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OTWARTE DRZWI W PBO 

 

Dnia pierwszego kwietnia, klasy trzecie 

wybrały  się wraz z p. Joanną Jadczak, p. 

Ewą Brzezińską, do Zespołu Szkół 

Zawodowych PBO w Zielonej Górze. 

Uczniowie brali udział w dniach otwartych 

szkoły uczestnicząc w międzygimnazjalnym 

SK PCK „Moje Życie”, oglądali pokazy 

zawodoznawcze „Buduj razem z nami”, oraz 

„Świat mechaniki”. W pracowni ekologicznej 

mogli wziąć udział w pokazach pod tytułem 

„Świat pod mikroskopem”. Zainteresowani 

mogli zapoznać się z ofertą pracodawców 

skierowaną do klas patronackich: LUMEL, 

GOBI i PBO. Całej imprezie towarzyszyły 

 

 

 

 

 

 

zabawy językowe, quiz wiedzy budowlanej, 

można było obejrzeć samodzielnie złożony 

przez uczniów silnik samochodowy. 

Ciekawostką była prezentacja motocykla 

żużlowego. Podczas drzwi otwartych rozegrano 

mecze piłki siatkowej.  

 

KONKURS EKOLOGICZNY 

 

Dnia 12.04 br. w Publicznym Gimnazjum w 

Przylepie  odbył się Międzyszkolny Konkurs 

Ekologiczny. W konkursie uczestniczyła 

szkoła podstawowa w Przylepie, Zawadzie i nr 

11 z Zielonej Góry oraz uczniowie klas 

pierwszych   PG w Przylepie. Na uczestników 

czekało mnóstwo ciekawych konkurencji: od 

quizów, krzyżówek poprzez konkurencje 

plastyczne oraz sportowe. Zmaganiom 

konkursowym towarzyszyły emocje. Podczas 

konkursu wszyscy uczestnicy oraz publiczność 

zajadali owoce oraz zdrowe ciasteczka. 

 



 

 Organizatorem konkursu oraz prowadzącą była 

p. Joanna Jadczak.  

I miejsce zajęli zawodnicy z SP nr 11 

w Zielonej Górze 

II miejsce- uczniowie SP w Przylepie 

III miejsce- uczniowie z PG w Przylepie 

NIKT CIĘ NIE CHWALI… 

 

Stare porzekadło radzi, by chwalić się samemu. 

Tak też uczyniliśmy i 6 kwietnia br. w SP nr 11 

w Zielonej Górze podczas wspólnej imprezy 

mogliśmy zaprezentować atuty naszej szkoły 

uczniom szkoły podstawowej.

 

 

         EKOLOGICZNA STRATEGIA 

 

W ramach współpracy z wojewódzką 

biblioteką im. C.K. Norwida w Zielonej Górze 

22 kwietnia br. uczniowie z PG Przylep zostali 

zaproszeni do rozgrywek ekologicznych  

 

opartych na strategicznych rozgrywkach w 

których uczestnicy musieli się wykazać wiedzą 

z zakresu ekologii.  

 

                          INTEGRACJA 

 

Wychowawca klasy I a p. Ewa Brzezińska 

razem z uczniami zostali zaproszeni na zajęcia 

integracyjne do Dziennego Ośrodka 

Młodzieżowego w Zielonej Górze.  

        W przyjaznej atmosferze mogli lepiej się 

poznać, w ciągu 2 godzinnych zajęć panowała 

bardzo przyjazna atmosfera. Zabawa, jak 

wiadomo, integruje najlepiej, a spotkanie 

zostało świetnie przygotowane i poprowadzone 

przez pracowników ośrodka. Wszyscy z żalem 

opuszczali przyjazne progi DOM. 

 



 

CZAS EGZAMINÓW 

 

19 kwietnia br. dla trzecioklasistów rozpoczął 

się trzydniowy maraton egzaminacyjny. 

Najwięcej emocji związanych było z 

pierwszym dniem egzaminacyjnym, bo 

gimnazjaliści mimo że znali procedurę obawiali 

się czy wszystko dobrze pójdzie. Stres 

towarzyszył nie tylko uczniom, ale też 

nauczycielom. 

