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odnajdywali. Dlatego też po kilkunastu dniach
uczęszczania

do

szkoły

otrzymaliśmy

wiadomość o wycieczce.
Wycieczka to może zbyt mocne słowa, ale
na pewno było to spotkanie integracyjne, dla
dwóch

Z ŻYCIA
SZKOŁY

pierwszych

klas.

Wyjazd

do

Świdnickiego Parku Linowego zaplanowano na
29.09.2015r.

Po

przyjeździe

na

miejsce

przywitaliśmy się z Panem animatorem. To on
miał

być

szefem

tego

integracyjnego, oprócz

POMAGAMY BO LUBIMY

spotkania

naszych szkolnych

opiekunów. Animator w krótkich słowach
26 września br. wolontariusze z naszego
gimnazjum włączyli się we współorganizację III
Wystawy Psów Nierasowych w Łężycy. Impreza
była

organizowana

przez

Stowarzyszenie

zapoznał nas z planem dnia, miał być
wypełniony po brzegi różnymi zajęciami,
przede wszystkim konkurencjami sportowymi,
które pozwolą się nam lepiej poznać. Na

"Curtez", z którym nasi uczniowie zaangażowani
w

wolontariat

pod

kierunkiem

p.

Moniki

Augustyniak współpracują.

początku przedstawiono nam reguły, które
miały obowiązywać na spotkaniu, kwestia
bezpieczeństwa
ważna.
INTEGRUJEMY SIĘ
Nowa szkoła, nowi znajomi, kilka nowych
przedmiotów- to wszystko to było trochę za
dużo jak dla nas, świeżo upieczonych uczniów
gimnazjum. Nie wszyscy się w tym

Po

rozpoczęcie
między

uczestników
chwili

animator

rywalizacji.

innymi:

była

bardzo
zarządził

Konkurencje

rzucanie

do

to

kosza

(drużynowo), zbijanie kręgli przy pomocy
piłki, strzelanie z łuku czy rzucanie do puszek.
Nikt z nas nie spodziewał się, że rywalizacja

międzyklasowa będzie aż tak emocjonująca.

JAK TO U NAS OBCHODZI SIĘ DZIEŃ

Okazało się, że sport z lekko przymróżonym

CHŁOPAKA?

okiem integruje młodych dużo szybciej, niż
jakiekolwiek
uczestników

inne
był

sporty.

Entuzjazm

szczególnie

głośny

w

konkurencji strzelania z pistoletu do butelek
czyli

popularny

"paintball”.

Oczywiście

wszystkie takie spotkania mają swój punkt
główny, często najbardziej oczekiwany, czyli
ognisko z pieczeniem kiełbasek i zjadaniem
innych smakowitości. Ta część spotkania
zawsze
większości

utrwala
na

znajomości,
poszerzenie

pozwala
dyskusji

rozpoczętych między uczestnikami.
Czas wolny jaki otrzymaliśmy w następnej
części spotkania to ścianka wspinaczkowa dla
chętnych, którzy z kondycją i sprawnością
fizyczną nie żyją na bakier oraz rozmowy i
zwiedzanie terenu. Szybko też zbliżał się
koniec tego obfitującego w zajęcia dnia.
Integracja między uczestnikami- czy była
silna? Myślę, że to pokaże czas a także nasze
możliwości adaptacji do nowych warunków i
obowiązków. Na pewno jesteśmy zadowoleni z
takiego spotkania, oby były częstsze i jeszcze
ciekawsze. Nie zawsze bowiem miejsce, cena i
pora są warunkiem atrakcyjności. Wiele razy to
właśnie kameralność i skromność spotkań jest
gwarancją spokoju i zadowolenia uczestników.
Adam Gabryel
Kl. I B

Dnia 01.10.br. klasy trzecie z Publicznego
Gimnazjum w Przylepie wybrały się na
wycieczkę do kina. Seans filmowy był głównie
pomysłem dziewcząt z obydwu klas, ponieważ
30 września br. odbyło się święto chłopców,
czyli Dzień Chłopaka i był to prezent. Chłopcy
oczywiście bardzo się ucieszyli. Do kina
wybrały się również nasze wychowawczynie p.
Joanna Jadczak i p. Joanna Gaździewicz.
Wycieczka miała przede wszystkim charakter
integracyjny.
Do kina wybraliśmy się na bardzo ciekawy
film pt: ”Everest”. O 11:30 zebraliśmy się koło
naszego szkolnego autobusu. Film był bardzo
życiowym

obrazem,

na

pewno

godnym

obejrzenia. Mówił o przygodzie życia, ale
również pokazywał, że bez współpracy z
zespołem nie można osiągnąć celu. Scenariusz
opowiadał o wspinaczce grupy ludzi na Mont
Everest. Wyprawa na szczyt udała się, ale

zejście z góry dla ośmiorga osób już nie było
takie

łatwe.

