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Luty, miesiąc niby najkrótszy, jednak tego roku wydłużony o jeden dzień.
Po styczniowej przerwie w nauce uczniowie rozpoczęli zbieranie nowych ocen. Niektórzy wzięli udział
w konkursach. Natomiast dziewczęta klas 4-6 pilnie ćwiczyły przygotowując się do zmagań w Turnieju
Aerobiku.

KONKURSY:
Sukces naszych uczniów w etapie powiatowym
XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce
Znamy już nieoficjalne wyniki etapu powiatowego XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który
odbył się 17 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu.
Wzięło w nim udział 44 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu gostyńskiego, w tym ośmioro
uczniów naszej szkoły: Nicola Przybyła (kl. IVb), Jakub Lisiecki (kl. IVc), Olga Szczęsna (kl. IVc), Julia
Pawlicka (kl.Vb), Marcelina Pawlicka (kl. IVb), Hubert Pepliński (kl. Vc), Marianna Droszcz (kl. VIb)
i Marcin Kuliński (kl. VIb).
Warunkiem zdobycia tytułu laureata etapu powiatowego i uzyskania awansu do etapu
rejonowego było zdobycie 85% punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie klas. Warunek ten
spełniło sześcioro uczniów naszej szkoły:
Nicola Przybyła (kl. IVb), Jakub Lisiecki (kl. IVc), Olga Szczęsna (kl. IVc),
Julia Pawlicka (kl.Vb), Marcelina Pawlicka (kl. IVb), Marianna Droszcz (kl. VIb).
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursu.

Wyniki kolejnego etapu szkolnego
konkursu „Mistrz Języka Polskiego”
Wyniki kolejnego etapu szkolnego konkursu „Mistrz Języka Polskiego” przekazała
Pani Elwira Szymoniak.
Klasa Test VI
Suma
Imię i nazwisko
1.Agnieszka Dopierała
5a
14p.
96p.
2.Maria Przybylak
5a
–
58p.
3.Nikola Stachowiak
5a
–
58p.
4.Daria Szwałek
5a
5p.
65p.
5.Aleksandra Walczak
5a
–
27p.
6.Zofia Wyrwińska
5a
–
87p.
7.Julia Pawlicka
5b
11p.
110p.
8.Marcelina Pawlicka
5b
13p.
113p.
9.Julia Dajewska
6a
–
60p.
10.Dominika Wyzuj
6a
–
69p.
11.Paulina Zbieralska
6a
–
39p.
12.Zuzanna Biegała
6b
–
41p.
13.Marianna Droszcz
6b
–
34p.
14.Marianna Szczepaniak 6b
–
57p.
15.Maria Szewczykowska 6b
–
10p.

Wyniki kolejnego etapu
szkolnego konkursu „As matematyki”
Wyniki III testu szkolnego konkursu „As Matematyki” przekazała Pani Iwona
Kwintkiewicz.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Imię i nazwisko
Oskar Jędryczka
Oliwia Majchrzak
Kacper Pawlicki
Daria Szwałek
Julia Andrzejczak
Marcin Janicki
Piotr Matuszak
Maria Smektała
Mikołaj Wasielewski
Patryk Wojtkowiak
Mikołaj Woźniak
Wiktoria Gendera
Filip Rożek
Dominika Wyzuj
Marianna Droszcz
Marek Koncewicz
Szymon Koncewicz
Jakub Maćkowiak
Marianna Szczepaniak

