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Teraz aż chce się ćwiczyć!

   Tegoroczne wakacje okazały się bardzo pracowite dla Zespołu Szkół nr 2 w Borowie
Wielkim. Dlaczego? Zaszło wiele istotnych zmian, które dostrzec można gołym okiem. Przede
wszystkim należy skupić się na wyremontowanej od podstaw sali gimnastycznej. Nie da się
ukryć, że jeszcze przed feriami letnimi była ona dosłownie w stanie krytycznym: podłoga nie
nadawała się do ćwiczeń, dach przeciekał, a do szatni nie było w ogóle wejścia. Jakby tego
było mało, podczas prac remontowych okazało się, że pod podłogą była dziura na pół metra
oraz przegniłe belki. Ale, ale... To już przeszłość! Aktualnie czaka na nas bezpieczna, ciepła 
i przyjemna sala gimnastyczna. Jasne, gładkie ściany, czysta szatnia i odnowione przyrządy
do ćwiczeń - to coś co bardzo lubimy!

Remont sali Remont sali

Remont sali Remont sali Remont sali
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Teraz aż chce się ćwiczyć!

   
   Pamiętajmy, że gdyby nie sponsorzy i pracownicy, którzy włożyli w ten remont całą swoją
siłę i serce nie byłoby tego miejsca! Koszt modernizacji sali gimnastycznej sięgnął 18 tysięcy
złotych. Od sponsorów udało się pozyskać materiały do położenia podłogi w wysokości 4
tysięcy złotych, zaś wkład Rady Sołeckiej to kolejne 2 tysiące złotych. Jako, że koszta
przewyższyły posiadany przez szkołę budżet, firma wykonująca remont udzieliła nam rabatu.
Pragniemy, więc jeszcze raz podziękować wszystkim za swoją dobroć, dzięki której możemy
wcielać w życie ważne słowa: „Sport to zdrowie!”
                                                                                                            
                                                                                                                             Monika Kizinkiewicz

Scena podczas remontu Sala gimnastyczna podczas remontu

Wspomnienia z remontu Najwyższy czas na podłogę Pracy było bardzo dużo
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Z Podstawówki do Zespołu Szkół nr 2

Zespół Szkół nr 2

Borów Wielki 50a

67-124 Nowe Miasteczko

   Zmiany, zmiany... same zmiany! W czerwcu
kończyliśmy szkołę, w której znajdowała się:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, oddział
przedszkolny oraz zamiejscowe gimnazjum.
Aktualnie funkcjonujemy już jako jedna
wielka całość i nazywamy się Zespół Szkół 
nr 2 w Borowie Wielkim.

    

   W związku ze zmianą statusu szkoły,
musiało również dojść do konkursu na jej
dyrektora. Oczywiście wygrał pan Zbigniew
Ogrodniczuk – jedna z najbardziej
kreatywnych, pracowitych i otwartych osób,
jaką można w dzisiejszych czasach spotkać.
Ah... Co my byśmy bez naszego wspaniałego
Dyrcia zrobili? :) Ps. Jak jeszcze ktoś z Was
nie wiedział, to zmienił się także nasz adres
na Borów Wielki 50a.

                  Karolina Musiał, Julia Drążkiewicz

                   
                   

Zespół Szkół nr 2

Nasza szkoła

Nasi uczniowie
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Wybieram wodę! A Ty?

    Nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego -
„Wybieram Wodę”. To wspólna inicjatywa Polskiego
Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia
i Dietoterapii. Działania programu zwracają szczególną
uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa
prawidłowe nawodnienie organizmu. Uczniowie od teraz
doskonale wiedzą ile wody powinny pić każdego dnia i jak
ustrzec się przed odwodnieniem organizmu. Mało tego!
Zdają sobie sprawę z tego, że nie należy marnować wody,
która jest cenna dla nas i wszystkich istot żywych od
zwierzątka, po chociażby najmniejszą roślinkę.
    Mimo, że program "Wybieram Wodę" skierowany jest
głównie do szkół podstawowych zajęcia zostały również
przeprowadzone z udziałem żądnych wiedzy gimnazjalistów.
Jak widać zajęcia, które pozwalają na swobodne
wypowiadanie się i poznanie praktycznych informacji mogą
zaciekawić i małego i dużego.

  
   Tak jak obiecywałam, wszyscy
aktywni uczestnicy zajęć otrzymają
potwierdzenie w postaci imiennego
certyfikatu. Brawo! Jestem z Was
dumna i zachęcam do brania udziału
w kolejnych programach
edukacyjnych.
                 Paulina Wildangier

Rysujemy wodę

Certyfikat

Rysujemy wodę

Rysujemy wodę
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Do you speak English?