 

ODKRYWCY PRZYRODY 

Po raz drugi nasza szkoła została zaproszona 

przez Wydział Nauk Biologicznych UZ do 

projektu edukacyjnego "Odkrywcy 

Przyrody".  To ciekawy pomysł na lekcję 

biologii w terenie, gdzie uczniowie mogą 

poznać pracę biologa, stworzyć własne 

laboratorium w terenie i odkrywać wspaniałą 

przyrodę której piękna na co dzień często nie 

zauważają. W dniu 27.04 br. w zajęciach 

wzięła udział kl. I a PG  w Przylepie, a 28.04. 

br. kl. I b. Projekt adresowany jest do uczniów 

klas pierwszych gimnazjum a całość z ramienia 

szkoły pilotuje p. Joanna Jadczak.  

 

 

         WOLONTARIUSZE W AKCJI 

Już po raz trzeci dnia 16.04.br. w Łężycy odbył 

się "Bieg o pietruszkę". Nasi gimnazjaliści w 

ramach wolontariatu pod opieką p. M. 

Augustyniak pracowali przy zabezpieczeniu 

technicznym wspomnianej imprezy. 

 

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA 

Pedagog naszego gimnazjum p. Beata 

Romanowska razem z pedagogiem PSP w 

Przylepie p. Hanną Tchorowską po raz 

kolejny zorganizowały Tydzień Promocji 

Zdrowia w ramach projektu sfinansowanego  



 

przez Centrum Zarządzania Kryzysowego w 

Zielonej Górze. W ramach działań całego 

tygodnia odbyła się degustacja owoców i 

warzyw, uczniowie wzięli także udział w 

dwóch konkursach: konkursie profilaktycznym 

pt. "Jestem sobą, nie uzależniam się", oraz 

konkursie wiedzowo - sportowym promującym 

zdrowy tryb życia bez uzależnień - gdzie 

jurorami byli zaproszeni goście z SANEPiD w 

Zielonej Górze. Oprócz konkursów uczniowie 

mogli obejrzeć pokaz pierwszej pomocy w 

wykonaniu Szkolnego Koła PCK PBO w 

Zielonej Górze. Całość działań była niezwykle 

atrakcyjna dla młodzieży szkolnej, bo oprócz 

pozyskiwania wiedzy na temat zdrowego stylu  

 

życia, towarzyszyła wszystkim działaniom 

dobra zabawa. Mamy nadzieje, że za rok znów 

będziemy mogli taką imprezą się cieszyć. 

WYJAZD DO ŁAGOWA 

 

Uczniowie z kl. I a i II a PG w Przylepie z 

wychowawcami p. E. Brzezińską i p. M.  Mirkow

ską – Górską, a także uczniowie ze szkoły w Peitz 

wraz z opiekunami oraz tłumaczem  p. A. Nowicką 

spotkali się na wspólnym, czterodniowym 

wyjeździe, podczas którego razem zwiedzali 

Zieloną Górę oraz ciekawe miejsca Ziemi 

Lubuskiej. Uczniowie rozpoczęli wycieczkę od 

spływu kajakowego w Lubrzy, rzeką Paklicą. 

Kolejną atrakcją było zwiedzanie umocnień MRU. 

Wszyscy mogli odwiedzić Centrum Nauki Keplera 

oraz Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze, gdzie  

 



na wszystkich czekało moc atrakcji i ciekawostek 

naukowych. Kolejnego dnia cała grupa odwiedziła 

Skansen w Ochli, gdzie oprócz zwiedzania wszyscy 

uczestnicy wzięli udział w warsztatach malowania 

na szkle, a pobyt w Skansenie zakończył się 

biesiadą przy ognisku. Kolejną atrakcją była wizyta  

na basenie CRS w Zielonej Górze oraz w Muzeum 

Wojskowości w Drzonowie. Nocą wszyscy 

uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzić 

łagowski zamek.  Czterodniowy pobyt zakończył 

się smacznymi lodami w kawiarni "San Remo" w  

Zielonej Górze. Wszystkim dopisywały humory, a 

Ośrodek "Defka" w Łagowie zapewniał wspaniałe 

obiady jak u mamy... Projekt został zrealizowany w 

ramach PNWM. 

