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O czym w gazetce?
Studniówka w naszym
gimnazjum
O tym jak bawili się
tegoroczni absolwenci
dowiecie się ze str. 2
W dzisiejszym wydaniu
dowiecie się również, jak
żyją osoby w innych krajach
oraz jak obcokrajowcy radzą
sobie w Polsce.
Te informacje znajdziecie na
str. 3 oraz na str. 8.

Dzień Bezpiecznego Internetu
11 lutego w ponad 100 krajach na świecie obchodzony jest Dzień
Bezpiecznego Internetu (DBI). Tegoroczne hasło przewodnie „Razem tworzymy
lepszy Internet” zwraca uwagę internautów na pozytywne aspekty korzystania z
sieci i ich udział w tworzeniu wirtualnego świata. W Polsce po raz dziesiąty
obchody organizuje Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą
Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Głównym
partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.Podczas tegorocznych obchodów
Dnia Bezpiecznego Internetu organizatorzy chcą szczególnie podkreślić potencjał
sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z
rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.Problem bezpieczeństwa
dzieci
i młodzieży w internecie oraz wykorzystywania nowych mediów w edukacji jest
coraz szerzej dostrzegany w szkołach w całej Polsce. W ramach DBI organizowane
są liczne akcje edukacyjne, zarówno lokalne jak
i ogólnopolskie. W tegorocznej edycji DBI zgłoszono już ponad 600 różnorodnych
inicjatyw promujących temat bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci, młodzieży i
rodziców. Wszyscy, którzy chcieliby jeszcze włączyć się w organizację DBI mogą
zgłosić swoje działania poprzez stronę www.dbi.pl

Pasje naszych absolwentów, czyli co robią
poza szkołą. str. 6

DBI

20 lutego była dyskoteka!
Więcej na str. 2
W tym wydaniu znajdziecie
również coś dla pań.
Kilka porad o modzie,
oraz jak można zadbać
o swoją cerę. Co modne
w tym sezonie?
Dowiecie się o tym na str. 6
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AKTUALNOŚCI
W piątkową noc 31.02 w naszej szkole, na swojej studniówce bawili się tegoroczni maturzyści z Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. Wszystkim uczestnikom tegorocznej studniówki
życzymy, aby chwile spędzone na balu jak najdłużej pozostały im w pamięci, a te przysłowiowe sto dni jak
najefektywniej wykorzystali na naukę, a na maturze zdobyli jak największą ilość punktów.

Studniówka

Tydzień Obornicki

20 lutego wieczorem w naszej szkole odbyła się dyskoteka walentynkowa. Imprezę fantastycznie
przeprowadził DJ KOZA. Wszyscy świetnie się bawili przy idealnie dobranej muzyce i
cudownym nastroju, w który wprowadził nasz Dj. Nie było mowy o podpieraniu ścian, znaczna
większość osób cały czas nieustannie tańczyła. Podczas dyskoteki została rozdana poczta
walentynkowa oraz wybrana para wieczoru. Parą wieczoru została Dominika Dobkowska i
Michał Kasprzak. Gratulujemy! Sądzimy że tym razem dyskotekę możemy uznać jak najbardziej
za udaną. Samorząd uczniowski planuje następną dyskotekę w maju, na którą już dziś
wszystkich serdecznie zapraszamy!!!

Dyskoteka Walentynkowa

Anita Nowak

Tydzień Obornicki

Studniówka

Dyskoteka Walentynkowa

Dyskoteka Walentynkowa

Anita Nowak

Anita Nowak
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KONCERT W OOK

W ferie 7 lutego odbył się koncert pt. "Hip Hop
Session" w Obornickim Ośrodku Kultury. Koncert
poprzedziły tygodniowe przygotowania. Na scenie
pokazali się oborniccy wykonawcy, a byli nimi: Zagi,
White E, Frącek, Świstak, Gnot, El Kasto, Żołnierz, Ese,
Cieja, Antena, Śliwa i Flak. Dzięki takiej ekipie scena
grzmiała, a widownia była zachwycona. W OOK bawiła
się młodzież z Obornik jak i spoza miasta. Pomyślność
koncertu zaowocowała chęcią powtórzenia koncertu!
Przy organizacji pomagała Młodzieżowa Rada Miejska i
Obornicki Ośrodek Kultury.

