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Listopad to kolejny miesiąc nauki i różnorodnych form aktywności uczniów : od
aktywności patriotycznej poprzez kulturalną, zdrowotną, do zabawowej.
Uczniowie , pod okiem opiekunów, przygotowywali się do konkursów i zawodów.
Najmłodsi podjęli edukację w zakresie bezpieczeństwa.

UROCZYSTOŚCI:
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada delegacja naszej szkoły uczestniczyła w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości w Borku Wielkopolskim. Delegacja złożyła wieniec (wspólny od wszystkich
placówek oświatowych naszej gminy) oraz zapaliła znicze (Samorząd Uczniowski).
Tradycyjnie w uroczystościach uczestniczył również poczet sztandarowy naszej szkoły.
Szkoła w barwach biało-czerwonych.
Uczniowie kółka plastycznego pod kierunkiem Pani Katarzyny Leopold oraz Joanny
Ratajczak wykonali patriotyczną dekorację głównego wejścia do szkoły

Niepodległościowa kotylionada
W dniu 3 listopada uczniowie klasy 2c ze swoją wychowawczynią p. Reginą Kot
reprezentowali naszą szkołę na KOTYLIONADZIE w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Borku Wielkopolskim. W podziękowaniu otrzymaliśmy wspaniały dyplom.

ROCZNICE:
Mamy Roczek!
Minął rok od utworzenia nowej strony naszej szkoły, choć pierwszy wpis pojawił się
dokładnie 27 listopada 2014 roku. Prace jednak trwały już wcześniej. Jak było to każdy
widział. Jak będzie to zobaczymy.( Stronę założył i prowadzi p. Władysław Hałas)
Z okazji pierwszego roku funkcjonowania nowej strony prosimy o jej ocenę w skali
ocen szkolnych. Oceny można dokonać na samym dole naszej strony. Dziękujemy za oddanie
swojego głosu bez względu na wystawioną nam ocenę. Jako administrator strony dziękuję
wszystkim, którzy dostarczyli w minionym okresie materiały do zamieszczenia na stronie.
Dziękuję wszystkim, którzy naszą stronę odwiedzali.

TURNIEJE:
Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego
z Okazji Dnia Niepodległości.
12 listopada br. na strzelnicy pneumatycznej w naszej szkole odbył się Turniej
Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego z Okazji Święta Niepodległości dla dzieci,
młodzieży i społeczeństwa Gminy Borek Wielkopolski. Zawodnicy oddawali po 7 strzałów,
w tym 5 najlepszych strzałów liczono do punktacji końcowej.
W kategorii szkoła podstawowa klasy V-VI:
Filip Rożek 46/60 pkt.
Szymon Koncewicz 42/60 pkt.
Marek Koncewicz 40/60 pkt.
W kategorii gimnazjum:
Jakub Kucharski 41/60 pkt.
Julia Rożek 39/60 pkt.
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne (po dodatkowym strzelaniu):
Justyn Teplik 56/60 pkt.
Paulina Kucharska 56/60 pkt.
Piotr Strzelczyk 51/60 pkt.
W kategorii społeczeństwo:
Mateusz Kordus 56/60 pkt.
Justyna Cieślik 49/60 pkt.
Ilona Suchodolska 48/60 pkt.
Ogółem w zawodach wzięło udział 21 osób. Nagrody rzeczowe ufundował MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Borku Wielkopolskim.

Rejonowy Turniej w Tenisie Stołowym
Dziewcząt i Chłopców w Śmiglu.
4 listopada reprezentacja naszej szkoły pod opieką Pana Edmunda Neudekera (trenera)
wzięła udział w Rejonowym Turnieju w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców w Śmiglu.
Naszą szkołę reprezentowali: Marcin Janicki, Szymon Koncewicz, Roksana Kowalska oraz
Maria Smektała. Mecze były bardzo zacięte.
Niestety, zawody, nawet przy wysokim prowadzeniu zostały przegrane. Żadnej
drużynie nie udało się wyjść z grupy i na meczach grupowych zakończyli swoje zmagania.
Gratulujemy i mamy nadzieję, że z takim bagażem doświadczeń przyszły rok szkolny będzie
obfitował w większe sukcesy.

