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BIULETYN INFORMACYJNY PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM W PRZYLEPIE
Wypoczynek na sportowo…
Dnia 9 lipca br. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przylepie, pod okiem
nauczycieli PG w Przylepie: p. Renaty
Wierczyńskiej, p. Stanisława Gąsiora oraz
p. Agnieszki Welc, wyruszyli na obóz
sportowy do Borowic. Spędzili tam 10
dni. Mimo codziennych treningów wszyscy bardzo dobrze się bawili, integrując
się z uczestnikami obozu z Niemiec.

Na ośrodku znajdował się niekryty
basen. Atrakcją wypoczynku była wędrówka wśród pięknych krajobrazów Karpacza, czy też zwiedzanie starej kopalni
uranu „Liczyrzepa” i parku miniatur zabytków Dolnego Śląska.
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Poziom adrenaliny u obozowiczów
podniosła jazda wyciągiem krzesełkowym
na Kopę.
Muzycznych doznań dostarczyły
koncerty z cyklu „Śpiewanie z gitarą”
Stanisława Sojki, czy formacji Czesław
Śpiewa.
Wspólne ognisko oraz dyskoteka były
mocnym finałem obozu, gdzie każdy mógł
zaprezentować swe umiejętności taneczne.

Wakacje w siodle!

W dniach 09-21.07.2013 odbył się
polsko-niemiecki wakacyjny obóz konny
„Transgraniczne lato młodych jeźdźców”.
Grupa 10 dziewcząt z naszej szkoły
oraz 10 uczniów z Niemiec gościła w Zie-
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lonogórskim Klubie Jeździeckim w Przylepie.
Uczestnicy wypoczywali, uczyli i
bawili się pod opieką nauczycieli naszego
gimnazjum p. Agnieszki Nowickiej,
p. Radosława Górskiego i p. Przemysława
Grabca.
Zajęcia jeździeckie odbywały się
dwa razy dziennie. Dodatkową korzyścią
dla młodych ludzi były warsztaty języka
niemieckiego prowadzone przez p. A Nowicką.
W trakcie obozu jedną z atrakcji był basen
w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w
Zielonej Górze.

Nasi uczniowie odwiedzili również
podziemia Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego (MRU) - jeden z najciekawszych w Europie przykładów umocnień z okresu II wojny światowej.

Rejs galerami był doskonałą okazją, aby podziwiać nadodrzańską przyrodę, m.in. roślinność wodną, gniazdujące
tam czaple i bociany.
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Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-NysaBóbr” oraz budżetu państwa.
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Wakacje w Neuzelle
W dniach 22-27.07.2013r. uczniowie gimnazjów w Przylepie i Drzonkowie
po raz kolejny wzięli udział w wakacyjnym wypoczynku w ramach polsko- niemieckiej współpracy gmin w Neuzelle.
Młodzież pod opieką nauczycielki
naszej szkoły p. M. Augustyniak wzięła
udział w warsztatach tańca nowoczesnego,
gdzie mogła szlifować swe nowe umiejętności.

Chętni mogli zgłębić tajniki trudnej sztuki
cyrkowej, czy też wziąć udział w warsztatach renowacji staroci.

Uczniowie poznawali też zasady zdrowego żywienia i uczyli się gotowania zdrowych potraw.
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Jedną z atrakcji wypoczynku była
całodniowa wycieczka do Poczdamu oraz
rajd rowerowy.
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Obóz dziennikarski w Łagowie
Kolejny raz już Stowarzyszenie
„My w Przylepie”, dzięki wsparciu finansowemu Gminy Zielona Góra w kwocie
10.000 złotych, zorganizowało w dniach
23-29.08.2013r. obóz dziennikarski w Łagowie.

Duży nacisk położony został przez
prowadzących warsztaty nauczycieli PG w
Przylepie p. E Brzezińską, p. W. Kondrasa i p. D. Dudziaka na umiejętność współpracy w grupie.

Tworząc własne filmy uczestnicy obozu
odkryli własne talenty dziennikarskie, aktorskie, wokalne czy operatorskie.
Propozycja wypoczynku adresowana była do młodzieży w wieku od 7 do 15
lat z terenu naszej gminy.
Oprócz pięknej pogody, pysznej
kuchni ośrodka „Defka”, oraz wspaniałej
przyrody i historii Łagowa, młodzi ludzie
mieli okazję poznać na warsztatach tajniki
pracy z kamerą oraz obróbki materiału
filmowego.

Nasz obóz odwiedził także wójt Gminy
Zielona Góra p. M. Zalewski i świetnie się
bawił z młodymi, rozśpiewanymi filmowcami słuchając młodzieży śpiewającej
obozowe piosenki oraz oglądając prezentacje projektów.
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Jedną z atrakcji obozu była możliwość zwiedzenia Łagowa oraz MRU w
Boryszynie.

Wyrównany poziom spowodował, że jury
nie przyznało miejsc tylko wyróżniło najlepszych. Wśród laureatów znalazło się aż
troje uczniów z naszej szkoły: Michał
Kowalski, Agata Ludkiewicz, Weronika
Aduckiewicz.

Pasje zamiast używek!
Opiekunem naszych laureatów był nauczyciel PG w Przylepie p. D.Dudziak.
Dodatkową nagrodę - przelot samolotem
do Warszawy wylosował M.Kowalski.
Impreza została dofinansowana przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze, Urząd Miasta Zielona
Góra i Urząd Gminy Zielona Góra. Imprezę uświetnił występ znanej grupy Dwa,
Trzy…”
26 września 2013 w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się gala zawiązana z
obchodami Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, podczas której
ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego „Świat w moim obiektywie”.
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Szkoło wróć?
Po
wakacyjnym
szaleństwie
2.09.2013r. nowi uczniowie zasili mury
naszej szkoły. Witamy i życzymy nowym
uczniom samych sukcesów!
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IA- klasa integracyjna
wychowawca mgr Joanna Jadczak
nauczyciele wspomagający
mgr Emilia Jachiemowicz
mgr Justyna Gibas

IB – klasa sportowa
wychowawca mgr Angelika Tomczak
trenerzy
mgr Stanisław Gąsior
mgr Agnieszka Welc
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