 
9. Nie mów mu jednej rzeczy, mając na myśli drugą. 
10. Nie naigrywaj się z niego w towarzystwie starszych. 

 
 Jak zjednywać sobie przyjaciół? 
 

Uśmiechajcie się. 
Rozmawiajcie. 
Szanujcie się. 
Pomagajcie sobie. 
Dzielcie się. 
Troszczcie się. 
 
Oswoić, oznacza "stwarzać więzy" (...) Jeśli mnie oswo-
isz, będziemy potrzebowali siebie nawzajem. Staniesz się 
dla mnie kimś jedynym na świecie...(...) Jeśli mnie oswo-
isz, to będzie jak blask słońca w moim życiu.   
Antoine de Saint Exupery  
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Ćwierkanie ptaków na drzewach. 
Szum wody ze strumyka. 
Smak świeżego miodu od pszczelarza. 
Świeże maliny i truskawki. 
Zapach kwiatów na łąkach. 
J. Buchta 

Wesołe  słoneczko, 
Kryje się za chmureczką. 
A tam w piasku wiadereczko 
I uśmiechnięte krzesełeczko. 
Tam łopateczka, tam muszeleczka, 
A tam daleko żaglóweczka. 
P.Szengart 

Lato jest piękne, 
Zielone, różowe, czerwone. 
Duże drzewa, małe ptaki, 
A w ziemi robaki. 
Żółte słonko, piękne drzewa 
I malinka  śpiewa. 
Niebo błękitne, dzieci szalone, 
Rolki i rowery fruwają. 
A. Wilk 

Szum morza, błyszczące muszle i latające mewy. 
Puszczanie latawca, brzęki pszczół. Czuć gorący piach pod stopami. 
O. Jasińska 

Lato w blasku słońca przychodzi, 
Kłótnie wszelkie i spory łagodzi. 
 
Zapach truskawek i ciepłe powietrze, 
Kłosy zboża kołyszące się na wietrze. 
D.G. 

Lato: wesołe, piękne. 
Dzieci się bawią, wyjeżdżają na wakacje. 
Niekiedy burza nerwowa sypnie deszczem, 
wali piorunami jak wściekła 
I wszyscy idziemy do domów. 
T. Duk 

Lato wszędzie jest. 
Oznak lata tysiąc jest. 
Kwiatki, bratki i stokrotki, 
Malwy i maliny, liście jarzębiny. 
Takie właśnie lato mamy. 
J. Bednarek 

Błękitna woda, 
Soku osłoda, 
Piasku ziarenka, 
Słońca promienie, 
Kwiatów kwitnienie. 
W sadzie pełno jabłoni… 
Tu każdy się goni, 
Nikt nie marudzi, 
Bo się nie nudzi. 
W. Pora 

Świeci gorące słońce, 
Przyjemny jest spacer po łące. 
Barwne motyle latają, 
Na pachnących makach siadają. 
Zboża się złocą, 
A ptaszki świergocą. 
Spacer jest miły, 
Gdy nie ma zimy. 
S. Gruszka 
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Catholic Church usually celebrates Easter 
in April. It is the springtime Christian festi-
val, a very specific period of time for all 
the believers. At Easter we celebrate 
Christ’s Resurrection, and His victory over 
death and sin. Easter egg is a symbol of 
new life. On Easter Sunday we meet our 
relatives for a festive breakfast. Kids get 
the sweets Easter Bunny had left them, and 
sometimes look for chocolate eggs hidden 
in the house. People wish one another 
“Happy Easter” (“Wesołego Alleluja” in 
Poland) and have an occasion to talk to-

gether, too. Easter Monday is celebrated by the Poles only. That day everyone can expect to be 
drenched with water, at least once. Generally speaking, Easter is a time of happiness and rebirth. 

Krokus - biały, żółty, fioletowy wczesną wiosną nam rozkwita. Zwany również szafranem. 
Zdobi ogród, halę górską i jest używany w kuchni.  Krokus rozmnaża się wegetatywnie przez 
bulwy powstające u podstawy łodygi. Bulwy te są powszechnie, choć nieprawidłowo, określane 
mianem cebulki.  