IK

Fot. OOK

IK

Fot. OOK

IK

Fot. OOK

Erik Witsoe - Amerykanin mieszkający i
pracujący w Poznaniu. Jego pasją jest
fotografia. Uwiecznia swoje miasto na
zdjęciach i robi to w niesamowity sposób!
Więcej jego prac możecie zobaczyć pod
poniższym linkiem:
http://www.flickr.com/photos/ewitsoe/with/10899737633
MB

Poznań

Erik Witsoe

Poznań

Erik Witsoe
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Igor Krzyżaniak - O swoich pasjach
O.K.: Czym się interesujesz? Co jest Twoją pasją?
Igor Krzyżaniak: Moja pasją, a właściwie pasjami są taniec i piłka ręczna.
O.K.: Opowiesz nam coś więcej? Może zaczniemy od tańca. Co Cię do tego zachęciło?
I.K.: Tańczę od 9 lat. Moja przygoda z tym zaczęła się, gdy pojechałem na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Od tamtej pory
stwierdziłem, że będę robił to dalej i tak trwa do tej pory.
O.K.: Co jest Twoim największym osiągnięciem, jeżeli chodzi o taniec?
I.K.: Dotychczas 25 miejsce w Europie. Wydaje się być niskim osiągnięciem, ale jednak była to grupa tancerzy licząca 82 osoby. Chciałbym mimo
wszystko poprawić swój wynik.
O.K.: Życzymy dalszych sukcesów w tej dziedzinie! A co z piłką ręczną?
I.K.: Pasją do piłki ręcznej zaraził mnie mój dziadek, były trener i sędzia tej dyscypliny. Więc poszedłem na trening i trenowałem wytrwale, aż do teraz.
Takim sposobem dostałem się też do Kadry Wielkopolski.
O.K.: Taniec i piłka ręczna to dwie różne rzeczy. Jak udaje Ci się to pogodzić? Zapewne jest to bardzo trudne.
I.K.: Jest to trudne i to bardzo. Wiąże się z tym szkoła. Często siedzę od 1:00 do 2:00 w nocy poświęcając na naukę, opuszczam lekcje, ale wszystko
nadrabiam. Treningi mam 5-6 razy w tygodniu. Praktycznie brak wolnego czasu, ale za to mam z tego jakąś satysfakcję.
O.K.: Dla chcącego nic trudnego, najważniejsze, że są tego rezultaty i wybrany cel do zrealizowania. Powodzenia! :)

Igor Krzyżaniak

OK

Igor Krzyżaniak

OK
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SARA I OLIWIA. :D

Nauczyciel , a uczeń :)

W okresie dorastania stosunki między nauczycielem , a
uczniem stają się bardziej krytyczne. Uczniowie dostrzegają
nie tylko dodatnie ale i ujemne aspekty zachowania
nauczyciela. Skala oczekiwań , postaw i ocen składających
się na stosunek do nauczyciela jest bogata i zróżnicowana.
Nie powinno się tak traktować nauczycieli ponieważ ich
zawód jest bardzo ważny dla naszego dalszego życia.
Dzięki nim zyskujemy wiedzę którą wykorzystujemy w
dorosłym życiu. Będą może też takie osoby które poprzez tą
naukę osiągną coś wielkiego. Więc powinniśmy zmienić
nasze nastawienie i zachowanie w stosunku do nich
poprzez chociażby używaniu tych podstawowych zwrotów
grzecznościowych.

Sara

SŁÓW'

NIE ZAPOMINAJMY W SZKOLE O " ZŁOTYCH

Dobre stosunki z ludźmi to podstawa . W miejscu takim
jak szkoła nie należy nam zapominać o zasadach
dobrego wychowania.
Nie zapominajmy mówić nauczycielom jak i pracownika
szkoły " Dzień dobry " i "Do widzenia ". Między sobą
również powinniśmy się witać . Zasady savoir vivre
mówią , że młodsi powinni pierwsi witać się ze starszymi , a
chłopcy pierwsi zwracają się z dobrym słowem do
dziewczyn .
Po odpowiedzi na swoje pytanie należy użyć "złotego słowa
"takiego jak "Dziękuje", a gdy kogoś przypadkiem potrącisz
, urazisz niechcący niezwłocznie przeproś !

