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Jak na świecie
obchodzi się

Święto
Zakochanych?

Geneza walentynek sięga renesansu. Zwyczaj okazywania sobie uczuć 14 lutego narodził się na
zachodzie i południu Europy, a rozpowszechnili go Brytyjczycy.
W Anglii, do niedawna, popularnym zwyczajem na walentynki było przebieranie się dzieci za dorosłych,
odwiedzanie sąsiednich domów i śpiewanie romantycznych przebojów. Zakochani i sympatyzujący ze
sobą ludzie obdarowywali się też własnoręcznie przygotowanymi kartkami w kształcie serca z
ilustracją najsłynniejszych kochanków świata − Romea i Julii. Już w XIX wieku Anglicy masowo
wysyłali sobie kartki walentynkowe. Ten walentynkowy zwyczaj powędrował stąd dalej: na północ i
wschód Europy oraz do Stanów Zjednoczonych.
W Japonii Walentynki to święto mężczyzn! Tego dnia kobiety starają się docenić swoje sympatie i
obdarowują je czekoladkami, jednocześnie mając nadzieję, że wkrótce ich ukochani odwdzięczą się
tym samym.
W Korei Południowej każdy 14 dzień miesiąca jest dniem poświęconym miłości. W Walentynki,
podobnie jak w Japonii, to kobiety wręczają swoim mężczyznom podarki. Z kolei 14 marca czekają, aż
ich ukochani odpłacą się im również jakimś prezentem. Jeśli jednak to się nie stanie, Koreanki
obchodzą tzw. Biały Dzień, podczas którego jedzą czarny makaron - potrawę symbolizującą samotne
życie singla.
W Słowenii Walentynki to pierwszy dzień, kiedy idzie pracować się w polu lub w winnicach. Słoweńcy
wierzą również, że właśnie tego dnia ptaki łączą się w pary. Żeby jednak zobaczyć to na własne oczy,
trzeba wyjść w pole... boso - nawet jeśli na zewnątrz panuje mróz, a na ziemi leży śnieg.
14 lutego w Estonii to nie święto miłości, ale przyjaźni. Miłość czasem się kończy, a przyjaźń zazwyczaj
trwa i trwa, dlatego Estończycy w Walentynki obdarowują swoich przyjaciół, a nie swoje połówki.
Francuzi nie mają zwyczaju kupowania prezentów przy każdej możliwej okazji. A jeżeli już sobie robią
prezenty na Walentynki, to kupują drobiazgi, a nie diamentowe kolie. Samotne kobiety spotykają się
wieczorem i palą zdjęcia tych mężczyzn, którzy je odrzucili.
W Chinach ci, którzy wciąż poszukują miłości, 14 lutego udają się do świątyni i proszą figurkę swata,
aby pomógł im znaleźć swoją połówkę.
W Niemczech symbolem dobrobytu, ale także pożądania jest... świnia! Zatem to ona, obok serduszek,
pojawia się np. na kartach walentynkowych.                             cd.s.2
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      Święto Zakochanych na świecie

W Brazylii podczas Walentynek single urządzają sobie wróżby, np. wrzucają do kapelusza karteczki z
imionami, a następnie jedną z nich losują. Wierzą, że ich małżonek będzie nosił takie imię, jakie pojawiło
się na wyciągniętym przez nich skrawku papieru.
Rzymianie 14 lutego udają się do Bazyliki Santa Maria in Cosmedin, gdzie znajduje się czaszka św.
Walentego. Następnie modlą się przed relikwią i proszą lub dziękują za znalezioną miłość.
                                                                                                  Opracowała: Julita Drabicka

Lubiłam rozwiązywać zadania i
wykonywać doświadczenia...

Pani Beata Skrzynta od kilku miesięcy uczy nas fizyki.
- Jest Pani nauczycielem naszej szkoły od niedawna. Wiemy, że nie
mieszka Pani w Borku, lecz dojeżdża do pracy z innej miejscowości.
Czy możemy zapytać skąd Pani pochodzi?

- Do pracy dojeżdżam z Rzeszowa.
- Dlaczego właśnie fizyka?

- Dlaczego fizyka? Jeszcze w szkole podstawowej fizyką zainteresowała mnie moja nauczycielka tego
przedmiotu. Lubiłam rozwiązywać zadania i wykonywać doświadczenia. W szkole średniej chodziłam do
klasy o profilu matematyczno-fizycznym i nie miałam problemu z uczeniem się tych właśnie
przedmiotów. Kiedy zdecydowałam się na studia pedagogiczne to wybrałam fizykę- przedmiot trudny,
ale dla mnie ciekawy.

