
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 

Uczniowie kl. V i IV b  poprzebierani za 

„elektrośmieci” z transparentami przeszli 

ulicami Zawady, zachęcając 

mieszkańców do udziału w akcji. 

 Happening obserwowali  redaktorzy                

z „Gazety Lubuskiej” i „Radia Zachód”. 

 

12 listopada odbył się apel poświęcony Dniu Niepodległości.  Była to fascynująca podróż 

Telexpressem, bynajmniej nie w ekspresowym tempie, ku wolności. Przy dźwiękach żołnierskich 

pieśni uczniowie poznali historię samego święta oraz postacie: Józefa Piłsudskiego oraz Romana 

Dmowskiego i  rolę, jaką odegrali w odbudowie powojennej Polski..  

 

W ramach programu uczniowie biorą udział                       

w konkursach i zajęciach prowadzonych w oparciu              

o dostarczone szkole bezpłatne materiały 

edukacyjne.Pod koniec października szkoła, wspierana 

przez ks. Krzysztofa  Kocza oraz GPP w Zawadzie, 

zainicjowała wśród mieszkańców Zawady zbiórkę 

elektośmieci. 

Klasa została również objęta 

autorskim programem Pani Marleny   

Rochmińskiej „Mali Artyści – szkoła 

odkrywania talentów”. 

 

W Zielonogórskiej Palmiarni Zespół 

Wokalny pod kierownictwem Pana Michała 

Rucińskiego wygrał IV Międzyszkolny 

Festiwal Piosenki Patriotycznej. 

 

 Weronika Konsur, Monika Mondzelewska, Paulina Niżnikowska, Paulina Sobieraj, Agnieszka Skwarczyńska 

oraz Maja Sowińska wyśpiewały zwycięstwo wykonaniem utworów: „Pieśń jak dzwon” oraz „Biało-czerwone 

serce”.  Konkurs został zorganizowany przez Chrześcijańską Szkołę Podstawową „Salomon” . 
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Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu 

„Moje miasto bez elektrośmieci”. 

 

6 i 7 listopada 2014 w szkole trwał 

happening pod hasłem  „Czysty dom + 

Czyste Podwórko + Czyste Środowisko”.  

11 listopada                        

PSP w Zawadzie 

wspólnie ze 

Stowarzyszeniem na 

rzecz Rozwoju Zawady          

i Krępy zorganizowała 

na Sali Wiejskiej 

wieczernicę 

 „Spotkanie z Polską”,  

współfinansowaną z budżetu Gminy  Zielona Góra. 

Jak co roku mieszkańcy pobliskich miejscowości 

oraz zaproszeni goście wspólnie śpiewali piosenki 

patriotyczne, uczestniczyli w konkursach oraz 

spróbowali staropolskiego żurku.. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 listopada odbył Bieg Zwycięstwa. 

zorganizowany przy współpracy z Radą 

Sołecką i sołtysem wsi Zawada  Panem 

Janem. .Smoterem. Ku „niepodległości” 

pobiegli wszyscy uczniowie – od oddziału 

przedszkolnego po szóstoklasistów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości 

był Konkurs Poezji Patriotycznej. I miejsce 

zdobyli: Anna Barska, Oliwia Sanocka   

i Bartosz Krakowiak. 

Klasa została również objęta 

autorskim programem Pani Marleny   

Rochmińskiej „Mali Artyści – szkoła 

odkrywania talentów”. 

 

14 listopada uczniowie klasy IV uczestniczyli 

w lekcji  muzealnej poświęconej „Historii 

Zielonej Góry i książąt dolnośląskich”. 

21 listopada  świętowaliśmy w szkole Dzień Życzliwości. Uczniowie klas starszych formułowali Kodeks 

Życzliwości oraz wybierali najżyczliwszą osobę. Młodsi wykonywali kotyliony oraz prace plastyczne. 

Uczniowie wymieniali się uprzejmościami i pozdrowieniami.  
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Nasi sportowcy z sukcesami wystąpili                    

w powiatowych eliminacjach w piłce nożnej 

chłopców w kategorii U-12 w turnieju            

o Puchar Tymbarku – Z Podwórka                 

na Stadion. oraz Mistrzostwach Gminy 

Dziewcząt i Chłopców w Unihokeju              

w ramach Lubuskiej Spartakiady Młodzieży               

(II miejsce). 

 

27 listopada odbyły się „andrzejki”. 

 Oddział przedszkolny i klasy młodsze 

świętowały „andrzejki” w swoich klasach                               

z wychowawcami.   Klasy starsze                         

po południu bawiły się na dyskotece i                  

w Salonie Wróżb, przygotowanych przez SU               

z Panem Jackiem Marciniakiem. 