Oliwia

Można przypuszczać , że im bardziej prawidłowe są
stosunki między nauczycielem , a
uchttp://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/glos-gimnazjumnr-1#zniem , tym większe jest zaangażowanie nastolatka w
szkołę i jej problemy . Wzajemna pełna szacunku sympatia ,
sprawiedliwość , wyrozumiałość i wspólne budowanie norm
przyczyniają się do akceptacji , a nawet polubienia wyzwań
przed którymi stawia przed uczniami szkoła .
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Moda i Uroda

Koronkowe sukienki, spodenki, spódniczki,
kombinezony – koronka pojawia się na dosłownie
wszystkich elementach garderoby. Koronkowe
akcenty nadają stylizacji lekkiego i dziewczęcego
klimatu. Przywołują sielskie i wakacyjne klimaty.
Sprawdzą się w wielu stylizacjach, poczynając od
eleganckich, a kończąc na codziennych.

PEELING CUKROWY
Potrzebujemy: płaską łyżkę cukru oraz łyżkę gorącej wody
Przygotowanie: do filiżanki (lub innego małego naczynia) wsypujemy cukier i zalewamy łyżką gorącej
wody, mieszamy do czasu aż kryształki cukru rozpuszczą się całkowicie, nakładamy na twarz
wacikiem, delikatnie masujemy skórę opuszkami palców (od pół do jednej minuty), jeżeli maseczka
wysycha poczujemy lekki opór przy przesuwaniu palców. Po pokryciu całej powierzchni twarzy
pozostawiamy maseczkę na ok. 2 - 3 minuty, zmywamy maseczkę ciepłą wodą i przepłukujemy twarz
zimną dla zamknięcia porów.
Zabieg można powtarzać nie częściej niż co 3 - 4 dni

Jeżeli wciąż zastanawiasz się, co będzie modne tej wiosny, mamy dla Ciebie kilka propozycji:
-sweter- typu oversize, kardigan, bliźniak
-bluzka- typu basic, koronka, T-shirt
-bluza- typu college, bejsbolówka
-spodnie- typu chinos, boyfriend, baggy
-buty- typu trampki, koturny, botki, rzymianki
-torebka- typu listonoszka
-sukienka- typu worek, baskinka, asymetryczna
-spódniczka- typu tulipan, baskinka, kwiecista
-akcesoria- okulary przeciwsłoneczne typu ray ban lub aviator, duże kolorowe pierścionki, bransoletki z
rzemyka lub z ćwiekami, naszyjniki typu lilou
przykładowa stylizacja firmy Reserved

K.L

W sieciówkach znajdziesz teraz pełno jeansowych: sukienek, spódniczek, koszul i ogrodniczek, bądź
na czasie i wybierz coś dla siebie!

Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami, a Ty pewnie wciąż nie wiesz co na siebie włożyć?
Mamy więc dla Ciebie radę! Poszukaj w swojej szafie kwiaty! One ponownie powracają na wybiegi!
Kwiaty, są najlepszym rozwiązaniem dla dziewczyn. Jeżeli myślisz, że są one przeznaczone tylko dla
grzecznych dziewczyn, to z pewnością się mylisz! Jeżeli nie lubisz chodzić w sukienkach lub
spódniczkach załóż na siebie kwieciste spodnie, które idealnie będą współgrać z gładką koszulką typu
T-shirt i trampkami. Jeżeli jednak wolisz to bardziej dziewczęce wydanie, załóż kolorową kwiecistą
sukienkę, trampki i kolorowe akcesoria! Przełam się i wyróżnij z tłumu! To może być Twoja chwila, nie
bądź jak każdy zwyczajny nastolatek, pokaż, że masz własny styl. Wiosna, to czas radości, wszystko
rozkwita, nabiera kolorów, niech i z Tobą tak będzie! Łącz kolory, udowodnij wszystkim, że nie jesteś
szarą myszką, potrafisz bawić się modą i to właśnie Ty, wyznaczasz granice swoich możliwości.
Jeżeli mimo wszystko boisz się takich modowych szaleństw, to co powiesz na kwieciste trampki typu
Converse? Będą pasować do każdej twojej stylizacji, a przede wszystkim są bardzo wygodne!

