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SPOTKANIE NAD BAŁTYKIEM 

 

       Na początku kwietnia klasa 6c pod opieką 

p. A. Krakowiak i p. M. Mizery uczestniczyła 

w zielonej szkole w DWD Międzyzdroje wraz 

ze szkołą partnerską z Altdobern z Niemiec. 

Pomimo chłodnej pogody udało się 

uczestnikom sporo zobaczyć i poznać 

rówieśników zza zachodniej granicy. Nasi 

uczniowie odbyli wiele wycieczek, spacerów 

po plaży, odbyli spotkanie z leśnikiem, mogli  

 

zobaczyć z bliska żubry i inne zwierzęta. 

Wszyscy "zaliczyli" także lekcję karate oraz 

zwiedzili kilka muzeów. 

CZAS DECYZJI… 

 

      Uczniowie klas trzecich gimnazjum muszą  

podjąć ostateczne decyzje, związane z dalszą 

drogą edukacji. Nasza szkoła stara się im 

pomóc trafnie wybrać kolejną szkołę, a co za 

tym idzie przyszły zawód. Dlatego 05.04.2017 

roku zainteresowani trzecioklasiści mogli 

spotkać się z przedstawicielami Zespołu Szkół 

Budowlanych w Zielonej Górze.  

 

WAŻNE BY UMIEĆ POMAGAĆ 

       6 kwietnia 2017 r.- niby zwykły dzień, ale 

dla uczniów klasy 2a i 2b był to dzień pełen 

wrażeń i emocji. Pod okiem pani Renaty 

Szymońskiej wzięli udział w warsztatach 

związanych z ratownictwem przedmedycznym. 

W skupieniu słuchali i zapamiętywali ilość 

wdechów i ucisków, powtarzali numery 

alarmowe i ćwiczyli rozmowę z fikcyjnym 

dyspozytorem nr 112. Potem każde dziecko 

ćwiczyło na fantomie. Okazało się, że wśród  

uczniów są świetni mali ratownicy. 

To było kolejne spotkanie z cyklu „niesienia  

 



 

pomocy”. Poprzednie odbyło się w siedzibie 

Straży Pożarnej, wraz z wychowawczyniami p. 

Martą Józwiak-Brudzińską i p. Renatą Kisłą 

gdzie poznały bardzo szczegółowo trudną i 

niebezpieczną pracę strażaków. Dzieciom 

zajęcia bardzo się podobały i chcą powtarzać je 

każdego roku! 

KODEKS WALKI Z RAKIEM 

6  kwietnia br. odbyły się w naszej szkole 

zajęcia edukacyjne. Panie Joanna Adamczyk i 

Ewelina Wyczawska z Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze 

przedstawiły zasady europejskiego KODEKSU 

WALKI Z RAKIEM.  

 

 

WARSZTATY WIELKANOCNE 

    10 kwietnia br. uczniowie pod opieką p. M. 

Mizery: A. Kałużna, Z. Swaryczewska, W. 

Macholak, A. Jersz i M. Perwińska wzięli 

udział w warsztatach wielkanocnych 

zorganizowanych przez Zielonogórski Ośrodek 

Kultury.  Uczniowie pod okiem instruktorów 

wykonywali ozdoby wielkanocne oraz 

koszyczki. Wszyscy zajadali się też żurkiem 

oraz ciastem.  

 

 

I COŚ JESZCZE DO KOSZYCZKA… 

 

Uczniowie klasy 2e wzięli udział w ciekawych 

warsztatach, na których uczyli się malować, 

wyklejać oraz ozdabiać pisanki. Uczniowie 

dzięki p. A. Kowalczyk i p. J. Romankiewicz- 

Bajon poznali tradycyjne sposoby zdobienia 

wielkanocnych jajek, oraz uczyli się 

cierpliwości... 

 

ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS 

     Uczniowie z klas: 1c,2a,2b,3b, gimnazjum 

oraz 5c i 6b zostali Aniołami dla dzieci z 

Oddziału Onkologicznego. Mamy nadzieję, że 

własnoręcznie wykonane kartki świąteczne 

ucieszą i dodadzą otuchy w chorobie... 

