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W organizację imprezy zaangażowały się m.in.: 

Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Zawady i Krępy, 

Nadleśnictwo Przytok, Rada Rodziców, Koło Gospodyń 

Wiejskich z Zawady, przedstawiciele władz lokalnych i wiele 

innych osób. Dla dzieci nauczyciele przygotowali ciekawe 

formy rzemiosła ręcznego: Wyrabianie bransoletek, 

przyozdabianie tytek, maski i oczywiście malowanie twarzy. 

   .  

 

Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii w Starym 

Kisielinie. Szkołę reprezentowali: J.Ratajski, A.Kręcisz, 

M.Pluskota  Good Bye! Do następnego roku! 

Festyn Szkolno-Rodzinny 

Wspólna zabawa dzieci, rodziców i wszystkich 

zaproszonych gości w czasie Festynu Szkolno-Rodzinnego. 

Impreza zorganizowana została 03.06.206r. z dotacji 

budżetu Miasta Zielona Góra 

Piknik uczniów klas V w Bunkrach Świdnickich. Strzały z 

łuku, ścianka wspinaczkowa, rzuty lotkami do celu to tylko 

część sportowych atrakcji. Drużyna nauczycieli i rodziców 

pokonała dzieci w przeciąganiu liny. 

 

   Dzień 

Dziecka-Dniem 

Sportu 

Wyciskanie 

„siódmych” 

potów podczas 

rywalizacji 

sportowej oraz w 

czasie 

towarzyskiego 

meczu z 

nauczycielami 

w piłkę nożną. 

Zdobycie kolejnego szczytu na szlaku górskich 

wycieczek. Tym razem był to Stóg Izerski. Poznanie 

tajemnic zamku Czocha. 

 

„W magicznym świecie wierszy 

Jana Brzechwy”-konkurs 

czytelniczy uczniów klasy III.  

W ramach podsumowania 

spotkania wystąpili aktorzy ze 

Studia Małych Form Art-Re w 

adaptacji scenicznej Kaczki 

Dziwaczki. 
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Niezwykłe pasje i zainteresowania 

uczniów z naszej szkoły. Patryk 

Czubacki od niedawna trenuje 

jeździectwo , a zobaczcie sami jak 

pewnie trzyma się siodła. 

 

Stefania Ratajska 

i Zofia Koperwas 

to przyszłość nauk 

ścisłych w naszej 

szkole. Dziewczęta 

osiągnęły bardzo 

dobry wynik w 

konkursie  

ogólnopolskim 

„Kangur” 

Rodzinny Rajd 

Rowerowy. 

Po raz kolejny dzieci, 

rodzice i nauczyciele  

stawili się  na linii 

startu do peletonu Tur 

de Krępa. Pierwszy 

odcinek wyścigu 

zakończył się przy 

ognisku, gdzie zapach 

pieczonej kiełbaski 

wszystkich rozleniwił. 

Warsztaty artystyczne uczniów klas V w Publicznej 

Bibliotece w Zielonej Górze-Zawada.  

Poznanie techniki decqupage. 

 

 

„Po nitce do włókniny” interesujące zajęcia 

edukacyjne klasy V B w zakładzie produkcyjnym 

„Novita”. 

B.Balak 

zaciskał 

kciuki 

za 

polską 

drużynę 

bezpośre

dnio z 

Francji. 

Uczniowie 

klasy III 

oraz  

II B na       

wycieczce 

we 

Wrocławiu   

w ZOO, 

Afrykariu

m   i 

Humanitar

ium.  

Nareszcie wakacje! Można odpocząć! 

Rozdanie nagród i wyróżnień 

uczniom. 

Apel Bezpieczne wakacje! 


