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Nad tym zagadnieniem debatowały zaproszone do 

SP nr 17 w Zielonej Górze zespoły z różnych  

szkół, w tym również i nasz, reprezentowany 

przez uczniów: M.Modzelewską, J.Ratajskiego 

I K.Tomczak. 

Świetna nauka poprzez zabawę . Taniec króla 

Zygmunta I Starego-Cypriana Bartocha z 

Krakowianką-Natalią Łozowską  oraz gra hejnalisty- 

Adriana Sadło to „pisanie nowej historii miasta 

Krakowa”. 

Warsztaty uczniów klas V-Kodeks Walki z 

Rakiem-Zdrowy Styl Życia! 

Sejmik Uczniowski 

„Warto angażować się w życie społeczności     

lokalnej” 

50-te 

urodziny 

„Dębu 

Tysiąclecia” 

 w Zawadzie 

To cykl 

interesujących, 

wielu działań. 

Pierwszym z 

nich była 

lekcja 

multimedialna 

poświęcona 

historii szkoły 

pt. „W starym 

kinie”. 

Była to sentymentalna podróż do 

przeszłości szkoły. A dla dzieci lekcja o 

tym, jak to kiedyś książka i ołówek były 

najważniejszymi narzędziami w polskiej 

szkole. 

 

Szóstoklasiści na starcie- po raz ostatni 

sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności  

podczas sprawdzianu szóstoklasisty 

2015/2016. Meta dopiera w czerwcu! 

    „Gra o Kraków” 

Widowisko edukacyjne  

o historii  miasta Krakowa! 

 

 

              „Zmierz się z kronikarzem” 

               Uczennice: A.Barska i M.Mondzelewska w Gimnazjum nr 1 

               w Zielonej Górze . Ania została laureatem konkursu. 

                

Zbiórka elektrośmieci i Happening uczniów klasy VI! 

Rzecznicy ochrony środowiska w marszu po Zawadzie  

z hasłami o tematyce ekologicznej. 
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Konkurs muzyczny Pro-Arte 

Szkołę promowała  grupa 

wokalistek::W.Konsur,A.Kręcisz, 

A.Barska, M. Mondzelewska, N.Kempa 

i  P.Sobieraj. Dziewczęta zaśpiewały 

w zespole piosenkę pt. „Asfaltowe 

niebo” oraz wystąpiły solo. 

Zabawa integracyjna uczniów klas V w 

Klubie Hot Shots. 

 Trening czyni mistrza! 

 

Występy artystyczne 

uczniów  

Hydro (za)gadka 

Konkurs recytatorski w 

Hydro(za)gadce. Najmłodsza 

uczestniczka ze szkoły:  

Z. Czarnecka i M.Burdzy z 

„największym Pegazem”- 

wyróżnienie. Klasy IV-VI 

reprezentowały: A.Barska, 

M.Mondzelewska i W.Konsur 

„Ekonomia 

pieniądza” 

to warsztaty 

edukacyjne  

z zakresu 

bankowości 

prowadzone 

przez gościa 

P.Goździejewicza 

przedstawiciela 

NBP 

Szkolny bieg 

przełajowy z 

okazji 50-tych 

urodzin „Dębu 

Tysiąclecia”  

w Zawadzie. 

Bynajmniej nie 

był to bieg 

dookoła Dębu. 

Dzień Zdrowia 

Uczniowie w roli Top Chefa zdrowych przekąsek. 

Przedstawienie przygotowane przez koordynatora  

Szkoły Promującej Zdrowie p.M.Rosolskiej. Plakaty 

i hasła o tematyce zdrowotnej. 

  

 

 

 

 

Obchody 50-tych urodzin „Dębu Tysiąclecia” w 

Zawadzie. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście 

m.in.:p.S.Brońska,p.M.Zalewski,p.M.Poczekaj,p.M.Taborski

p.M.Golczyk i p.E.Czeronko. Nadanie imienia „Dębuś”. 

Zasadzenie nowego drzewka na znak łączenia pokoleń. 


