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Dzień Patrona w PG Przylep
Publiczne Gimnazjum w Przylepie dnia 14
maja 2015r. obchodziło już po raz dziesiąty
Dzień Patrona.

Dzień Patrona z założenia

jest dawką „żywej” historii dla uczniów i
ważnym elementem edukacji szkolnej. To
ciekawy dla uczniów sposób

przybliżenia

Bolesława Chrobrego, jako postaci historycznej oraz wartości, dla których szkoła tego
władcę na patrona wybrała.
W tym dniu każdy mógł czymś się wyka-

adresowany do miłośników literatury, a „Palenie czarownicy”- to sztuka land artu, skierowana do uzdolnionych plastycznie.
Wielkie emocje wzbudzała rywalizacja spor-

zać i zaistnieć w wybranej konkurencji np.:
pieczenia ciastek, przeciągania liny, mógł
przeobrazić się w średniowiecznego balwierza lub alchemika, sprawdzić wiedzę w quizie
historycznym, mieszać tajemne mikstury w
chacie wiedźmy, konkurs pięknego czytania

towa na „Średniowiecznej ścieżce zdrowiaczyli potyczkach wojów i gawiedzi” z konkurencją rzutu sakiewką i sersem. Zmagania
konkursowe kończyła widowiskowa parada
mody średniowiecznej z udziałem wszystkich
klas i wychowawców. Wystąpił także szkolny
kabaret a w finale przedstawienie pt. „O żywocie św. Wojciecha”, przygotowane pod
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kierunkiem

p. E. Brzezińskiej i p. D.

Coca Cola CUP

Dudziaka. Zdobywcą Pucharu Chrobrego

Dnia 14 maja br. po raz trzeci z rzędu zespół
została klasa III C- Gratulujemy!!!

piłki nożnej Gimnazjum w Przylepie weźmie
udział w wielkim finale ogólnopolskiego tur-

List gratulacyjny

nieju Coca Cola Cup 2015. Aby tam się zna-

List gratulacyjny od Prezydenta Mia-

leźć, nasi chłopcy musieli stoczyć zwycięskie

sta Zielona Góra Janusza Kubickiego z okazji

boje z gimnazjami w Pomorsku, Świebodzi-

jubileuszowych obchodów "Dnia Patrona

nie,Szczańcu, Zielonej Górze nr 9 i 1 i Zbą-

Szkoły".

szynku. Naszą szkołę reprezentowali; Jacek
Jurkowski, Filip Wolski, Filip Mikołajczyk,
Filip Gąsior, Tobiasz Samek, Patryk Guzowski,Dawid Wojtkowiak, Patryk Zagajewski,
Krzysztof Srebniak wraz z trenerem S. Gąsiorem. Wielki finał już 28 05 br. Trzymamy
kciuki! Ten sam zespół wywalczył awans do
półfinału wojewódzkiego Lubuskiej Olimpia-
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dy Młodzieży, pokonując gimnazja z Zaboru,

ramach projektu w dniu 20.05.2015 r. zwie-

Drzonkowa, Nowogrodu, Czerwieńska, Sule-

dzali siedzibę Radia Zachód. Niewątpliwą

chowa i Pomorska !!!

atrakcją była możliwość wzięcia udziału w

Lekcje w terenie
W dniach 15.05.2015r. i 19.05.2015r.

nadawanej na żywo porannej audycji oraz
nagrania i rozpoznawania własnego głosu.

studenci wydziału Nauk Biologicznych UZ
wraz z koordynatorem projektu dr Elżbietą
Roland zaprosili uczniów klas Ia i Ib Gimnazjum Publicznego w Przylepie na lekcje terenowe. Uczniowie, pod czujnym okiem

Natomiast dla klas drugich PG Przylep, przeprowadzone w ramach projektu szkolnego,
przez p. Artura Matyszczyka redaktora Gazep. J. Jadczak mieli kolejny raz okazję
sprawdzić swą wiedzę i umiejętności prowadzenia badań w terenie.

Z wizytą w RADIO ZACHÓD...

ty Lubuskiej.

Otwarte drzwi w NBP...
Dnia 20.05.2015 r. uczniowie klas IIa i IIb
uczestniczyli w DNIACH OTWARTYCH
NBP. Poznali wojenną historię polskiego złota i mieli okazję zobaczyć dwunastokilograDrugoklasiści z naszego gimnazjum w
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mową sztabę cennego kruszcu.
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ny był pokaz pomocy przedmedycznej (przygotowany przez ratowników medycznych z
Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Medycznej), dzień owocowy i dzień warzywny,
połączony z degustacją oraz międzyszkolny
konkurs profilaktyczny "Dziękuję - ja się nie
truję", w którym uczniowie z pobliskich podstawówek i nasza młodzież mogli popisać się
wiedzą dotyczącą zdrowego stylu życia bez
uzależnień oraz umiejętnościami w konkuren-

Promujemy zdrowie !!!

cjach sportowych. Wszyscy zawodnicy zostali
nagrodzeni. To był tydzień nauki i dobrej zabawy. Taka forma działań profilaktycznych
cieszyła

się

dużym

zainteresowaniem

uczniów i mamy nadzieję, że wpisze się na
stałe w harmonogram naszych imprez szkolnych.

