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"Jedyne czego się trzymam, to indywidualne podejście do sprawy"

Specjalnie dla gazetki przeprowadziłyśmy wywiad z nową polonistką, panią Hanną Bobek,
która od września rozpoczęła pracę w naszej szkole i objęła wychowawstwo w klasie

ósmej. Podczas rozmowy pytałyśmy panią Hanię o jej hobby, zainteresowania oraz wrażenia
po dwóch pierwszych miesiącach pracy w Zespole Szkół w Borecznie.

Dziennikarz: Czym, oprócz języka polskiego, Pani się interesuje?

Hanna Bobek: Jeżeli jest ładna pogoda jeżdżę motocyklem, uwielbiam wiatr we
włosach i muchy na zębach. Gdy przemierzam okoliczne łąki i pola moją
dwudziestoletnią WSK-ą przenoszę się w świat beztroski i lata dzieciństwa.
Zaraziłam swoją pasją mojego męża, z którym często podróżuję po Polsce
dwoma motocyklami, wtedy czuję, że żyje.

Dz.: Kim Pani chciała zostać, gdy była Pani w naszym wieku?

H.B.: Dopóki nie zachorowałam, rozwijałam talent i pasję sportową. Głównie
biegi, marzyłam o olimpiadzie.

Dz.: Jaka jest Pani ulubiona książka do której, może lubi Pani wracać?

H.B.: ,,Chata" William Paul Young oraz ,,Shantaram" Gregory David Roberts.

Dz.: Czy lubi Pani swoją pracę? Jeśli tak, to dlaczego?

H.B.: Mimo że od niedawna pracuję w szkole, od razu pokochałam tę pracę, co
więcej uważam, że to nie jest tylko moja praca, ale przede wszystkiem
realizacja pasji. W szkole, dzięki zaangażowaniu uczniów, czuję, że robię coś
pożytecznego.

Dz.: Jak rozmawia Pani z uczniami, żeby do nich dotrzeć i zrozumieć ich
świat?

H.B.: Trudno powiedzieć, nie znam żadnych złotych zasad na dotarcie do
uczniów. Jedyne czego się trzymam to indywidualne podejście do sprawy i
traktowanie każdego ucznia z osobna. Ile osób w danej klasie, tyle różnych
sytuacji, zarazem trudnych, a czasem przyjemnych.

Dz.: Czy gdzieś już Pani wcześniej
pracowała, przed przyjściem do
naszej szkoły?

H.B.: Długo by opowiadać, w
zawodzie nauczyciela to moja
pierwsza posada, a reszta niech
pozostanie moją słodką tajemnicą.

 Dziękujemy za rozmowę, również 
za to, że poświęciła nam Pani

 swój cenny czas.

                                        Przygotowały:
                                       Martyna Sostek
                                       Kinga Grochowska
                                       Kamila Mielniczek

Pani Hania i jej hobby Hanna B.
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Bieg po zwycięstwo?

Dnia 27 września 2018 roku odbyły się XIV Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa. Wzięło w nich udział ponad
dwustu zawodników. Byli to uczniowie ze szkół w Bartach, Dobrzykach, Zalewie, Miłomłynie, Idzbarku oraz w

Borecznie. W ten sposób Szkoła z Boreczna, gospodarz imprezy, propagowała sport wśród młodzieży, zdrowy tryb
życia oraz zasady fair play towarzyszące rywalizacji.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
Grupa starsza dziewcząt (klasa VII, VIII, IIIG):

I miejsce Dominika Zagrobelna
III miejsce Weronika Burlińska

Grupa starsza chłopców (klasa VII, VIII, IIIG):
I miejsce Kacper Szarecki

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
II miejsce BORECZNO grupa młodsza chłopców (klasa IV, V, VI)

I miejsce BORECZNO grupa starsza dziewcząt (klasa VII, VIII, IIIG)
I miejsce BORECZNO grupa starsza chłopców (klasa VII, VIII, IIIG)
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        "Hejtowanie ludzi przez internet jest
nienormalne"

      Hejt to mowa pełna nienawiści, pogardy,
uszczypliwości. Może być skierowany do konkretnej
osoby, przedstawiciela danego narodu, płci, koloru skóry,
do kogoś o innym światopoglądzie niż ten reprezentowany
przez hejtera. 

        Moim zdaniem hejtowanie ludzi przez Internet jest
nienormalne, zwyczajnie głupie i świadczy tylko o braku
odwagi osoby, która nie potrafi powiedzieć drugiemu
człowiekowi tego, co o nim myśli, prosto w oczy. Nie
wiem, co ludzie widzą śmiesznego w hejtowaniu innych. A
gdy ich samych to spotyka, to wtedy płaczą i przeżywają
psychiczny ból. 
        Hejt to nic innego jak obrażanie kogoś w sieci.
Wszyscy myślą, że jak się podadzą za kogoś innego niż są
w rzeczywistości, to nikt nie odkryje ich prawdziwej
tożsamości. Jeśli ktoś zaczyna kogoś wyzywać i poniżać,
to niech najpierw pomyśli o tym, co robi. Obrażanie
innych nie jest w porządku. Te osoby, które to robią,
powinny ponieść surowe konsekwencje.

        Rodzice nie wiedzą, co dziecko robi w Internecie,
ponieważ tego nie kontrolują. Później się dziwią, że ich
„ukochane” dzieci zdolne są do różnych okrucieństw. 
W dzisiejszych czasach hejt w Internecie spotyka wielu
ludzi. A moim zdaniem Internet jest dla porządnych 
i mądrych osób! Hejterzy dobrze się bawią, lecz nie
pomyślą, że osoba po drugiej stronie komputera może
przeżywać załamanie psychiczne, a nawet depresję.
Osoba, która jest poniżana, powinna zgłosić sprawę na
policję lub iść z tym do rodziców, pedagoga szkolnego,
zadzwonić na niebieską linię. Hejterzy powinni zostać
ukarani, np. poprzez zakaz korzystania z Internetu przez
określony czas.

        Nigdy się nie spotkałam z hejtem i nie chcę tego
przeżywać. Lepiej na portalach społecznościowych nie
przyjmować do znajomych osób, którym się nie ufa.
Pamiętajmy, nie krzywdźmy innych. Słowa mają ogromną
moc, mogą zniszczyć komuś życie. 
                                    
