
 

Pod koniec października szkoła, wspierana przez ks. 

Krzysztofa  Kocza oraz GPP w Zawadzie, zainicjowała 

wśród mieszkańców Zawady zbiórkę elektośmieci. 

   6 i 7 listopada 2014 w szkole trwał happening pod 

Klasa została również objęta 

autorskim programem Pani Marleny   

Rochmińskiej „Mali Artyści – szkoła 

odkrywania talentów”. 

 

„21 lutego  -

Międzynarodowy 

Dzień Języka 

Ojczystego” 

Interesujące 

spotkanie              

z kulturą słowa. 

Apel przygotowany 

przez 

p.M.Wojciechowską 

i jej 

podopiecznych. 

Przedstawienie edukacyjne „Kalejdoskop” 

Zainteresowania naszych uczniów! 

Kosmetyki naturalne-pasją uczennicy klasy VI  

Weroniki. Pokaz wytwarzania balsamów, cieni 

i peelingu. 

Luty  2017r. 

W języku są różne dziwy, labirynt wprost 

prawdziwy. Nie myśl , że to błahostki , tworzyć 

różne zasady pisowni . 

Lecz, jak to w rodzinie bywa, zawsze znajdzie się 

ktoś taki , co nie wiedząc zwykle czemu, 

wszystko robi po swojemu. 

Dlatego tak ważne jest, by zwrócić uwagę na 

poprawność językową i odmienność języka 

regionalnego. 

W podróż dookoła świata zabrał uczniów        

p. S. Sielicki . Byli na „wojennej ścieżce”           

z Tubylcami, wytrzeszczali oczy i wyciągali 

jęzory, w Palestynie na święcie Chanuki i            

w prastarym grodzie piastowskim spotkali się        

z Piastem kołodziejem.. 
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„Żołnierze Wyklęci” uroczystość oddania im czci i 

honoru. Poczet sztandarowy ZE nr 8 godnie upamięta 

tych , którzy byli zapomniani,  ale dziś historia się o nich 

upomniała.  Nie mogło ich zabraknąć! 

To dzień tolerancji 

dla innego koloru 

skóry, języka, 

wyznania i 

miejsca 

zamieszkania.  

Lekcja o historii 

harcerstwa 

prowadzona przez 

Olę- członkinię 

grupy harcerskiej 

„Knieje”. 

Rady Weroniki, 

jak być piękną 

na wiosnę. 

 

       Luty  2017r. 

„Poszukiwania genealogiczne” to temat 

warsztatów przeprowadzonych przez 

p.A.Wójtowicz z Archiwum Państwowego           

w klasie IV. Zaciekawienie wzbudziło                 

u uczniów zagadnienie z pochodzeniem ich 

nazwisk. 

„22 lutego -  Dzień Myśli Braterskiej” 

obchodzony przez harcerzy i skautów na całym 

świecie . 