 
EGZAMIN GIMNAZJALNY ZA NAMI 

         W  dniach 19- 21 kwietnia br. punktualnie 

o godzinie 9.00 rozpoczęły się egzaminy 

gimnazjalne. Tegoroczni gimnazjaliści z 

widocznymi oznakami zdenerwowania 

przedegzaminacyjnego przystąpili do 

trzydniowego maratonu egzaminacyjnego...  

 



 

TRZYMAMY ZE STELMETM BC 

ZIELONA GÓRA 

 

       26 kwietnia 2017 w naszej szkole odbył się 

niecodzienny trening koszykówki. Mianowicie 

odwiedzili nas koszykarze zielonogórskiej 

drużyny STLEMETU BC ZIELONA GÓRA – 

Vladimir Dragicević oraz Filip Matczak. Na 

spotkaniu zjawili się uczniowie naszej szkoły, 

rodzice oraz mieszkańcy Przylepu. Nad 

sprawnym przebiegiem treningu czuwali nasi 

nauczyciele wychowania fizycznego: p. A. 

Bednarz, p. R. Wierczyńska i p. P. 

Kuciemba. W czasie godzinnego treningu nasi 

goście prowadzili rozgrzewkę, byli kapitanami 

wyścigów koszykarskich rzędów, wzięli udział 

w konkursie rzutów do kosza oraz byli 

trenerami uczniów z naszej szkoły, którzy 

rozegrali mecz „GWIAZD”. Na koniec 

oczywiście były autografy oraz wspólne 

pamiątkowe zdjęcie. 

 

 

 

 

KONKURS EKOLOGICZNY 

 

         28.04.br. w naszej placówce odbył się 

tradycyjnie już Konkurs Ekologiczny. W tym 

roku gościliśmy uczniów ze SP w 

Czerwieńsku, SP Nr 15 w Zielonej Górze, SP 

Nr 5 w Zielonej Górze i SP nr 26 w Zielonej 

Górze. Miło nam ogłosić, że I miejsce zajęli 

uczniowie

 
 

 ze SP w Czerwieńsku: R. Pukacka, N. 

Wziętek, W. Dudek i A. Szul. II miejsce zajęli 

uczniowie z SP nr 26:  M. Czyż, A. Łacna, F. 

Korniluk, K. Górny. III miejsce zajęli 

uczniowie z SP nr 15: W. Bryszak, M. 

Gołdyński, J. Gadomski, M. Kapała.  

Nad uczestnikami konkursu i publicznością 

unosiła się atmosfera sportowej rywalizacji i... 

dobrej zabawy. Konkurs został wspaniale 

przygotowany i poprowadzony przez p. J. 

Jadczak, a wszyscy uczestnicy umówili się z 

organizatorami na przyszły rok! 

 

 



 

STARTUJEMYW PROGRAMIE „OGNIK” 

         28 kwietnia 2017 r.  odwiedzili nas 

strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w 

Zielonej Górze, którzy przekazali uczniom z 

klasy 2 a, której wychowawcą jest p. M. 

Józwiak- Brudzińska, materiały edukacyjne 

do programu OGNIK. Nasza szkoła zgłosiła się 

do tego programu, którego głównym celem jest 

poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz 

kształtowanie ich wiedzy i świadomości na 

temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności 

zachowania się w sytuacji wystąpienia 

zagrożenia. Swoją obecnością zaszczycił nas 

m. in. dowódca Jednostki Ratowniczo – 

Gaśnicznej Nr 2 PSP w Zielonej Górze -  

mł. bryg. mgr inż. Rafał Szymoński. 

 

NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA 

       8 maja br. w Zielonej Górze uczczono 72. 

rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. 

Obchody rozpoczęły się w południe mszą w  

kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Po 

czym zgromadzeni przeszli na Plac Bohaterów.  

Tam nastąpiło uroczyste podniesienie flagi przy 

odegraniu hymnu państwowego. Swój program  

artystyczny przedstawili uczniowie z kl. II d,  

 

IIId, VI a szkoły podstawowej oraz Ia i I c 

gimnazjum przygotowany pod kierunkiem p. B. 

Mauduk, p. A. Sztul, p. A. Drożdż i p. M. 

Kacprzak z Zespołu Edukacyjnego nr 6 w 

Zielonej Górze. Następnie odbył się apel 

pamięci, a na zakończenie zostały złożone 

kwiaty. 