„pokonała”

W
8

drodze
osób.

powrotnej
Uczniowie

góra
mieli

podzielone zdania na temat filmu, jednakże
większa

cześć

uczniów

miała

bardzo

pozytywne odczucia. Mnie osobiście film
bardzo się podobał, bo mówił o współpracy w
grupie, o motywowaniu drugiej

osoby w

trudnej dla niej sytuacji. Jest to bardzo
pouczający film, który polecam każdemu, kto
lubi taką tematykę, a nawet tym, którzy chcą w
kinie obejrzeć coś mądrego, widowiskowego i

uczniowie

musieli

wyliczyć

jaka

jest

pojemność basenów do odłowu ryb. A na
koniec chłopcy rozegrali także mecz piłki

wzruszającego.
Natalia Gac

nożnej.

Kl. IIIa
WYMIANA

POLSKO

-

NIEMIECKA

Z WIZYTĄ W PEITZ
14 października 2015 r. uczniowie naszej
szkoły wraz z nauczycielami: p. A. Nowicką,
p. W Towpikiem oraz p. S. Gąsiorem zostali
zaproszeni w ramach wymiany
niemieckiej

do Peitz.

polsko-

Była to wycieczka

jednodniowa, w trakcie której młodzież naszej
szkoły miała okazję zwiedzić wiele atrakcji,
m.in. Muzeum Rybołówstwa oraz zabytkowe
kuźnie. W ramach zadań praktycznych nasi
W dniach 5 - 8 października br. odbył się
wyjazd młodzieży naszego gimnazjum razem z
p. A. Nowicką, w ramach współpracy z
partnerską szkołą w Neuzelle. W czasie
spotkania uczniowie zwiedzali zabytki Berlina,
uczestniczyli

w

warsztatach

dotyczących

holokaustu i życia Anny Frank. Niewątpliwą
atrakcją była wizyta w muzeum pamiątek po
dawnym NRD

w Eisenhüttenstadt. Wolny czas gimnazjaliści

Rajchela

przygotowali

program

spędzali m.in. na kręgielni. Cały projekt był

artystyczny z okazji

współfinansowany z PNWM.

czyli Dnia Edukacji Narodowej. Żartobliwe
scenki

z

życia

pięknymi

"dnia nauczyciela"-

szkoły były przeplatane

aranżacjami

muzycznymi

PRAWO DO PRAWDY
Nasza szkoła jest patronem obelisku,
znajdującego się w Łężycy, poświęconego
pomordowanym

na

zorganizowany

został

Wołyniu,

dlatego

dedykowanymi dla nauczycieli. W ten sposób

filmu

uczniowie obu szkół złożyli najpiękniejsze

pokaz

dokumentalnego pt. "Prawo do prawdy" dla

życzenia dla swoich pedagogów.

młodzieży gimnazjalnej, który powstał z
inicjatywy Stowarzyszenia "Nasza Łężyca" w
celu upamiętnienia dramatycznych wydarzeń .

JESIENIĄ W NEUHAUSEN...
W dniach 19-22.10.2015 r. uczniowie gimnazjum

ŚWIĘTO DLA NAUCZYCIELI

Przylepie wzięli udział projekcie zorganizowanym
przez polsko-niemieckie stowarzyszenie z Cottbus.
Nasi

Uczniowie naszego gimnazjum i szkoły
podstawowej w Przylepie pod kierunkiem p. D.

koledzy

uczestniczyli

w

warsztatach

ekologicznych, zwiedzali manufakturę Felicitas belgijskiego producenta pralinek, gdzie

własnoręcznie tworzyli arcydzieła cukiernicze.

DEBATA UCZNIOWSKA

Zwiedzali lotnisko w Neuhausen oraz wzięli udział

Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział
debacie

przedwyborczej

do

Młodzieżowej

Rady Miasta. Pasjonująca walka o cenne głosy
gimnazjalistów rozegrała się między uczniami
w warsztatach kreatywnego tworzenia prac z

kl. III A: Eweliną Król i Dominikiem Janczy.

naturalnej

Starcie wyborcze kandydatów poprowadził z

wełny.

Niewątpliwą

atrakcją

było

korzystanie z atrakcji Aquaparku Laguna w
Cottbus.

