
Pat 

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 

Pobudka mumii egipskiej –Patrycji Rzepki z 

wielotysięcznego snu  taktami głośnej muzyki i 

śpiewu  oraz  dotarcie karawany do PSP 

Beduina Szymona Dziadka z dalekiej Pustyni 

Arabskiej.  

 

 

Klasa została również objęta 

autorskim programem Pani Marleny   

Rochmińskiej „Mali Artyści – szkoła 

odkrywania talentów”. 

 

luty  2016 

 

Tańce, hulance, podskoki najmłodszych 

uczniów na sali gimnastycznej przy asyście 

Pana Bodzia, tym razem w stroju 

współczesnego rycerza, w mundurze 

wosjkowym. 

 

Bal karnawałowy uczniów klas I-VI. 

Podbicie szkolnego parkietu przez królową Wikingów- 

Natalię Kempę i udaremnienie próby wywiezienia 

skarbów- trofeów  sportowych i jeńców wojennych-

uczniów przez armię potworów Monster High, 

księżniczek i innych postaci baśniowych. 

Międzyszkolne 

zawody o 

mistrzostwo 

Miasta Zielona 

Góra w 

siatkówkę i 

koszykówkę. 

Awans 

naszych 

dziewcząt do 

finałów w 

siatkówkę. 

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy strój 

wykonany własnoręcznie. Wyróżnione osoby to: 

1. Natalia Kempa 

2. Szymon Dziadek 

3. Patrycja Rzepka 

4. Burkowska Jula 

5. Krupa Aleksandra 

6. Falbierska Julia 

„Ludzie Listy piszą…”- czyli poczta       

Walentynkowa-p.A.Szakoła w roli listonosza. 
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„Uratujmy Misie” 

Praktyczne ćwiczenia 

udzielanie pierwszej pomocy 

przez najmłodszych. 

„Bądź zdrów” to hasło przewodnie  

DNI OTWARTE SZKOŁY. 

Powitanie  rodziców  sześcio  i 

siedmiolatków, „rozmowy otwarte” z 

gospodarzem szkoły p.W.Kondrasem. 

STOP PRZEMOCY- scenki, dramy 

przedstawione przez uczniów klas IV-VI. 

Kampania „TRZYMAJ FORMĘ” 

promująca aktywny tryb życia 

koordynowany przez p.M.Rosolską 

luty 2016 

Język polski „miękki i giętki” 

ale jakże piękny. Apel 

podsumowujący „Kampanię 

przeciwko Wulgaryzmom” 

przygotowany przez 

p.M.Wojciechowską. 

Wykonywanie zdrowych i pożywnych kanapek pod 

okiem p.M.Halat i p.J.Guziewicz, balonowych owoców –

p.E.Szczurowskiej, sprawnościowy tor przeszkód, 

rozwiązywanie logicznych zagadek-p.W.Grzezułka oraz 

innych interesujących zadań. 

Przedstawienie 

„Smerfy” 

 w reżyserii i 

scenografii 

p.M.Rochmińskiej

. 

 

Pokaz tańca 

nowoczesnego 

w wykonaniu 

uczniów klasy 

II b o  profilu 

tanecznym  

w choreografii 

p.W.Łuczak. 

Turniej Integracyjny w Przylepie 

Zdobycie II m-ca przez chłopców klasy VI oraz tytułów: najlepszego 

bramkarza: Kacper Dziębór i najlepszego strzelca: Tobiasz Dąbrowski. 

21 lutego Dzień Języka 

Ojczystego „Jak Cię słyszą tak 

Cię piszą”  