WARTO CZYTAĆ 

           Uczniowie i nauczyciele z ZE nr 6 w 

Zielonej Górze wzięli udział w akcji "II 

Przerwa na czytanie". Przy sprzyjającej 

pogodzie, łatwo wszyscy poddali się swoim 

ulubionym książkom, co udowadnia, że jednak 

można oderwać sie od komputera lub 

telefonu... 

 

TYDZIEŃ EKOLOGII W 

KLASACH   0-3 

        Spotkania z ekologią w naszej szkole 

odbywają się cyklicznie. Coraz więcej dzieci 

aktywnie angażuje się w ich realizację. Hasło 



 

 tegorocznych działań to "Nie chcemy utonąć 

w śmieciach". Na terenie szkoły odbyły się: 

ekologiczny turniej sportowy, apel tematyczny 

oraz wystawa prac z materiałów odpadowych 

pt. ZWIERZAKI-ŚMIECIAKI. Mamy 

nadzieję, że wiedza zdobyta podczas spotkań 

będzie wykorzystana w otaczającej 

rzeczywistości. Wszystkim zaangażowanym 

serdecznie dziękujemy. 

 

FESTYN RODZINNY 

 

       Na dzień 27.05.2017 r. zaprosiliśmy 

uczniów wraz z rodzicami  na  Festyn 

Rodzinny.  Zarówno pogoda, jak i goście 

dopisali, a niewątpliwym "wabikiem" dla tych 

ostatnich była moc atrakcji adresowana 

zarówno do starszych jak i młodszych gości. 

Oprócz słodkiego poczęstunku, można było 

skosztować pysznej grochówki. Działania 

podczas festynu były wspierane przez Policję, 

Straż Pożarną, ale też Zielonogórski Klub 

Żużlowy „Falubaz”, Aeroklub Ziemi 

Lubuskiej, Zielonogórski Klub Jeżdziecki w  

 

 

Przylepie. Oprócz tego impreza została 

uatrakcyjniona dzięki występom dzieci z 

naszego przedszkola oraz uczniom klas 

tanecznych. Można było zaśpiewać ulubioną 

piosenkę na stanowisku Karaoke, milusińscy 

chętnie malowali twarze, zjeżdżali na 

zjeżdżalni, jeździli konno. Podczas imprezy 

znakowano rowery. Te i wiele innych atrakcji 

spowodował, że wszyscy znali festyn za 

niezwykle udany. Oto kilka migawek z naszego 

festynu. 



 

 

Pokaz pierwszej Pomocy 

 

A może warkoczyki… 

 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie  z myszką klubową 

 

 

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA 

        24-31.05.2017 r. w naszej szkole 

ponownie odbył się Tydzień Promocji Zdrowia.  

W ramach działań zachęcających młodych 

ludzi do zdrowego trybu życia odbyły się 

zawody sportowe w alko goglach i w 

narkogoglach, by  młodzież zrozumiała jak 

używki wpływają na ludzki organizm.  Zawsze 

oczekiwane przez uczniów są dni z degustacją 

warzyw i owoców, a także Warsztaty Pierwszej 

Pomocy przy współpracy z PCK przy PBO w 

Zielonej Górze. W ramach tygodnia 

zdrowotnego odbył się również konkurs 

profilaktyczny " Dziękuję, ja się nie truję", na 

który zaproszeni zostali przedstawiciele z 

Sanepidu w Zielonej Górze. 

 

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ 

 

            Wiosenne spotkania ze sztuką na polsko 

– niemieckim pograniczu- taki tytuł nosił 

projekt realizowany pod kierunkiem p. D. 

Dudziaka w ramach wymiany polsko- 

niemieckiej przez naszą szkołę. Nasi uczniowie 

poznawali najpiękniejsze zakątki Euroregionu 

Sprewa-Nysa-Bóbr pod względem 

krajoznawczym, turystycznym i kulturowym. 

Wzięli udział w warsztatach artystycznych. 

Przemierzyli urocze szlaki wodne, piesze i 

rowerowe po obu stronach granicy. Poniżej 

fotorelacja. 



 

 

 

 

 

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 

            Dnia 07.06.2017 r. odbył się już kolejny 

raz Dzień Patrona Szkoły, i jak co roku atrakcji 

było co nie miara, wszyscy świetnie się bawili 

w  nietypowych czasem konkurencjach, 

przygotowanych przez p. J. Jadczak, p. R. 

Wierczyńską, p. Brzezińską oraz p. R. Kisła. 

