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 Wydanie specjalne 

DZIEŃ   OTWARTY 

W tym numerze: 
 Dlaczego warto być uczniem naszej 

szkoły? Wywiad z panem dyrekto-
rem Władysławem Kondrasem 

  A po lekcjach — jak można rozwi-
jać zainteresowania  

 Nie tylko nauka — jak się bawią 
uczniowie z naszej szkoły 

 Tradycyjne imprezy 
 Pamiętamy o naszej historii 
 Szkoła Promująca Zdrowie—

zdrowy styl życia, to nasz styl życia 
 Uczniowie mają głos — 

Samorząd Uczniowski 
 
  

 WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 

 
Przed Wami kolejny numer szkolnej gazetki.   

Tym razem wydanie specjalne.  
Przygotowaliśmy je z okazji  

DNIA   OTWARTEGO   NASZEJ   SZKOŁY.  
Zapraszamy do czytania.  



Dlaczego warto być uczniem  
naszej szkoły? 

   
 
   
 
 

  
 

 
 
 
Zapytaliśmy o to dyrektora szkoły 

pana Władysława Kondrasa 
 

R. Sz.: Dlaczego warto być uczniem naszej szko-
ły? 
W. K. : Jesteśmy  kameralną szkołą, w której 
wszyscy się znamy: uczniowie, rodzice, pracow-
nicy.  Nikt nie jest tutaj anonimowy i bardzo 
szybko może odnaleźć „swoje miejsce”. Prowa-
dzimy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, m.in.  spor-
towe, przyrodnicze, artystyczne. Szkoła „żyje” 
również po lekcjach, zapraszając bardzo często 
na środowiskowe imprezy  o patriotycznym, ale i 
także rozrywkowym charakterze.   Od kilku lat 
działa prowadzona przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Zawady i Krępy  „Akademia 
Talentów”, która cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem. 
 

R. Sz.: Jak długo kieruje Pan pracą ZE nr 8? 
W. K.: W naszej szkole pojawiłem się na krót-
ko przed 1 września 2013r. Wtedy byliśmy jesz-
cze Publiczną Szkoła Podstawową w Zawadzie,  
1 września 2016r. zostaliśmy przekształceni               
w Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze, ale 
to już chyba prawie wszyscy wiedzą. Wracając 
do pytania – jestem tutaj 5 lat. 
 
R. Sz.:  Jak ocenia Pan ten czas? 
W. K.: Pierwsze  miesiące były najtrudniejsze 
– nowe doświadczenia i oswajanie się z olbrzy-
mią odpowiedzialnością. Każdy kolejny tydzień 
przynosił coś nowego, czasem  zabawnego, nie-
powtarzalnego. Przede wszystkim był to okres 
ciężkiej pracy, która powoli zaczęła dawać 
„dobre owoce”. Choć nie wszystko się udało i 
udaje, to wytrwale staram się realizować zapla-
nowane cele. I moim zadaniem najważniejsze – 
był… i jest to czas, kiedy na tej  „drodze w Za-
wadzie” pojawili się niezwykli LUDZIE, którzy 
mnie wspierają, inspirują, mobilizują, dodają 
sił… Sprawiają, że stałem się lepszym człowie-
kiem. Zmieniłem się…  
 
R. Sz.: Co  jest zaletą kierowanej przez Pana 
Szkoły? 
W. K.: Naszą rozmowę zaczęliśmy od zdania 
dotyczącego kameralności przy „Szkolnej 24” – 
wszyscy się znamy. Nad drzwiami wejściowymi 
Goście zauważą następującą myśl, która charak-
teryzuje Szkołę w Zawadzie: „UWAGA! 
WEJŚCIE GROZI ODKRYCIEM TALEN-
TÓW!”. 

   

Osiągnięcia 
 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  z Języka Polskiego w roku szkolnym 2016/2017 
– Karolina Tomczak 
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  z Języka Polskiego w roku szkolnym 2015/2016 
–  Anna Barska 
Szkoła dwukrotnie zdobyła Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie  w  2013rr. i w 2018rr. 
Szkoła jest laureatem powiatowego konkursu na projekt „Trzymaj formę” 
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie w Ruchu Drogowym „Bezpieczny na drodze” 
II miejsce w miejskim konkursie piosenki angielskiej „Golden Oldies” – Weronika Konsur 
III miejsce w miejskim konkursie piosenki angielskiej „Golden Oldies” – Gabriela Anders, Maja Bur-
dzy, Zofia Koperwas 
I miejsce w konkursie plastycznym pod hasłem „Lubuskie smakuje” – Jakub Boberski 
I miejsce w konkursie plastycznym „Zimowe Anioły” zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w 
Zielonej Górze filia Stary Kisielin – świetlica 
Wsparcie finansowe w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 



Dlaczego warto być uczniem  
naszej szkoły? 

