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Najnowsze newsy, czyli co wydarzyło się w tym
miesiącu.
Jeśli lubicie się śmiać
zaprazamy do działu
"Dowcipy" na stronę 2
Odkrywamy talenty - wywiad z Patrykiem Paulusem oraz najsłynniejsza orkiestra
bez instrumentów - o tym przeczytacie na stronie 3.

Rysunek

P. Paulus

Ponadto w numerze:
Rolki największą pasją,
Wyniki Naszych uczniów po I semestrze,
Marysia Gajewska - zdolna, ale skromna,
Wywiad z opiekunem Samorządu
Uczniowskiego,
Wyniki akcji dla Olka Spadło.

Turniej dlaKlaudia
Olka Leśnicka
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BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE
Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabawy na śniegu
i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci
wrócili do domów i szkół, należy pamiętać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa :)
PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE PODSTAWOWĄ, JAK ZWYKLE,JEST
ZDROWY ROZSĄDEK I OSTROŻNOŚĆ !

Nauczycielom, pracownikom
szkoły oraz uczniom życzymy
udanych, bezpiecznych i mile
spędzonych ferii. Odpocznijcie
przez te dwa tygodnie i wróćcie
pełni pozytywnej energii i sił do
dalszej nauki.

* Stosowny ubiór do pogody ( szalik, czapka, rękawiczki, dwie pary
skarpetek <3 )
*zabawy na śniegu i lodzie z dala od ruchliwych ulic
*kuligi organizuj tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych
*nie rzucaj kolegów , koleżanek śnieżkami z odrobiną żółtego śniegu,
ubitego oraz kamyczkami lub innymi niespodziankami w środku.
*nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami
*nie wchodź na zamarznięte jeziora , rzeki itp.
*zimą szybko zapada zmrok - noś odblaskowe elementy lub ubrania .
*informuj rodziców gdzie i z kim będziesz przebywał
*na jezdnie wchodź uważnie
Na lekcji j. polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie wracają do szkoły chętnie po wakacjach".
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, Panie Profesorze.

.
Dowcipy :D

.

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, w której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw
najbardziej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech
młodzianów, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... Przecież skoro nasz nowy nauczyciel od matematyki stoi w kącie to chyba lekcji nie będzie, prawda?

Uczeń pyta nauczycielki:
- Co to znaczy "nothing" ?
- Nic. - Odpowiada nauczycielka.
- Jak to nic? Przecież musi coś znaczyć.

Sfinks to baśniowe zwierzę: pół-kobieta, pół-lew, pół-orzeł.
Na obiad w czwartki Stanisław August Poniatowski miał zawsze poetów lub malarzy, bo ich bardzo lubił
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WIELKA
ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY

K. Pawlaczyk

Cat Clan

WOŚP

OOK

STR Kontrast

A. Durka

MB: Jaka jest Twoja największa pasja?
Patryk Paulus: Myślę, że mam więcej niż jedną pasję. Uwielbiam
rysować i uprawiać sport, jednak szczególnie fascynuje mnie gra na
dudach.
MB: Opowiesz nam coś więcej o dudach?
PP: Zacząłem grać na dudach 6 lat temu. Zachęcił mnie dziadek,
którego zawsze interesował ten instrument, aż z czasem i mnie zaczął.
Teraz granie na nim sprawia mi ogromną przyjemność. Dzięki
wyjazdom dudziarskim zdobyłem wiele znajomości. Mogę pochwalić
się, że miałem okazję polecieć do Edynburga (w Szkocji). Kapela w
której gram została zaproszona na "pipefest". W tym spotkaniu bierze
udział ponad 5000 szkockich dudziarzy, a my byliśmy tam jako
przedstawiciele Polski. Myślę, że to było najciekawsze przeżycie.
MB: Dziadek na pewno jest dumny z takiego wnuka. My również
gratulujemy Ci sukcesów! A rysowanie? Co najbardziej lubisz
rysować?
PP: Mam dar do przerysowywania, ale czasem lubię stworzyć coś
własnego.
MB: Mówiąc, że uprawiasz sport, co miałeś dokładnie na myśli?
PP: Chodziło o bieganie. Trenuję codziennie, żeby mieć jak najlepszą
kondycję.
MB: Jak udaje Ci się znaleźć na to wszystko czas?
PP: Trudno połączyć pasję z nauką, ale dla chcącego nic trudnego.