 

                   DZIEŃ PATRONA 

Już po raz 12, 08.06.2016 r., obchodziliśmy 

Dzień Patrona Szkoły - Króla Bolesława 

Chrobrego. Jak co roku przygotowano dla  

uczniów moc atrakcji i wiele ciekawych 

konkurencji, m.in. dla wysportowanych- bieg 

rycerski z zadaniami, quiz historyczny dla 

miłośników historii ,gdzie kat "nagradzał" za 

niewiedzę zakuciem  w dyby, makijaż 

średniowieczny- to konkurencja adresowana 

dla modniś, w Chacie  

 

 

Wiedźmy wyrabiano amulety, potem na 

wszystkich czekał turniej rycerski, uzdolnieni 

literacko tworzy li autorski kodeks rycerski  

oraz konkurencja - niespodzianka dla klas 

szóstych. Całą imprezę otworzyła jedna z 

najbardziej widowiskowych konkurencji: 

parada mody oraz prezentacja herbów 

klasowych. Całość poprowadziły p. E. Brzeziń

-ska i p. J. Jadczak. Na wszystkich czekały 

pyszne kiełbaski z grilla oraz grochówka. 

Chętni mogli przejechać się bryczką, lub 

dosiąść konia samodzielnie. Jak zawsze walka 

toczyła się o Puchar Chrobrego oraz nagrodę 

główną, ufundowaną przez dyrektora szkoły 

W. Towpika - spływ kajakowy dla wygranej 

klasy. W tym roku kajakami popłynie klasa III 

B. Gratulujemy!!! 



NASZE 

SUKCESY 

 

 

 

 

 

„W 

DROGĘ RUSZAM Z GŁOWĄ” KONKURS 

PCK 

 

 

Podczas dni otwartych uczniowie z naszej 

szkoły: Dominik Laurentowski i Gracjan 

Pawlak (IIIb) pod opieką p. Radosława 

Górskiego wzięli udział w konkursie wiedzy o 

bezpieczeństwie w ruchu drogowym i zasad 

udzielania pierwszej pomocy organizowany 

przez PBO. 

 

 

 

 

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS 

WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

Podczas dni otwartych PBO w Zielonej Górze 

rozegrany został konkurs wiedzy technicznej w 

którym to w swojej grupie wiekowej uczeń 

klasy 3b Oskar Piotrkowski zajął I miejsce 

                       

LEKKOATLETYKA 

 

6 kwietnia br. odbyły się Indywidualne 

Mistrzostwa Miasta Zielona Góra z lekkiej 

atletyki szkół gimnazjalnych na stadionie 

MOSiR. Z przyjemnością donosimy, że nasi 

uczniowie zajęli: 

I miejsce w rzucie oszczepem- zajął Piotr 

Paczkowski (44,99 m) 

II miejsce w skoku w dal i wzwyż- zajęła 

Joanna Skop 

II miejsce w pchnięciu kulą- zajął Piotr 

Paczkowski. 

Serdecznie gratulujemy!   



 

 

CHÓR GÓRĄ ! 

 

Chór PG w Przylepie "Dominanta", 

kierowany przez p. D. Rajchela, wziął udział 

w I Zielonogórskim Przeglądzie Chórów  

 

Dziecięcych i Młodzieżowych "Zielona Nutka" 

2016. Na auli UZ wystąpiło 6 zespołów. Nasz 

chór , zdaniem jury, zasłużył na wyróżnienie. 

Gratulujemy! 

MISTRZ KICKBOXINGU 

Uczeń naszego gimnazjum Igor Sikora (kl. Ia) 

zdobył tytuł Mistrza Polski w Mistrzostwach 

Polski Kadetów w Kick- Boxingu formuła Kick 

- Light w kategorii wagowej do 63 kg, które 

odbyły się w dniach 27-29 maja 2016 w 

Mysiadle. Igor Sikora osiągając taki sukces 

zakwalifikował się do kadry Polski i we 

wrześniu 2016 r. będzie walczył jako nasz 

reprezentant w Mistrzostwach Świata w 

Dublinie w Irlandii. 

 

Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!!! 