 

Takie samo pytanie zadaliśmy uczniom klasy VII A i 
VII B. Taką uzyskaliśmy odpowiedź :) 

 

WEJSCIE GROZI ODKRYCIEM TALENTU 

 

Taki napis wita wchodzących do szkoły. Rzeczy-
wiście odkryto już wiele talentów:  wokalnych, 
aktorskich, plastycznych, fotograficznych, spor-
towych.  
Naszą szkołę zdobią prace wykonane przez 
uczniów. W czerwcu 2017 r. na festynie dzieci 
prezentowały swoje obrazy wykonane pod opie-
ką pani Katarzyny Konsur. Obecnie na holu  mo-
żemy oglądać wystawę rysunków Wiktorii Kity z 
klasy VII A.  

Obraz Martyny Pluskoty 

 

Rysunek Wiktorii Kity 



A po  
lekcjach  :) 

 

Szkoła oferuje uczniom różne zajęcia dodatkowe, na których  
mogą  rozwijać swoje zainteresowania i talenty: plastyczne, wo-
kalne, aktorskie, taneczne, sportowe, literackie, przyrodnicze. 

 

Zajęcia  
dziennikarskie 

 

Koło  
fotograficzno-filmowe 

Koło teatralne 

 

Zajęcia  

taneczne 
Zajęcia  

techniczne 

Zajęcia przyrodnicze 

Zajęcia sportowe 



 

NIE  TYLKO   
NAUKA  :) 

 

  

Nasi uczniowie wyjeżdżają do Centrum Nauki w Zielonej 
Górze.  W ramach lekcji historii odbywają się zajęcia mu-
zealne w Muzeum w Zielonej Górze i Muzeum Środkowe-
go Nadodrza w Świdnicy. Uczniowie starszych klas w ra-
mach doradztwa zawodowego zwiedzają  zakłady pracy. 

Wyjazdy edukacyjne 

 

Uczniowie odwiedzili  
Straż Pożarną. 

Uczniowie chętnie jeżdżą  
do Centrum Przyrodniczego. 

 

Klasa III A była na Uniwersytecie Zielonogórskim.  

 

Uczniowie klas siódmych odwiedzali liczne  
zakłady pracy. Miejsca, w których już byli to: Lu-
mel, Sypniewscy, Kostka brukowa Kaczmarek, 
Wodociągi.. 



Wycieczki 

 

NIE  TYLKO   
NAUKA  :) 

 

Klasy młodsze odwiedziły  w poprzednim roku 
Świętego Mikołaja. W tym były na wycieczce w 
Janowcu. Zwiedziły również lotnisko w Babimo-
ście. 

Starsze klasy wyjeżdżały  góry, a  czerwcu 
2017 roku uczniowie podziwiali Warszawę. 

 

Podczas wyjcieczek można się wesoło ba-
wić. Plac zabaw, bilard, kręgielnia, pole 
golfowe to atrakcje szkolnych wyjazdów. 

 

Szkoła proponuje uczniom 
ciekawe wycieczki. Uczniowie 
zwiedzają piękne miejsca na-
szego kraju. Mogą również 
uczestniczyć w zagranicznych 
wyjazdach. 



 

NIE  TYLKO   
NAUKA  :) 

Spotkania z ciekawymi ludźmi 

 

W naszej szkole są organizowane spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczniowie mieli okazję poznać: 
sportowców, tancerzy, podróżników, żołnierzy. Szkołę często odwiedzają ratownicy WOPR i strażacy. 
Uczą dzieci, jak udzielać pierwszej pomocy i jak bezpiecznie  spędzić ferie i wakacje. Uczniowie klas 
siódmych uczestniczyli w spotkaniu z gośćmi z Lubuskiej Rodziny Katyńskiej. W  listopadzie szkołę 
odwiedził biskup Paweł Socha. 

 
Podróżnik Mariusz Malinowski opowiadał o niezwy-

kłych miejscach, które zwiedził. 

 

Uczniowie mieli 
okazję zagrać z 
reprezentantem 
kadry olimpij-
skiej w tenisie 
stołowym Lucja-
nem Błaszczy-
kiem oraz  z klu-
bu Mega Dance. 