12 stycznia 2014 r.
WOŚP zagrał już XXII
raz! Wolontariusze z
Obornik pieniądze
zbierali od 9:00. Miasto
przygotowało na ten
dzień wiele atrakcji. Na
hali sportowej wystąpiły
grupy taneczne, były
przeprowadzane
licytację i nie zabrało
atrakcji dla
najmłodszych. Po
przeliczeniu pieniędzy
okazało się, że w kasie
obornickiej WOŚP jest
ponad 64000 złotych!
Cieszymy się, że nie
jesteście obojętni i z
roku na rok coraz więcej
osób włącza się w akcję.
MB

Rysunek
rysunek

P. Paulus

rysunek
Rysunek

P. Paulus
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Dominik Kłosiński - Moją największą pasją jest
jazda na rolkach
MB: Co jest Twoją największą pasją?
DK: Moja przygoda z sportami ekstremalnymi zaczęła się u mnie bardzo wcześnie. Już w wieku 10 lat mój
brat zafascynował mnie jazdą na deskorolce lecz po dwóch latach uprawiania tego sportu, niestety z niego
zrezygnowałem iż nauka przychodziła mi bardzo powoli i trudno, Moja największą pasją od 12 roku życia po
dzień dzisiejszy jest jazda na rolkach w stylu agresywnym, a jej początki to czysty przypadek. Gdy po kilku
dniach od zrezygnowania z jazdy na deskorolce będąc u wuja, zauważyłem u niego w garażu parę rolek
rekreacyjnych. Założyłem je i zacząłem jeździć po garażu. Wuja widząc, że jazda wywołuje u mnie uśmiech
na twarzy, podarował mi je. Można rzec, że "była to miłość od pierwszego wejrzenia" i tak zacząłem jeździć
na rolkach. Z czasem podniosłem sobie poprzeczkę wyżej i ze zwykłych rolek rekreacyjnych przerzuciłem się
na rolki agresywne. Uczę się cały czas nowych sztuczek i z dnia na dzień idzie mi to coraz lepiej. Uprawiam
tą dyscyplinę sportów ekstremalnych ze względu na to, że uprawianie go wywołuje u mnie ogromną radość
oraz adrenalinę i przyjemność, którą kocham w tym sporcie!
MB: Jak starasz się rozwijać swoją pasję? Co skłoniło Cię do wystąpienia w radzie?
Naukę mojej pasji zacząłem na ulicy, chodniki, schody, parkingi samochodowe itp. Gdy w naszym mieście
powstał "Skatepark" ucieszyłem się, iż powstało profesjonalne miejsce na uprawianie sportów ekstremalnych,
lecz dziś obiektu tego nie można nazwać "profesjonalnym" ze względu na to, iż jest w złym stanie
technicznym i nie chodzi tu o to, że wymieni się parę śrubek i będzie naprawiony, lecz to nie jest główny
powód dla którego wystąpiłem w Młodzieżowej Sesji Rady Miejskiej. Latem 2013 r. siedząc na tym obiekcie
słyszałem wiele negatywnych słów od jego uczestników, słowa, które są czystymi faktami, m. in. to, że obiekt
ten jest mały, a Oborniki to miasto, w którym sporty ekstremalne są bardzo popularne, gdy zbiorą się na tym
obiekcie wszyscy pasjonaci sportów ekstremalnych to ze Skateparku robi się "targ". Główną wadą naszego
Skateparku jest fakt, że nie daje on możliwości nauki na wyższym poziomie, stwierdziłem to nie tylko ja, ale
też wszyscy użytkownicy. Pewnie spytacie dlaczego na tyle użytkowników to właśnie ja poruszyłem w
naszym mieście temat rozbudowy Skateparku? No cóż... niestety, inni potrafią tylko dużo mówić, a nie
zmienią niczego w czyny. Ja jestem ich przeciwieństwem. Do wystąpienia w Radzie zmotywował mnie też
fakt, że gdyby nasz Skatepark został zmodernizowany z całą pewnością przyciągnęłoby to jeszcze większą
liczbę młodzieży, która mogłaby aktywnie uprawiać sporty na świeżym powietrzu zamiast, np. całymi dniami
przesiadywać przed telewizorem bądź komputerem. Następną motywacją był fakt, że na większym i lepszym
Skateparku można było by urządzać różnego rodzaju imprezy oraz konkursy sportów ekstremalnych.
Młodzież i dorośli uwielbiają rozrywkę, więc tu też z całą pewnością zebrałaby się duża liczba osób.
Oczywiście, powodów i motywacji dla których poruszyłem temat w sprawie modernizacji Skateparku jest
znacznie więcej!