                                                                            Kamila M. VIII
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Polonistyczna nocka w szkole

       
 Długo uczniowie klasy VIII  będą wspominać swoją pierwszą noc, spędzoną w szkole – noc pełną wrażeń, atrakcji i niespodzianek.
W piątek 19 października 2018 roku, w Zespole Szkół w Borecznie, odbyła się „Polonistyczna nocka w szkole”. W zajęciach uczestniczyli
uczniowie klasy ósmej. Celem zajęć była przede wszystkim integracja zespołu klasowego z ich nową wychowawczynią Panią Hanną Bobek-
Kaśkiewicz oraz ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego i rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych
dziedzin języka polskiego. Edukacja polonistyczna przebiegała w niecodziennej formie, ponieważ wszelkiego rodzaju informacje klasa zdobywała,
wręcz pochłaniała poprzez różnego rodzaju zabawy i gry edukacyjne.
        Pierwszym punktem programu, tuż po skończeniu piątkowych lekcji, było przygotowanie miejsca noclegowego. Klasa ósma wraz z
opiekunami nocowała na sali gimnastycznej, toteż tam silni chłopcy porozkładali materace, a uczestnicy nocowania rozłożyli swoje rzeczy: kocyki,
śpiwory, poduszeczki, a nawet urocze misiaki do przytulania w nocy. Następnie wszyscy uczniowie i wychowawczyni podpisali kontrakt,
sporządzony wcześniej na godzinie wychowawczej, który zawierał zasady wzajemnego traktowania oraz prawa, zakazy  i obowiązki wszystkich
członków nocnej imprezy. Po wszelkich formalnościach i załatwieniu spraw organizacyjnych klasa wraz z wychowawczynią udała się pod wiejską
wiatę w Borecznie, znajdującą się nieopodal szkoły. Tam wszyscy wzięli udział w zabawach i grach integracyjnych, a później oczekiwali na obiad.
Tym razem wspólnym posiłkiem była zamówiona pizza, mimo, że chłodna i twarda, wszystkim bardzo smakowała.
Po posiłku nauczycielka rozpaliła ognisko, przy którym cała grupa odśpiewywała pieśni patriotyczne i trenowała wybrany utwór „Miasto 44” na
szkolny konkurs. Wychowawczyni była pod wrażeniem umiejętności całej grupy. Następnie, w ramach powtórzenia wiadomości z ostatnio
przerabianej lektury, uczniowie bawili się z nauczycielką i odpowiadali na pytania dotyczące treści „Małego Księcia”. Zabawa przyniosła wiele
śmiechu, a uczniem, który najlepiej pamiętał utwór okazał się Wojtek Mazanowski.
        Z biegiem czasu nawet przy ognisku robiło się zimno, więc klasa ósma udała się na salę gimnastyczną.  Tam rozpoczęli swój pobyt od
obejrzenia filmu pt. „Zemsta”, miała to być zapowiedź przed ich następną lekturą omawianą na lekcjach języka polskiego z Panią Hanią. Po filmie
nadszedł czas na kolejne konkurencje, zabawy, gry i rozmowy, które bardzo zintegrowały klasęósmą. Uczniowie nie tylko lepiej poznali się
nawzajem, ale również zżyli się ze swoją wychowawczynią, co było celem tego spotkania. Ponadto w ramach wielu rozgrywek o tematyce
polonistycznej, okazało się, że wielu uczniów klasy ósmej posiada nieprawdopodobny talent literacki i recytatorski, ponieważ mieli oni okazje
pochwalić się swoimi umiejętnościami w ramach jednej z konkurencji. Oczywiście nie zabrakło także sytej kolacji, która miała miejsce po
wieczornej toalecie. To uczennice klasy ósmej przygotowały ciasto według przepisu babci Zuzi Mariańskiej, a potem upiekły z niego przepyszne
gofry i podawały z różnymi dodatkami. W międzyczasie uczniowie nie mieli czasu na rozrabianie, psoty czy figle, bo wciąż chętnie uczestniczyli w
wielu zabawach. Na wytrwałych i nocnych marków czekała projekcja filmów na dobry sen. Uczniowie jednak byli pełni pozytywnej energii i ani
myśleli o materacu i ciepłym kocyku. Ostatnim punktem tej nocy było wspólne odczytanie fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,
uczynili to uczniowie klasy ósmej, którzy w zupełnie innym otoczeniu, bez stresu i dobrym nastroju wykazali się wysokim poziomem czytania.
        Na straży bezpieczeństwa czuwał Pan Piotr Przyczyna, któremu klasa ósma oraz ich wychowawczyni serdecznie dziękują za pomoc. Zdaniem
organizatora Pani Hani, „Polonistyczna nocka w szkole” odniosła sukces, ponieważ klasa jeszcze przed snem pytała o kolejne nocowanie, a
relacje między nią a klasą z pewnością odtąd będą owocne. Ponadto w ramach wielu zabaw edukacyjnych uczniowie wykazali duże
zainteresowanie językiem polskim, co bardzo cieszy.     
        W sobotni poranek uczniowie – nieco jeszcze zaspani po nocnych atrakcjach, ale bardzo zadowoleni – zjedli śniadanie, a następnie odbyli
poranny trening. Grali z wychowawczynią w piłkę siatkową, a później w zbijaka. Śmiechu było co nie miara.
Klasa ósma ma nadzieję, że być może zapoczątkowała nową tradycję w szkole i dzięki niej teraz każdy uczeń będzie miał możliwość poznać mury
tej placówki w ciekawej, nocnej atmosferze : )
 
Klasa VIII
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Listy do dorosłych

Jeśli piszesz "do szuflady" wiersze,
opowiadania, listy, to wyślij swoją
twórczość na adres redakcji gazetki:

    boreczno.gazeta@wp.pl

Jeśli swoją przygodę z pisaniem,
fotografią, technologią komputerową
chcesz zacząć z nami, zapraszamy na
spotkania koła dziennikarskiego w
piątki od 13.15 w sali komputerowej.

nn

   Natalia                                                                          Urowo, 16.09.2018r.

                                                      Szanowni Nauczyciele
         Piszę do Was list po to, byście zrozumieli, jak trudne jest bycie uczniem.
Uczniom nie jest dziś łatwo. Musimy pilnie się uczyć, odrabiać lekcje. Jeszcze
czasami muszę pomóc rodzicom. Ciężko zdążyć z tym wszystkim na czas.       
            Niektórych rzeczy często nie rozumiem, ale wstydzę się zapytać.
Chciałabym, żeby każdy uczeń mógł bez obaw poprosić nauczyciela o
dodatkowe wyjaśnienie. Nie chciałabym, żeby uczniowie ze starszych klas
zostawali na drugi rok, gdyż wszystko to, co było w naszej klasie dobrego,
legło w gruzach. Chętnie zamieniłabym książki na tablety. Marzy mi się więcej
lekcji na świeżym powietrzu. Przydałyby się zajęcia, takie jak jazda konna i
zajęcia z tańca. Za dużo, Drodzy Nauczyciele, zadajecie nam prac domowych.
Przez to nie mamy czasu, żeby rozwijać swoje zainteresowania. Na
zakończenie listu jeszcze raz proszę, żebyście byli dla nas wyrozumiali,
żebyśmy chodzili do szkoły z radością, a nie pod strachem.
       Mam nadzieję, że to, co napisałam, spotka się ze zrozumieniem, przecież
nie tak dawno sami byliście uczniami.
Pozdrawiam Was gorąco, Drodzy Nauczyciele.
                                                                                                               Natalia
                                                                                                      Uczennica klasy 6

Mateusz                                                                                                     Boreczno, 15.09.2018 r.