   Zespół Szkół nr 2 w Borowie Wielkim został
Partnerem Programu Powszechnej
Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” 
i uzyskał licencję na nauczanie języka
angielskiego metodą Yellow House English, 
w tym poprzez korzystanie z platform
edukacyjnych Baby Beetles lub Tom and
Kerizgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną
na stronie www.dwujezycznedzieci.pl.

    Jak widać nasze pilne
przedszkolaczki dzielnie chłoną nowe
słówka i zwroty. Z pewnością język
angielski przyda im się w przyszłości.
Proszę brać z nich przykład!

Pilna nauka
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Mega Misja jest już z nami!
  
   No i stało się! 22.09.2016 roku odbyły się pierwsze zajęcia 
z Mega Misji. Uczestnikami byli uczniowie klasy III Szkoły
Podstawowej, a więc: Marysia, Amelia, Ola, Klaudia, Konrad,
Michał, Dawid, Konrad, Jędrzej i Adrian. Do kolejnego
zadania zapraszamy również Ciebie! Czym jest Mega Misja?
to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe
kompetencje nauczycieli, a dzieciom w świetlicy pomaga
odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. Któż to wie,
może oprócz tak ważnej wiedzy uda nam się pozyskać
ciekawe nagrody, a także bliżej poznać Magdalenę Kumorek
– aktorkę teatralną i filmową oraz wokalistkę, a także
Grzegorza Kasdepke - autora bestsellerowych książek dla
dzieci, którzy są honorowymi ambasadorami Mega Misji.
Jedno jest pewne – przed nami wiele ciekawych zadań!
                                                                  Paulina Wildangier Misja nr 1

Misja nr 1 Misja nr 1
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Mega Misja jest już z nami!

   
   Dzięki Mega Misji uczniowie stopniowo odkrywają
między innymi skąd warto pozyskiwać informacje.
Doskonale potrafią odróżnić informacje niepewne, a
wręcz fałszywe od tych prawdziwych. Zachowanie
czujności w tym przypadku to podstawa.

   Uczniowie dowiedzą się jak radzić sobie w sytuacji, w
której komputer przestaje działać, ale także wtedy, kiedy
wyskakują niebezpieczne powiadomienia, których dotąd
nie napotkali na swojej drodze.
 
   Warto pamiętać, że Mega Misja to nie tylko atrakcyjne
zadania interaktywne, czy plastyczne, ale również
zdobywanie cennych umiejętności, które pozwalają na
zwiększenie własnego i innych bezpieczeństwa -
zarówno w Internecie, jak i realnym świecie.

Misja nr 2

Misja nr 2 Misja nr 2
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A kiedy będzie wolne?
Bycie uczniem to ciężka sprawa.
Sprawdziany, kartkówki, zeszyty,
podręczniki, cyrkle, ołówki... Nie
wspominając o ściągach i odpisywaniu
zadań przed lekcją – to dopiero wyczyn!  
 Warto w tym całym rozgardiaszu wiedzieć
kiedy ma się szansę na solidniejszy
odpoczynek.   Oto mała podpowiedź, kiedy
wypadają święta i dni wolne od zajęć
dydaktycznych.

14.10.2016
(piątek) Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2016r.
(wtorek) Dzień Wszystkich Świętych

11.11.2016r.
(piątek) Święto Niepodległości

23-31.12.2016r.
Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2017r.
(piątek) Trzech Króli

30.01-12.02.2017r.
Ferie zimowe

13-18.04.2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2017r.
(poniedziałek) Święto Pracy

03.05.2017r.
(środa) Święto Konstytucji 3 Maja

15.06.2017r.
(czwartek) Boże Ciało

23.06.2017r.
(piątek) Zakończenie Roku

Szkolnego

Kalendarium
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A w przedszkolu już jesień

Jesień w przedszkolu

Dary jesieni Jesień w przedszkolu

Jesień w przedszkolu Dary jesieni
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Dziennikarze poszukiwani

Nowy konkurs w bibliotece szkolnej

   Chciałbyś w przyszłości być dziennikarzem? A może
pragniesz podzielić się nowinkami z innymi? Ta informacja
jest skierowana właśnie do Ciebie uczniu Zespołu Szkół nr
2 w Borowie Wielkim!
   Przełam się i jeszcze dziś zgłoś swój pomysł na artykuł,
czy inny ciekawy tekst do naszej szkolnej gazetki. Czekam
na Wasze zgłoszenia czym prędzej! Każdego wysłucham i
rozważę każdy pomysł!
   Interesujesz się kosmetykami? Możesz robić i opisywać
testy kosmetyków! Lubisz rozmawiać z innymi? Koniecznie
przeprowadź z kimś wywiad! A może jesteś strasznie
ciekawski i wiesz co w szkole piszczy? Szkolne newsy
powinny być Twoje! Zapraszam Wszystkich serdecznie!
Oferuję pełną pomoc!
                                                                 Paulina Wildangier