- Czy teraz, po wielu latach pracy jako nauczyciel, nie żałuje Pani, że wybrała taki właśnie zawód?
- Lubię pracować z młodzieżą i nie żałuję swojego wyboru.

- Czy pracuje Pani jeszcze w innych szkołach?
- O tak, jestem teraz nauczycielem objazdowym. Pracuję w trzech szkołach- Borek Stary,
Hermanowa,Tyczyn

- Czy lubi Pani zwierzęta? A może ma Pani jakieś zwierzątko w swoim domu?
- Lubię wszystkie zwierzaki. Aktualnie mamy w domu świnkę morską- nie przypuszczałam, że to takie
sympatyczne i mądre stworzonko, które chętnie uczy się różnych sztuczek.

- Jakiego rodzaju muzyki lubi Pani słuchać?
- Nie mam ulubionego gatunku muzyki. Słucham różnych wykonawców .

- Jaka jest Pani ulubiona potrwa?
- Nie mam także ulubionej potrawy. Lubię piec i gotować i dlatego próbuję coraz to nowych przepisów.

- W jaki sposób lubi Pani spędzać czas wolny. Czy ma Pani jakieś hobby?
- Chętnie wyjeżdżam w nowe miejsca, lubię spotykać się  z przyjaciółmi, rozwiązywać krzyżówki, czytać
, oglądać dobre filmy, czasem gram z komputerem w szachy.

- Dziękujemy.
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Dwie grupy dzieci z naszej szkoły: grupa młodsza z oddziału przedszkolnego i zerówki oraz grupa
starsza: dzieci ze świetlicy szkolnej wzięły udział w Urodzinach Misia w Domu Ludowym w Borku
Starym.
Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczny na plakat najciekawszej książki. W kategorii
klas PP-kl.0 - I miejsce zajęła Lena Bernatowicz z kl. 0, II - Lena Szczypek z kl.0, III - Magdalena
Chrzan z PP.
29 listopada w naszej szkole zagościła Szkoła Muzyczna Yamaha.
W piątek – 29 listopada, Rada Rodziców zorganizowała w naszej szkole Andrzejki.
W miesiącach X-XI 2019r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Szlakiem Wisły”. Z naszej
szkoły została wysłana praca Mai Łysiak z zerówki, którą zakwalifikowano do wystawy.
6 grudnia b.r. odwiedził naszą szkołę Święty Mikołaj.
11 grudnia został rozstrzygnięty Rejonowy Konkurs Plastyczny „Świąteczna Kartka
Bożonarodzeniowa” organizowany przez Szkołę Podstawową im. gen. bryg. Mieczysława Boruty w 
Nowym Borku. Blanka Patrzyk z kl. II  i  Fabian Rząsa z kl. 0 otrzymali nagrody, a wyróżnienie Jakub
Wilk z kl. V.
W Powiatowym Konkursie Plastycznym "Witraż Bożonarodzeniowy", praca ilustrująca kolędę
"Lulajże Jezuniu" Mai Chruszcz z kl.7 i Anny Bator "W żłobie leży" z kl. 5b zostały nagrodzone w
swoich kategoriach wiekowych.
W ogólnopolskim konkursie pod hasłem  „Mój las” uczeń naszej szkoły Konrad Bęben  z kl.5b zajął
III miejsce na szczeblu okręgu podkarpackiego.
W XXI. Świątecznym  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka do Świętego Mikołaja”
wśród wyróżnionych prac znalazła się praca wychowanka klasy 0 – Fabiana Rząsy.
W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Bożonarodzeniowe ozdoby” dwoje
uczniów: Cyprian Patrzyk z kl. II oraz Wiktoria Nowicka z kl. III otrzymało nagrody za wykonane
bombki bożonarodzeniowe.
O d września 2019 roku w naszej szkole kontynuowany jest program edukacyjny dla świetlic
szkolnych „Mega Misja”, którego organizatorem jest Fundacja Orange.
W Jubileuszowej XX edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej
„Kolędnicy-Wędrownicy” Komisja Konkursowa przyznała nagrodę uczennicy kl.6 Emilii Pisz w
kategorii praca przestrzenna. Natomiast Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w
Krasnem przyznał dodatkowo Nagrodę Dyrektora za pracę przestrzenną dla Zuzanny Skaby z kl.6.
W dniu 19 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbył się „Świąteczny Turniej Gier i Zabaw
Ruchowych” dla uczniów z klas 0-I, zorganizowany przez wychowawczynie świetlicy szkolnej.
W okresie od listopada do grudnia w naszej świetlicy trwał konkurs pt. „Mały Architekt”, polegający
na konstruowaniu budowli z klocków różnego rodzaju. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 19
grudnia, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci upominków i dyplomów.
W ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną, w naszej szkole odbył się uroczysty  apel.
Pod koniec listopada w naszej szkole został ogłoszony konkurs na najpiękniejszą kartkę
bożonarodzeniową. Nagrodzeni uczniowie to:

