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Uczeń naszej szkoły Igor Krzyżaniak zdobył I
miejsce na Mistrzostwach Polski w kategorii hip
hop oraz IV miejsce w kategorii electric boogie.
Gratulujemy!
Nagranie występu
finałowego: https://www.facebook.com/photo.php?
v=604161866339092&set=vb.100002358515038&type=2&theater
IK

Zapraszamy na kolejne
strony...
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W sobotę 8 marca uczniowie naszej szkoły wraz z
opiekunami wyruszyli rowerami do śnieżycowego
jaru. Już o godzinie 9 rano zebrali się przy hali
OCS w Obornikach i wyruszyli do Uchorowa, tam
znajduje się wyżej wspomniany Śnieżycowy Jar.
Gdy dotarli na miejsce, ich oczom ukazały się
niezwykle
delikatne,
białe
kwiatki-śnieżyce
wiosenne. Są to jedne z najwcześniej kwitnących
roślin wiosennych, kwitną nawet w lutym, wśród
śniegu. W Polsce są objęte ochroną gatunkową.

Śnieżycowy Jar
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Śnieżycowy Jar
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Śnieżycowy Jar

MW

Jak co roku 8 marca obchodziliśmy Dzień
Kobiet. W naszej szkole uczciliśmy go w
piątek 7 marca. Z inicjatywy samorządu
uczniowskiego wszystkie dziewczęta były
zwolnione z nieprzygotowania do lekcji,
na
dwóch
przerwach
dwudziestominutowych w całej szkole
słychać było muzykę, a przewodniczący
samorządu częstował cukierkami i składał
życzenia.

21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny w
naszej szkole, na pierwszej
dwudziestominutowej przerwie mogliśmy
wziąć udział w aerobiku, ponadto osoby
mające na sobie kwieciste ubranie były
zwolnione z nieprzygotowania do lekcji.

Dzień Wiosny

MW
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W zeszłym miesiącu odbyły się Finały Mistrzostw
Polski Juniorów w Piłce Ręcznej. W naszym mieście
gościliśmy 7 drużyn: Chrzanów, Zawadzkie, Płock,
Szczecin, Kielce, Wrocław, Kwidzyn. Ósmą drużyną
był gospodarz turnieju Sparta Oborniki. Mecze
obserwowali trenerzy juniorskiej (Rafał Kuptel) i
seniorskiej (Michael Biegler) kadry narodowej.
Obornicka Sparta podczas turnieju straciła 2
zawodników, którzy doznali kontuzji. Nie zatrzymało to
jednak tzw. "obornickiego TGV" w podjęciu walki. Nasi
Oborniczanie zostali piątą najlepszą drużyną w Polsce!
Gratulujemy naszym szczypiornistom tak wielkiego
sukcesu!
I - MTS Kwidzyn
II - Orlen Wisła Płock
III - KS VIVE TARGI Kielce