W dniach 25 - 29 maja br. odbył się w
naszej

szkole

TYDZIEŃ

PROMOCJI

ZDROWIA, w ramach którego zorganizowaNad przebiegiem Tygodnia Promocji Zdrowia
i Profilaktyki Uzależnień czuwały organizatorki: p. Beata Romanowska i p. Monika Augustyniak wraz z Samorządem Szkolnym.

4

Życie naszej szkoły.

Wiosna z profilaktyką
W okresie trzech miesięcy (kwiecień –
czerwiec 2015r) nasi uczniowie mieli okazję
wziąć udział w programie profilaktycznym
„Słoneczniej”, w ramach którego odbyły się
następujące działania:

Nasi uczniowie mogli zintegrować się z
młodzieżą z innych zielonogórskich gimnazjów i w miłej atmosferze przyswajać sobie
wiedzę oraz nabywać nowe umiejętności dotyczących zdrowego stylu życia bez uzależnień. Nowe i ciekawe przedsięwzięcia czekają

„Turniej strzelecki” 15.04.2015r zorganizo-

na uczniów już jesienią br.

Tak o Nas piszą...

D

wany przez Komendę Miejską Policji . „Gry
uliczne” 07.05.2015r zorganizowane przez
UZ (Katedrę Opieki, Terapii

Profilaktyki

Społecznej) . Konkurs miejski 16.06.2015r
„Wiedzy i umiejętności przedmedycznych”
zorganizowany przez PG nr 3, UZ, ODN i
fundację „Bezpieczne Miasto”.

O naszej szkole możecie przeczytać w
kolejnym już wydaniu „Łącznika Zielonogórskiego”. Lokalna Gazeta podjęła współpracę z
naszym gimnazjum, dzięki czemu możemy
trafić do szerszego grona czytelników.
Zapraszamy do lektury.

Dzień Języków Obcych
Dnia 27 maja br. odbyła się kolejna edycja "Konkursu Języków Obcych". Na uczniów
gimnazjum w Przylepie oraz szkół podstawowych w Przylepie i Zawadzie czekało wie-
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le ciekawych konkurencji i łamańców języ-

Tęgie umysły są wśród nas!

kowych, takich jak:
Potyczki

geograficzne,

krzyżówka

kulturowa, głuchy telefon, wywiad z obcokrajowcem, „Sherlock Holmes” - czyli rozpoznaj
celebrytę..

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
II Międzygimnazjalnym Konkursie Matematycznym, organizowanym przez PG Drzonków.

Miło

nam

donieść,

że:

Wszystkie zmagania konkursowe zostały przygotowane przez p. M Górską i p. A.
Nowicką. Uczniowie musieli wykazać się
inwencją twórczą przebierając się za znaną
postać i mogliśmy oglądać: Amy Winehouse,
Conchitę Wurst….

I miejsce wśród trzecioklasistów zajęła Kasia
Marczewska a na miejscu III-m uplasowała
się Magda Borkowska, zaś wśród pierwszoklasistów II lokatę zajęła Ania Stankowska.
Gratulujemy!
Zwycięzcą konkursu została klasa III
B. Gratulujemy!

Dzień dziecka na wesoło!!!
Z okazji Dnia Dziecka szkolny kabaret pod
kierunkiem p. D. Rajchela, przygotował ponad godzinne przedstawienie dla swoich rówieśników. Warto podkreślić, iż aktorami
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oprócz uczniów naszej szkoły byli także uczniowie PSP Przylep. Zabawa była przednia...

Wolontariusze są wśród nas...

Galerami po Odrze i nie tylko....
W piątek, 05.06.2015 r., odbyło się spotka-

Przez cały rok uczniowie naszej szkoły z

nie młodzieży z Peitz i naszej szkoły. Rozpo-

opiekunem Samorządu Szkolnego p. M. Au-

częło się zwiedzaniem skansenu w Ochli,

gustyniak prowadzili zajęcia w ramach wo-

następnie był rejs po Odrze, zakończony
wspólnym grilowaniem a następnie młodzież
mogła skorzystać z pobytu w zielonogórskim
aquaparku. Była to przede wszystkim okazja
do nawiązywania przyjaźni i szlifowania znajomości języka...

lontariatu z przedszkolakami z Przylepu.
Wolontariusze z naszej szkoły brali także
udział w kweście PCK - "Godne dzieciństwo"
organizowanej w TESCO.
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Benedyktyńska cierpliwość

Wizyta w Centrum Przyrodni-

była przydatna…

czym i nie tylko…

Z okazji 600-letniej rocznicy urodzin
Jana Długosza Gminna Biblioteka Publiczna
w Starym Kisielinie zorganizowała warsztaty
trudnej

sztuki

kaligraficznej.

