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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017  

w Zespole Edukacyjnym nr 28  

w Zielonej Górze.  

Szkolne czytanie „Quo vadis”15 września 2016r. 

Dokąd idziesz? Dokąd zmierzasz? 

Pani Wioletta Przybylska oraz Pan dyrektor wraz z 

uczennicami klasy VI: Weroniką Konsur, Oliwią Sanocką i 

Anną Skrzypczak odzianymi w antyczne tuniki przybliżyli 

uczniom fragmenty utworu H.Sienkiewicza, laureata Nagrody 

Nobla  

Peleton na czele z p.Martą Rosolską wyruszył 

Dorzeczem Starej Odry na poszukiwanie wieści  

„co w trawie piszczy”? 

Odpoczynek przy ognisku i skosztowanie pieczonej 

kiełbaski. Pan Marcin Poczekaj  stał na straży 

„bezpieczeństwa lasu” natomiast Pani pielęgniarka 

uczestników rajdu. 

Nasza szkoła to miejsce wspaniałe, choć każdy ma 

zmartwienia niemałe. Mimo wielu zmagań i trudów 

nikt nie umiera tutaj z nudów. Z pewnością nie klasa I, 

której to wychowawca p.Jolanta Guziewicz dostarcza swoim 

uczniom ciekawych i nowatorskich metod przyswojenia 

wiadomości, choćby poprzez muzykę i instrumenty. 

Projekt „Moja Mała Ojczyzna-Homeland” 

Przemierzanie przez uczestników projektu ścieżek 

historii winnego grodu i odkrywanie jego tajemnic 

za sprawą przewodnika PTTK p.Ewy Winograd. 

Szkolno-Rodzinny Rajd Rowerowy  

Dorzeczem Starej Odry! 

„Żeby zdążyć na czas…” Tym razem dzieci wraz z rodzicami 

oraz nauczyciele dosiedli dwukołowego „rumaka” na początku 

roku szkolnego, „by zdążyć przed pierwszym dzwonkiem”. 

Nasza szkoła podstawowa jest ciekawa i czadowa. Pełna 

gwaru i radości, bo dziś nowych uczniów gości. Szkoła 

zmienia się co roku, dorównując innym kroku. 

Dnia 1 września 2016r. na szkolnym tarasie zgromadzili 

się uczniowie klas I-VI, rodzice, nauczyciele oraz 

zaproszeni goście.  
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Bitwa „o” i „na” głosy! 

Szkolna Debata uczniów kandydujących do 

samorządu szkolnego! 

Wizyta uczniów klasy VI w Stacji Uzdatniania Wody  

w Zawadzie na zajęciach edukacyjnych  

„Od źródełka do kropelki”. 

Jest to akcja, 

której ideą jest 

propagowanie 

wolontariatu, 

bezinteresownej 

pomocy osobom 

terminalnie 

chorym. Nasi 

uczniowie już po 

raz kolejny 

włączyli się do tej 

akcji. Wcześniej 

na Tereni szkoły 

można był 

zakupić cebulki 

żonkila-symbolu 

nadziei. 

Konkurs 

multimed

ialny 

„Życie i 

twórczość 

Henryka 

Sienkiew

icza” 

Konkurs ten jest nawiązaniem do Narodowego Czytania, w którym bardzo licznie uczestniczą 

uczniowie., w tym również uczniowie klasy IV. Ciekawe nagrody ufundowane zostały przez 

Stowarzyszenie Rozwoju na rzecz Zawady I Krępy! 

 

„Woda czysta jak łza”! 

Poznanie procesu wydobywania i 

pozyskiwania wody, a potem jej uzdatniania 

i oczyszczania tak, by można był ją pić.   

„Nie taki owad straszny 

na jakiego wygląda…” 

Nauka w praktyce. 


