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Życzenia świąteczne

Uczniom, rodzicom, nauczycielom i
pracownikom szkoły

najserdeczniejsze życzenia
bożonarodzeniowe:

Niech Boża Dziecina w stajence zrodzona
obdarzy miłością wszystkich dookoła. Niech
w ten świąteczny, wspaniały czas radość i

pokój zagości w każdym z Was. Niech
promienie wigilijno - noworocznej gwiazdki

oświetla mroki Nowego 2014 Roku
Napełniając szczęściem, pomyślnością i

spełnieniem marzeń
Życzy redakcja

MB

Nasza redakcja: Redaktor naczelny: Marek Zawierzyński. Zastępca redaktora
naczelnego: Magdalena Błaszków. Sportem zajmują się: Sara Wosicka, Oliwia
Woźniak i Igor Krzyżaniak; aktualnościami: Jakub Biedny i Mateusz Chojnacki;
rozrywką: Olga Kaczmarek, Gosia Witek, Alicja Bartczak, Monika Komar i Klaudia
Leśnicka; wycieczki opisuje Adrianna Widlarz.
Jeśli masz własne pomysły napisz do nas na adres: unicefnatropie@wp.pl
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Nasza redakcja
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AKTUALNOŚCI
          W dniu 13 listopada w naszej szkole odbył się apel poświęcony
temu wydarzeniu. Chcąc zweryfikować naszą wiedzę na ten temat
przeprowadzono quiz historyczny. Najlepsi uczniowie zostali
wynagrodzeni słodyczami.
       Mieszkańcy Obornik świętowali odzyskanie niepodległości. O
godzinie 11.00 w „Biegu Niepodległości” wystartowało 380 biegaczy z
całej Polski. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą za
Ojczyznę  w Kościele Farnym. Ulicami Obornik przeszedł kolorowy
tłum wiwatujący na cześć odzyskania niepodległości. Na trasie
przemarszu pojawił się Marszałek Józef Piłsudski, który z balkonu
wygłosił fragment Dekretu Rady Regencyjnej. Uczniowie naszej szkoły
również brali udział w tych uroczystościach.

Marsz Niepodległości

          Jak każdego roku dnia 22 listopada odbył się w naszej szkole
Dzień Ciacha. Każdy kto mógł i miał trochę pomysłów przyniósł do
szkoły ciasto, upieczone samodzielnie, przez mamę lub babcię.
Uczniowie chętnie kupowali wyśmienite wypieki, które można było
nabyć odpłatnie za 1 zł. Pieniążki zebrane za sprzedane ciasto zostaną
przekazane na zakup szafek na książki dla uczniów.

Dzień Ciacha

Dnia 27 listopada w naszej szkole odbyła się VI z kolei rocznica nadania imienia patrona szkoły UNICEF.      Z
tej okazji odbył się apel. Na dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji na temat organizacji UNICEF.
Następnie wspólnie zaśpiewaliśmy hymn szkoły. Pani Dyrektor Justyna Bartol - Janasek zaciekawiła nas
kilkoma istotnymi informacjami o naszej szkole. Później nastąpiła oficjalna prezentacja sztandaru szkoły.
Szkolne koła pod nadzorem Pani Małgorzaty Nowak przygotowało bardzo ciekawą prezentację multimedialną.

11 grudnia uczniowie naszej szkoły, uczestniczyli w Spotkaniu Wigilijnym w restauracji ,,Milenium"
organizowanym przez TPD. Celem spotkania była integracja uczniów z dziećmi niepełnosprawnymi oraz różnymi
grupami wiekowymi. Wszyscy świetnie się bawili podczas wspólnego śpiewania kolęd.
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p. Anita Nowak i p. Julita Grzechowiak

LINKI WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ ZA FREE: 
testy gimnazjalne: 
http://radzilow.net/?id=67
http://testwiedzy.pl/categories/1/testy-z-nauki.html
testy matematyczne:
http://www.math.edu.pl/testy-gimnazjum
j.angielski:
http://www.ang.pl/
informatyka(excel):
http://www.youtube.com/watch?v=Et5V8-pRVLM
j. niemiecki:
http://edukola.com.pl
http:/www.jezyk-niemiecki-blog.com
najlepszy słownik internetowy:
http://pl.pons.eu
POLECAMY RÓWNIEŻ STRONĘ NA KTÓREJ ZNAJDZIECIE WSZYSTKIE POTRZEBNE TESTY
POWTÓRZENIOWE Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU: 
http://www.testwiedzy.pl 

HUMOR Z ZESZYTÓW UWAG:
-Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie.
-Wybrany do odpowiedzi stwierdził, że do 18-tego roku życia odpowiadają za niego rodzice. 
-Wybiegł z lekcji podczas przerwy.