                                  „Biblioteka moich marzeń”
   Zapraszam do udziału w konkursie „Biblioteka moich
marzeń”, gdzie słowem lub obrazem przedstawić należy
bibliotekę z własnych marzeń i snów. Co znajduje się na
ścianach? Czy w ogóle są tam ściany? Kto tam przebywa?
Jak ułożone są książki? Czy są jakieś meble? To wszystko
zależy od Twojego pomysłu! 

Prace należy składać w szkolnej bibliotece do 17.10.2016r.

Możliwa forma pracy:
Klasy 0 - 4 – praca plastyczna lub słowo pisane,
Klasy 4 - 3g – słowo pisane.

                                                                  Paulina Wildangier

Dziennikarz

Gazeta

Wyobraźnia

Czytelnicza magia
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Serdeczne życzenia na Dzień Chłopaka

Drodzy Panowie!

Z okazji Dnia Chłopaka 

wiele uśmiechów, a mało złości.

Jak najmniej smutków, dużo radości.

Długich wakacji i moc słodyczy...

...wszystkie dziewczyny pragną Wam życzyć!

Męskie sprawy

Męskie sprawy

Sport Auta

Loty Jazda

Rywalizacja Mecz
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Testerski świat kosmetyków
   
   W dzisiejszym teście przyjrzymy się odżywczemu kremowi do rąk Nutrition marki Le Petit
Marseillais. Jego lekka konsystencja ma sprawić, że się błyskawicznie wchłonie, przy czym
pozostawi skórę aksamitnie miękką, głęboko odżywioną i nawilżoną. Przeznaczony jest do
skóry suchej i łączy ze sobą trzy składniki z Południa: masło Shea, olejek arganowy oraz
migdały. Według producenta zapewnia komfort przez 24 godziny.

  
   Jako testerka stwierdzam, że faktycznie krem jest świetny.
Przede wszystkim ma zniewalający zapach, który długo
pozostaje na skórze. Ponadto skóra dłoni jest bardzo
delikatna i przyjemna w dotyku. Produkt ma 75 ml, a jego
cena w większości przypadków dostępna jest w granicach 6-
8zł. Czy to dużo za krem do naszych dłoni? Hm... Zapewne
zdania są podzielone, jednak lepiej nieraz dopłacić te kilka
złotych i mieć coś zniewalającego.

Tył Przód

Krem odżywczy
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Jesienne łamigłówki

Co to za ptak na sośnie
dziobem stuka i puka?

Czy może on szkodnika
pod korą drzew szuka?

_  _  _  _  _  _  _  _

Choć przytulne ma
mieszkanie,

na zimę futro zmienia.
Żaden orzech nie jest dla

niej
trudny do zgryzienia?

_  _  _  _  _  _  _  _  _

Przynoszę deszcze, szarugi.
Dzień krótki, a wieczór długi.
Bociany wysyłam za morze

I jeże usypiam w norze.

