
 

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 hasłem  „Czysty 
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Klasy IV –VI 
wyruszyły w 
Karkonosze. 
Uczniowie 

zwiedzili Chojnik, 
Wieżę Książęcą 
w Siedlęcinie i 

Wodospad 
Podgórnej. 

 
 

Każda z klas nauczania wczesnoszkolnego 
zaprezentowała program artystyczny. 

Pierwszoklasiści  otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, tradycyjne „rożki obfitości”, prezenty od 

Rady Rodziców oraz Pani Jadwigi 
Oziemkowskiej radnej powiatu. 

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek, 
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc             

w organizacji przedsięwzięcia. 
 

 

Na Sali Wiejskiej w Zawadzie odbyło się uroczyste 
pasowanie na Ucznia Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zawadzie . 

 

8 października oficjalnie 
rozpoczęliśmy „KAMPANIĘ 

PRZECIW 
WULGARYZMOM”. 

Kolejne wycieczki klas IV  i V b w ramach programu Pani 
Ewy Kaczmarek – „Region w obiektywie”. 

 

Nowy 
Samorząd 
Uczniowski 

zorganizo-wał 
pierwszą w 
tym roku 

dyskotekę. 
 

Uczniowie zwiedzili Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tematem  
warsztatów, w których uczestniczyli, były tradycje 

winobraniowe w naszym regionie. 

 

Jako pierwsi w szkole pojechali  również do Centrum 
Przyrodniczego w Zielonej Górze. 
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Klasa I a obejrzała spektakl 
„Kopciuszek” w Teatrze 

Lubuskim. 

 

Dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zawady i 
Krępy, animatorom sportowym, pomocy Rodziców  

oraz PSP w Zawadzie na „Orliku” odbyła się 
„Rodzinna – sportowa sobota”. 

 Świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
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Szóstoklasiści zaprezentowali 
debatę oksfordzką „Dzieci 
powinny mieć wpływ na to,               
co dzieje się w mieście”. 

Spotkanie było jedną   z akcji 
realizowanych  w ramach 
Lubuskiej Akademii Debat 

Szkolnych. 
 

Uczniowie uczestniczyli w zabawach przygotowanych przez 

wychowawców, Samorząd Uczniowski oraz panią Ewę 

Kaczmarek i pana Pawła Jarosza.  

Na szkolnym holu wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz 

zaproszeni goście obejrzeli spektakl II a „Smerfy”. 

Szkolny Konkurs literacki 
zorganizowany przez naszą 
        bibliotekę wygrała 
         Paulina   Sobieraj. 

 

„Taki duży, taki mały 
może świętym być!”. 

Pod takim hasłem 
przygoto-wywaliśmy się 

do nadchodzącego 
święta, przypominając  

o pierwiastku dobra          
w każdym z nas. 

 

Spotkania teatralne 
 

Grupa T z Torunia zaprezentowała 
przedstawienie profilaktyczne „Mniam, 

mniam”. 


