STYCZEŃ 2015r.
W BORECKIEJ PODSTAWÓWCE
Styczeń był miesiącem kończącym pierwszy semestr roku szkolnego. Nie wszyscy uczniowie
byli zadowoleni z osiągniętych wyników. Możliwość poprawy – to pilna nauka w drugim semestrze, który
rozpoczęliśmy z „marszu”, gdyż ferie zimowe dopiero w drugiej połowie lutego. Najlepsi uczniowie
otrzymali stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za pierwsze półrocze.
Wielu uczniów „zagrało” w 23 Finale WOŚP biorąc udział w występach artystycznych lub
pracując w wolontariacie. Uczniowie startowali w konkursach oraz bawili się na zabawach
karnawałowych. Bezśnieżna zima nie dała uczniom szans na zimowe zabawy na śniegu.

Akcje:
23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
akcja charytatywna w Goku
11 stycznia 2015 roku tj. w niedzielę o godzinie 15.00 w ramach współpracy między Sp Borek
Wlkp. i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borku Wielkopolskim odbył się 23 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W Finale tym uczestniczyła nasza szkoła w formie: wolontariatu, kawiarenki oraz części
programu artystycznego.
Na rzecz 23 Finału WOŚP zebrano:
Wolontariat: 511,13 zł.
Kawiarenka: 950,97 zł.
SU , Kartki Walentynkowe: 264,46 zł.
Torty: 150 zł.
Razem: 1876,56 zł.
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Kawiarenkę prowadziły panie: Aneta Ciszyńska, Regina Kot, Ewa Spychała, Iwona Kwintkiewicz,
Katarzyna Leopold, Kamila Olińska.
Opiekunem członków Samorządu Uczniowskiego była pani Katarzyna Harendarz-Skorupka.
Nad występami uczniów czuwały panie: Magdalena Lisiecka, Katarzyna Kręciołek, Ewa Skrzypczak,
Lidia Wytykowska.
Za organizację i wolontariat odpowiadały pani: Dorota Jankowiak, Hanna Obałek, Martyna Janicka.
Osobne podziękowania składamy wszystkim mamom, które swoją pracą wsparły kawiarenkę oraz
uczniom, którzy brali udział w tym 23 Finale.
Wszystkim uczestnikom imprezy, a także ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Konkursy:
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
etap rejonowy.
8 stycznia 2015r. w Zespole Szkół W Krobii odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego. Naszą szkołę reprezentował Arkadiusz Idczak uczeń klasy 6a.
Informacje przekazała p. M. Wagner.
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Konkurs na najpiękniejszą choinkę klasową
Samorząd Uczniowski informuje, że w konkursie na najbardziej pomysłową i cudnie wykonaną
choinkę wygrała klasa 6b. Wręczenie nagród odbyło się we wtorek tj. 13 stycznia 2015 roku w czasie
dużej przerwy. Warto było przygotować choinkę schludną i pomysłową.
Zwycięzców obdarowaliśmy olbrzymią paczką słodyczy! Mamy nadzieję, że smakowały!

Informację przekazał p.M .Busz

Konkurs przyrodniczy „Salamandra”
10 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbył się etap okręgowy konkursu przyrodniczego
„Salamandra”. W konkursie uczestniczyło 43 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z Jarocina,
Potarzycy, Kotlina, Jutrosina, Zdun, Zimnowody, Piasków oraz Borku Wielkopolskiego.
Uczniowie rozwiązywali test „Parki narodowe w Polsce”. Z naszej szkoły uczestniczyło 5
uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali:
II miejsce -Aleksandra Kulińska, IV miejsce -Julita Peplińska, V miejsce – Szymon Koncewicz
Do etapu wojewódzkiego w Poznaniu zakwalifikowała się Aleksandra Kulińska.
Finansowo konkurs wsparła rada Rodziców.
Wszystkim uczniom gratulujemy.
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Konkurs plastyczny dla klas I-III
„Wigilia w mojej rodzinie”
W miesiącu styczniu br. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny dla klas I –III: „Wigilia w
mojej rodzinie”. Celem konkursu było kultywowanie tradycji związanej z przeżywaniem wieczoru
wigilijnego w rodzinie, wskazanie sposobów chrześcijańskiego przeżywania wigilii Bożego Narodzenia,
ukazanie radości związanej z przyjściem na świat Jezusa Zbawiciela oraz wzbudzanie wdzięczności
Panu Bogu za dar narodzin Jego Syna.
Spośród 97 prac komisja w składzie: p. Lidia Wytykowska, p. Arleta Sysiak i p. Krzysztof
Mandrysz wybrała laureatów:
Z klas pierwszych:
1. miejsce Zofia Marciniszyn z kl. 1b
2. miejsce Bartosz Narloch z kl. 1b
3. miejsce Adrian Czabański z kl. 1c
Z klas drugich:
1. miejsce Nicola Dopierała z kl.2c
2. miejsce Magdalena i Michał Krzekotowscy z kl.2b
3. miejsce Anna Klawa z kl.2c oraz wyróżnienie Wiktoria Łopatka z kl. 2b
Z klas trzecich:
1. miejsce Maksymilian Andrzejczak z kl. 3b
2. miejsce Olga Szczęsna z kl. 3c oraz wyróżnienie Piotr Wrzeszczyński z kl.3a
Laureatom wręczono nagrody ufundowane przez s. Rajmundę.

Informację przekazała s. Rajmunda.
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Promocje:
Promocja kultury:

Spotkanie z kulturą ”Muzyczny pojedynek”
20 stycznia 2015 r. kolejny raz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przedstawieniu z cyklu
„Spotkanie z kulturą”.
Tym razem uczestnicy mogli nauczyć się dostrzegać różnice między romantykiem a klasykiem.
Temat spotkania nosił tytuł- „Muzyczny pojedynek” i jak łatwo się domyślić walczyli ze sobą – klasyk i
romantyk. Była to walka bez użycia broni palnej tudzież szabli czy szpady, była to walka sposobów
bycia, poglądów, filozofii życia. Prowadząca ukazała jak wiele różni duszę romantyczną od
uporządkowanego klasyka. Uczniowie zauważali różnice począwszy od wyglądu, fryzury, ubioru,
sposobu chodzenia, myślenia aż po sam styl tworzenia i samodzielnie doszli do wniosku, że romantyk
kieruje się sercem, a klasyk rozumem i głową. Dodatkową atrakcją był wspólnie zatańczony taniec
dworski, a na zakończenia solista wraz ze wsparciem uczniowskim zaśpiewał „ Odę do radości”.
Spotkanie wszyscy uznali za interesujące. Uczniowie mieli szansę poszerzyć swoje wiadomości w
dziedzinie muzyki, literatury i sztuki.

Informację przekazała p. R Wyrwińska
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Promocja dobrej zabawy:

Bal kostiumowy klasy 2c
Karnawał w pełni. Klasa 2c również wykorzystała ten czas i bawiła się w godzinach
popołudniowych na baliku kostiumowym. Oprócz tańców, zabaw i licznych konkursów dzieci zajadały
się słodyczami dostarczonymi przez Rodziców. Wszyscy bawili się świetnie. Do następnego roku!

Widomość przekazała wychowawca klasy Grażyna Szczepaniak

Zabawa karnawałowa
organizowana przez Radę Rodziców
10 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców. Tym razem
zabawa odbyła się w sali w Rusku i wzięły w niej udział 54 pary.
Nowością zabawy karnawałowej były kotyliony wykonane przez nauczycieli.

Informacje zebrała i opracowała H. Obałek.
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