ZAWODY:

Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Chłopców
23 listopada rozegrane zostały Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Chłopców.
Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach.
Zwycięzcy grup rozegrali mecz o 1 miejsce, a zawodnicy z 2 miejsc spotkali się w
meczu o 3 miejsce.
Poniżej przedstawiamy poszczególne wyniki.
Grupa A
Szymon Koncewicz
Patryk Wojtkowiak
Kacper Grobelny
Jakub Lisiecki
Wyniki:
Koncewicz-Wojtkowiak 2:0
Grobelny-Lisiecki 2:0
Koncewicz-Grobelny 2:0
Wojtkowiak-Lisiecki 1:2
Koncewicz-Lisiecki 2:0
Wojtkowiak-Grobelny 2:0
Klasyfikacja w grupie:
miejsce Koncewicz 3/6:0
miejsce Lisiecki 2/4:3
miejsce Wojtkowiak 1/3:4
miejsce Grobelny 0/0:6

Grupa B
Marcin Janicki
Mikołaj Woźniak
Piotr Matuszak
Marek Koncewicz
Wyniki:
Janicki-Woźniak 2:0
Matuszak-Koncewicz 1:2
Janicki-Matuszak 2:0
Woźniak-Koncewicz 2:0
Janicki-Koncewicz 2:0
Woźniak-Matuszak 0:2
Klasyfikacja w grupie:
miejsce Janicki 3/6:0
miejsce Matuszak 1/3:4
miejsce M. Koncewicz 1/2:4
miejsce Woźniak 1/2:5
Mecz o 3 miejsce:
Matuszak-Lisiecki 2:0
Mecz o 1 miejsce:
Janicki -Sz. Koncewicz 2:1
Klasyfikacja końcowa:
miejsce Marcin Janicki
miejsce Szymon Koncewicz
miejsce Piotr Matuszak
miejsce Jakub Lisiecki
Mistrz Szkoły w Tenisie Stołowym Chłopców na rok szkolny 2015/2016
Marcin Janicki
Organizatorem Mistrzostw Szkoły w Tenisie Stołowym był Pan Edmund Neudeker oraz
TKKF Kosmos. Nagrody dla zdobywców 3 pierwszych miejsc ufundowało TKKF Kosmos,
które wręczył Prezes Pan Gabriel Szczepaniak.

Mistrzostwa Szkoły
w Tenisie Stołowym Dziewcząt
W rozgrywkach uczestniczyło 5 zawodniczek.
Daria Szwałek
Maria Smektała
Wiktoria Gendera
Julia Andrzejczak
Roksana Kowalska
Poszczególne wyniki:
Szwałek-Smektała 0:2
Gendera-Andrzejczak 2:0
Szwałek -Kowalska 0:2
Smektała -Gendera 0:2
Andrzejczak-Kowalska 0:2
Szwałek- Gendera 0:2
Smektała- Kowalska 2:0
Szwałek-Andrzejczak 0:2
Gendera-Kowalska 1:2
Smektała-Andrzejczak 2:0
Ostateczna tabela:
Wiktoria Gendera- 3 (7:2)
Maria Smektała- 3 (6:2)
Roksan Kowalska- 3 (6:3)
Julia Andrzejczak -1 (2:6)
Daria Szwałek- 0 (0:6)

KONKURSY:

Mistrz Języka Polskiego
kolejnego etapu rywalizacji
Z wynikami kolejnego etapu całorocznej rywalizacji uczniów naszej szkoły o tytuł
Mistrza Języka Polskiego można zapoznać się po kliknięciu na logo konkursu na stronie
internetowej szkoły.. Wyniki przekazała Pani Elwira Szymoniak.

Etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
W Wojewódzkim Konkursie Matematycznym uczestniczyło 16 uczniów. Do
następnego etapu nie została zakwalifikowana żadna osoba, ponieważ nie uzyskała
wymaganej regulaminem liczby punktów.
Po kliknięciu na rysunek na stronie internetowej szkoły można zobaczyć poszczególne
wyniki. Nie podajemy nazwisk uczniów lecz wyłącznie ich kody. Wyniki przekazała pani
Iwona Kwintkiewicz..