Podczas zmagań konkursowych, adresowanych 

także do uczniów szoły podstawowej, można 

było także skosztować kiełbasek z grilla 

serwowanych przez p. S. Gąsiora i p. P. 

Grabca lub zjeść niemniej smaczną 

grochówkę. Uczniowie klas gimnazjalnych 

przygotowali także inscenizację, pod 

kierunkiem p. A. Fidali  i p. E. Brzezińskiej 

pt. "Zjazd Gnieźnieński- czyli co Chrobremu 

się udało?", a na koniec zostały rozdane 

nagrody  oraz wręczony Puchar Chrobrego- 

zdobyty przez klasę II a oraz wycieczka 

jednodniowa ufundowana przez dyrekcję 

szkoły  Oto fotorelacja... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na średniowieczną fryzurę 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Konkurs strzelecki 

 

 

 

 

WYCIECZKA DO PARKU  KRASNALA 

          09.06.2017 r. klasy I a i II c wybrały się 

na wycieczkę do Nowej Soli. Już sama podróż 

okazała się dla dzieci nie lada atrakcją – dla 

wielu była to bowiem pierwsza przejażdżka 

pociągiem.  

         Po dotarciu do Nowej Soli wszyscy udali 

się do Parku Krasnala, gdzie dzieci poznały 

wiele  gipsowych zwierząt, zwiedziły mini zoo, 

w którym podziwiały żywe zwierzęta. W 

wolnym czasie dzieci bawiły się na placu 

zabaw, gdzie  dużą popularnością cieszył się 

wyciąg linowy. Po krótkiej przerwie na 

odpoczynek uczestnicy wyjazdu udali się do 

nowosolskiego portu nad Odrą. Rejs statkiem o 

nazwie Laguna wywołał wiele emocji. 

Korzystając ze wspaniałej, słonecznej pogody 

wszyscy  podziwiali piękne widoki na okolicę. 

Wycieczka okazała się niesamowitym i pełnym 

atrakcji wydarzeniem, które na długo 

pozostanie we wspomnieniach wszystkich. 

 

 

NASZE 

SUKCESY  
 



 

 

WIELKANOC ZA PROGIEM… 

        Kurczaczek wielkanocny uczniów z klasy 

3c zdobył I miejsce w konkursie plastycznym 

„Tradycje wielkanocne, palmy i pisanki”, 

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w 

Zielonej Górze, z Filią w Łężycy. 

I tym miłym akcentem klasa 3c wprowadziła  

wszystkich w nastrój zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDALI GŁOS POETOM… 

     5 i 6 kwietnia 2017 r. w sali Hydro(za)gadka 

Zielonogórskiego Ośrodka Kultury odbyły się 

eliminacje miejskie Lubuskiego Konkursu 

Recytatorskiego klas I-III i IV-VI szkół 

podstawowych oraz I-III gimnazjum.  

Miło nam zakomunikować, że wyróżnienia 

otrzymały dwie nasze uczennice: N. Głąb (kl. 

3b) i N. Pakuła (kl. 3c). Klasy IV-VI 

reprezentowały E. Fularz, H. Helwing, W. 

Szulewska i L. Pilarska – Korczak, zaś 

gimnazjum J. Laurentowski (1 a), J. 

Stefaniak (1 c) i M. Krupa (3 a). Gratulujemy 

i życzymy sukcesów w przyszłorocznych 

zmaganiach z magią słowa. 

 

 

 

 

MISTRZOWIE ROCK AND ROLLA 

     Uczniowie z klas sportowych zrzeszeni w 

Klubie Megadance z którym nasza szkoła 

współpracuje od wielu lat, wzięli udział w 

Mistrzostwach Polski w Rock ‘n’ Rollu 

Akrobatycznym. Zawody odbyły się 8 

kwietnia 2017 r. w Warszawie. W siedmiu 

kategoriach sportowch rywalizowało ponad 

trzystu zawodników. W kategorii młodzik 

startowało ponad trzydzieści par, a zwyciężyli 

uczniowie z klasy 3 b N. Głąb i M. 

Baranowski. W finale również znaleźli się W. 

Bartkowiak i J. Kobylańska klasa 3 a- 

miejsce IV. Miejsce VI i VII zajęli uczniowie z 

klasy 3 b I. Jasman Jorcz i W. Pawlak oraz 

H. Olkisz i O. Chalecki. Wicemistrzostwo 

Polski kategorii młodzik zajęła para M. 