                                                            Drogi Panie Piotrze!
              Zdecydowałem się napisać do Pana ten list. Chcę przekonać Pana, że życie nastolatka
nie jest takie proste, jak się wydaje.
              Zawsze jak wracam od Pana z lekcji, jestem bardzo zmęczony i boli mnie ręka od
pisania. Zawsze tak dużo się uczymy i piszemy. Staram się systematycznie odrabiać prace
domowe, lecz nie zawsze mi się to udaje. Proszę Pana bardzo, żeby Pan zadawał mniej prac
domowych. Gdyby był Pan teraz w naszym wieku, to by Pan zrozumiał, jak trudno jest być
uczniem. Gdy rozmawiam z kolegą z ławki na temat lekcji, to Pan chce dzwonić do rodziców,
albo wstawiać ocenę niedostateczną. Zawsze jak wracam ze szkoły, to jestem zmęczony, a
zwłaszcza w poniedziałek i w piątek, bo mamy wtedy historię, a na historii dużo piszemy. Proszę
Pana, żeby Pan zrozumiał, że życie nastolatka nie jest takie proste, jak się wydaje. Cały tydzień
musimy wstawać o 7.00, a dopiero o 14.00 wracamy do domu. Gdy chcę wyjść wieczorem z
kolegami, to nie mogę, bo muszę iść wcześnie spać, żeby być wyspanym w szkole.
             Życie nastolatka nie jest takie proste jak się wydaje. Myślę, że dzięki temu listowi Pan to
zrozumie i będziemy już mniej pisali na lekcjach historii.

                                                                                                                       Z poważaniem 
                                                                                                                             Mateusz

Jeśli piszesz "do szuflady" wiersze,
opowiadania, listy, to wyślij swoją
twórczość na adres redakcji gazetki:
    boreczno.gazeta@wp.pl
Jeśli swoją przygodę z pisaniem,
fotografią, technologią komputerową
chcesz zacząć z nami, zapraszamy na
spotkania koła dziennikarskiego w
piątki od 13.15 w sali komputerowej.

nn



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 2 11/2018 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBoreczniak

Jakub                                                                                                                            Boreczno, dn. 5 października 2018r.

                                                                                     Droga Pani!
               Na wstępie mojego listu serdecznie Panią pozdrawiam. U mnie wszystko dobrze, jakoś się „kręci”. Powoli, ale
do przodu. Muszę stwierdzić, że wakacje to był dobry czas. Nie musiałem wstawać tak wcześnie. Pędzić do autokaru do
szkoły.Spacerowałem, leniuchowałem i odpoczywałem do woli.Tylko czemu wakacje tak krótko trwają? Bach i już do
szkoły, to już wrzesień. Wszystko to co dobre trwa krótko.Trudno, jakoś to trzeba przeżyć.
             Teraz trzeba rano wstawać i pędzić do szkoły.  Obowiązki i obowiązki. Dla nas, uczniów, to też próba. Uczymy
się po to, by później mieć łatwiej w życiu. Czasem mam tego już dosyć. Dopada mnie zmęczenie. Nie fizyczne, ale
psychiczne. Jestem wtedy zniechęcony i obojętny. Nagle zostaję uratowany przez ferie. Te dwa tygodnie dają mi trochę
odsapnąć i nabrać sił. Trzeba wytrwać do wakacji.
             Tato opowiadał, że gdy był w moim wieku, to nie mógł się doczekać końca szkoły. Marzył, by pójść do pracy i na
swoje mieszkanie. Nie myślał o tym, że będzie się martwić o pieniądze, opał na zimę, ubrania dla dziecka, kiedyś życie
było bardzo proste. Dlatego tata goni mnie i siostrę do nauki, byśmy mieli lżej. Czasem jest mi ciężko się uczyć, ale się
staram, jak mogę. Jestem dobrej myśli, że mi się uda wyrosnąć na porządnego człowieka.

                                                                                                                                                       Serdeczne pozdrowienia
                                                                                                                                                                     Jakub

Uczennica Zespołu Szkół w Borecznie                                                                                                     Boreczno, 02.10.2018r.
                                                                                 
                                                                                    Drodzy Nauczyciele!
                  Zdecydowałam się napisać do Was list. Chcę, żebyście zrozumieli, że życie ucznia nie jest wcale takie łatwe.
                  Jestem uczennicą szkoły w Borecznie. Chodzę do szóstej klasy. Dojeżdżam do szkoły sześć kilometrów
autobusem, więc wstaję wcześnie rano. Najfajniejsze są piątki, kiedy wracamy z Panem Czesiem do domu. Do szkoły
lubię chodzić, ale jak każdy uczeń mam lepsze i gorsze dni.
                   Proszę, zadawajcie nam mniej prac domowych, bo możemy za dużo czasu spędzać z rodziną.
Życie moje nie jest takie proste i łatwe. Dużo muszę się uczyć, aby nie mieć zaległości. Powinnam odrabiać prace
domowe i czytać lektury, pomagać w domu i zachowywać się nienagannie. Bywa tak, że jestem niegrzeczna, więc
proszę o zrozumienie. Jak ktoś z nauczycieli na mnie krzyknie, to bardzo mnie to stresuje i chce mi się płakać. Ale już
tak mam i proszę o cierpliwość, kiedyś z tego wyrosnę. Mam swoje zainteresowania, którym chciałabym poświęcać
więcej czasu. Lubię  tańczyć hip-hop, nagrywać i montować filmiki na musicale, jeździć rowerem i biegać na czas.
Chciałabym, żebyście byli zadowoleni z moich prac domowych i odpowiedzi ustnych. Podoba mi się, że mogę ufać
mojej Pani wychowawczyni i zwierzyć się zen swoich problemów oraz porozmawiać z nią na każdy temat. Dziękuję
Panu Dyrektorowi za zorganizowanie wycieczki dla naszej klasy za najlepszą średnią w szkole.
                   Cieszę się, że chodzę do szkoły w Borecznie. Dzięki Waszej pomocy i nauce wyrosnę na dobrego i
wykształconego człowieka.

                                                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                                                   Uczennica Szkoły w Borecznie
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Agata Kiłyk                                                                      Murawki, 16.09.2018r.

                                               Drodzy Nauczyciele!

    Zdecydowałam się napisać ten list, ponieważ myślę, iż zawarte w nim słowa
pozwolą zrozumieć Wam, że życie ucznia wcale nie jest proste.
    Życie ucznia to nie tylko zabawa, telewizja, komputer czy telefon. Mamy też
wiele obowiązków, np. odrabianie lekcji, nauka na sprawdzian, kartkówkę czy
test. Aby być wypoczętym na następny dzień nauki, musimy wcześnie chodzić
spać, co wiąże się, np. z brakiem oglądania programów i filmów po godzinie
20. Teraz czytanie, np. lektur, nie sprawia nam tyle przyjemności co w
późniejszym etapie naszego życia. Jednak musimy się z tym zmierzyć, co
czasami nie jest ani łatwe, ani przyjemne. A jednak czytamy!!! Piszemy
sprawozdania, opowiadania, rozprawki. Jedni nasi nauczyciele są mniej
wymagający, zaś inni znowu bardziej. Jedni marzą o samych dobrych
uczniach, pięknych zeszytach, ogromnej wiedzy, inni zaś jeszcze o makietach,
tablicach pomocniczych itp. I trzeba tym marzeniom-wymaganiom-sprostać.
Myślę, iż to wszystko jest wykonalne, ale zawsze pochłania nasz czas, którego
momentami nam brakuje.
    Ogólnie lubimy chodzić do szkoły. Tam nie tylko zdobywamy wiedzę, ale
przecież spotykamy się z kolegami i koleżankami, wymieniamy się
ploteczkami, nawiązujemy znajomości, otwieramy się na różne ciekawostki i
nowości. Czasami po prostu potrzebujemy oddechu od codzienności.
Uważamy, że fajnym i ciekawym sposobem na to może być wycieczka, biwak
czy dyskoteka.
    Myślę, iż tym listem, choć troszkę, przekonałam Państwa do tego, że nasze
życie nie jest takie łatwe i proste, jak większości się wydaje. 