*Punkt Przedszkolny: Aleksandra Jaworska, Lena Ślusarska, Blanka Hodysz, wyróżnienie - Alicja
Joniec,
* Oddział "0": Iga Szczęch, Milena Kołacz,
* Klasa 2: Olaf Szura, Oliwia Kuk, Maja Sowa, wyróżnienie - Oliwia Kruczek,
* Klasa 3: Wiktoria Nowicka, Lena Kościółek, Natalia Rząsa,
* Klasa 4: Malwina Filip,
* Klasa 5a: wyróżnienie - Karolina Szczepańska,
* Klasa 5b: Julia Nowak, wyróżnienie - Borys Patrzyk,
* Klasa 6: wyróżnienie - Julia Żenczakowska,
* Klasa 7: Karolina Szura, Zuzanna Ślusarska.
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HOROSKOP SZKOLNY

Strzelec
22 XI - 21 XII 
Bardzo zdolny, bystry, gadatliwy, umie dyskutować, przekonywać, do szkoły chodzi z chęcią, lubi
konkursy i olimpiady, często je wygrywa.
Strzelce szybko się uczą, mają dobrą pamięć. Interesują się filozofią, religią, polityką, socjologią. Mają
dużo znajomych, lubią dyskutować na wszystkie tematy, wszędzie ich pełno. Zwykle są lubiane przez
nauczycieli, brak systematyczności w nauce i pracowitości zastępują elokwencją i umiejętnością
robienia dobrego wrażenia. Lubią rywalizację, konkursy, olimpiady, testy to dla nich nowe wyzwanie.
Również zawody sportowe wzbudzają w nich chęć do osiągania sukcesów, dają im możliwość
pokazania się, rywalizowania. Gorsze wyniki osiągają w nauce przedmiotów ścisłych, wymagających
systematycznej pracy i ugruntowanej wiedzy.
Ulubione przedmioty: geografia, religioznawstwo, język polski.
Wodnik
20 I - 18 II
Oryginalny i pomysłowy, wszystkich w szkole zna, lubi dyskutować i popisywać się wiedzą, nauka to
dla niego przyjemność.
Wodniki to istoty niezwykle ruchliwe, energiczne, żywiołowe. Z chęcią chodzą do szkoły, lubią ruch i
zmiany. Z łatwością uczą się przedmiotów humanistycznych, mają bujną wyobraźnię, czasem nawet
szalone pomysły. Lubią dyskutować, spierać się, popisywać oryginalnymi poglądami. Nauczyciele
zwykle starają się utemperować ich szaloną naturę, chociaż jest to ciężka praca. Wodniki lubią
przebywać wśród ludzi, w szkole znajdują wielu znajomych, czasem także wrogów. Nie unikają bowiem
konfliktów, a swojego zdania bronią do upadłego. Uczą się szybko, dużo czytają, śledzą nowinki
techniki. Interesują się informatyką, nowymi technologiami, ciekawostkami, wszystkim co intrygujące i
tajemnicze. Mają zmysł praktyczny, lubią majsterkować.
Ulubione przedmioty: język polski, historia, geografia, informatyka.
                                          SZKOLNA LIGA TENISOWA
     Dziewczęta:                                                               Chłopcy:
 40p- Julita Drabicka                                           37p - Mateusz Wilk
 34p- Martyna Maciołek                                       32p - Marcel Paśko
 29p- Patrycja Korcz                                           24p - Karol Bieniek
 24p- Kamila Krowiak                                        18p - Adam Bator
 23p- Karolina Szura                                          16p - Damien Karwat
 13p- Zuzanna Rabczak                                     16p -Szymon Tereeszkiewicz
 10p- Chruszcz Maja                                          13p - Kacper Kuk
 3p - Zuzanna Zimny                                           12p - Kacper Ślączka 
 1p - Sylwia Wróbel                                            7p - Szymon Rabczak
 1p - Pietryka Anna                                             3p- Rycko Jakub                           
 1p-Żurek Natalia                                                1p  - MaciejSzykaj
 1p- Waściszakowska Maria                            1p - Dominik Chyłek  
 Zagadka matematyczna
Wskaż 4 liczby takie, że ich suma:

bez pierwszej liczby –  wynosi 29
bez drugiej liczby – wynosi 26
bez trzeciej liczby –  wynosi 25 
bez czwartej liczby –  wynosi 22

