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Rozpoczęcie
szkolnego

roku

jak znak krzyża.
Zaraz po
mszy prześlijmy do holu

mimo że trochę niewyspani,
przywitali szkołę z nowym
zapasem energii. Oby ten
zapałam utrzymał się nas aż
do końca tego roku. Pani
dyrektor
Justyna
Bartol
Janasek powitała nas kilkoma
serdecznymi słowami, choć nie
wynikało z nich że czeka nas
odpoczynek i sielanka.

Dnia 1 września o godz. 900
odbyło się rozpoczęcie roku
szkolnego.
Wszyscy
nasi
uczniowie i nauczyciele spotkali
się na mszy w Kościele
Miłosierdzia
Bożego.
Proboszcz Urny mówił jak
ważne jest aby w rutynie
codziennego
dnia,
przy
ogromie nauki nie zapominać o
modlitwie, chociażby tak prostej

naszego
gimnazjum
i
rozpoczęła się uroczystość
inauguracyjna.
Uczniowie,

Szkolne Koło
CARITAS

zapraszamy
wszystkich
chętnych, w piątki na 8 lekcji w
świetlicy szkolnej.

Dni
wolne
od
dydaktycznych: 14.10,
11.11, 22.12-06.01.

Od tego roku w naszym
gimnazjum
zaczyna
swoją
działalność
Szkolne
Koło
Caritas. Pod kierownictwem
Pani
Joanny
Drzymały
uczniowie
zaczęli już
prężnie
organizow
ać
pierwsze
akcje.
Dlatego
wszystkich
zachęcamy
do
wzięcia udziału w szkolnej
zbiórce past i szczoteczek do
zębów dla afrykańskich dzieci.
Na
spotkania
wolontariatu

Kalendarium

Pełne kalendarium na rok
szkolny
2014/2015
można
pobrać ze strony internetowej
szkoły.

Kalendarium szkolne na I
semestr
roku
szkolnego
2014/2015.
Semestr I pierwszy trwa od
1.09 do 25.01
Wywiadówki:
29.01.

18.09,

27.11,

Dyżury nauczycielskie: 27.10,
15.12
Wystawienie ocen za I semestr
do 21.01
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Klub Ośmiu
Pierwsze spotkanie Klubu
Ośmiu odbyło się 11 września
tego roku. Potrzeba było Ośmiu
Wspaniałych, by Klub mógł
zacząć swoją działalność lecz
uczniowie z zaangażowaniem
przyjęli inicjatywę nowego
wolontariatu i zaszczycili nas
swoją obecnością w nieco
większej grupie Pod
przewodnictwem Pani pedagog
Renaty Dobrej – Tarasewicz,
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Wszystkich chętnych śmiałków
zapraszamy na cotygodniowe
spotkania Klubu Ośmiu w
czwartki na 8 lekcji w bibliotece
szkolnej i do polubienia naszej
strony na facebooku: Klub
Ośmiu – Gimnazjum nr 1.

zebrani ochotnicy odbyli
pierwszą naradę. Program
wychowawczy Fundacji „Świat
na Tak” jest z powodzeniem
realizowany w szkolnych
Klubach Ośmiu, mających na
celu pokazanie potrzeb innych
młodzieży i zachęcenie jej
doniesienia pomocy.

Wybory do
Młodzieżowej Rady
Miejskiej!
Dnia 11.09.2014r w naszej
szkole odbyły się wybory do
Młodzieżowej Rady Miejskiej
drugiej kadencji 2014/2015.
W wyborach brało 3 uczniów
naszej szkoły. Każda klasa
głosowała o wyznaczonej dla
nich
godzinie.
Głosowanie
odbyło się w bibliotece szkolnej
pod nadzorem trzech uczennic
klasy 3. Już tego samego dnia
wyłoniliśmy zwycięzcę.

Wszystkim
kandydującym
gratulujemy i dziękujemy za
pokazanie
siebie
z
jak
najlepszej strony, a Dominice
życzymy owocnej pracy z
Młodzieżową Radą Miejską! :)

Oto wyniki głosowania:
Dominika Dobkowska - 196
głosów
Mateusz Chojnacki - 78 głosów

Wybory do
Samorządu
Uczniowskiego
W dniu 03.09.2014r odbyły się
wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Wybory
wygrała Małgorzata Witek z
klasy IIIb. Uzyskała 254 głosy.
W ten sposób została nową
przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego.
Gratulujemy i życzymy samych
sukcesó

Hubert Jóźwiak - 42 głosy
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World Championship
Bochum 2014
W dniach 24.09 – 28.09.2014
roku w Bochum w Niemczech
odbyły się Mistrzostwa Świata
IDO
HIP-HOP
World
Championship. Udział w nich
brał Igor Krzyżaniak, uczeń
naszej szkoły.

interesuję się piłką ręczną.
Niestety musiał zrezygnować z
kadry, której dzień wyjazdu
pokrył się z Mistrzostwami
Świata.

miejsce gdzie uczestnicy mogli
się posilić grillowaną kiełbaską
oraz ciepłą herbatką.

Uczestniczyli też w wielu
konkurencjach. Otrzymali

Igorowi serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

Rajd Mickiewiczowski
Dnia 26 września, około

dyplomy oraz puchar za
uczestnictwo. Pogoda dopisała.
Na obornicki rynek wróciliśmy
około godziny 11.00.

Sumienna, wielogodzinna, a
przede wszystkim ciężka praca
Igora przyniosła skutki. Na
ponad 75 osób, wywalczył aż
13 miejsce w kategorii Hip-Hop
Junior i 8 na 50 startujących w
Electric Boogie Junior na
świecie. Jest to znakomity
wynik
na
tak
młodego
człowieka.
Oprócz
pasji
związanej z tańcem Igor

godziny 10.00 uczniowie w
dwóch grupach, jedna pod
dowództwem Pani Anity Nowak
i Pani Małgorzaty Kicerman
oraz druga z Panią Małgorzatą
Kos, Panią Arlettą Sobszek i
Panią Joanną Jarysz, wyruszyli
na Rajd Mickiewiczowski. Trasa
prowadziła
od
Szkoły
Podstawowej
nr
3
w
Obornikach, aż do Zespołu
Szkół w Objezierzu.
Po
pokonaniu
wielu
stromych
pagórków kolarze dojechali na
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