 Z poważaniem 
 Agata Kiłyk

Klasa IV

Jestem uczennicą klasy czwartej.
Ostatnio na lekcjach języka polskiego
pani Hania omawiała z nami nasza
pierwszą lekturę pt. „Kajko i Kokosz.
Sztuka latania”. Tak naprawdę jest to
kolorowy komiks. Poznaliśmy nie
tylko ciekawą fabułę tego utworu, ale
również dowiedzieliśmy się, czym jest
komiks. W ramach przećwiczenia
naszych umiejętności i sprawdzenia
czy rozumiemy nowe pojęcie,
nauczycielka zadała nam wykonanie
komiksu, zawierającego ciekawą
przygodę. To była niesamowita
zabawa, staliśmy się autorami fajnych
dzieł.

Jak radzić sobie ze stresem?
Uczniowie klasy VI radzą:

1.Zamknij oczy i powiedź sobie trzy razy: "dam radę".
2.Zadzwoń do najlepszego przyjaciela i wyżal mu się, od tego go masz!
3.Weź dziesięć wdechów i wydechów.
4.Załóż pamiętnik, niech będzie powiernikiem twoich trosk.
5.Porozmawiaj z rodzicami, może oni wpadną na świetny pomysł, jak
rozładować stres, np. mama może zrobić ci czekoladę na gorąco, to zawsze
działa.
6.Wykrzycz swoje emocje, ale najpierw upewnij się, że sąsiadów nie ma w         
domu.
7.Posłuchaj twojej ulubionej muzyki.
8.Wyjdź z psem na długi spacer.
9.Zjedź  coś słodkiego, najlepiej dużo.
10.Obejrzyj śmieszny filmik i śmiej się tak długo, aż zabolą cię mięśnie twarzy!

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 2 11/2018 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBoreczniak

 - Gdzie... Gdzie ja jestem? - zapytał przerażony
nieznajomy.
- Spokojnie, tu nic ci nie grozi - powiedział
nastolatek. 
- Możesz mi powiedzieć, jak się nazywasz? -
zapytał Wiercik.
- Wacław, a ty?
- Nieważne.
Po czym Kuba uderzył Milczka jakąś cegłą w
głowę, rozebrał go i położył obok niego pustą
butelkę po winie znalezioną po drodze do szopki. 
- Teraz już wszystko rozumiem, to jest Wacław i
szedł na spotkanie z Klarą - pomyślał głośno
Wiercik.
Następnie ubrał się w szaty syna Rejenta i
poszedł spotkać się z Klarą. 
Gdy był już na miejscu, jego oczom ukazała się
znajomo wyglądająca kobieta. 
- Myślałem, że Klara będzie ładniejsza... -
mruknął pod nosem zawiedziony gimnazjalista,
podszedł nieco bliżej i nie mógł uwierzyć w to, co
zobaczył. 
- Pani Borkowska?! - krzyczał Kuba i przecierał
ze zdziwienia oczy.
-  Wierciński?! - Polonistka tym razem użyła
przepony i zaczęła wrzeszczeć tak głośno, że
usłyszeli ją wszyscy ludzie w zamku. 
Uczeń i nauczycielka nie mieli czasu na
wyjaśnienia, w jaki sposób się tu znaleźli,
ponieważ zauważyli biegnącego z bronią
Cześnika. Nie zastanawiając się, zaczęli biec w
stronę wehikułu, zabierając po drodze całą resztę
wesołej ekipy, zapominając oczywiście o
Grzegorzu. Wiercik nawet nie chciał wiedzieć, jaki
i dlaczego pani Kamila znalazła się na miejscu
Klary.
   Potem wszyscy wrócili do szkoły i śmiali się
wspólnie z dosyć nietypowego podsumowania
lektury.

Kuba W.

 
        Długa przerwa, w Zespole Szkół w Borecznie. Uczniowie klasy drugiej gimnazjum stoją
przed salą ze skwaszonymi minami. Za chwilę ma zacząć się lekcja języka polskiego, a na niej
sprawdzian ze znajomości treści lektury pt. "Zemsta" Aleksandra Fredry.
 - Ej... w ogóle ktoś to przeczytał? - zapytała Karolina.
 - Oczywiście. Ja, jak zawsze jestem przygotowany - z drwiną w głosie oznajmił Wojtek.
 - Ta, akurat. Może chociaż tym razem streszczenie przeczytałeś? - zaśmiała się z kolegi Zuzia.
 - Ja nawet nie mogłem spamiętać imion bohaterów - przyznał się Rudy.
I znów "genialny" Wiercik wpadł na pomysł, by przenieść się w czasie i doświadczalnie poznać
świat przedstawiony przez Fredrę. Wszyscy chętnie się zgodzili na tę propozycję, tylko Mateusz
miał pewne obiekcje:
 - Coś czuję, że to się może źle skończyć, bo jak trafimy na zły humor Cześnika, to nas pozabija.
... Zanim Mateusz skończył mówić, wszyscy pobiegli w stronę teleportera. Tym razem Gałązka
przywiązał Wiercika do krzesła i zakleił mu usta srebrną taśmą. 
- A teraz na poważnie... Jaką wbić datę? - zapytał Konrad.
Zapadła konsternacja. Nikt nie pomyślał o tym, by sprawdzić w jakich latach rozgrywała się akcja
komedii. 
- To chyba będzie wiek XVIII - z niepewnością w głosie mówiła Paulina.
- No to wbijam 17... i co dalej? - zapytał Kuba, ale już wcześniej naciskał jakieś guziki.
        Maszyna zatrzęsła się, zawarczała i cała grupa nastolatków wylądowała na deskach
pokładu. Drzwi otworzyły się i oczom uczniów ukazał się stary, nieco zniszczony zamek
położony nieopodal niewielkiej wsi. 
- Nie wierzę! Po raz pierwszy udało nam się bezbłędnie dotrzeć do wyznaczonego celu - z
entuzjazmem wykrzyczała Natalia. Szybkim tempem wszyscy ruszyli w kierunku budowli. Tuż
przed murami zamku można było usłyszeć następujące słowa: 
- "Hej, Gerwazy daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę" - wrzeszczał siedzący w oknie
podstarzały mężczyzna. 
- To pewnie Cześnik ma zły humor, chce strącić łeb swojemu sąsiadowi - wymądrzała się Ilona. 
- Mówiliście, że to komedia, a nie horror - piszczał przestraszony Dawid. 
Drugie okno gwałtownie zamknęło się. Część podróżników zobaczyła niewielką altankę i nie
mówiąc nic, uciekła, by się w niej schować. Ale Gałązka, Rudy i Daniel już stali przy murze z
młotami w ręku, naprawiali ceglaną ścianę. 
- Ale z was altruiści! Szkoda, że nie wiecie, że cała kłótnia toczy się właśnie o ten mur - znów
wiedzą z lektury zabłysnęła Karolina.
Chłopcy jeszcze bardziej się zaangażowali w pracę, myśląc, że w ten sposób pomogą bohaterom.
Wtedy na placu pojawił się komicznie wyglądający Papkin.
- O muszę go poznać! To mój idol! Idę zrobić sobie z nim zdjęcie - ucieszyła się Zuzia. 
- Ej, nie wiecie gdzie jest Borkowska? - zapytała Roksana. 
*W tym samym czasie:..*
- Już ja im pokażę - pomyślał zbulwersowany Kuba.
       Po czym uwolnił się i zerwał srebrną taśmę z ust, wyrywając swój "dziewiczy wąsik". Wyszedł z
wehikułu i dostrzegł jakiegoś młodego mężczyznę idącego w stronę altany. Wiercik zaczął biec w jego
stronę, chcąc zapytać się, kim jest. Mężczyzna widząc, nieznajomego szaleńca goniącego go, zaczął
uciekać tak szybko, że nie patrzył pod nogi, przez co przewrócił się i stracił przytomność. Kuba związał
go tym samym sznurem, którym skrępowali go koledzy i zaniósł młodego Milczka do pobliskiej szopki.