Przylaszczka -  Może rosnąć w różnorodnych warunkach. Spotyka się ją zarówno w cieni-
stych lasach, zaroślach jak i na otwartych, słonecznych łąkach. Jej kwiaty, łodyżki i listki są 
otulone gęstym kożuszkiem z włosków, które chronią delikatną roślinkę przed zimnem.        
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     Odpowiednia pora 
-Mamo, pójdę do ogrodu nazrywać czereśni. 
-Ależ, córko, jest zima. 
-Nie szkodzi, włożę rękawice. 
 
 Wiosna 
Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy: 
 - Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 
 - To ją wpuść!!! 
  
               Rysunek 
Na lekcji plastyki pani każe przedstawić wiosnę……  
Podchodzi pani do Jasia i mówi:  
- Czemu nic nie narysowałeś? 
- Ale ja naprawdę narysowałem.  
- Ale co?  
- Osła i łąkę  
- A gdzie jest ta łąka?  
- Osioł zjadł. 
- A gdzie jest osioł?  
- A najadł się i poszedł. 
  
 Stonoga 
Jasiu spotyka stonogę i mówi:  
- Czemu nie byłaś na lodowisku?  
- Bo zanim założyłam łyżwy, przyszła wiosna... 
 
  Sroka złodziejka 
Zlatują się trzy sroczki i rozmawiają. 
Pierwsza: - Kupiłam sobie zegarek! 
Druga: - A ja kupiłam sobie dwie krowy! 
Trzecia milczy, bo nic sobie nie kupiła. 
Następnego dnia znowu się spotkały. 
Pierwsza - Wyobraźcie sobie, że ktoś mi ukradł zegarek! 
Druga: - Coś podobnego, mnie ktoś podprowadził moje krowy! 
A trzecia patrzy na zegarek i mówi: - Ojej, już piąta, muszę wydoić moje dwie krowy. 
 
  Jaskółki 
Lecą dwie jaskółki i jedna mówi do drugiej: 
- Będzie padał deszcz! 
A druga: - Skąd wiesz? 
- No, bo ludzie na nas patrzą. 
 
  Rzeka 
Przychodzi turysta nad rzekę i pyta bacy: 
- Baco, płytka ta rzeka? 
- Płytka - odpowiada Baca. 
Turysta wszedł i ...zaczyna się topić. 
- Hmm... hmm....? Niemożliwe! - dziwi się Baca - A kaczce ino do skrzydeł było! 
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 Tradycje i zwyczaje obchodzenia świąt Wielkanocnych różnią się w poszczegól-
nych  krajach. Choć przebieg świąt w Niemczech jest inny niż w Polsce, to odna-
leźć można także elementy wspólne. Podobne są symbole świąt takie jak jajka                         
i kolorowe pisanki, będące symbolem życia i odrodzenia oraz zajączek pojawiają-
cy się na wielkanocnym stole, najczęściej z czekolady, cukru, ciasta, jak również 
na wysyłanych do rodziny czy znajomych świątecznych kartkach z życzeniami. 
 
 
Bardzo charakterystyczne w Niemczech  są świąteczne dekoracje:  wielkanocne  
drzewka lub inaczej "bukiety wielkanocne" czyli gałązki o zielonych listkach udekorowane wiszącymi kolorowymi 
pisankami lub wydmuszkami. Umieszczane są one w wazonach, na drzewach przed domem, w ogrodach i na balko-

nach.  
 
 
W przebiegu świąt już Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy, podczas któ-
rego odbywają się w kościołach nabożeństwa, a po nich spotkania z księdzem 
podczas których wspólnie spożywany jest symboliczny posiłek składający się             
z wody, chleba i wina. W tym dniu jednak inaczej niż w Polsce nie ma tradycji 
zachowywania postu ścisłego. Nieznany jest również zwyczaj święcenia pokar-
mów w Wielką Sobotę, w niektórych częściach Niemiec święcony jest natomiast 
ogień ze świecy paschalnej, zabieranej później do domów i zapalanej podczas 
spożywania posiłków. Kiedyś bardzo 