WOLONTARIUSZE NA ŁĘŻYCKICH
WERTEPACH
Grupa wolontariuszy z naszego gimnazjum
pod opieką p. Moniki Augustyniak, wzięła
udział

w

stowarzyszenia

kolejnym

przedsięwzięciu
CURTEZ.

Jako grupa wsparcia, byli odpowiedzialni za
pomoc techniczną na trasie amatorskiego
wyścigu MTB - "ŁĘŻYCKIE WERTEPY
2015”

dużym humorem Kacper Skop (kl. III B).

Debata została przygotowana przez opiekuna
Samorządu

Uczniowskiego

p.

Monikę

BIEG RACULAN

Augustyniak.
W sobotę 26 września br. odbyła się VII edycja
LICZYMY GŁOSY

"BIEGU RACULAN". W kategorii szkół

Uczniowie naszej szkoły 30.10.br., pod

gimnazjalnych, uczniowie naszego gimnazjum

czujnym okiem p. Moniki Augustyniak, wzięli

Patryk Guzowski i Kacper Skop zajęli III i

udział w wyborach do Młodzieżowej Rady

IV miejsce. Gratulacje!

Miasta, wybrano także nowego opiekuna
Samorządu

Uczniowskiego-

został

nim

p. Radosław Górski, który zastąpi p. M.
Augustyniak.
Uprawnionych do głosowania było 108
uczniów a w głosowaniu wzięło udział 92.
naszym przedstawicielem w MRM został
Dominik Janczy uczeń kl. III a !

GIBKIM BYĆ…

Nasza uczennica Zuzanna Machowicz
zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach
Województwa

Lubuskiego

w

akrobatyce

sportowej, konkurencja - trójki kobiet kl. 2.

NASZE
SUKCESY

Gratulujemy !

MISTRZOSTWA ZIELONEJ GÓRY
27 września br. Na stadionie MOSiR odbyły się
Mistrzostwa

Zielonej

Góry

w

biegach

przełajowych na dystansie 1000 m. Uczeń
naszego gimnazjum Kornel Klementowski
zajął II miejsce.

WARTO CZYTAĆ ?
We wrześniu odbyły się w bibliotece dwa
konkursy skierowane

do

uczniów

naszej

szkoły: pt. „Dlaczego warto czytać?” (literacki)
i "Zalety czytania"(plastyczny).
Spośród zgłoszonych do konkursów prac jury
wybrało te najciekawsze. Nagrodzeni zostali:
Adam Gabryel (kl. 1b) – I miejsce,
Natalia Łysiak (kl.3a) – II miejsce,
Wiktoria Brut (kl.2b) – III miejsce.
W konkursie plastycznym nagrody zdobyli:
Marcelina Krupa (kl.2a) – I miejsce,
Joanna Skop (kl.3b) – II miejsce,
Weronika Grzegorek (kl. 2a) – III miejsce.
Wyróżnieni w konkursie tym, zostali:
Mateusz
Dulski
(kl.2a)
Mikołaj
Krynicki
(kl. 3b).

A NAM "SŁONECZNIEJ"

W dniu wczorajszym - 26.10.2015 r.
uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w
zawodach
założeniami

sprawnościowych.
programu

Zgodnie

z

"Słoneczniej"

zawodnicy z poszczególnych szkół zostali
rozdzieleni do różnych drużyn. Mimo takiej
innowacji,
sportową.

chętnie

podjęli

rywalizację

Miejsce na podium zajęli:

Patryk Zagajewski - I miejsce, Łukasz Król II miejsce. Gratulujemy!!!

PO LEKCJACH

HABLA ESPANOL ?
Jeśli jeszcze nie mówisz w języku

REDAKCJA W PRACY

hiszpańskim? Zapraszamy na zajęcia w każdy
czwartek w godz. 14.50 - 15.35 sala nr 18.
Kurs prowadzi nauczyciel naszego gimnazjum i
jednocześnie
hiszpańskiego

entuzjastka
-

p.

nauki

Magdalena

języka
Górska.

BEZ GITARY ANI RUSZ !
Znalazło się kilku uczniów w naszej szkole,
którzy chcą publikować swoje reportaże i

Zawsze interesowała cię muzyka? Nie wiesz

interesuje ich profesja dziennikarska. Uczą się

jak zacząć naukę? W naszej szkole, w każdą
środę, w godzinach 14.00 – 15.30 w świetlicy
szkolnej organizowane są

przez p. D.

Dudziaka zajęcia gry na gitarze. Weź gitarę i
zacznij grać!

robić zdjęcia i pracować z kamerą. Mamy w
zespole

regionalno-

dziennikarskim,

prowadzonym przez p. E. Brzezińską, także
uczniów niezwykle uzdolnionych plastycznie!
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