O tym, jak Kuba stracił swój dziewiczy wąsik, a Klara nie była taka ładna, jak myślał. 
Gimnazjaliści w świecie Fredry.
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„Kamienie na szaniec z udziałem klasy II gimnazjum”
"Kamienie na szaniec" z udziałem klasy II gimnazjum

       Wiercik znowu wpisał złą datę. Jesteśmy w centrum Warszawy w 1942 roku. Obok właśnie
przebiegł Tadeusz „Zośka” Zawadzki. Serio? „Kamienie na szaniec”? Serio?! Czyli druga wojna
światowa, no super! Wpadamy w coraz większe tarapaty! Na sto procent któryś z naszych
zdolnych gimnazjalistów zrobi coś głupiego, coś co popsuje akcję małego sabotażu lub jakiś
czołg. Trzeba pilnować chłopaków.
     Zaczęliśmy rozglądać się. Pani Borkowska oraz Ilona próbowały określić, w której części
Warszawy jesteśmy i w którym momencie powieści „Kamieni na szaniec”. Karolina krzyczała na
Kubę, ponieważ znów pomylił daty. Ostatnio wylądowaliśmy na obrzędzie dziadów. Co
następne? „Opowieść wigilijna”? Następne duchy? Ja chyba na zawał padnę. W dodatku
zgubiliśmy Grześka. Znając go, to albo przeszukuje groby na cmentarzu, albo rozmawia z
duchami lub siedzi na Facebooku. Ciekawe, czy tam ma zasięg… Mniejsza z tym.
Okazało się, że pani Kamila odkryła, gdzie jesteśmy. Wywnioskowała, że za chwilę rozpocznie
się jedna z ostatnich akcji małego sabotażu, ta z żółwiami. A więc my, jako bardzo pomocna oraz
uczynna klasa, postanowiliśmy pomóc Rudemu (Janowi Bytnarowi ) w tej akcji. Nim pani zdążyła
zaprotestować ruszyliśmy w miejsce, w którym był chłopak. Oczywiście perfekcyjnie
wiedzieliśmy, gdzie się znajdował… No ok, nie wiedzieliśmy, ale podejrzewaliśmy.
Po godzinie błądzenia w końcu dotarliśmy na miejsce. Zobaczyliśmy w oddali Rudego, który
próbował podkraść się bliżej Niemców, ale mu to nie wychodziło. Postanowiliśmy
interweniować.
      Posłaliśmy do Rudego naszego Kacpra. Miał on wytłumaczyć chłopakowi, kim jesteśmy i co
chcemy zrobić. Poszedł więc, a po chwili zobaczyliśmy jak obaj idą w naszą stronę.
Przedstawiliśmy się sobie, a następnie zaczęliśmy układać plan. Wyglądał on następująco:
najpierw mieliśmy rozejść się po placu i wmieszać w tłum przechodniów, potem Natalia, Kasia
oraz Roksana miały krzyczeć tak, jakby były czymś przerażone. Chłopaki powinni zacząć się bić,
a ja, Karolina, Mateusz i Kacper mieliśmy zagadywać SS-manów. Wreszcie ten niemiecki na coś
się przyda. W międzyczasie Rudy rysował na murach, witrynach sklepowych i gdzie się tylko
dało żółwie. A gdzie w tym wszystkim pani Borkowska? No cóż...Tak jakby zostawiliśmy ją obok
teleportera. Jeżeli nas szuka, to niedługo pewnie tu będzie. I będziemy mieli kłopoty… Ale
pewnie po prostu wróciła do domu i nas tu zostawiła. W sumie nie zdziwiłabym się. Nauczyciele
są nieprzewidywalni.
       Rozpoczęliśmy akcję. Wiercik nazwał ją dość śmiesznie, ale wolałabym nie powtarzać tych
słów. Na początku wszystko szło gładko i według planu. No właśnie. Na początku. W momencie,
gdy Rudy już kończył rysować swoje arcydzieło, na plac wpadła zła pani Borkowska. Hmm… Zła
to chyba mało powiedziane. Ona była wściekła. Zmierzyła nas wszystkich wzrokiem. Gdyby
potrafiła, to strzelałaby w nas piorunami. I wtedy krzyknęła:
- Wszyscy do teleportera! Szybko! I nie ma żadnego: „Ale proszę pani”! Jeżeli za chwilę nie
będziecie w tym głupim urządzeniu, to was tu zostawię!
Niemcy na początku nie wiedzieli, co się dzieje, lecz po chwili, dosłownie w ułamku sekundy,
uciekli. No cóż, chyba przestraszyli się pani Kamili.
- Dziękuję pani -krzyknął z drugiego końca placu uśmiechnięty Janek. - Dzięki temu, że pani
krzyczała, tamci uciekli. Mam teraz wolną drogę.
- Nie ma za co - powiedziała już łagodniej pani polonistka.
-Wam też dziękuję za pomoc- zwrócił się do nas i wrócił do rysowania. A my ruszyliśmy ze
spuszczonymi głowami do teleportera.
     Nie mam pojęcia, kto znów dopuścił Wiercika do wpisywania daty, no ale tym razem Karolina
go pilnowała, byśmy dostali się ponownie na obrzęd dziadów. Musimy w końcu odzyskać
Grześka. Rozsiedliśmy się wygodnie w teleporterze. I wtedy Karolina krzyknęła:
-Wiercik, idioto! To nie ten rok!
Znowu to samo, pomyślałam i uderzyłam głową w ścianę. Opuściliśmy wehikuł czasu. Od razu
rozpoznałam scenografie. Zima, wiek XIX, Londyn. O nie.
- Czy to „Opowieść wigilijna”?- zapytał Konrad.
- Niestety tak. Czekają nas następne duchy- powiedziałam drżącym głosem, a reszta klasy
jęknęła przestraszona.
Moje słowa potwierdził zbliżający się w naszą stronę Ebenezer Scrooge.