Etap szkolny
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
oraz Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
W dniu 19 listopada 2015 roku odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego. Dzień później tj. 20 listopada uczniowie przystąpili do etapu szkolnego
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Wyniki można poznać na stronie internetowej
szkoły.

Salamandra-wyniki etapu szkolnego
W dniu 13 listopada odbył się etap szkolny Konkursu Przyrodniczego
„SALAMANDRA”. Do etapu szkolnego przystąpiło 5 uczniów.
Członkowie Komisji w składzie Pani Gabriela Neudeker oraz Pan Edmund Neudeker
sprawdzili prace konkursowe tego samego dnia. Do kolejnego etapu przeszło pięciu uczniów,
którzy zdobyli największą liczbę punktów. Ponieważ uczestniczyło tylko 5 uczniów to
wszyscy zakwalifikowali się do etapu okręgowego.
Uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego:
Szymon Koncewicz.
Agnieszka Frąckowiak.
Dominika Pawlak.
Marek Koncewicz.
Marcin Kuliński.

PROMOCJE:
Promocja bezpiecznego stylu życia:

Klasy pierwsze
w „Akademii Bezpiecznego Puchatka”
„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny, który
wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół
podstawowych. W ramach programu zostanie przekazana dzieciom niezbędna wiedza o tym,
jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu.
Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym
dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli.
Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok
w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa.
Po przeprowadzeniu zajęć szkoła nabędzie prawo do posługiwania się certyfikatem
„Akademii Bezpiecznego Puchatka”.
Ostatnim etapem programu jest przesłanie do organizatora programu dokumentacji
zdjęciowej oraz sprawozdania z przeprowadzonych działań. Koordynatorem programu na
terenie szkoły dla wszystkich klas pierwszych jest Pani Ewa Spychała.

Promocja czytelnictwa;

„Cała Polska czyta dzieciom”
w klasie 2c
Klasa 2c uczestniczyła w kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom w „wersji
jesiennej”. Kampania społeczna Cała Polska czyta dzieciom rozpoczęta została w czerwcu
2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” i główne jej akcje
organizowane i nagłaśniane są właśnie w czerwcu..
Jej celem jest propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skutecznej, taniej i
przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju

Promocja zdrowego stylu żucia :
Wyjazd na basen do Jarocina
W piątek tj. 20 listopada grupa naszych uczniów kolejny raz udała się na basen do
Jarocina pod opieką pani Ewy Skrzypczak, pani Anety Ciszyńskiej oraz pana Piotra
Gogulskiego. Jak zwykle było mokro, wesoło i zdrowo.

Promocja dobrej zabawy:

25 listopada Światowym Dniem Pluszowego Misia
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę
powstania maskotki – w 2002 roku. Od kilku lat w naszej szkole właśnie tego dnia uczniowie
i nauczyciele przynoszą do szkoły swojego ulubionego pluszaka, który często jest ich
ulubioną maskotką od wielu lat.Nagrodą za pobyt misia w szkole były witaminy
przygotowane przez Samorząd Uczniowski. W ciągu dnia rozdano 15 kg mandarynek. Było
miło, kolorowo i wesoło. Organizatorem Światowego Dnia Pluszowego Misia w szkole był
Samorząd Uczniowski ze swoimi opiekunami. Dziękujemy!

Promocja kultury:

Spotkanie z kulturą:
„W starym kinie w Konstancinie”
W listopadzie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z kulturą pt.
„W starym kinie w Konstancinie”.
Uczestnicy tego spotkania przenieśli się do czasów, gdy film był niemy i czarno-biały,
a muzykę do filmu zapewniał taper. To „ stare kino” bardzo się uczniom spodobało.

Promocja inicjatyw Samorządu Uczniowskiego:

„Akcja kasztan”- podsumowanie
Dzięki Wam pobiliśmy rekord! Udało Wam się zebrać 1199 kg. kasztanów! Dzięki tak
udanej zbiórce zarobiliśmy aż 826zł.! Pieniądze z akcji przeznaczone będą na organizację
imprez zaplanowanych przez Samorząd Uczniowski. Dziękujemy za każdy przyniesiony
kilogram! Uwaga! Punkty z zachowania pojawią się na waszych kontach do końca tygodnia.
Informacje przygotował SU.
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Na podstawie strony internetowej- przygotowała H. Obałek