popularnym zwyczajem świątecznym było wspólne rodzinne palenie ogni-
ska świątecznego, mającego symbolizować pożegnanie zimy i gotowość na 
przybycie wiosny, obecnie zwyczaj ten już zanika. Główną tradycją Nie-
dzieli Wielkanocnej jest zabawa zwana potocznie szukaniem "zajączka", 
podczas której dzieci poszukują ukrytych w ogrodzie lub mieszkaniu, ma-
łych prezentów, kolorowych jajek czy czekoladowych zajączków. Często 
umieszczane są one w specjalnie uplecionych gniazdach. Zupełnie nieznany 
Niemcom jest popularny w naszym kraju śmigus-dyngus i zwyczaj polewa-
nia panien wodą w Lany Poniedziałek.  
 
 
Wśród potraw spożywanych podczas świąt przez Niemców popularne są podobnie jak u nas: jajka, kiełbasa, babki 
drożdżowe z rodzynkami, sernik czy owocowe strucle, lecz również mniej kojarzony u nas z Wielkanocą chleb orze-
chowy, owocowe musli, barania pieczeń oraz biały ser formowany w kształt jaj.  

 
Opisując Święta Wielkanocne w Niemczech nie sposób pominąć znane na ca-
łym świecie przedstawienie pasyjne jakie odgrywane jest co dziesięć lat w Ba-
warskiej miejscowości Oberammergau. W przedstawieniu tym, odgrywanym na 
świeżym powietrzu, które ściąga widzów z różnych części świata biorą udział 
mieszkańcy miasta. Tradycja ta zachowała się od XVII wieku, kiedy to miesz-
kańcy zobowiązali się do odgrywania scen z Nowego Testamentu na znak 
wdzięczności za ocalenie miasta przed epidemią panującej wtedy czarnej dżu-
my. 
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Polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne-Anna Jankowska 
 
Przebudzenie-Stephan King 
 
Zniszcz ten dziennik-Smith Keri 
 
Najgorszy człowiek na świecie-Małgorzata Helber 
 
Piękny drań-Christina Lauren 
 
Ślepnąc od świateł-Jakub Żulczyk 
 
Bunkier-Guy Burt 
 
Demony-Łukasz Śmigiel 
 
Dom na wyrębach-Stefan Darda 
 
Klub martwych-Charlaine Harris 
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              I.   Innowacje pedagogiczne realizowane  
w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Ujeździe 
1.     „Z Ekologią na Ty”  
2.      „Z piosenką niemiecką przez rok szkolny”  
3.     „Kultura krajów anglojęzycznych  na lekcjach 
języka angielskiego”  
4.     „Przyroda bez człowieka może żyć, ale czło-
wiek bez przyrody zginie”  
5.     „Ujazdowskie ślady przeszłości”  
6.      „Żyjmy zdrowo – kolorowo” obejmować bę-
dzie uczniów klas I – III szkoły podstawowej. 
7.     „Przekraczamy progi”  
8.     „Bajkowa świetlica”  
9.     „Świat zaklęty w książce”   
10.  „Mowa słów i obrazów”  
11.   „Systematyczna nauka źródłem sukcesu”  
12.   „Odkrywamy talenty matematyczne”  
13.  „Edukacja regionalna - Szkoła na rowerach”  
14.  „Mini-piłka siatkowa – gra z elementami tech-
niki i taktyki” 
 

 II.    Innowacje pedagogiczne realizowane   
w Publicznym Gimnazjum im. Św. Anny                    

w Ujeździe  
 
1.    „Ekologiczne prace semestralne”  
2.     „Szukamy następców wielkich matematyków 
w naszej szkole”  
3.    „Poczta z Włoch – korespondencyjni przyja-
ciele”  
4.    „Dni Ziemi – rozbudzanie wrażliwości ekolo-
gicznej uczniów”  
5.    „Więc chodź pomaluj moją szkołę”  
6.    „Na jarmarku bożonarodzeniowym – tradycje 
świąteczne krajów niemieckiego obszaru języko-
wego”  
7.    „Piłka siatkowa dobrą formą spędzania czasu „ 
8.    „Chcesz pomóc? Zostań wolontariuszem Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”  

Innowacje realizowane  w ZGS UJAZD  