Klasa
Va
Va
Va
Va
Vb
Vb
Vb
Vb
Vb
Vb
Vb
Vc
Vc
VIa
VIb
VIb
VIb
VIb
VIb

Test IV
11
14
5
7
8
–
5
13
3
6
8
5
–
14
–
7
14
15
–

Ogólna suma
58
56
35
56
56
15
56
72
28
52
49
50
22
72
45
23
22
69
44

Etap okręgowy
XXII Konkursu Przyrodniczego „Salamandra”.
Już dwudziesty drugi raz PTOP „Salamandra” zorganizowała konkurs przyrodniczy dla szkół
województwa wielkopolskiego, którego celem jest wyłonienie młodych pasjonatów naszej rodzimej
przyrody i powiększenie grona miłośników i znawców polskiej fauny i flory. W tym roku szkolnym
Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych zorganizowany jest pt. „Rośliny
i zwierzęta polskich gór”. Konkurs skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów województwa
wielkopolskiego, ale dopuszcza się także uczestnictwo szczególnie zainteresowanych uczniów
starszych klas szkół podstawowych. Pytania konkursowe związane są głównie z charakterystycznymi
cechami gatunków występujących w polskich górach – z ich morfologią, biologią i ekologią
W dniu dzisiejszym tj. 6 lutego 2016 roku w naszej szkole odbył się etap okręgowy tego
konkursu, w którym uczestniczyło 38 uczniów z niżej wymienionych szkół:
SP Borek Wlkp.
ZS Borek Wlkp., Gimnazjum.
ZS Zimnowoda – Szkoła Podstawowa
ZS Zimnowoda -Gimnazjum.
Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu.
SP Masłowo.
Niepubliczna SP w Potarzycy.
Niepubliczne Gimnazjum w Potarzycy.
Gimnazjum w Jutrosinie
Niestety nie dojechali uczniowie ze Śremu oraz Zdun.
W wyniku dokonanej oceny prac konkursowych do kolejnego etapu zakwalifikowali się niżej wymienieni
uczniowie:
Szymon Koncewicz -SP Borek- 16/24
Marek Koncewicz-SP Borek-14/24
Michał Otworowski – ZS Borek Wlkp. -Gimnazjum-14/24
Aleksandra Kulińska– ZS Borek Wlkp.- Gimnazjum-14/24
Wyżej wymienieni uczniowie będą uczestniczyć w dniu 12 marca 2016 roku w etapie wojewódzkim
w Poznaniu.
Wszystkim uczniom bez względu na wynik serdecznie gratulujemy poszerzenia swojej wiedzy
przyrodniczej - opiekunom dziękujemy za ich przygotowanie. Organizatorzy dziękują również Radzie
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim za wsparcie finansowe
Konkursu.

TURNIEJE:

Szkolny Turniej Aerobiku
Dnia 9 lutego 2016 roku odbył się Szkolny Turniej Aerobiku. Na imprezę przybyli zaproszeni
goście: zastępca Burmistrza Borku Wielkopolskiego Pani Jolanta Chudzińska,
Przewodnicząca Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Jolanta
Majchrzak, Wicedyrektor naszej Szkoły Pani Alina Glapka
Turniejowa forma aerobiku służy rozpowszechnianiu ruchu wśród młodzieży. Udział
w rozgrywkach pozwala miło spędzić czas dając przy tym wiele rozrywki, a jednocześnie przyczynia się
do podniesienia sprawności fizycznej ćwiczących.
W turnieju brały udział dziewczęta z klas 4-6. Każda klasa przygotowała układ taneczny, który
oceniała komisja w składzie:
p. Mirosława Paździerska - przewodnicząca, p. Agnieszka Walkiewicz, p. Piotr Gogulski
Turniej rozpoczęła Gabriela Werblińska oraz Timofei Nauymov, uczniowie naszej szkoły, którzy
zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Jest to para, która startuje
w turniejach nie tylko w Polsce, ale również za granicami naszego kraju.
Po zaprezentowaniu układów tanecznych przez każdą klasę komisja przyznała następujące
miejsca:
KLASY 4
I miejsce – 4c
II miejsce – 4a
III miejsce- 4b
KLASY 5
I miejsce – 5a
II miejsce -5b
III miejsce-5c
KLASY 6
I miejsce – 6b
II miejsce- 6a

W dniu Turnieju każda klasa otrzymała dyplom, a w terminie późniejszym każda uczestniczka
otrzymała nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców oraz Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Organizatorzy Turnieju Pani Ewa Skrzypczak oraz Pan Piotr Gogulski pragną podziękować
wszystkim Rodzicom, którzy wsparli organizację Turnieju. Pani A. Walczak i E. Antczak za pomoc
organizacyjną w czasie Turnieju. Dziękujemy również Paniom z kółka plastycznego Pani K. Leopold,
Pani J. Ratajczak, Pani K. Olińskiej za udekorowanie sali.
Wszystkim uczestniczkom Szkolnego Turnieju Aerobiku serdecznie gratulujemy!

PROMOCJE:
Spotkanie z kulturą:

La fiesta Mexicana
Wielu ludziom Meksyk kojarzy się głównie z piaszczystymi plażami wybrzeża Jukatan, rzeką
Rio Grande, starożytnym miastem Majów Chichén Itza czy kurortem Acapulco. Współczesny Meksyk to
kraj różnorodny kulturowo, architektonicznie, z różnymi tradycjami. Jego stolica, miasto Meksyk
wymieszane etnicznie jest jednym z najgęściej zaludnionych miast na świecie. Może dlatego właśnie
w stylu życia Meksykanów widać ogromne przywiązanie do wartości rodzinnych i tradycji.
W ramach cyklicznych spotkań z kulturą przenieśliśmy się właśnie do Meksyku. W czasie
spotkania przybliżono nam kulturę tego państwa. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji.
Prowadzący nawiązywali świetny kontakt z dziećmi oraz zachęcali do aktywnego słuchania muzyki.
Meksykańska muzyka współgrała z lutowym słońcem wlewającym się przez okna na szkolny korytarz.
Było bardzo radośnie. Szkoda tylko, że przy dobrej zabawie czas szybko mija.