kwieciste spodnie

K.L
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Jak żyję w innym kraju?
W dzisiejszym wywiadzie przeczytacie o Nikoli, autorce bloga Niikla.blogspot.com
GDZIE TERAZ MIESZKASZ?
Od lipca mieszkam w Niemczech, dokładniej w Dusseldorfie.
CO WAS SKŁONIŁO DO PRZEPROWADZKI?
Kiedy byłam mała mój tato pracował w Niemczech, jednak życie na odległość to nie życie, więc
zdecydował się na założenie firmy w Polsce. Wszystko było bardzo dobrze do czasu... W czerwcu
2012 roku tato zdecydował się na ponowny wyjazd do Niemiec, jednak już z postanowieniem, że my
przyjedziemy za rok. I tak własnie było. Tato znalazł mieszkanie, przyjechaliśmy w trakcie wakacji i
tak sobie żyjemy.
JAKIE BYŁO TWOJE PIERWSZE WRAŻENIE W NOWYM MIEJSCU, A JAKIE JEST TERAZ?
Początki zawsze są trudne. Bardzo dużo "pomogła" mi koszykówka. Jestem bardzo towarzyską
osobą, więc z zawieraniem nowych znajomości nie miałam problemów, przeszkodą nie był nawet
język - dogadywałam się po angielsku. "Od pierwszego wejrzenia" zakochałam się w tym mieście i
wiedziałam, że będzie dobrze. Do tej pory tak naprawdę nic się nie zmieniło. Miasto jest ogromne i
za każdym razem odkrywam coś nowego.
CZY MIESZKAŃCY DUSSELFORFU SĄ TOLERANCYJNE I POMOCNE?
Dusseldorf jest miastem wielonarodowościowym. Nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. Każdy stara
Ci się pomóc. Nie tylko dorośli, ale również młodzież. Oczywiście spotkałam się już z tekstami typu"
Polacy kradną" ale nie tylko o nas się tak mówi.
CZY MASZ TRUDNOŚCI Z JĘZYKIEM? UCZYŁAŚ SIĘ GO WCZEŚNIEJ?
Na samym początku trudności językowe były. Uczyłam się niemieckiego w gimnazjum, jednak
nauka w szkole, przy 25 innych uczniach to tak naprawdę nie nauka. Bylam do tego w klasie
sportowej i wszyscy byli bardziej zainteresowani gadaniem niż lekcją. Najwięcej nauczyłam się tutaj.
Skończyłam właśnie kurs na stopniu B1 i oczekuje na przyjęcie mnie do szkoły. Ostatnio bylam z
bratem u ortodonty i rozumiałam prawie wszystko, więc myślę, że jest coraz lepiej.
CO DAJE CI BLOG?
Blog to miejsce, gdzie mogę się wypisać, a przede wszystkim zachowuję pamiątki - zdjęcia, posty,
to wszystko ma jakieś znaczenie. Kiedy za parę lat wejdę na tego bloga i cofnę się do czasów np. w
Polsce, będę mieć uśmiech na twarzy. Cieszy mnie bardzo, że niektórym osobom się to spodobało i
są moimi stałymi czytelnikami.
MB