Dominik

K. Walkowiak
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Nasi wspaniali wychowawcy dokładnie obliczyli już
średnią ocen semestralnych każdego z nas, zatem
mamy zaszczyt przedstawić ranking klas naszej
szkoły pod względem ocen semestralnych:
1. miejsce klasa IIb-średnia klasy 4,38
2. miejsce klasa Id-średnia klasy 4,3
3. miejsce klasa IIIc-średnia klasy 4,14
4. miejsce klasa IIe-średnia klasy 3,73
5. miejsce klasa Ie-średnia klasy 3,58
6. miejsce klasa Ia-średnia klasy 3,45
7. miejsce klasa IIIa-średnia klasy 3.33
8. miejsce klasa IIId-średnia klasy 3,29
9. miejsce klasa Ib-średnia klasy 3,28
10. miejsce klasa Ic-średnia klasy 3,27
11. miejsce klasa IIIb-średnia klasy 3,13
12. miejsce klasa IId-średnia klasy 3,12
13. miejsce klasa IIc-średnia klasy 3,11
14. miejsce klasa IIa-średnia klasy 3,04

Sportowe ferie

OCS Oborniki

Każdy uczeń naszej szkoły zna już swoją ocenę z
zachowania, a więc pora na male podsumowanie. Na
koniec pierwszego półrocza w naszej szkole zostały
wystawione 104 oceny wzorowe z zachowania, 68
ocen bardzo dobrych, 99 ocen dobrych, 39 ocen
poprawnych i 37 ocen nieodpowiednich oraz niestety
aż 28 ocen nagannych. Cieszymy się, że aż tylu
uczniów naszej szkoły zasłużyło sobie swoją ciężką
pracą na ocenę wzorową i ufamy, że na koniec roku
szkolnego również ową ocenę otrzymają. Jesteśmy
pełni nadziei, że uczniowie ,,naganni" zaczną brać
przykład ze swoich koleżanek i kolegów i zmienią
swoją postawę uczniowską na lepsze.

Poczta walentynkowa

Jakub Bartkowiak
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Marysia Gajewska - zdolna, ale skromna.