 

Sporty walki przedstawił pan Andrzej Bartoch. 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
TE IMPREZY TO JUŻ TRADYCJA 

NASZEJ  SZKOŁY 

 

Pasowanie  

na pierwszaka 
 

Konkurs  

recytatorski 

 

Mikołajki 

 

ANDRZEJKI 

 

W naszej szkole  

każdy może być świętym 

 

Jasełka 

 

Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
TE IMPREZY TO JUŻ TRADYCJA 

NASZEJ  SZKOŁY 

 

ZABAWA   

KARNAWAŁOWA 

 

ŚWIĘTO   

EDUKACJI ‘NARODOWEJ 

 

DZIEŃ  DZIECKA 

 

DZIEŃ  SPORTU 

 

PIEWSZY 

DZIEŃ  

WIOSNY 

 

Dzień Zdrowia 

 

Festyn  

szkolno-rodzinny 



PAMIĘTAMY   
O  HISTORII 

 

Przedstawienie „Katyń”  głęboko wzru-
szyło widzów. Było wielokrotnie pre-
zentowane w szkole, a także podczas 
uroczystości w Muzeum Ziemi Lubu-
skiej. 

Konkurs  
poezji   

patriotycznej 

 

W  naszej szkole dużą wagę przywiązujemy do wychowania patriotycznego. Uroczyście  obchodzimy 
święta narodowe.   Nauczycielka historii pani Ewa Kaczmarek wspólnie z uczniami przygotowuje oko-
licznościowe apele i przedstawienia z okazji: Święta Niepodległości, Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych, Święta Konstytucji 3 Maja, poświęcone rocznicy wybuchu II wojny światowej  i Po-
wstania Warszawskiego.   

Apel z okazji  
Święta Niepodległości  

Każdego roku dzięki pani 
Ewie Kaczmarek  szkoła 

uczestniczy w akcji 
„Narodowe czytanie”. 

Nasi uczniowie często 
biorą udział w uroczy-
stościach w Zielonej 
Górze 



Szkoła Promująca Zdrowie 
Zdrowy styl życia, to nasz styl życia 

Rajd  

rowerowy 

Dzień Zdrowia 

 

Nasza szkoła jako pierwsza w województwie w 2013 r. uzy-
skała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W tym 
roku zdobyliśmy go po raz drugi. Od lat propagujemy zdrowy 
styl życia. Przystąpiliśmy do projektów: Owoce w szkole, 
Mleko piję—świat podbiję, Moje miasto bez elektrośmieci., 
Akademia talentów, Przyjaciele lasu, Szkoła rekreacji. Orga-
nizujemy wiele imprez promujących zdrowie.  

Ciche  

przerwy 
Aktywne 

przerwy  

Dzień  Sportu 

Piknik  szkolny 



 

Podobnie jak w innych szkołach, także i u nas działa Samo-
rząd Uczniowski. Co roku wybierany jest we wrześniu w 
demokratycznych, tajnych wyborach.  Przed wyborami od-
bywa się debata wszystkich kandydatów. Mogą oni zapre-
zentować swój program i odpowiadają na pytania uczniów. 
Następnie wybory. Głosują uczniowie klas IV-VII i nauczy-
ciele. Przeliczenie głosów i Samorząd Uczniowski zaczyna 
działalność.   
  

 

 UCZNIOWIE  MAJĄ  GŁOS 

O  SAMORZĄDZIE  UCZNIOWSKIM 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskie-
go Jakub Poczekaj z klasy VIIA 

 
  

Opiekę nad SU od wielu lat sprawuje 
pan Arkadiusz Szakoła. Wybory opieku-
na SU również odbywają się co roku. 
Startują wszyscy nauczyciele, a wygry-
wa zawsze pan Arek:) 

 

Członkowie samorządu: 
Szymon Mikołajewicz 
Amelia Kręcisz 
Natalia Kempa 
Dominik Guzowski 
Dawid Lebiedziński 
Anna Skrzypczak  
Aleksandra Krupa 
Oliwia Sanocka 
Weronika Konsur 
Paulina Sobieraj 
Zofia Ziemiańska 
Ewa Szurkowska 
Jakub Wróbel 
Cyprian Bartoch 
Marysia Kokot 

Opiekun SU pan Arkadiusz Szakoła, Oliwia Sanocka, Natalia 
Kempa, Amelia Kręcisz, Szymon Mikołajewicz, Maciej Łokie-
tek, Jakub Poczekaj 

 

Po wyborach zaczyna się praca. Sa-
morząd organizuje lub współpracuje 
przy organizacji wielu imprez.  
Są to: Mikołajki, Dzień Edukacji Na-
rodowej, Dzień Wiosny, Dzień Spor-
tu. Pomaga przy aktywnej przerwie. 
Wymyśla ciekawe i zabawne akacje.  


