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Honorowy patronat pomnika
w Łężycy
Dnia 25 października 2014 r. delegacja z Publicznego Gimnazjum w
Przylepie z p. Ewę Brzezińską oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej w
Przylepie

z p. wicedyrektorem T.

Chmielarczykiem, udała się na uroczystość do Łężycy związaną z kolejną
rocznicą wydarzeń wołyńskich na kresach wschodnich

Polski.

Uroczystą

mszę prowadził ksiądz Tadeusz Isakowicz Zalewski. Uroczystość tą organizuje

co

roku

mieszkańców z Łężycy.

stowarzyszenie

Obie szkoły, objęły również patronat
nad pomnikiem poległych w trakcie
rzezi wołyńskiej, postawionym w Łężycy.

Obchody 11 listopada
w Łężycy
Dnia 11.11.2014r.

delegacja

uczniów z Publicznego Gimnazjum w
Przylepie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Przylepie pojechała oddać
hołd pod pomnikiem w Łężycy, postawionym ku pamięci ofiar Polaków pomordowanych na kresach wschodnich
Polski. Uczniowie uprzątnęli miejsce
wokół obelisku i złożyli kwiaty oraz
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znicze. Patronat nad tym pomnikiem
jest dla naszej szkoły bardzo ważny,
gdyż poprzez takie działania uczniowie
mogą uczyć się historii najnowszej
związanej z kresami wschodnimi.
Trudną historię stosunków polskoukraińskich należy młodzieży uświadamiać, by nie została zapomniana.

Biegacze na start!
Nasza szkoła stawia na popularyzację
różnych dyscyplin sportowych dlatego
uczniowie Gimnazjum w Przylepie
wzięli udział 9 października 2014 r. w
Powiatowych

Imdywidualnych

Bie-

gach Przełajowych w Trzebiechowie.
Opiekunem uczniów była p. Monika
Augustyniak.
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Mistrzyni Tenisa

Turniej Mikołajkowy

Uczennica kl. I a PG w Przylepie

Dnia 17.12 odbył się w naszej szkole

oraz reprezentantka GKT Nafta Zielona
Góra Martyna Kubka w parze z reprezentantką Węgier Livią Lukacs
wygrały turniej deblowy Tenis Europe
U-16 kat. 2 w Milovicach (Czechy). W

turniej Mikołajkowy
Mikołaj

Cup,

w

piłki nożnej
którym

oprócz

uczniów udział wzięli nauczyciele.
Po

kilku

godzinnej

rywalizacji

zwycięstwo przypadło drużynie, której
opiekunem był p. Stanislaw Gąsior.

turnieju oprócz zawodniczek z Polski
brały udział zawodniczki z

Czech,

Wszyscy

uczestnicy

otrzymali

Niemiec oraz Francji. Nasza reprezen-

Mikołaja nagrody oraz upominki.

tantka zajęła pierwsze miejsce! Gratu-

Gratulujemy.

lujemy i czekamy na dalsze sukcesy!
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Hej kolęda, kolęda…

Jasełka szkolne

W związku ze współpracą Publicznego

Tradycyjnie już odbyły się w naszej

Gimnazjum

szkole

z

Uniwersytetem

jasełka.

Przedstawienie

z

Zielonogórskim, odbył się 18.12.2014

18.12.2014 r. reżyserował p. Dominik

r. świąteczny koncert kolęd i pastorałek

Rajchel. Spektakl wprowadził w świą-

studentów

teczną atmosferę do tego stopnia, iż na

Instytutu Muzyki. Uczniowie PG w

koniec cała sala dała się porwać wspól-

Przylepie

nym śpiewom.

wykonywany
mieli

zaskakujących
kolęd.

4

przez
okazję
aranżacji

wysłuchać
znanych
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Projekt szóstych klas

tatowe dla szóstoklasistów. Były to zajęcia kabaretowe, muzyczne i regionalno-dziennikarskie. Zajęcia te spotkały
się z dużym zainteresowaniem uczniów
obu podstawówek.

Także w tym roku nasza szkoła aktywnie współpracuje z Publiczną Szkołą
Podstawową w Przylepie oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Zawa-

Na

zajęciach

kabaretowych

mogli

dzie w ramach integracji uczniów szkół
podstawowych z naszym gimnazjum.
Jedną z propozycji przeznaczonych dla
szóstoklasistów były warsztaty świąteczne: zdobienie bombek- prowadzone
przez p. Joannę Jadczak 12.12.2014
w PG w Przylepie dla uczniów z PSP
Przylep i 15.12.2014 r. w PSP w Zawadzie.
W ramach dalszych działań nauczycie-

sprawdzić się aktorsko, podobnych

le PG w Przylepie p. Ewa Brzezińska,

umiejętności oraz wiedzy historycznej

P. Anna Fidali, p. Dominik Rajchel i

potrzeba było do przemiany w rycerza

p. Dariusz Dudziak przygotowali w

na

dniu 15 stycznia 2015 r. zajęcia warsz-

dziennikarskich, zaś umiejętności wo-
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warsztatach

regionalno-
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kalne i słuch muzyczny były niewątpliwym atutem podczas zajęć muzycznych.

Co nam w duszy gra…
Chór Dominanta

działa w PG w

Przylepie od kilku lat. W tym roku dołączyły również dzieci z SP w Przylepie.

Dyrygentem i opiekunem chóru jest
nauczyciel PG w Przylepie p. Dominik
Rajchel, zaś akompaniatorem chóru
jest uczeń klasy III gimnazjum Hubert
Derbis.
W tym roku chór wystąpił w Koncercie Noworocznym w Filharmonii
Zielonogórskiej w ramach XIII przeglądu chórów Śpiewającej Polski.