MARZENIA Z DZIECIŃSTWA: 
Anita Nowak: moim największym marzeniem z
dzieciństwa była kolekcja Polly Pocket.
Julita Grzechowiak: moim największym marzeniem z
dzieciństwa była podróż do Afryki.
Paulina Barańczak: moim największym marzeniem z
dzieciństwa było zostanie katechetką. 

Dnia 21 listopada 2013 roku odbyła się wycieczka
szkolna do Torunia, w której oprócz uczniów naszego
gimnazjum, udział brali także gimnazjaliści z Kiszewa.
Spod przystanku naszej szkoły odjechaliśmy kilka
minut po 5 nad ranem. Droga autokarem zajęła nam
dwie godziny. Zwiedzanie zaczęliśmy od warsztatów
chemicznych w Centrum Chemii w Małej Sali gdzie
wycieczkowiczów podzielono na dwie grupy.
Warsztaty polegały na wykonywaniu przeróżnych
doświadczeń, np. "Ręce Proroka" czy "Zielony Smok".
Następnie udaliśmy się do planetarium na projekcje pt.
"Makrokosmos" oraz do orbitarium. Przeszliśmy na
starówkę pod pomnik Kopernika gdzie wydzielony
został czas wolny. Później z panią przewodnik
spacerowaliśmy po Starym Mieście mając okazję
zobaczyć m.in. Muzeum Mikołaja Kopernika oraz
Muzeum Legend Toruńskich. Do Obornik wróciliśmy
po 22.

Pomnik Mikołaja Kopernika
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SPORT

WYGRANA I REMIS SPARTAN
W poniedziałek 25 listopada odbyły się dwa ciężkie mecze dla
zawodników Sparty Oborniki jak i dla wychowanków naszej szkoły.
Pierwsi na placu boju czyli na naszą obornicką hale wyszli juniorzy
młodsi. Przeciwnikiem była nam dobrze znana nam Nielba Wągrowiec.
Pierwsza połowa spotkania należało do gości. Zbyt dużo popełnionych
błędów w obronie spowodowało, że na przerwę Nielba schodziła z
przewagą 4 punktów. 
Druga połowa zapowiadała się inaczej. Poprawiona skuteczność w
obronie . W ostatniej minucie meczu przy stanie 22:23 dla gości piłkę
mieli spartanie. 5 sekund do końca..i RZUT KARNY dla Oborniczan.
Syrena końcowa . Do linii 7-miu metrów podchodzi Patryk Gryziński.
Gwizdek sędziego i ...BRAMKA ! Derby zakończone remisem 23:23.
Jednak to była tylko zapowiedź ciężkiego meczu przed którym stanęli
starsi koledzy. Mecz pomiędzy Spartą Oborniki, a Ostrovią Ostrów
Wielkopolski. Faworytem była Ostrovia. Jednak mecz był już
przesądzony po pierwszych 12 minutach gry Spartanie pokazali kto
wygra ten mecz. Gospodarze prowadzili już 10:4. Przez całe spotkanie
prowadzili zawodnicy z Obornik. Mecz zakończył się wynikiem 36:28
dla gospodarzy. Niesamowitą liczbę bramek zdobył Artur Klopsteg, aż
12 ! Kibice nie zawiedli i chodź w mniejszym gronie to głośno wspierali
zawodników. 

Dnia 15 listopada w naszej
szkole odbyła się Licealiada piłki
ręcznej, w której brały udział
dziewczyny jak i chłopcy.
Uczniowie gimnazjum w czasie
przerw i na lekcjach wf'u
obserwowali i dopingowali
swoich starszych znajomych. Z
dumą możemy powiedzieć, że
pierwsze miejsca zajęli
uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego w
Obornikach, którzy swoją
przygodę z piłką ręczna
rozpoczęli właśnie w naszej
szkole pod okiem naszych
wspaniałych obecnych i
dawnych nauczycieli zajęć
fizycznych.

SKF KPR

 
 

http://www.skf-sparta.oborniki.pl/

Uwaga - zmiana godziny
meczu towarzyskiego Polska-
Francja w Obornikach
W związku z półfinałowym
spotkaniem reprezentacji
Polski w piłce ręcznej kobiet
ulega zmianie godzina
rozpoczęcia spotkania
towarzyskiego juniorek
młodszych Polska - Francja.
W piątek zaplanowane
początkowo spotkanie na
godzinę 17.30 rozpocznie się
godzinę wcześniej tj. 16.30.
Pozostałe terminy nie ulegają
zmianie: Sparta - Francja
czwartek 17.30, Polska -
Francja sobota 16.00.
Zapraszamy

Oliwia Woźniak

http://www.skf-sparta.oborniki.pl/
http://www.juniormedia.pl/public/upload/2013/12/19/14/30/23/l20131219143023a833f305d3322293cf23.jpg
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