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AKTUALNOŚCI

Karmelkowo - sama słodycz
Dnia 20 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w wyjeździe do Poznania. Ktoś pomyśli: Co tam
Poznań? Ale są takie miejsca, których na co dzień
nie dostrzegamy. To zwykły sklep a raczej
manufaktura, mieszcząca się przy ulicy Św. Marcin.
To istna kraina słodyczy. Można tutaj kupić lizaki,
cukierki z karmelu i wypić smaczną kawę. Jednak

na szczególną uwagę zasługują pokazy, w których
uczestniczyliśmy. Można samemu zobaczyć jak
produkuje się cukierki i lizaki, a nawet osobiście
wykonać własną kompozycję lizaka. Wycieczkę
uważam  za  udaną i  polecam  wybrać się do  tego
miejsca.

Maraton matematyczno - przyrodniczy

W dniu 16 maja odbył się maraton matematyczno -
przyrodniczy. Wzięło w nim udział ponad 50 osób,

którzy zmagali się z wieloma zadaniami z
dziedziny: matematyki, fizyki, chemii, biologii i
geografii. Zwycięska drużyna zdobyła 180 pkt.
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni.
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Chorwacja
W kwietniu została

zorganizowana

wycieczka do Chorwacji. W sobotę o godz. 400 rano

sprzed naszej szkoły wyruszył autobus z ponad 40

osobami. Pierwszy nocleg i zwiedzanie okolicy

miało miejsce na Węgrzech w pobliżu jeziora

Balaton. Kolejny dzień to zwiedzanie Jezior

Plitwickich i dotarcie do hotelu w Chorwacji.  Przez

kolejne dnie zwiedzaliśmy Dubrownik, Split i

Trogir.

Niektórzy z nas

byli tak

odważni, że

wykąpali się w

Morzu

Adriatyckim. Po kilku dniach wycieczki zmęczeni,

ale bardzo zadowoleni i szczęśliwi wróciliśmy do

domu. Dziś tylko pozostały dobre wspomnienia i

zdjęcia.

Pokazy
fizyczno -
chemiczne

Uczniowie naszej szkoły przygotowali pokazy
fizyczno - chemiczne. Na holu głównym ustawiono
sprzęt, aby zaprezentować ciekawe doświadczenia.
Było dużo ognia, dymu i śmiechu. Miło będzie
wspominać ten dzień.
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Rajd TPD
16 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w już XIV rajdzie Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. O godzinie 8:45 cykliści z naszej
szkoły pojechali rowerami do Rożnowic, gdzie
odbył się uroczysty apel oraz wspólna
modlitwa ku czci osób zamordowanych w
lasach rożnowickich. Następnie wszyscy
zebrani wyruszyli w stronę strzelnicy, gdzie
czekała na nich ciepła grochówka i rozmaite
atrakcje.

SZKOLNA DYSKOTEKA
9 maja w naszej szkole odbyła się dyskoteka
szkolna. 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. Frekwencja jednak tym
razem nie dopisała, jednak liczymy, że na
następną dyskotekę przybędzie więcej osób.
Podczas dyskoteki została wybrana para
wieczoru a została nią Gosia Witek i Jakub
Bartkowiak.
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SKORZĘCIN
POZDRAWIA!
Dnia 28.05 uczniowie klasy Id wraz z
opiekunami wyjechali na wycieczkę do
Skorzecina. Nie mieli wymarzonej pogody,
lecz i tak swietnie sie bawili. Codziennie
grali w rozne gry i zabawy, wytrwale
tańczyli i śpiewali na dyskotece. Poznali
uroczego łabędzia, którego codziennie
dokarmiali. Cała klasa sie zintegrowala i mile
spędziła razem wspólny czas. Do Obornik
wrócili 30.05 i tak zakończyła sie ich
kilkudniowa przygoda.

FESTIWAL FOTOCOOLTURA
W dniach 30-31 maja odbył się jeden z najpopularniejszych festiwali
fotograficznych w Polsce „Fotocooltura”. Pierwszego dnia festiwalu
został zapoczątkowany przez spotkanie autorskie z Marcinem
Kydryńskim. Na koniec dnia wystąpił zespół Maciej Krautwurst &
The Positive. Kolejnego dnia spotkania autorskie odbyły się z
udziałem Aleksandry Zaborowskiej, a następnie z Witoldem
Krasowskim i Tomaszem Lazarem. Ponadto podczas Fotocooltury
odbyły się wystawy fotograficzne w sali kameralnej OOK i starym
kinie oraz warsztaty dla amatorów fotografii.
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Aktywny Dzień Dziecka
5 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień
Dziecka. Od rana odbył się konkurs "Mam
Talent" czyli przegląd młodych talentów.
Zwycięzcami została klasa IIIB oraz Igor
Krzyżaniak. W konkursie "Project Runaway"
zwycięską klasą okazała się IIIC. Następnie
każdy udał się na szkolny orlik by tam
rozegrać międzyklasowy turniej w piłce
nożnej. W między czasie podziwiać
mogliśmy taneczne zmagania cheerliderek z
poszczególnych klas, a także brać udział w
licznych konkursach. Tym razem zwycięską
klasą została ID. Pogoda jak i zarówno
humory dopisywały wszystkim uczniom, w
miłej atmosferze podziękowaliśmy za udany
dzień i około 13.30 każdy udał się do domu.

Zlot Fiata 126p
7 czerwca odbył się II Obornicki Zlot Fiata
126p. Organizatorem był absolwent naszej
szkoły Szymon Grygorowicz. Od 16:00 w
amfiteatrze OOK mieliśmy szanse przyjrzeć
się klasycznym samochodom z czasów
PRL’u. Podczas festynu nie obyło się bez
takich atrakcji jak składanie modeli
„Malucha”, loterii fantowej, zdjęć z fiatem,
konkurs wiedzy na temat ruchu drogowego.
SRT Kontrast umilił spędzony czas.
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