Adrianna Widlarz: Na jakiej pozycji grasz?
Krzysztof Kusal: Lewe rozegranie.
A.W. : Kiedy zacząłeś grać w VTK?
K.K. : 5 lat temu.
A.W. : Kiedy grałeś swój pierwszy mecz?
K.K. : W IV klasie podstawówki.
A.W. : Najważniejszy mecz, w którym dotąd grałeś?
K.K. : W piątek (14.03.2014) z Kwidzynem.
A.W. : Twoim zdaniem najlepszą drużyną
mistrzostw jest …
K.K. : Kwidzyn
A.W. : Jak myślisz? Jakie drużyny zajmą miejsca IIII?
K.K. : I miejsce – Wisła Płock, II miejsce – Kwidzyn, III
miejsce – zobaczymy jak pójdzie w sobotę
(15.03.2014)
A.W. : Co myślisz o obornickich kibicach?
K.K. : Są pozytywnie nastawieni do tego sportu.
A.W. : A co sądzisz o samych Obornikach?
K.K. : To bardzo przyszłościowe miasto, jeśli chodzi o
arenę sportową.
A.W. : Opinia na temat meczu z Kwidzynem?
K.K. : Zgubiły nas niewykorzystane sytuacje
bramkowe, jednak podnieśliśmy się i walczyliśmy do
końca. Niestety, drużyna z Kwidzyna okazała się
lepsza i zasłużenie wygrała, a nam pozostaje walka o
brąz.
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23 marca klasa IIb wraz z opiekunami wyjechała do Długopola
Zdrój, gdzie spędzili 5 dni na obozie językowym Euroweek.
Prowadzone zajęcia obejmujące 4 bloki przedmiotowe: „Praca w grupie”, „Kierowanie”, „Praca” i „Europa”,
pozwoliły na podszlifowanie języka oraz przełamaniu lęku przed mówieniem. Część zajęć była prowadzona w
języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii,
Dominikany, Argentyny, Litwy, Łotwy, Indonezji, Finlandii, Wietnamu, Ekwadoru, Kenii, Nepalu, Indii i Turcji.
Uczestniczenie w Euroweeku przyniosło nam wiele nowych doświadczeń. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o
innych krajach i kulturach. Trudno ocenić co podobało nam się najbardziej. Dzięki pobytowi poznaliśmy mnóstwo
nowych ludzi z innych krajów, a przede wszystkim podszkoliliśmy swoją wiedzę z języka angielskiego. Takie
doświadczenia przydadzą się w przyszłości w komunikowaniu z cudzoziemcami oraz pozostaną w pamięci na
całe życie. Podczas pobytu na Euroweeku zwiedziliśmy przy okazji ziemię kłodzką, odwiedziliśmy takie miejsca
jak jaskinia niedzwiedzia czy kopalnia uranu, gdzie zaskoczyła nas obecność śniegu, a w drodze powrotnej
wstąpiliśmy do twierdzy kłodzkiej.
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"Podsumowując Rekolecje Wielkoposne, mam takie pozytyne wrażenie.
Mówiąc od razu byłam pozytywnie nastawiona. Ksiądz Maciej pokazał
naprawdę jak umie "wykłdać" do nastolatków. Pierwszy dzień podobał mi
sie najbardziej. Były super filmy, które utkwiły w mojej pamięci. Ale nie
tylko filmy pamiętam. Zapamietać mi się udało również jedno ze zdań ks.
"Wstydzicie się przychodzić w takie dni do kościoła, a co mają ci
powiedzieć co tu przed wami występują" <wskazanie na osoby
obstawiające>." To zdanie gdzieś utkwiło w mojej pamięci. Nie dlatego, że
to ja byłam w tej grupie, którą ksiądz wskazał, ale dlatego, zę przy tym
zdaniu trzebaby było się zatrzymać, chodź na minutę. Drugi dziń
wspominam Drogą Krzyżową. Myślałam, że nikt nie podejdzie, a tu
okazało się inaczej. Nie ważne czy w dwójkach czy pojedyńczo. WAŻNE,
ŻE PODSZEDŁ. Sama podeszłam i byłam z tego zadowolona. Trzeci
dzień pamiętam nie zbyt miło, gdyż rano była Adoracja i na ołtarzu stał
Jezus Chrystus, a na drzwiach wisiały kartki "Proszę zachować cisze.
Trwa Adoracja." Niestety, nie wszyscy zwrócili na to uwagę, dodatkowo
ksiądz spowiadał. Było to naprawdę przykrę. Dziewczyny chodziły i
pokazywąły na ołtarz, ale jak to młodzierz miała to GDZIEŚ!!! Było to
naprawdę smutnę. Ale nie lepiej zachowali sie na mszy. Klaskanie,
bekanie!!! To jest Kościół, a nie pub!!! Wypowiedzenie księdza "Czuję sie
jak w psychiatryku" było strzałem w dziesiątkę. Nawet ludzie tam wiedzą,
że Kościół to miejsce świętości. Ale wy przeszkodziliście w Eucharystii."
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Z inicjatywy rodziców uczniów klas I-II
wczoraj w naszej szkole odbyły się
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Od
godziny 8 do 15:10, każda z klas
dowiedziała się jakich błędów nie należy
popełniać podczas udzielania pierwszej
pomocy, oraz jak należy prawidłowo
diagnozować i zabezpieczać urazy i
złamania poszczególnych partii ciała.

W piątek, 28.03 w
naszej szkole odbyły
się warsztaty
chemiczne.
Robiliśmy różne
ciekawe
doświadczenia.

AW

AW

AW

AW

