
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 
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Z okazji zbliżających się ferii klasa IV a oraz V odwiedziła  

Cinema City w Zielonej Górze. 

Dodatkową atrakcją poza filmem „Tajemnice lasu”  

była wizyta w Mc Donaldzie. 

I miejsce dla naszych piłkarzy halowych  

- prowadzonych przez Pana Jacka Marciniaka - 

w turnieju o Puchar Dyrektora Gimnazjum  

w Przylepie. 

 

 

W klasie piątej odbyły się 

warsztaty „Kodeks walki             

z rakiem – zdrowy styl życia., 

prowadzone przez pracownice 

SANEPID-u – Panie Joannę 

Adamczyk i Elżbietę Wyczawską.  

 

Podczas zajęć uczniowie oglądali 

prezentacje multimedialne, filmy 

oraz wykonywali zadania.    

 

Po raz kolejny odbyła się 

Gala Mistrzów – apel 

podsumowujący miniony 

semestr połączony                       

z uhonorowaniem 

uczniów za specjalne 

osiągnięcia. 

 

 

 

Wychowawcy i opiekunowie 

biblioteki oraz świetlicy szkolnej docenili 

nie tylko wysokie wyniki w nauce. Nagrodę 

otrzymali również uczniowie wyróżniający 

się życzliwością lub koleżeństwem. 
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FERIE W SZKOLE – TWÓRCZA ZIMA W ZAWADZIE – 

PRZYJACIELE LASU 

W ramach 

realizowanego       

w naszej szkole 

programu 

„Region              

w obiektywie” 

klasy czwarte 

zwiedziły 

Muzeum 

Środkowego 

Nadodrza              

w Świdnicy. 

 

Pod tym hasłem podczas ferii pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zawady              

i Krępy oraz dzięki dotacji z budżetu  Miasta Zielona Góra odbywały się zajęcia plastyczno- 

techniczne, taneczne, integracyjne, komputerowe, fotograficzne i sportowe.  

 

 

Cały tydzień świętowaliśmy Dzień 

Babci i Dziadka! 

Oddział przedszkolny oraz klasy I – 

III przygotowały występy artystyczne 

oraz własnoręcznie wykonane 

upominki. 
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Budowaliśmy 

karmniki… 

 

Tańczyliśmy 

na Balu… 

 

Stworzyliśmy grę 

„Przyjaciele lasu” 

 

Bawiliśmy się w podchody 

i piekliśmy pyszne 

kiełbaski przy ognisku. 

 