_  _  _  _  _  _

Ile słów znalazłeś?
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	Tegoroczne wakacje okazały się bardzo pracowite dla Zespołu Szkół nr 2 w Borowie Wielkim. Dlaczego? Zaszło wiele istotnych zmian, które dostrzec można gołym okiem. Przede wszystkim należy skupić się na wyremontowanej od podstaw sali gimnastycznej. Nie da się ukryć, że jeszcze przed feriami letnimi była ona dosłownie w stanie krytycznym: podłoga nie nadawała się do ćwiczeń, dach przeciekał, a do szatni nie było w ogóle wejścia. Jakby tego było mało, podczas prac remontowych okazało się, że pod podłogą była dziura na pół metra oraz przegniłe belki. Ale, ale... To już przeszłość! Aktualnie czaka na nas bezpieczna, ciepła  i przyjemna sala gimnastyczna. Jasne, gładkie ściany, czysta szatnia i odnowione przyrządy do ćwiczeń - to coś co bardzo lubimy!
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	Pamiętajmy, że gdyby nie sponsorzy i pracownicy, którzy włożyli w ten remont całą swoją siłę i serce nie byłoby tego miejsca! Koszt modernizacji sali gimnastycznej sięgnął 18 tysięcy złotych. Od sponsorów udało się pozyskać materiały do położenia podłogi w wysokości 4 tysięcy złotych, zaś wkład Rady Sołeckiej to kolejne 2 tysiące złotych. Jako, że koszta przewyższyły posiadany przez szkołę budżet, firma wykonująca remont udzieliła nam rabatu. Pragniemy, więc jeszcze raz podziękować wszystkim za swoją dobroć, dzięki której możemy wcielać w życie ważne słowa: „Sport to zdrowie!”                                                                                                                                                                                                                                           Monika Kizinkiewicz
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	Zmiany, zmiany... same zmiany! W czerwcu kończyliśmy szkołę, w której znajdowała się: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, oddział przedszkolny oraz zamiejscowe gimnazjum. Aktualnie funkcjonujemy już jako jedna wielka całość i nazywamy się Zespół Szkół  nr 2 w Borowie Wielkim.
	W związku ze zmianą statusu szkoły, musiało również dojść do konkursu na jej dyrektora. Oczywiście wygrał pan Zbigniew Ogrodniczuk – jedna z najbardziej kreatywnych, pracowitych i otwartych osób, jaką można w dzisiejszych czasach spotkać. Ah... Co my byśmy bez naszego wspaniałego Dyrcia zrobili? :) Ps. Jak jeszcze ktoś z Was nie wiedział, to zmienił się także nasz adres na Borów Wielki 50a.                    Karolina Musiał, Julia Drążkiewicz
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	Wybieram wodę! A Ty?
	Nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego - „Wybieram Wodę”. To wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Działania programu zwracają szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu. Uczniowie od teraz doskonale wiedzą ile wody powinny pić każdego dnia i jak ustrzec się przed odwodnieniem organizmu. Mało tego! Zdają sobie sprawę z tego, że nie należy marnować wody, która jest cenna dla nas i wszystkich istot żywych od zwierzątka, po chociażby najmniejszą roślinkę.     Mimo, że program "Wybieram Wodę" skierowany jest głównie do szkół podstawowych zajęcia zostały również przeprowadzone z udziałem żądnych wiedzy gimnazjalistów. Jak widać zajęcia, które pozwalają na swobodne wypowiadanie się i poznanie praktycznych informacji mogą zaciekawić i małego i dużego.
	Tak jak obiecywałam, wszyscy aktywni uczestnicy zajęć otrzymają potwierdzenie w postaci imiennego certyfikatu. Brawo! Jestem z Was dumna i zachęcam do brania udziału w kolejnych programach edukacyjnych.                  Paulina Wildangier


	Do you speak English?
	Zespół Szkół nr 2 w Borowie Wielkim został Partnerem Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”  i uzyskał licencję na nauczanie języka angielskiego metodą Yellow House English,  w tym poprzez korzystanie z platform edukacyjnych Baby Beetles lub Tom and Kerizgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie www.dwujezycznedzieci.pl.
	Jak widać nasze pilne przedszkolaczki dzielnie chłoną nowe słówka i zwroty. Z pewnością język angielski przyda im się w przyszłości. Proszę brać z nich przykład!

	Mega Misja jest już z nami!
	No i stało się! 22.09.2016 roku odbyły się pierwsze zajęcia  z Mega Misji. Uczestnikami byli uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej, a więc: Marysia, Amelia, Ola, Klaudia, Konrad, Michał, Dawid, Konrad, Jędrzej i Adrian. Do kolejnego zadania zapraszamy również Ciebie! Czym jest Mega Misja? to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom w świetlicy pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. Któż to wie, może oprócz tak ważnej wiedzy uda nam się pozyskać ciekawe nagrody, a także bliżej poznać Magdalenę Kumorek – aktorkę teatralną i filmową oraz wokalistkę, a także Grzegorza Kasdepke - autora bestsellerowych książek dla dzieci, którzy są honorowymi ambasadorami Mega Misji. Jedno jest pewne – przed nami wiele ciekawych zadań!                                                                   Paulina Wildangier

	Mega Misja jest już z nami!
	Dzięki Mega Misji uczniowie stopniowo odkrywają między innymi skąd warto pozyskiwać informacje. Doskonale potrafią odróżnić informacje niepewne, a wręcz fałszywe od tych prawdziwych. Zachowanie czujności w tym przypadku to podstawa.     Uczniowie dowiedzą się jak radzić sobie w sytuacji, w której komputer przestaje działać, ale także wtedy, kiedy wyskakują niebezpieczne powiadomienia, których dotąd nie napotkali na swojej drodze.      Warto pamiętać, że Mega Misja to nie tylko atrakcyjne zadania interaktywne, czy plastyczne, ale również zdobywanie cennych umiejętności, które pozwalają na zwiększenie własnego i innych bezpieczeństwa - zarówno w Internecie, jak i realnym świecie.
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