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Uczennica klasy VI Anna Barska co dzień z
rana kilka kartek na śniadanie pochłania.

PRZERWA NA TALENT

Stąd nie ma co się dziwić, że zasady
ortografii jej się utrwaliły, wyobraźnię

PRZERWA NA TALENT

obudziły i talent pisarski objawiły. Warto tu
zaznaczyć, aby każdy brał przykład z takiej
postawy! Gratulacje dla Ani i P .Małgorzaty
oraz P. Jolanty.

„Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub
trochę gorzej…”, nie tak jednak jak S.
Ratajska z klasy III - w wykonaniu pieśni
w języku łemkowskim.

Anna Barska Laureat Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Polskiego wraz z P. M. Wojciechowską

„Wstrzymał Słońce,
ruszył Ziemię”
Tym razem
uczniowie klas
najmłodszych (I b,
II a) wstrzymali
oddech na widok

„Ciała śpią,
dusze czuwają”
Uczniowie klas
IV-VI na
uroczystej

gradu spadających
meteorytów i
gwiazd w Centrum
im. J. Keplera w
Zielonej Górze.

warcie z okazji
święta
„Żołnierzy
Wyklętych”
obchodzonego

„Z tuszem na
rękach”. Uczniowie
klasy IV na
warsztatach w

1marca.
Prezentacja multimedialna poświęcona rotmistrzowi

Wojewódzkiej i

Witoldowi Pileckiemu.

Miejskiej Bibliotece
Publicznej
im. C. K. Norwida
w Zielonej Górze.

Warsztaty uczniów klasy
IV i Vb, Ib i IIa w skansenie
w Ochli!
Wczoraj kury tak gdakały,
nasze jajka oszalały...
malowały się w paseczki,
i w kółeczka i wstążeczki.
Teraz wszystkie krzyczą
– Hurra! Hurra!
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SUKCESY SPORTOWE!
Zdobycie II miejsca w Miejskim Lubuskim Finale Spartakiady
Młodzieży w piłce siatkowej i III miejsca w piłce koszykowej.
Koncert
muzycznyKolejna edycja Ogólnopolskiego

bawarskie

Konkursu Matematycznego

rytmy. Nauka

„Kangur” dla uczniów klas I-

„jodłowania”

III. Potęgowanie swojej wiedzy

po alpejsku.

w zadaniach logicznych.

„SZKOŁA MOCZYKIJA”

SZKOLNY

Na „dużą” rybę to tylko z P. A. Nowackim, P. A. Szakołą

TURNIEJ

i P .J. Krakowiakiem. Projekt napisany został przez

W

Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Zawady i Krępy

UNIHOKEJA

i finansowany z Budżetu Miasta Zielona Góra/

Czy zima, czy
lato, czy inna
pora drużyna
z Zawady
zawsze jest
gotowa.

DZIEŃ WIOSNY!
Impreza zorganizowana przez Samorząd Uczniowski
oraz jego opiekuna P.A.SZAKOŁĘ. Strażacy z OHP Zawada
przegonili wiosnę.

„Spór o jaja” Występ uczniów klasy
VB oraz A. Kręciesz w zabawnej
humoresce o zamieszaniu w
kurniku z powodu zbliżających się
świąt wielkanocnych.
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