Zespół red.: Julita Drabicka, Ania Pietryka 
Opiekun: J. Sitek
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	W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Bożonarodzeniowe ozdoby” dwoje uczniów: Cyprian Patrzyk z kl. II oraz Wiktoria Nowicka z kl. III otrzymało nagrody za wykonane bombki bożonarodzeniowe.
	Od września 2019 roku w naszej szkole kontynuowany jest program edukacyjny dla świetlic szkolnych „Mega Misja”, którego organizatorem jest Fundacja Orange.
	W Jubileuszowej XX edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy-Wędrownicy” Komisja Konkursowa przyznała nagrodę uczennicy kl.6 Emilii Pisz w kategorii praca przestrzenna. Natomiast Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem przyznał dodatkowo Nagrodę Dyrektora za pracę przestrzenną dla Zuzanny Skaby z kl.6.
	W dniu 19 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbył się „Świąteczny Turniej Gier i Zabaw Ruchowych” dla uczniów z klas 0-I, zorganizowany przez wychowawczynie świetlicy szkolnej.
	W okresie od listopada do grudnia w naszej świetlicy trwał konkurs pt. „Mały Architekt”, polegający na konstruowaniu budowli z klocków różnego rodzaju. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 19 grudnia, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci upominków i dyplomów.
	W ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną, w naszej szkole odbył się uroczysty  apel.
	Pod koniec listopada w naszej szkole został ogłoszony konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Nagrodzeni uczniowie to:
	*Punkt Przedszkolny: Aleksandra Jaworska, Lena Ślusarska, Blanka Hodysz, wyróżnienie - Alicja Joniec,
	* Oddział "0": Iga Szczęch, Milena Kołacz,
	* Klasa 2: Olaf Szura, Oliwia Kuk, Maja Sowa, wyróżnienie - Oliwia Kruczek,
	* Klasa 3: Wiktoria Nowicka, Lena Kościółek, Natalia Rząsa,
	* Klasa 4: Malwina Filip,
	* Klasa 5a: wyróżnienie - Karolina Szczepańska,
	* Klasa 5b: Julia Nowak, wyróżnienie - Borys Patrzyk,

	HOROSKOP SZKOLNY
	Strzelec
	Bardzo zdolny, bystry, gadatliwy, umie dyskutować, przekonywać, do szkoły chodzi z chęcią, lubi konkursy i olimpiady, często je wygrywa.
	Strzelce szybko się uczą, mają dobrą pamięć. Interesują się filozofią, religią, polityką, socjologią. Mają dużo znajomych, lubią dyskutować na wszystkie tematy, wszędzie ich pełno. Zwykle są lubiane przez nauczycieli, brak systematyczności w nauce i pracowitości zastępują elokwencją i umiejętnością robienia dobrego wrażenia. Lubią rywalizację, konkursy, olimpiady, testy to dla nich nowe wyzwanie. Również zawody sportowe wzbudzają w nich chęć do osiągania sukcesów, dają im możliwość pokazania się, rywalizowania. Gorsze wyniki osiągają w nauce przedmiotów ścisłych, wymagających systematycznej pracy i ugruntowanej wiedzy.
	Ulubione przedmioty: geografia, religioznawstwo, język polski.

	Wodnik
	Oryginalny i pomysłowy, wszystkich w szkole zna, lubi dyskutować i popisywać się wiedzą, nauka to dla niego przyjemność.
	Wodniki to istoty niezwykle ruchliwe, energiczne, żywiołowe. Z chęcią chodzą do szkoły, lubią ruch i zmiany. Z łatwością uczą się przedmiotów humanistycznych, mają bujną wyobraźnię, czasem nawet szalone pomysły. Lubią dyskutować, spierać się, popisywać oryginalnymi poglądami. Nauczyciele zwykle starają się utemperować ich szaloną naturę, chociaż jest to ciężka praca. Wodniki lubią przebywać wśród ludzi, w szkole znajdują wielu znajomych, czasem także wrogów. Nie unikają bowiem konfliktów, a swojego zdania bronią do upadłego. Uczą się szybko, dużo czytają, śledzą nowinki techniki. Interesują się informatyką, nowymi technologiami, ciekawostkami, wszystkim co intrygujące i tajemnicze. Mają zmysł praktyczny, lubią majsterkować.
	Ulubione przedmioty: język polski, historia, geografia, informatyka.
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