Uczniowie zapoznali się z życiorysem
Jana Długosza, a następnie odbyły się zajęcia
praktyczne, gdzie gimnazjaliści uczyli się
pisma ozdobnego, a przy okazji poznawali
pokłady własnej cierpliwości…

Najlepiej uczyć się w praktyce, każdy nauczyciel a teraz i uczeń o tym bardzo dobrze
wie! W ramach lekcji terenowych w dniach
8 i 10 czerwca br., uczniowie klas trzecich
wraz z p. Joanną Jadczak pojechali na lekcję
ekologii do Centrum Przyrodniczego i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze.

Są młodzi, zdolni i mają swoje
pasje…
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Konkurs plastyczny, organizowany przez
Urząd Miasta Zielona Góra, pt.: "Bezpieczne
wakacje", okazał się zwycięskim dla ucznia
klasy

III

c

-

Jacka

Jurkowskiego.

Uczniowie naszego gimnazjum: Ewelina
Król, Paweł Kwiatkowski i Iwetta Radzik,
wzięli udział w II Edycji Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego pt.: "Szare, szare,
szare... i pomarańczowe". Miło nam donieść,
że Paweł Kwiatkowski z kl. II b został wyróżniony za swoją pracę!
Uczeń naszej szkoły Piotr Paczkowski, biorący udział w Memoriale Feliksa Malanowskiego i Czesława Ząbeckiego rozgrywanym
we Wrocławiu, zdobył złoto w rzucie oszczepem!

W naszej szkole promujemy każdą formę
aktywności przynoszącą pożytek społeczności
lokalnej. Przykładem godnym naśladowania
jest służba Kasi Grzywacz, uczennicy klasy
pierwszej w młodzieżówce OSP Zawada.
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Olimpiady Młodzieży .

Wszystkim serdecznie Gratulujemy!!!

Zabawę czas zacząć....

W Mistrzostwach Polski w Kickboxingu Seniorów i Juniorów, uczeń naszej szkoły Mateusz Kucharski zdobył drugie miejsce w
kategorii do 75 kg w kickboxingu.

Tradycją szkoły jest huczny bal gimnazjalnyjako zasłużona nagroda za 3 lata znoju szkolnego. 19 czerwca br. na takim balu bawili się
trzecioklasiści PG w Przylepie.

Uczeń kl. III Igor Galus, trenujący strzelectwo sportowe w ZKS "Gwardia", w tym sezonie zakwalifikował się do Ogólnopolskiej
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Zabawa trwała dłuuuugo a towarzyszył jej
występ
uczniów!

kabaretowy

przygotowany

przez
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Katarzyna Zacharkiewicz- uzyskała średnią
ocen 5,11
Martyna Kubka- uzyskała średnią ocen 5,08

Zabawa była przednia…..
Wybrano króla i królową balu!!!

Ponadto do Stypendium Dyrektora PG w
Przylepie wytypowano uczniów:
Natalia Pawlak- śr. 4,77
Natalia Łysiak- śr. 4,75
Wojciech Mikos- śr 4,65
Mateusz Karpacz- śr. 4,50
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Stypendyści nagrodzeni…
W Filharmonii Zielonogórskiej odbyło się 22
czerwca br. wręczenie stypendiów najlepszym
uczniom szkół zielonogórskich. Goście i stypendyści mieli możliwość obejrzenia za-

Obozy sportowe tuż, tuż….
Już wkrótce, bo 28.06 br. wyjazd na obóz
sportowy w Rogowie, organizowany dla
uczniów naszej szkoły oraz uczniów szkoły w

chwycających pokazów artystycznych. Ucz-

Langenbergu (Nadrenia) w ramach wymiany

niowie z wyjątkowymi umiejętnościami i

polsko - niemieckiej, dofinansowywany przez

osiągnięciami w nauce i sporcie zostali doce-

PNWM.

nieni przez Prezydenta Miasta Zielona Góra p. J. Kubickiego nagrodami pieniężnymi
za ich wysiłek.
Wyróżnieni uczniowie naszej szkoły:
Joanna Skop- uzyskała średnią ocen 5,18

Nasze gimnazjum jak co roku, organizuje
obozy konne, dla uczniów naszej szkoły i
uczniów z Cottbus. W tym roku odbędą się
one w dwóch terminach: 25.07-01.08 i 10.08 19.08

2015
Redakcja: E. Brzezńska, Iwetta Radzik
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