Kobylańska i K. Ludkiewicz z klasy 6a 

minimalnie przegrywając z parą z Krakowa. 

Miejsca finałowe zajęły również pary z naszej 

szkoły. Miejsce IV I. Skrzyczewski i W. 

Gmerek (uczeninica SP 18) Miejsce V O. 

Dybka (6a) i I. Brzeska (5 a) oraz miejsce VII 

uczennica z klasy 3 a P. Gieburowska i T. 

Siusta klasa 4c. Mistrzyniami Polski w 

kategorii formacje dziewcząt junior została 

formacja na C- Girls w której tańczą uczennice 

z naszej szkoły P. Doumas 6 a L. 

Gieburowska 6 a oraz W. Nowak 5a. Formacja  



 

Star Wars- uczniowie klas 5 i 6 a zajęli miejsce II 

Wicemistrzostwo Polski Formacji Junior: K. 

Ludkiewicz, M. Kobylańska, I. Skrzyczewski, W. 

Gmerek, O. Dybka, I. Brzeska, M. Perwińska, S. 

Kurtyka, B. Bartkowiak, W. Kasperska, M. 

Klementowski. Gratulujemy 

 

     ZWYCIĘZCY TRZECIOKLASIŚCI 

 

      Uczniowie klas 3 a i 3 b zwyciężyli w XIII 

Olimpiadzie Zielonogórskich Szkół. Udział 

brało 13 szkół z Zielonej Góry a zawody 

odbyły się na hali Sportowej Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. Dzieci startowały w 7 

konkurencjach i w klasyfikacji końcowej 

zdobyli 46 punktów zajmując I miejsce!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

    MISTRZOSTWA PIERWSZEJ 

POMOCY 

       Uczennice z naszej szkoły Katarzyna 

Grzywacz i Marcelina Krupa z kl. 3 a wzięły 

udział 11-12.04. 2017 r. w XXV Rejonowych 

Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w 

Zielonej Górze. Opiekunem przygotowującym 

był p. M. Mizera Umiejętność niesienia  

 

 

 

pomocy od zawsze jest wpisana nie tylko w 

program nauczania, ale przyświeca idei 

wychowania odpowiedzialnego, młodego 

człowieka naszej placówce od samego 

początku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROPICIELKA BŁĘDÓW 

 

 



 

ĆWIERĆFINAŁY ZA NAMI… 

    

        12 kwietnia br. na sali gimnastycznej 

Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze 

odbyły się Ćwierćfinały Województwa  

Lubuskiego w Mini Koszykówce Dziewcząt i 

Chłopców Szkół  Podstawowych.  W kategorii 

dziewcząt I miejsce zajęła drużyna z SP 

Trzebiechów, II miejsce SP nr 26 w Zielonej 

Górze i III SP Gubin. W kategorii chłopców I 

miejsce zajęła drużyna SP nr 26 Zielona Góra, 

II SP nr 1 Sulechów i miejsce III - SP Krosno 

Odrzańskie. Gratulujemy!!! 

 

KONKURS NA PALMY I PISANKI 

      

           Uczniowie z ZE Nr 6 w Zielonej Górze 

wzięli udział w konkursie bibliotecznym pt.: 

„Tradycje wielkanocne: palmy i pisanki” 

zorganizowanym dla mieszkańców Dzielnicy 

Nowe Miasto Zielona Góra, przez Bibliotekę 

Publiczną w Zielonej Górze. Na zdjęciach  

 

poniżej wszyscy laureaci konkursu: J. Pluta, 

H. Helwing, S. Szkyrpan, W. Szulewska i I. 

Skrzyczewski, wykonujący prace na zajęciach  

z p. M. Mizerą. Nagrodzona została także 

praca zbiorowa kl. 5 c wykonana przez 

uczniów pod kierunkiem p. M. Boniakowskiej. 

I miejsce zdobyła z kl. 5 c M. Górniak. W 

konkursie wzięli udział także uczniowie z klas 

2 a i 2 b, którzy wykonywali swe prace pod 

kierunkiem p. M. Brudzińskiej i p. R. Kisła. 

Nagrody indywidualne otrzymali także L. 

Szylinczuk z klasy 3b, E. Pluta z kl. 2c i B. 