Zuzanna K.
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Początkujące talenty

Grzegorz K.

     "W kilka dni później widziano Skawińskiego na pokładzie statku
idącego z Aspinwall do New Yorku. (...) Na nowe zaś drogi życia miał
także na piersiach książkę, która od czasu do czasu przyciskał ręką,
jakby w obawie, by mu i ona nie zginęła..." Jak potoczyły sie losy
Skawińskiego?

         Skawiński siedział wpatrzony w swoją książkę. W jego oczach było
wyraźnie widać łzy, ponieważ bardzo tęsknił za swoją ojczyzną. Rozmyślał, co
pocznie, gdy dopłynie do Nowego Jorku. Czy życie mu się ułoży? Czy znów
będzie podróżował bez celu? Statek płynął jeszcze przez kilka godzin, aż w
końcu zacumował w porcie i nieszczęśnik opuścił pokład wraz ze swoją
książką i małą walizką. Skawiński stanął na ziemi i rozejrzał się wokoło. Ujrzał
on wielkie miasto, które dawało ludziom możliwość rozwoju. W jednej chwili na
twarzy powstańca zagościł uśmiech, lecz po kilku sekundach znikł. Męczennik
chodził po rozświetlonych ulicach do późnej nocy. W jednej uliczce znalazł
małą chatkę. Wyglądała na opuszczoną, więc Skawiński postanowił tam
przenocować. Gdy wszedł do środka, zobaczył śpiącą w fotelu starszą.
Wystraszony natychmiast chciał opuścić cudzy dom, ale usłyszał prośbę:
- Zostań, starcze.
Tułacz odwrócił się w stronę kobiety i zobaczył, że się przebudziła.
-Kim jesteś?- apytała starsza pani.
-Skawiński jestem - rzekł bez wahania.
-Jak się tutaj znalazłeś?- zapytała znów babcia.
-Przypłynąłem tutaj z Aspinwall, ponieważ straciłem tam pracę.
Staruszka uśmiechnęła się do byłego latarnika i pozwoliła mu zostać na dłużej.
Rano, gdy starzec się obudził, zobaczył panią krzątającą się w kuchni i robiącą
śniadanie. Uśmiechnął się do niej i podziękował za gościnę. Przy jedzeniu
starcy dużo rozmawiali i się śmiali. Okazało się, że pani Aniela, bo tak miała na
imię kobieta, też musiała wyjechać z Polski. Przyjaciele rozmyślali, co mogliby
zrobić, żeby zarobić trochę pieniędzy i wrócić do ukochanej ojczyzny. W końcu
wpadli na pomysł, że napiszą krótką notatkę o swoim dotychczasowym życiu i
o tym, że chcieliby wrócić do rodzinnego kraju. Wywiesili kartkę i usiedli obok
niej. Ku ich zdziwieniu co trzecia, czwarta osoba wrzucała kilka monet do
koszyczka. Pod koniec dnia polscy emigranci wrócili do chaty i przeliczyli
swoje pieniądze. Było ich dużo, lecz wciąż za mało, żeby oboje mogli wrócić
do Polski. Następnego dnia starcy zrobili dokładnie to samo i po kilku
godzinach szybko wrócili spakować swój skromny dorobek, ponieważ już mieli
pełną sumę na bilety do ojczyzny. Spakowani, najszybciej jak mogli, poszli do
portu. Na szczęście kolejnego dnia rano był już kurs do Europy. Nasi
bohaterowie postanowili, że nie ma na co czekać i kupili bilety w jedną stronę.
Rano kapitan statku wydał okrzyk, że odpływają. Pani Aniela i Skawiński nie
spali całą noc, tak bardzo byli podekscytowani, że w końcu zobaczą kraj lat
dziecinnych. Latarnik płynął całą długą drogę z uśmiechem na twarzy. Gdy
oboje z Anielą dotarli na miejsce, pożegnali się, a były powstaniec
podziękował towarzyszce podróży za to, że pomogła mu podjąć decyzję o
powrocie do ukochanej Polski.

Skawiński swoje ostatnie dni życia
spędził na upajaniu się pięknem
ukochanej ojczyzny. Gdy powoli
odchodził z tego świata, czuł się w
końcu szczęśliwy i spełniony, a
książka, w której zaczytał się w
Aspinwall, towarzyszyła starcowi w
ostatnich chwilach jego życia. Umierał
ze słowami na ustach: 
        „Tymczasem przenoś 
        moją duszę utęsknioną
     Do tych pagórków leśnych, 
         do tych łąk zielonych,
       Szeroko nad błękitnym 
     Niemnem rozciągnionych”

Martyna W.

Klasa VIIa
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"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie?”
Czyli pojedynek na opowiadania

Klasa VIIa VS. VIIb

        