Niemcy

Nikola

Niemcy

Nikola

LINKI OD REDAKCJI:
Krótki film o motywacji: http://www.youtube.com/watch?v=ZtLlfdyDySY
Post u Wittaminy, jak dobrze wyglądać na zdjęciu: http://wittamina.pl/profilove/
Poradnik na stronie jestkultura.pl, jak się uczyć?: http://jestkultura.pl/2014/jak-sie-uczyc/
Kilka słów o tym, jak przyjemnie uczyć się języka angielskiego: http://www.lukaszwitosz.pl/2013/09/spiewanie-piosenek-angielskich.html
Może czas na mentalną przeprowadzkę?: http://www.edytazajac.pl/2012/02/czas-na-przeprowadzke-moze-czas-na.html
Jak znaleźć swoją pasję i życiowe powołanie?: http://www.aniamaluje.com/2013/12/jak-znalezc-swoja-pasje-i-zyciowe.html
Dział fotografii na blogu jest-rudo.pl: http://jest-rudo.blogspot.co.uk/search/label/fotografia
Wielki mit o byciu zajętym: http://www.przedsiewez.pl/wielki-mit-o-byciu-zajetym/
Jak robić lepsze zdjęcia cyfrówką i telefonem?: http://designyourlife.pl/fotografia/jak-robic-lepsze-zdjecia-cyfrowka-i-telefonem/
Czym różni się mózg kobiety od mózgu mężczyzny?: https://www.youtube.com/watch?v=aZBhyPiyeOs&feature=youtube_gdata_player
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RECENZJE
WILK Z WALL STREET
Wybierając się do kina, z repertuaru, starałem się wybrać perełkę. Nie było to oczywiście łatwe, zważając na doborową konkurencję kasowych dzieł.
Czytając wiele dobrego na temat Wilka Z Wall Street, oraz sprawdzając reakcje krytyków, zdecydowałem, że poświęcę trzy godziny na produkcje Martina
Scorsese. W przekonaniu co do wyboru utwierdził mnie Złoty Glob dla Leonarda Di Caprio i aż 5 nominacji do Oscarów. Wchodząc na salę kinową, czułem
zapach popcornu, wychodząc - wielkich pieniędzy.
Jest to opowieść o giełdowym brokerze Jordanie Belforcie. Dzień po egzaminach maklerskich, bohater przychodzi na Wall Street doświadczając
niezwykłego szoku. Giełda załamuje się a przedsiębiorstwo, w którym pracuje upada. Zostaje na lodzie. W końcu zagrzewa miejsce w podrzędnej firmie,
zajmując się sprzedawaniem akcji śmieciowych spółek. Smykałka do interesów wraz z kreatywnością w niedługim czasie robią z Belforta prawdziwego
wyjadacza. "Forbes" nazywając Jordana zachłannym krętaczem, sprawia, iż w kolejkach do niego ustawiają się dziesiątki petentów z prośbą o etat. Co
weekend firma Belforta "Strattmont Oakmont"obchodziła huczne imprezy, które przeszły do historii w wyniku wciągania nieprzyzwoitych ilości kokainy i
nałogowego korzystania z usług pań lekkich obyczajów. Lecz nic nie trwa wiecznie i w końcu Jordan miał się o tym przekonać.
Trudno uwierzyć, że tak wspaniały obraz wziął na warsztat 71- letni Martin Scorsese. Dla reżysera to jednak pikuś, gdyż na koncie ma takie dzieła jak
"Chłopcy z ferajny", "Kasyno", "Wyspa Tajemnic", czy "Hugo i jego wynalazek". Wspaniałą grą aktorską popisał się Leonardo Di Caprio. Za rolę w tym filmie
otrzymał nominacje do Oscara, na którego cały czas czeka. Może teraz nadejdzie chwila chwały? Nie zapominajmy również nominowanego do Nagrody
Akademii Filmowej Jonaha Hill'a, dzięki któremu dzieło zyskało na jakości. Wyróżniono także Terence'a Wintera za scenariusz adaptowany do Wilka z Wall
Street.
Film zdecydowanie warty obejrzenia, choćby na wspominaną wcześniej nieprzeciętna grę aktorską czy nieliniową fabułę. Produkcja może być gratką dla
fanów dobrego kina, ale zadowoli również mniej wymagających odbiorców. Rzeczą prostą nie jest z pewnością nakręcenie trzygodzinnego filmu, na którym
zapomina się o sprawdzianie z algebry czy traci poczucie czasu i właśnie dlatego, aby uwolnić się od ciężkich myśli i problemów codziennego żywota,
zakupić bilet ,zatonąć w kinowym fotelu i rozkoszować się Wilkiem Z Wall Street.