W ramach zajęć uczniowie mają
możliwość podjęcia nauki poprawnego
śpiewu, emisji głosu, dykcji, poczucia

Mistrzowie interpretacji

rytmu oraz wyrobienia w sobie wrażliwości muzycznej.
Repertuar chóru jest bardzo zróżnicowany i są to: pieśni średniowieczne,
staropolskie, muzyka ludowa, pieśni

Dnia 31.03.15r

odbył się Lubuski

Konkurs Recytatorski w Zielonogórskim Ośrodku Kultury.

patriotyczne, pastorałki i kolędy, a tak-

W konkursie udział wzięły uczennice

że utwory muzyki współczesnej we

Natalia Pawlak, Wiktoria Jodajtis i

własnych aranżacjach.

Katarzyna Zacharkiewicz pod opieką
polonistki, pani Małgorzaty Standzoń.
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Konkurencja była spora. W tym roku

Ortograficzne potyczki
Gimnazjalistów

wszyscy uczestnicy zaprezentowali in-

Dnia 14.04.2015 r. Publiczne Gimnazjum w Przylepie zorganizowało
V edycję konkursu ortograficznego.
Uczestnikami rywalizacji byli uczniowie Publicznego Gimnazjum z Drzonkowa oraz Publicznego Gimnazjum z
Przylepu.
W konkursie wzięło udział łącznie
ny tekst, co było także sporym osią-

dziewiętnaście osób. Autorem dyktanda konkursowego był prof. Edward Po-

gnięciem. Mimo braku laurów zwycię-

lański. Nosiło ono tytuł: „Każdy jakieś

stwa, atmosfera konkursu sprawiła, że

marzenia ma…”.

nasi uczniowie poczuli w sobie chęć do

W trudnej rywalizacji zwycięzcami

stawania w szranki konkursowe po-

zostali ci, którzy wykazali się najlepszą
znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.
Jury wyłoniło troje laureatów: I miejsce - Natalia Łysiak (PG Przylep),II
miejsce - Natalia Borowiec (PG

nownie w przyszłym roku.
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wiedzę w trakcie trzydniowego
maratonu egzaminacyjnego.
Uczniom PG Przylepie wytrwale
kibicowali nauczyciele, którzy nie
mniej od swych wychowanków
przeżywali stres egzaminacyjny.
Na wyniki przyjdzie nam poDrzonków),

III

miejsce

-

Paweł

czekać do czerwca.

Kwiatkowski (PG Przylep).
Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim

Warszawa- nasza stolica

biorącym udział w zmaganiach konkur-

Uczniowie Publicznego Gimnazjum

sowych serdecznie dziękujemy.

im. Króla Bolesława Chrobrego w
Przylepie w dniach 27-29 kwietnia
2015 r mieli przyjemność gościć w na-

Najważniejszy egzamin…
Każdy gimnazjalista przez trzy
lata ciężko pracuje, by wreszcie

szej stolicy. Pod czujnym okiem wychowawców p. Joanny Jadczak,
p. Małgorzaty Mirkowskiej-Górskiej
i p. Radosława Górskiego cieszyli się

sprawdzić swoje umiejętności i
8

atrakcjami Warszawy. Program pobytu
był bardzo bogaty, gdyż uczniowie
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zwiedzili: multimedialne muzeum Po-

zjalna zapaliła znicz pod pomnikiem

wstania Warszawskiego, którego nie-

ofiar Katastrofy Smoleńskiej na cmentarzu Powązkowskim. Ostatniego dnia
młodzież zwiedziła Centrum Nauki
Kopernik. Jest to jedno z najchętniej
odwiedzanych miejsc w Polsce, gdzie
można przekonać się jak funkcjonuje

powtarzalna ekspozycja muzealna –
światłem, dźwiękiem i obrazem przybliżyła nam powstańczą rzeczywistość.
Młodzież zwiedziła także: plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Zamek

otaczający nas świat.

Królewski, Łazienki Królewskie, pomnik Małego Powstańca, Trakt Królewski, Plac Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac Teatralny, Pa-

Uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Przylepie także tą drogą chcieli podziękować za wspaniałą wycieczkę,
łac Prezydencki, Belweder i wiele innych. Na koniec dnia młodzież gimna9

rodzicom oraz Radzie Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra za udzielone
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wsparcie finansowe, dzięki któremu
mogli zwiedzić stadion narodowy i

Germaniści na start!
W ramach dni otwartych Ze-

przejechać się metrem.

społu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej GóŚwięto Konstytucji 3 Maja

rze uczniowie naszej szkoły Jacek Jurkowski, Oliwia Odolanowska i Wojciech Mikos wzięli
udział w konkursie j. niemieckiego, gdzie ten ostatni zajął wysokie
trzecie miejsce konkursowe.

Gimnazjum w Przylepie kładzie
duży

nacisk

na

obrzędowość

szkolną. Nauczyciele szkoły starają się krzewić wśród uczniów
wiedzę na temat najważniejszych
wydarzeń historii naszego narodu.
Święto Konstytucji 3 Maja stało
się motywem przewodnim szkolnego przedstawienia przygotowanego przez uczniów pod kierun-

Gratulujemy!

kiem p. Anny Fidali.
Redakcja:, H. Derbis I. Galus, M. Augustyniak, I. Radzik, E. Brzezińska, R. Górski, D. Rajchel, J. Jadczak.
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