       Piątek - koniec tygodnia - a Wronuś znowu wylądował na dywaniku u pana dyrektora.
Spuścił głowę i jednym uchem słuchał ”kazania” pedagoga, a drugim uchem wyłapywał dźwięki
dobiegające z sekretariatu. Zwrócił też uwagę na kamery z monitoringu. Na jednej z nich,
dokładnie odtwarzającej obraz z sali nr 3, zobaczył dziwną maszynę wielkich rozmiarów, z której
promieniowało jasne światło. Po opuszczeniu sekretariatu zaintrygowany chłopiec popędził co
sił w nogach, potrącając jakiegoś pierwszoklasistę, do kolegów z klasy, by opowiedzieć im o
tym, co zobaczył na kamerach.
- Musimy to sprawdzić- powiedział z niedowierzaniem Wiktor.
       Okazało się, że pan Robert przez roztargnienie, co często mu się zdarza, znów zostawił
otwartą salę
- Zobaczcie, Wronuś nie kłamał! Tu stoi jakaś dziwna maszyna - podskoczył  z radości nasz
klasowy Basia, czyli Bartek.
       Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Karolek siedział już we wnętrzu wehikułu i klikał we
wszystkie dostępne na panelu guziki. Nagle maszyna zaczęła trząść się, wirować i dziwnie
brzęczeć. Po sekundzie zatrzymała się i wrota otworzyły się. Oczom uczniów ukazał się
nietypowy widok. Stali pośrodku opuszczonego, mrocznego cmentarza.
- Coś ty, idioto, najlepszego narobił - wrzeszczał na kolegę Kuba.
- Ej, uspokójcie się - próbowała interweniować Emilka.
Chłopcy prawie chwycili się za łby, gdy Szymon w oddali zobaczył grupę dziwnie ubranych ludzi
z pochodniami w ręku. Uczniowie wmieszali się w tłum i weszli do przycmentarnej kaplicy.
- Ale wyżerka - ucieszył się Filip, który już zajadał pączki.
- Zostaw to! To przecież na ucztę dziadów - znajomością lektury wykazała się Wiktoria.
- Wiem już, gdzie jesteśmy - kontynuowała swoje mądrości Jobczykowa.
 - To niemożliwe - ze łzami w oczach i przerażeniem na twarzy łkał Rusek.
Nagle w pomieszczeniu zapanował mrok. Do zabranych wokół trumny przemówił kapłan:
- „Czyśćcowe duszeczki! (…) Każda spieszcie do gromady! (…) Oto obchodzimy Dziady”.
- Bez kitu! Ale akcja - podśmiewywał się Konrad!
 Nagle nad głowami zebranych pojawiły się dwie anielskie postacie.
 - Ja wiem, kto to jest - przemówił zachwycony Wiktor. - To przecież Józio i Frózia.
- Ty baranie jeden, sam jesteś Frózia. Kiedy zrozumiesz, że bohaterka miała na imię Rózia? -
upominała kolegę Oliwia.
         Przybyłe duchy żaliły się na swój los, że nie mogą być szczęśliwe, bo za życie nie doznały
bólu i cierpienia.
- „Kto nie doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie” - zakrzyknęli chórem
uczniowie klasy siódmej „b”.  
         Guślarz nie mógł znieść hałasu i zbyt wielu gapiów, rozkazał zatem gawiedzi, by
wyprowadziła intruzów.
- Spoko, sami mieliśmy wyjść, zanim zjawi się tu ten opętany, przerażający właściciel wsi w
otoczeniu nocnych ptaków - szarpała się z wieśniakiem Dominika.
Gdy wszyscy uczniowie znaleźli się już na, zewnątrz, to Filip wyjął z tajemniczego worka pączki,
jagódki, ciastka i mleko.
- No co? Miało się zmarnować?
Nastolatkowie z pełnymi brzuchami i uśmiechem na twarzy udali się do telepoltera.
 - Tak to ja się mogę edukować - stwierdzili Michał z Oliwką.

         Okazało się, że uczniowie wylądowali z powrotem w Borecznie. W szkole nadal trwała
przerwa, a za chwilę miała rozpocząć się lekcja języka polskiego, a na niej kartkówka ze
znajomości treści lektury pt. „Dziady” cz.2.
                                                                                                                                           Klasa VIIb

Widmo Złego Pana

Guślarz i Starzec

Kamila B.

Kamila B.
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        Magiczna szafa w sali polonistycznej pokryła się grubą warstwą
kurzu. Ostatnio uczniowie klasy 7a korzystali z niej trzy lata temu.
Jednak po przygodzie w Narnii, gdy Chrzanek zjadł Białej Czarownicy
całe ptasie mleczko, a ta chciała wszystkich uczniów zamienić w
posągi, odechciało się klasie podróży w czasie. Jednak pani Borkowska
zapowiedziała sprawdzian ze znajomości treści "Dziadów" Adama
Mickiewicza. Pierwszy na pomysł przeniesienia się do przycmentarnej
kaplicy wpadł Wojtek. Inni oczywiście podchwycili tę myśl i ochoczo
ruszyli w stronę magicznej szafy. 
- Ej, nie pchaj się tak. Ktoś depcze mi po piętach- narzekała, jak zwykle,
Angelika.
Już po chwili wszyscy uczniowie znaleźli się na cmentarzu. W oddali
zobaczyli zbliżający się motłoch. Ludzie  ubrani byli w ciemne szaty, w
dłoniach dzierżyli pochodnie i widły.
- Wmieszajmy się w tłum, zobaczymy dokąd ci wieśniacy idą -
zaproponowała Wiktoria.
Już po chwili cała klasa znalazła się w kaplicy. Wokół panował
tajemniczy nastrój i nieprzyjemny zapach.
- "Zamknijcie drzwi od kaplicy/ I stańcie dokoła truny"- rozkazał
Guślarz.
W tym czasie Ajper przyuważył pączki i ciasteczka, którymi oczywiście
się poczęstował.
- Chce ktoś?- zapytał stojących przy nim Bartka i Kornela. 
Na szczęście Klaudia zdążyła interweniować.
- Co wy wyrabiacie, bałwany jedne! Przecież to wszystko zostało
przygotowane na obrzęd dziadów!
Nagle rozbrzmiały słowa chóru:
- „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,/ Co to będzie, co to będzie?"
- Ja wiem, kto się teraz pojawi!- z dumą, co najmniej jakby odkrył
Amerykę, oznajmił Jarek.
         

Nie skończył jeszcze mówić, a kapłan zaczął wzywać czyśćcowe
duszeczki.W górze zahuczało, zawirowało i oczom zebranych ukazały się
dwie anielskie postacie.
- To Józio i Rózia, dzieci, które będą prosiły o dwa ziarnka gorczyc- tym
razem perfekcyjną znajomością lektury pochwalił się Wojtek. I faktycznie,
dzieci skarżyły się na doskwierającą im nudę i zbyt kolorowe, szczęśliwe
życie. Duszyczki przestrzegły zgromadzonych:
- „Kto nie doznał goryczy ni razu/ Ten nie dozna słodyczy w niebie".
Aniołki otrzymały dwa ziarnka gorczycy i zniknęły w powietrzu. Guślarz i
starzec zaczęli odprawiać kolejne czary. Tym razem za oknem dało się
spostrzec przerażającą zjawę. Z jej oczu ciskały się pioruny, włosy były
rozczochrane, a blade lico pokrywały liczne blizny i rany.
- Bo zaraz zemdleję, w życiu się tak nie bałem, to nie dzieje się naprawdę-
piszczał ze strachu Krystian.
- Lepiej się stąd wynośmy, zanim ta zjawa zacznie strzelać piorunami-
zaproponowała Julka, która już przeciskała się między wieśniakami w
kierunku drzwi. 
- Ja chcę to zobaczyć do końca- mówił nieustraszony Kornel.
Widmo zaczęło opowiadać o swoim ziemskim życiu. Okazało się, że owa
zjawa to duch zmarłego trzy lata wcześniej właściciela wsi. Jednak człowiek
ten był podły i okrutny dla swoich poddanych. Sowa opowiedziała
zgromadzonym o tym, jak zmora nie udzieliła jej i jej maleńkiemu dziecku
schronienia w mroźną, wigilijną noc. Widmo Złego Pana zrozumiało swój
błąd, ale dla niego było już za późno. Pragnęło ono jedynie dostać się do
piekła i skończyć swą ziemską tułaczkę. By przestrzec innych ludzi duch
wygłosił naukę, a właściwie, zanim zaczął mówić, zrobiła to za niego
Patrycja:
- „Bo kto nie był ni razu człowiekiem/ Temu człowiek nic nie pomoże".
Chór powtórzył słowa naszej koleżanki, a Guślarz znów dosypał do ognia
garść kądzieli i zaczął wzywać pośrednie duchy.
- Jak dla mnie tych wrażeń na dziś wystarczy- zakrzyknął Dominik i za nim
ktoś zdążył zaprotestować, wybiegł z kaplicy. Pozostali uczniowie ruszyli w
ślad za nim.
             Znów w szafie zrobił się ścisk, ktoś skrobał Angelice marchewki.
- Już nigdy tam nie wrócę- powiedział Dominik
- Ja też już nigdy nie wejdę do tej szafy- dodał Krystian.
Ale, czy na pewno nikt już do niej nie wejdzie? O tym przekonamy się już
niebawem...