Kępka z kl. 3b. oraz uczniowie z gimnazjum 

M. Dulski i Sz. Nowicki. Wszystkim 

serdecznie gratulujemy... 

 

ROŚNIE NAM MŁODA KADRA… 

 

           W kwietniu 2017 r. w Zespole 

Edukacyjnym nr 6 w Zielonej Górze odbył się 

turniej piłki nożnej chłopców urodzonych w r. 

2007, 2008 i młodszych. Oprócz drużyn 

reprezentujących SP Przylep, wystąpiły zespoły 

z SP z Zawady i SP Nr 18 w Zielonej Górze. 

We wszystkich wymienionych szkołach 

funkcjonują szkolne drużyny Klubu UKP 

Falubaz Zielona Góra. W obu kategoriach 

zwyciężyli chłopcy z SP Przylep. Finalną część 

turnieju prowadzili’: trener S. Gąsior i chłopcy 

z klasy sportowej 2b gimnazjum.   

 

FESTIWAL TANECZNY 

       W sobotę 13.05 uczniowie kl. III b szkoły  

podstawowej Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w 

Zielonej Górze wzięły udział w Festiwalu  



 

 

Tanecznym "Dance- Passion and Life" w 

Przytocznej. Występ był bardzo udany, 

wszystkim się podobał, dzieci prezentowały się 

pięknie i bardzo profesjonalnie. W efekcie 

klasa sportowa zdobyła w swojej kategorii 

tanecznej 1 miejsce! 

 

 
NA PUDLE W FINAŁACH !!! 

 

        Nasi chłopcy z SP nr 26 - podopieczni p. 

P. Kuciemby zajęli III miejsce w Finale 

wojewódzkim Młodzieży Szkolnej w 

Minikoszykówce 2016/2017 ! Gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 

KONKURSY BIBLIOTECZNE 

ROZSTRZYGNIĘTE 

 

        W ostatnim czasie odbyły się w bibliotece 

trzy szkolne konkursy. W plastycznym, pod 

hasłem „Ilustracja wybranego wiersza Jana 

Brzechwy”, wzięli udział uczniowie z klas I-III 

podstawówki. Laureatami zostali: K. Czarny, 

A. Drozd, N. Majchrzak, W. Gwiazda 

(wszyscy z kl.2b), M. Bystrzejewski (kl.2c) i 

M. Delega (kl.2e).   W literackim - „Książka, 

która najwięcej mnie nauczyła” - 

skierowanym do klas IV-VI i uczniów 

gimnazjum nagrodzeni zostali: I miejsce – J. 

Weimann (kl.4b), II miejsce – H. Helwing 

(kl.4b) i W. Kasperska (kl.6a), III miejsce – 

O. Czyżewski (kl.4b), IV miejsce – D. Lubas i 

K. Siwiński (kl.4a). Wśród gimnazjalistów I 

miejsce zajęła W. Brut (kl.3b), II miejsce – M. 

Krupa (kl.3a), III miejsce – A. Stankowska 

(kl.3a).  

        W trzecim konkursie pod hasłem „Czy 

wiesz, kto to napisał?”, sprawdzającym 

wiedzę uczniów odnośnie autora i tytułu 

podanego fragmentu tekstu, w kategorii klas 

szóstych przyznano tylko wyróżnienia. 

Otrzymali je: N. Niemiera (kl. 6b), L. 

Pilarska-Korczak (kl.6a) i O. Przybylski 

(kl.6c). Gimnazjaliści spisali się lepiej. I 

miejsce zajął D. Naraziński (kl. 1a), II miejsce 

– J. Laurentowski (również z kl.1a), III 

miejsce – A. Gabryel (kl.2b).  

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!   

 



 

 

MISTRZYNI CZYTANIA 

 

WIEDZĄ PRAWIE WSZYSTKO O 

NASZYM MIEŚCIE 

 

          10.06.br. w Zespole Szkół Sportowych w 

ZG, odbył się XXI Międzyszkolny Konkurs 

"Wiem wszystko o Zielonej Górze- atrakcje 

turystyczne mojego regionu". Uczniowie: W. 

Świderska, J. Laurentowski, D. Naraziński i 

P. Maścianica zdobyli III miejsce za 

przygotowaną przez siebie prezentację 

multimedialną dotyczącą zabytków dzielnicy 

Nowe Miasto. 

