
 

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 

Klasa została również objęta 

autorskim programem Pani Marleny   

Rochmińskiej „Mali Artyści – szkoła 

odkrywania talentów”. 

 

„Tradycje 

wielkanocne : 

palmy i 

pisanki” 

Zdobycie I 

miejsca w 

konkursie 

plastycznym 

przez świetlicy 

szkolnej oraz  

w kategorii 

indywidualnej 

dla A. Kręcisz  

i E. Kozłowskiej 

Włączenie uczniów klasy I do grona czytelników 

Publicznej Biblioteki w Zielonej Górze-Zawadzie  

„Badanie zawartości cukru w cukrze…”  

A tak na poważnie to zawartość cukru w diecie dziecka był tematem 

szkolenia p. Aleksandry Majsnerowskiej – dietetyka i  członka 

Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, reprezentująca Foodmed 

Centrum  - Dietetyka i Diagnostyka dla rodziców. 

kwieciań 2017r. 

W siedzibie Gazety Lubuskiej.  

Co w trawie piszczy, a dokładnie w 

regionie lubuskim. 

 

 

Warsztaty kulinarne  

w „Szkole Gotowania EnceRęce” w Zielonej Górze. 

„Czary mary i na patelni kotlety mamy”. Uczniowie klasy 

II b pozyskiwali wiedzę na temat zdrowego  

odżywiania i sztuki gotowania. 

Spotkanie  

z poezją  

w 

Hydro(za)gadce. 

Uczennica 

Weronika Konsur 

otrzymała 

wyróżnienie. 

Gratulujemy! 

„Pomoc mierzona sercami” Humanitarni  

są wśród nas.  

Sprzedaż wielkanocnych babeczek i chlebka 

dla pozyskania środków finansowych dla 

potrzebujących dzieci w Afryce. 

Po indeks UZ ! 

Uczniowie klasy II a z wizytą na 

wydziale filologii rosyjskiej. 
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Trzymaj Formę Razem z Nami- 

Dni Otwarte Szkoły. Zaproszenie dzieci do 

zabawy chustą animacyjna, układania puzzli na 

tablicy interaktywnej, przygotowania zdrowego 

posiłku oraz do obejrzenia pokazu tanecznego i 

minispektaklu  uczniów klas III. 

 

 

Dzień Zdrowia! 

Zbilansowana dieta: warzywa i owoce  

oraz sport to podstawa zdrowia. Tego dnia 

gościliśmy: p. M.Zalewskiego i. p. S.Brońską. 

 

      Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.  

Występ uczniów klasy VI  

w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Ocalić Pamięć… 

 

 

       kwiecień 2017r. 

Warsztaty wielkanocne 

w Publicznej 

Bibliotece w Z.G.-

Zawadzie ! 

Pielęgnowanie 

polskich tradycji na 

przystrajanie jajek- 

kiedyś to kraszanki, 

skrobanki, pisanki, 

dziś  to nowoczesne 

jaja styropianowe 

zdobione cekinami  

Akcja Żonkil-walka o godną śmierć! 

Wizyta w Publicznej Bibliotece w Z.G.-Zawadzie na lekcji 

poświęconej heroicznej walce Żydów w getcie warszawskim 


