
 GAZETA SZKOLNA  

GIMNAZJOLUB  
PRZYLEP  

STYCZEŃ-MARZEC 2016   
nr 30 

Z ŻYCIA 
SZKOŁY 

 

 

MŁODZIEŻ STAWIA NA AKTYWNOŚĆ 

 

W naszej szkole przeprowadziliśmy ankietę 

dotyczącą spędzania ferii przez gimnazjalistów. 

Na 20 badanych 14. uczniów zadeklarowało 

aktywną formę spędzania wolnego czasu. 

Spośród form aktywności najczęściej 

uczniowie wybierali opcję „spotykam się ze 

znajomymi” (40% badanych),  „inne formy 

aktywności” (35% badanych), przez które 

rozumieli: bieganie, ćwiczenia gimnastyczne, 

pomoc w domu. Aż 25% badanych deklaruje 

jako formę aktywności sporty zimowe. 

Zaledwie 10% badanych w wolnym czasie 

planowało wyjazd do rodziny. Z naszej ankiety 

wynika, że tylko 30% uczniów „przyznaje się” 

do biernej formy wypoczynku. Najwięcej, bo 

20% badanych gra na komputerze, długo śpi w 

czasie wolnym aż 15% uczniów, do oglądania 

telewizji „przyznaje się” 10% i tyle samo 

badanych twierdzi że nic nie robi. Z naszej 

ankiety wynika, że młodzież w większości 

preferuje aktywność, ale we własnym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

Nikt bowiem nie podał jako formy spędzania 

ferii zajęć organizowanych w szkole. 

Kacper Nóżka 

Kl. III a 

 

AKTYWNE FERIE 

 

 

W drugim tygodniu ferii od 18 do 22 stycznia 

br. trzecioklasiści PG w Przylepie wybrali się z 

uczniami ze szkoły z Neuzelle na obóz 

narciarski do Harrachova. Jako opiekunowie 

towarzyszyli im p. Przemysław Grabiec,  

p. Renata Wierczyńska i p. Agnieszka 

Nowicka. Na obozie uczniowie doskonalili 

swoje umiejętności z zakresu jazdy na nartach 

biegowych oraz snowboardzie. Poprzez obóz 

trzecioklasiści integrowali się z młodzieżą z 

Niemiec.  

 

 

 



 

 

SKAŁY I MINERAŁY 

 

 Uczniowie klas trzecich PG w Przylepie  

w dn. 02.03.2016 r. oraz  uczniowie klas 

pierwszych w dniu 18.03.br., pod opieką p. 

Joanny Jadczak i p. Alicji Kubali , w ramach 

zajęć międzyprzedmiotowych zwiedzili 

wystawę pt. „Skały i minerały” oraz wzięli 

udział w prelekcji „Zastosowanie skał i 

minerałów w życiu i gospodarce człowieka” 

zorganizowanej przez ZSZ PBO w Zielonej 

Górze. Wystawa robiła na zwiedzających 

ogromne wrażenie… 

 

 

 

                    PANNY WYKLĘTE 

W poniedziałek 7 marca br. uczniowie z 

naszego gimnazjum wybrali się na koncert 

‘’Panny Wyklęte’’ który odbył się w Centrum 

Rekreacyjno-Sportowe. Był to projekt 

muzyczny Fundacji Niepodległości, która 

chcąc oddać hołd Żołnierzom Wyklętym 

zaprosiła zespół Maleo Reggae Rockers oraz 

polskie wokalistki (Kasia Kowalska,  

 

Marcelina, Kasia Malejonek, Ania Witczak, 

Lilu, Ola Nowak, Ania Szafraniec). Projekt 

inspirowany był losem kobiet wyklętych i 

opowiadał o ich tragicznych powojennych 

doświadczeniach.  

 

Z OKZAJI DNIA KOBIET 

 

 W dniu 8 marca br. w naszej szkole 

zorganizowany został cykl występów chóru 

szkolnego "Dominanta", działającego pod 

kierunkiem p. Dominika Rajchela. Koncert 

adresowany był do "płci pięknej". Nastrojowe 

utwory wykonali uczniowie PSP i PG w 

Przylepie, wprowadzając wszystkich w 

rozmarzony nastrój … 

 



 

SZEROKO OTWIERAMY DRZWI 

 

