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„Kup Pan szczotk ę” 

Dobiegła końca zbiórka past i szczoteczek do 
zębów dla małych Kameruńczyków. Łącznie 
zebraliśmy 46 past i 50 szczoteczek. 
Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji 
serdecznie dziękujemy! ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień nauczyciela 
 

W wyniku wielu, całkowicie tajnych godzin 
spędzonych na naradach członkowie Klubu 
Ośmiu wraz z opiekunem Panią Renatą Dobrą-
Tarasewicz opracowali scenariusz na Dzień 
Edukacji Narodowej i nakręcili krótki film pt. 
„Tego nie wiecie o naszych nauczycielach…” 

Pani Dorota Brygman - Wenzel ze swoimi 
pomocnikami wyczarowała Rajską plażę. W tej 
właśnie scenerii dnia 14 października 2014 
roku został nadany Koncert Życzeń z holu 
naszej szkoły. Każda klasa usiadła przy 
stolikach kawiarenki wraz z wychowawcami 
oraz wszystkimi pracownikami naszej szkoły. 
Klubowicze przygotowali ciepłe, pełne humoru 
dedykacje wraz ze specjalnie wyszukanymi 
piosenkami dla pracowników szkoły. 
Uroczystość wspomógł Samorząd Uczniowski 
przygotowując portrety dla Nauczycieli, 
wręczając kwiaty i dyplomy dla wszystkich 
pracowników szkoły. Na zakończenie 
uroczystości zaprosiliśmy wszystkich 
nauczycieli do pamiątkowego wspólnego 
zdjęcia. 

 

 

 



 
 

 listopad 2014 2 

 

Nr 5 listopad 2014 

 

Dyskoteka ☺ 

 

Dnia 3.10.2014 roku odbyła się dyskoteka w 
naszej szkole. Prowadzącym był dj Koza, który 
świetnie się sprawdził i wspaniale poprowadził  

 

całą imprezę. Dyskoteka zaczęła się o godzinie 
16:30, a skończyła się około godziny 20. 
Samorząd uczniowski wszystkim dziękuje za 
przyjście i dobrą zabawę. Przede wszystkim 
Ogromne brawa dla pierwszych klas, które 
pokazały że potrafią się bawić!  
 

Jubileuszowy X Powiatowy 
Festiwal Nauk Przyrodniczych 2014r. 

 

Dnia 5 listopada 2014r. w naszej szkole odbył 
się Jubileuszowy X Powiatowy Festiwal Nauk 

Przyrodniczych. Udział w nim brały szkoły z 
całego Powiatu Obornickiego, które 
przygotowały doświadczenia chemiczne, 
fizyczne, geograficzne i biologiczne. 
Szczególnymi gośćmi byli animatorzy Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, zaskakując 
ciekawymi doświadczeniami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karma dla „Azorka” 

Do końca listopada zbieramy karmę i snacki 
dla psów ze schroniska! Za pomoc otrzymasz 
pochwałę ☺ 

Produkty prosimy przynosić do pani Małgorzaty 
Kicerman i pani Anity Nowak. 
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