WYBRANI
Uwielbiam czytać, więc wybierając kolejną książkę, zastanawiam się nad jej tematem. Gdy tylko przeczytałam pierwsze zdanie powieści "Wybrani" , od razu
wiedziałam, że mi się spodoba. Zaczynając czytać tę historię byłam zaciekawiona, gdy skończyłam, nie mogłam doczekać się kolejnych części.
Świat Allie legł w gruzach. Jej ukochany brat zaginął, a ona zostaje aresztowana – kolejny raz. Rodzice dziewczyny wysyłają ją do elitarnej szkoły z
internatem – Akademii Cimmeria. Niewielu wie o jej istnieniu i nie ma nawet najmniejszych szans, by mógł się do niej dostać ktoś z zewnątrz. W szkole
panują dziwne zasady, uczniowie, to bogate dzieci wpływowych rodziców. Allie zaczyna zauważać, że dzieje się tam coś tajemniczego i ma to ścisły
związek z organizacją, która znana jest wszystkim, jako Nocna Szkoła. Na terenie całej Cimmerii stanowi temat tabu i nikt nie ma prawa do rozmów na jej
temat. Jak dalej potoczą się losy bohaterki? Na jakich warunkach została przyjęta do Akademii, skoro nie spełnia kryteriów, które wymagane były od jej
pozostałych uczniów?
"Wybrani" to pierwsza część bestsellerowej sagi. Książka jest skazana na sukces, przepis na niego doskonale zna brytyjski wydawca „Wybranych”, który
odkrył również Stephenie Meyer (autorkę kultowego „Zmierzchu”). Dotychczas prawa do wydania powieści zostały sprzedane do 18 krajów.
„Wybrani” jak i następne części serii są warte przeczytania.

Wilk z Wall Street
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SPORT
KADRA WIELKOPOLSKI

Uczniowie naszej szkoły, a także zawodnicy Sparty
Oborniki uczestniczyli w zgrupowaniu Kadry Wielkopolski
rocznika 99 w składzie: Igor Krzyżaniak, Adrian Hoffmann,
Dawid Królski i Krzysztof Bednarz.. Najlepsi szczypiorniści
z Wielkopolskich klubów MKS Poznań, Sparty Ostrów,
Sparty Oborniki oraz Nielby Wągrowiec zebrali się by
reprezentować nasze województwo w turnieju piłki ręcznej,
który odbył się w Wągrowcu. Przez pierwsze dwa dni
zgrupowania zostały poświęcone na treningi, na których
ćwiczyli taktykę i zagrania. Przez kolejne dni drużyna
Wielkopolski walczyła w turnieju przeciwko starszym od
siebie o rok rywali. Pierwszy dzień był bardzo udany!
Kadrowicze wygrali z miejscową Nielbą i słynną Gwardią
Opole. Następny dzień nie był już tak dobry. zakończył się
dwoma porażkami z SMS'em Szczecin i z Samborem
Tczew, faworytami tego turnieju. W ostatni dzień godnie
zakończyli rywalizację wygrywając ostatni mecz aż 12
trafieniami! Ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Mimo
wszystko wielkie gratulacje!

fot. Igor Krzyżaniak
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PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW
POLSKI W OBORNIKACH!

Walka do ostatnich chwil... Takimi słowami
można określić mecze obornickiej SPARTY w
Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce
Ręcznej. Pierwszy i drugi mecz po długiej, zaciętej i
wyrównanej walce zakończył się remisem. W ostatnim
meczu tylko zwycięstwo dawało awans obornickim
szczypiornistom do Finałów MP. Nasi zawodnicy dali z
siebie wszytko. Walczyli do ostatnich sekund meczu.
Pojedynek zakończył się wynikiem 35-30 dla
Oborniczan! Tym oto zwycięstwem Spartanie dostali
się do Finałów Mistrzostw Polski. Rywalami w grupie
Sparty Oborniki będą: MKS Kusy Szczecin, UMKS
PMOS Chrzanów i MTS Kwidzyn. Zawodnikom
gratulujemy i życzymy powodzenia w finałach!
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Fot. Igor Krzyżaniak