W sobotę 12 marca br. nasza szkoła zaprosiła 

rodziców i uczniów szkół podstawowych do 

odwiedzin. Dyrekcja i nauczyciele oprócz 

tradycyjnego poczęstunku przygotowali szereg zajęć 

warsztatowych, konkursów przedmiotowych i nie 

tylko. Goście mogli przeprowadzić ciekawe 

doświadczenia laboratoryjne z zakresu biologii i 

chemii, poznać meandry zawodu dziennikarskiego, 

sprawdzić się w konkursie polonistycznym i 

matematycznym. Można było popróbować sił 

śpiewając po hiszpańsku znaną melodię, rozwiązać 

rebusy niemieckojęzyczne, lub zobaczyć pokazowy 

trening drużyny koszykówki i piłki nożnej. Młodzież  

 

mogła przy tej okazji poznać nauczycieli oraz 

obejrzeć klasy i piękne obiekty sportowe PG i PSP w 

Przylepie. 

NASZE 

SUKCESY 

 

 

 

 

 

 

,,DOMINANTA” NA PRZEGLĄDZIE 

CHÓRÓW W SŁUBICACH 

 

 

Dnia 26 listopada br. w Słubicach odbył się 

finał programu Przeglądu Chórów w ramach 

realizacji programu Akademii Chóralnej- region 

lubuski z udziałem chóru ”Dominanta” 

prowadzony  przez Dominika Rajchela, w  

 



 

składzie: uczniowie i absolwenci naszego 

gimnazjum oraz uczniowie PSP Przylep. 

 

            MŁODZI NA WERNISAŻU 

11 lutego br. w zielonogórskiej ‘’Hydrogalerii’’ 

odbył się wernisaż młodych artystów. Uczeń 

naszego gimnazjum z kl.2a Wojciech Mikos 

został wyróżniony spośród 375 prac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZERMIERZE SŁOWA 

19 lutego br. w gimnazjum nr. 1 w Zielonej 

Górze odbył się konkurs polonistyczny pod 

tytułem  „Licz się ze słowami”. Uczniowie 

naszej szkoły Wiktoria Mróz, Zuzanna  

 

Machowicz i Patryk Kleszcz wzięli udział w 

między gimnazjalnym konkursie wiedzy 

Języka Polskiego. Finał zmagań konkursowych 

odbył się WiMBP im. Norwida w Zielonej 

Górze. Należy podkreślić, że uczniowie 

naszego gimnazjum byli najmłodszymi 

uczestnikami zmagań konkursowych. 

Gratulujemy! 

 

      GRÜNE BERGE- GRÜNE WORTE 

 

Dnia 25 lutego uczeń naszej szkoły Wojciech 

Mikos wziął udział w konkursie literackim z 

języka niemieckiego i zajął pierwsze miejsce! 

Wręczenie nagród miało miejsce przy 

Instytucie Filologii Germańskiej UZ. 

Gratulujemy i Życzyny dalszych sukcesów!  

 

MATEMATYCZNE RODEO 

19 lutego br. odbyła się VI edycja 

Międzygimnazjalnego Turnieju  Matematyczne

go „Mat-Tur” organizowanego przez ZSiPKZ. 

Nasi koledzy Dominik Laurentowski, Paweł 

Kwiatkowski i Joanna  Skop zajęli drugie 

wysokie miejsce. Gratulujemy. 

 



 

PALMY I  PISANKI…. 

 

16 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Łężycy 

odbyło się podsumowanie konkursu 

plastycznego pt. "Tradycje Wielkanocne - 

Palmy i Pisanki", w którym nasza koleżanka 

Joanna Pierzga otrzymała wyróżnienie. 

Gratulujemy! 

 

 

 

                STRAŻAK NA SCHWAŁ… 

 

Miło nam donieść że uczeń kl. I b PG w 

Przylepie Patryk Mackiewicz zajął trzecie 

miejsce w grupie gimnazjalistów w Miejskich 

Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej, który odbył się dnia 

19.03.2016r. w Jarogniewicach.  Trzymamy 

kciuki za kolejne sukcesy. 

PO LEKCJACH 

 

BOWLING CLUB DLA… PAŃ 

Po szkole 15 marca br. uczniowie klas II z okazji Dnia 

Kobiet zaprosili żeńską połowę swoich klas do 

Bowling Club Zielona Góra, gdzie spędzili czas na 

grze w kręgle. Wszyscy dobrze się bawili, nie tylko 

dziewczyny... 
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Red.      E. Brzezińska, N. Łysiak, O. Dykta, M. Siadak, 
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