AW: Od kiedy rysujesz?
Marysia Gajewska: Można powiedzieć, że od kiedy pamiętam. Kiedy byłam mała, zawsze musiałam mieć
przy sobie jakieś kredki i kawałek papieru, więc rysunków z dzieciństwa uzbierało się chyba z 2 kartony.
AW: Czy pobierałaś od kogoś lekcje rysunku?
MG: Od czasu do czasu lubię obejrzeć jakiś tutorial rysowniczy w internecie. Brałam jednorazowo udział w
warsztatach artystycznych, ale potem zdecydowałam, że wolę doskonalić swoje umiejętności na własną rękę.
AW: Co najbardziej lubisz rysować?
MG: Najbardziej lubię rysować ludzi, ponieważ strasznie różnią się od siebie. Każdy ma inny wygląd, mimikę
oraz gesty i niezłą zabawą jest ich odzwierciedlanie na papierze.
AW: Co planujesz robić po ukończeniu szkoły?
MG: Planuję iść do liceum w Poznaniu a później studiować anglistykę.
AW: Jakie uczucia towarzyszyły Tobie podczas kolejnych etapów Wojewódzkich Konkursów z Języka
Polskiego oraz Angielskiego?
MG: . Szczerze mówiąc, dawałam sobie bardzo mało szans i nie byłam pewna co do tego, czy moje
odpowiedzi były prawidłowe. Na sali testy wypełniało ze mną wielu innych uczniów i to na serio potrafiło
odebrać pewność siebie. Gdy dowiedziałam się o wynikach, dosłownie podskoczyłam z radości.

Maria Gajewska

AW

www.gloswielkopolski.pl
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Przeprowadzamy wywiad z opiekunem Samorządu
Uczniowskiego panią Małgorzatą Kicerman
1. Jakie imprezy w naszej szkole szykują się na nadchodzący czas?
W nadchodzącym czasie w Walentynki oraz dyskoteka walentynkowa, ale jeśli macie jakieś pomysły to
czekamy na Wasze propozycje.
2. Czy w II semestrze nasi uczniowie będą uczestniczyć w Akademii Filmowej?
Jeśli będą chętni, aby dalej uczestniczyć w projekcie, to dlaczego w tego nie skorzystać? Jeśli oczywiście pani
dyrektor wyrazi zgodę. Natomiast jeśli chodzi o projekcje filmowe w naszej szkole, to niestety instytucja
zezwalająca na korzystanie z filmoteki (ZAiKS) nie odpowiada na mail'e, a nie chcielibyśmy, aby nasza szkoła
płaciła kary z tego tytułu.
3. Dlaczego nauczyciele są sceptycznie nastawieni do dyskotek szkolnych?Uczniowie
chętnieskorzystaliby z tej formy rozrywki.
Nie trudno o wyższą frekwencję niż ostatnio <śmiech>. Ok, jeśli jest taka potrzeba spróbujmy coś z tym zrobić,
ale bilety będą do nabycia w przedsprzedaży. To może Dyskoteka Walentynkowa?
4. Czy jest pani zadowolona ze współpracy z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Jakubem
Bartkowiakiem?
Kuba jest reprezentantem, który został wybrany przez Was. Dotychczas akcja, którą prowadził zakończyła się
sukcesem.

Oborniccy Kibole Lecha, tym razem popisali się.
Zorganizowali akcję charytatywną dla Olka Spadło,
która odbyła się dnia 26.01.2014r. na hali OCS przy
ul.Obrzyckiej. Nasz Mały-Wielki Aleksander, to
chłopiec z wadą serca, ma tylko pół serduszka
(HLHS). Przeszedł już 2 poważne operacje a dzięki
zbiórkom takim-jak ta, Olek może przejść kolejną
operację, która ma odbyć się 12 lutego. Wielokrotnie
oborniczanie wspierali Olka i jego rodziców, ale tym
razem naprawdę się popisali. Podczas akcji zebrano
aż 6 tys.zł! Na zbiórce charytatywnej rozegrano mecze
pomiędzy:
Husarią, Motorowodniakami, Strażakami
Nauczycielami, WOPR, Samorządowcami,
Ratownikami oraz Kibolami. Publiczność rozgrzewał
także poznański zespół Definicja Kibol. W efekcie
końcowym drużyna Strażaków wygrała rozgrywki
meczowe. Cieszymy się, że tak wiele osób chce
jeszcze pomagać drugiemu człowiekowi.Zachęcamy
również do przekazywania 1% podatku, to tak nie wiele
a może uratować komuś życie. Serdecznie
dziękujemy Kibolom. Czekamy na więcej takich akcji!

.zdjęcie pamiątkowe

Klaudia Leśnicka

Turniej dla Olka

Klaudia Leśnicka

KL