 

 

       MŁODZI  PARLAMENTARZYŚCI 

 

        Uczennice naszej szkoły, E. Fularz i W. 

Świderska wzięły udział w obradach V 

Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego 29 maja 2017 

r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego 

w Zielonej Górze, gdzie z zaangażowaniem 

brali udział w gorących dyskusjach podczas 

obrad prowadzonych przez Przewodniczącego 

Sejmiku, p. Cz. Fiedorowicza oraz Marszałka 

województwa p. E. Polak, na temat 

atrakcyjności turystycznej województwa.       

Podopieczna p. W. Towpika- E. Fularz dzięki 

prezentacji dotyczącej pałacu i zespołu 

parkowego w Lipinkach Łużyckich zajęła 

wysokie 5 miejsce w województwie. W trakcie 

warsztatów dziennikarskich, towarzyszących 

spotkaniu zauważeni zostali także P. 

Maścianiec i D. Naraziński.  

 

WYŚPIEWAŁA "KATARYNKĘ"... 

          

           Nasza uczennica klasy 6 c E. Fularz 

zajęła I miejsce w Miejskim VII  

Międzyszkolnym Konkursie „Katarynka” gdzie 

zaprezentowała utwór Krzysztofa Krawczyka 

pt. „Życia mała garść”, przygotowywany pod 

kierunkiem p. D. Dudziaka. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJACIELE LASU 

 

              Klasa „0” z naszej szkoły, wzięła 

udział w I edycji konkursu pt. „Przyjaciele 

lasu”, który zorganizował Zespół Edukacyjny 

nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 28 w Zielonej 

Górze (Zawada). Tematyka konkursowa 

obejmowała zagadnienia związane z 

leśnictwem m.in. funkcje lasu, budowę lasu, 

rozpoznawanie drzew, krzewów, grzybów 

jadalnych i trujących a także rozpoznawanie  

zwierząt oraz konkurencję plastyczną i 

sportową. Nasza grupa „0” zdobyła II miejsce. 

Dzieci przygotowały: p. Lidia Harendarz i 

Urszula Sobczak.  Gratulujemy !!! 

 

PO 

SZKOLE... 

 

ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2017 

 

      24.04 br. uczniowie klas trzecich a,b,c,d 

razem ze swoimi wychowawczyniami p. A. 

Bartczak-Woźniak, p. A. Czajkowską, p. M. 

Olszewską i p. B. Mauduk wybrali się na 

zieloną szkołę do Świeradowa. Przez  cztery 

dni czas upływał im na. pieszych wycieczkach 

po Górach Izerskich i Karkonoszach. Oprócz 

tego dzieci zwiedziły hutę szkła "Julia", Park 

Miniatur, sztolnię w Kowarach oraz Western 

City. Zdobyta wiedza i wspomnienia pozostaną 

na długo w pamięci uczniów... 

 

 

WAWEL JEST NASZ ! 

 

      Uczniowie klasy 2a, 2b,3a i b gimnazjum 

wybrali się w dniach 29-31.05.br. na 

wycieczkę do Krakowa. Pierwszego dnia wraz 

z opiekunkami p. J. Jadczak, p. E. 

Brzezińską, p. A. Kubalą i p. A. Rogowicz 

zwiedzali Kazimierz, gdzie należało 

obowiązkowo zjeść słynną zapiekankę, 

kolejnego dnia na celowniku turystycznym był 

Wawel i Sukiennice oraz Kościół Mariacki. 

Ostatniego dnia wszyscy zeszli w podziemia  



 

kopalni w Wieliczce. Kraków wszystkich 

powitał słoneczną pogodą przez co pobyt był 

bardzo udany !   

 

Ze sztuką na ty… 

 

A może rejs Wisłą… 

Tradycyjnie należało dotknąć serca 

Zygmunta… 

 

     

TRADYCYJNIE BAL... 

 

         09.06. 2017 r. odbył się tradycyjny bal 

trzecioklasistów na zakończenie trzyletniej 

nauki w gimnazjum. Bal rozpoczął tradycyjny 

już polonez, a następnie goście zasiedli do 

stołów i wyszli na parkiet... do Belgijki! Jest to 

przedostatni akcent, wieńczący szkolne 

zmagania gimnazjalne, ostatnim będzie 

oczywiście wręczenie świadectw...   
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