 

COŚ NAM W DUSZY GRA 

Chór PG w Przylepie "Dominanta" pod 

kierownictwem p. Dominika Rajchela, tym 

razem, wziął udział w Przeglądzie Chórów 

Dziecięcych w kościele pod wezwaniem 

Świętej Trójcy w Ochli.  Chórzyści godnie 

reprezentowali naszą szkołę. Warto podkreślić, 

że chór wśród swoich członków ma uczniów 

zarówno z PSP jak i PG w Przylepie. 

MARTYNA TRIUMFUJE… 

 

Martyna Kubka, uczennica PG w Przylepie i  

zawodniczka GKT Nafta Zielona Góra w 

turnieju tenisowym w Stambule Enka ITF 

Junior CUP razem z Weroniką Falkowską 

odniosła duży sukces wygrywając grę  

 

 

podwójną.  W singlu doszła do ćwierćfinału. 

Gratulujemy !!! 

 

SUKCESY W KRÓLOWEJ  SPORTU 

Ponownie miło jest nam donieść, że uczeń PG 

w Przylepie Piotr Paczkowski zajął II miejsce 

w Finałach Lekkoatletyki Lubuskiej Olimpiady 

Młodzieżowej, uzyskując wynik 45,95. 

Gratulujemy ! 

 



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… 

 

 

 

WZORUJEMY SIĘ NA NAJLEPSZYCH 

 

 

Pan Krzysztof Lenczewski zdobywca 

Fryderyka 2016 r., w kategorii Fonograficzny 

Debiut Roku, a w 2013 r. Fryderyka za 

Jazzowy Album Roku jest fanem naszej 

szkoły.... Wiolonczelista tworząc z "Atom 

String Quartet" współpracował z takimi 

artystami jak: Natalia Kukulska, Urszula 

Dudziak, Kayah, Bobby McFerrin, Adam 

Sztaba, Krzesimir Dębski i Zakopower. Miło 

nam dodać, że docenienie przez taką postać 

wysiłków szkoły dla podtrzymania jej 

muzycznej działalności jest budujące... 

FESTYN RODZINNY 

W dniu 14.05.br odbył się Festyn Rodzinny na 

terenie szkół w Przylepie. Impreza obfitowała 

w wiele atrakcji a wspaniałemu nastrojowi 

uczestników pomogła także pogoda. Licznie 

przybyli goście zostali poczęstowani 

wspaniałymi wypiekami domowej roboty, 

grochówką, można było spróbować pysznych 

napojów smoothie, oraz lodów z Nordis i San 

Remo. Imprezę uświetniali strażacy z OSP w 



 

Przylepie, Policja zorganizowała punkt 

znakowania rowerów, ZKJ Przylep umożliwił 

wszystkim chętnym przejażdżki konne. Dla 

najmłodszych była stworzona możliwość 

malowania twarzy, zaplatania warkoczy, wędką 

szczęścia można było wylosować atrakcyjną 

nagrodę. Wiele dzieci przyciągnęła dmuchana 

zjeżdżalnia. Te i wiele innych atrakcji zostało 

przygotowanych przez PSP i PG w Przylepie. 

Program imprezy stworzył Zespół ds. Promocji 

Szkoły, a całość koordynowali p. Przemysław 

Grabiec i p. Tomasz Chmielarczyk. Z tego 

miejsca chcieliśmy podziękować wszystkim,  

którzy wsparli nasze działania, oraz Radzie  

Sołeckiej w Przylepie.  

 

BAL GIMNAZJALNY 

Trzecioklasiści w dniu 25.05.2016r, hucznie 

świętowali zbliżający się finisz trzyletnich 

zmagań edukacyjnych w naszym gimnazjum. 

Bal rozpoczął się tradycyjnie „Polonezem”, 

odtańczonym uroczyście przez uczniów i 

nauczycieli. Po tym akcencie tradycji 

rozpoczęła się huczna zabawa, okraszona 

smacznym poczęstunkiem przy stole. Bawili 

się wszyscy, uczniowie i nauczyciele. Ten bal 

przeszedł już do historii, ale wspomnienia 

pozostaną na zawsze… 

  

 

Red.  E. Brzezińska, N. Łysiak, O. Dykta, M. Siadak, K. Nóżka 