Koncert pt. ” Żywiołowe i taneczne melodie bałkańskie”

2 lutego gościliśmy pierwszy raz w tym roku szkolnym artystów z Centrum Edukacji Muzycznej
ATUT.
Tematem spotkania były „Żywiołowe i taneczne melodie bałkańskie”. Muzycy przybliżyli nam
wieloetniczną i wielobarwną muzykę bałkańską płynącą prosto z serc. Przedstawili charakterystyczne
dla tej kultury instrumenty dęte blaszane i perkusyjne.

Promocja zdrowego stylu życia:

Po pierwsze-profilaktyka
W związku z licznymi oznakami grypy , pedagog szkolny, przypomniał uczniom
o podstawowych elementach profilaktyki , która pozwoli uchronić się przed zachorowaniem.

Promocja dobrej zabawy:

Zabawa karnawałowa Samorządu Uczniowskiego
Uczniowie Naszej szkoły hucznie pożegnali karnawał. Bawili się świetnie w czasie dyskoteki,
brali udział w licznych konkurencjach i zabawach (m.in. wybraliśmy najlepiej przebrane osoby czy
uczyliśmy się chodzić z gracją w damskich szpilkach). Uczciliśmy karnawał tak jak nakazuje tradycja- ta
dyskoteka była rekordowa, bawiło się na niej prawie 150 osób! Po trzygodzinnej zabawie uczniowie
rozeszli się do domów w iście karnawałowych humorach- zmęczeni, ale zadowoleni. Radości i
uśmiechów było pod dostatkiem. Już teraz zapraszamy na kolejne imprezy organizowane przez Nas.

Bal karnawałowy w klasie 1c
W klasie 1c od rana dawało się wyczuć narastającą z godziny na godzinę radość. A to z
powodu Karnawałowego Balu Przebierańców, który zaczął się po lekcjach. Na Balu -jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki – pojawiło się mnóstwo kolorowych bajkowych postaci. Tańce i wspólne zabawy
trwały przez dwie godziny.
Było wesoło, głośno i radośnie przez cały czas. Ale to co miłe szybko się kończy. Tak już w
życiu jest! Ale pierwszoklasiści nie martwią się tym, bo wiedzą, że już za rok ” będzie, będzie zabawa!”

Bal karnawałowy w klasie 3b
2 lutego w klasie 3b odbył się bal karnawałowy. Uczniowie przebrani byli w ciekawe stroje.
Tańce i różnorodne konkursy sprawiły, że zabawa była wspaniała. To ostatni bal w klasie młodszej.

POŻEGNANIE:
Zmarł Bohater
naszej Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii WielkopolanZENON ŁAKOMY
W lutym zmarł nagle Zenon Łakomy. Były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet
i mężczyzn.
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczący w projekcie Cyfrowa
Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan mieli okazję spotkać się z Panem Zenonem. Grupa projektowa
wybrała Zenona Łakomego na swojego bohatera. Uznała Go za człowieka, który posiada duże zasługi
dla Gminy Borek Wielkopolski. Spotkanie z Panem Zenonem było bardzo ciekawe. Z pasją opowiadał
o piłce ręcznej, o swojej karierze sportowej ale również o swoich przeżyciach w czasie ostatnich
Mistrzostw Świata w Katarze. Wszyscy uczniowie słuchali z ogromną ciekawością i zadawali liczne
pytania, które pomogły stworzyć biogram Pana Zenona. Tak nieodległe spotkanie i pełna pasji opowieść
nie pozwala pogodzić się z Jego śmiercią.
Odszedł człowiek pełen życia i sportowej pasji. Najbliższej Rodzinie składamy szczere
kondolencje. Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z biogramem Pana Zenona Łakomego
stworzonym przez uczniów naszej szkoły w maju 2015 roku. Niech biogram ten, autoryzowany przez
naszego Bohatera, przybliży wszystkim sylwetkę śp. Zenona Łakomego.
Cześć Jego Pamięci!

LUTY 2016r.
Na podstawie strony internetowej szkoły przygotowała H. Obałek