Klasa VIIa i VIIb

"Magiczna szafa w sali polonistycznej pokryła się grubą warstwą kurzu..." Tak zaczyna się
opowiadanie klasy VIIa

Kamila B.
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        Nastała jesień. Uczniowie klasy szóstej stali się ospali
i leniwi. Nikomu nie chciało się uczyć ani czytać lektur.
Niestety, pani Borkowska nie znała litości i zapowiedziała
sprawdzian za znajomości treści lektury pt. ,, Baśniobór ".
Sprytna Wiktoria wpadła na pomysł, że zamiast męczyć
się z czytaniem książki, lepiej wyruszyć w podróż do
Baśnioboru i zobaczyć świat opisany przez Brandona
Mulla na własne oczy.
    W czwartek na długiej przerwie szóstoklasiści wpadli do
klasy polonistycznej i Kuba pierwszy zasiadł na
magicznym krześle.
- Chcę znaleźć się wraz z przyjaciółmi w Baśnioborze-
wypowiedział życzenie, zanim Natalka zdążyła
zaprotestować.
- Coś ty, oszalałeś przecież ta wyprawa jest bardzo
niebezpieczna. Od razu widać, że nie przeczytałeś lektury-
wymądrzała się zawsze roztropna Majówna.
- Nie chcę wpaść w łapy Bachumata- ostrzegała Hania, ale
było już za późno.
Uczniowie wylądowali w środku lasu nieopodal małej,
drewnianej, porośniętej bluszczem, podejrzanej chatki.
Zanim ktoś przemówił, Marcin stał obok domku i
kamieniem wbijał sterczące w deskach gwoździe. Nagle z
głębi ciemnego, cuchnącego pomieszczenia dało się
słyszeć głos:
- Zapraszam do środka moich przemiłych gości.
- Ej, chłopaki, chodźcie tu, jakaś staruszka nas woła.
Pewnie ma dla nas mnóstwo słodyczy.
- Nie uczyli Cię, baranie jeden, że nie wolno przyjmować
jedzenia od obcych?- zrzędziła jak zwykle Agata.

Mimo ostrzeżeń wszyscy uczniowie klasy szóstej znaleźli
się w chatce wiedźmy. Gdy zobaczyli starą kobietę
obgryzającą węzły, ciarki przeszły im po plecach. Jasne
stało się, oczywiście nie dla wszystkich, że ta kobieta to
Muriel, zła czarownica.
-Włóż rękę do skrzynki i wyjmij sobie nagrodę, chłopcze-
zwróciła się z prośbą do stojącego najbliżej Łukasza.
Na szczęście nie lada refleksem wykazał się Wojtek, który
złapał kolegę za rękę i pociągnął do wyjścia. Wszyscy
postąpili w ślad za uciekinierami i pędzili co sił w nogach
do miejsca, w którym porzucili czerwone krzesło. Okazało
się jednak, że brakuje jednego ucznia. Wszyscy zaczęli
nawoływać Mateusza, który wyłonił się zza jagodowych
krzewów. Chłopiec trzymał w ręku miskę pełną mleka.
- Nie uwierzycie jaką miałem fantastyczną przygodę.
Doiłem olbrzymią krowę, była tak wielka, że ledwie
mieściła się w stodole- opowiadał podekscytowany
szóstoklasista.
-Wiemy, wiemy- chórem zakrzyknęły dziewczynki.
        Tym razem na krześle zasiadł Hubert. Wypowiedział
życzenie i cała klasa wróciła do realnego świata,
konkretnie do sali lekcyjnej nr 2.

"Baśniobór"Muriel

Nie uwierzycie, jaką miałem fantastyczną przygodę... Doiłem olbrzymią krowę!!!

Uczniowie klasy VI?
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Czytamy od najmłodszych lat!

       
  W ramach popularyzacji czytelnictwa w naszej szkole, nawet najmłodsi
oswajają się z książką. Okazuje się, że podczas zajęć świetlicowych uczniowie
klas I-III bardzo chętnie oddali się lekturze wiersza. Tym razem poznali zasady
dobrego zachowania, dowiedzieli się, że warto słowem, a nie przemocą zdobyć
uznanie i odnieść sukces, a wszystko to za sprawą utworu Wiery
Badalskiej,  "Przepraszam smoku".

Przyzwyczaić się do czytania książek –
to zbudować sobie schron

przed większością przykrości
 życia codziennego. 

William Somerset Maugham

          Zajęcia zorganizowane przez Panią Iwonę Bartoszewską oraz Hannę
Bobek odbyły się w poniedziałek 15 października 2018 roku, po przeczytaniu
wiersza dzieci chętnie odpowiadały na pytania dotyczące lektury. Ustnie
wymieniły zasady dobrego zachowania, zarówno te zawarte w słowach
wiersza, ale także takie, którymi same posługują się na co dzień,
Zwieńczeniem tej wspólnej zabawy ze słowem są śliczne ilustracje wykonane
przez dzieci. Obrazują one smoka, głównego bohatera czytanego utworu.
Okazuje się, że czasem zwykły wiersz może zainteresować uczniów bardziej
niż niejeden kolorowy film.

Pani Hanna B.
Pani Iwona B.

Smok

SmokSmok Smok

"Grzecznie rozmawiał z każdym, 
słów brzydkich nie używał, 
mile widzianym gościem 
na zamku króla bywał..."

.

.. .
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Mogę być każdym, ale chciałbym zostać
polonistą, żeby wygryźć panią Borkowską z
pracy. ~Kuba W.

Generalnie chciałbym zostać wojskowym,
dlatego idę do liceum, które znajduje się w
Olsztynie i zwą je „Fenix” lub do szkoły
znajdującej się w mieście zwanym Ostródą, a
szkołę tę nazywają „Ekonomem”. ~Kacper G.

Ja i Agata chcemy zostać weterynarzami, ale
nie wiemy jeszcze, do jakiej szkoły iść...~
Zuzanna M., Agata J.

Chciałabym zostać w przyszłości
piosenkarką i chciałabym chodzić do Iławy do
Szkoły im. Konstytucji 3 Maja. ~Martyna S.

Najbardziej chciałbym zostać w przyszłości
mechanikiem samochodowym i chciałbym
uczyć się w w szkole w Ostródzie w
„Rolniku”. ~Kacper Sz.

Kopać rowy. ~Mateusz L.

 

To tylko kilka z wielu wypowiedzi uczniów.
Smutny jest fakt, że aż 1/3 z respondentów

nie wiedziała, kim chcą zostać w przyszłości i
gdzie się uczyć...

Emilia M.
Konrad L.

Zapytaliśmy uczniów klasy VIII i III gimnazjum, kim chcieliby zostać w
przyszłości i do jakiej szkoły chcieliby uczęszczać... 

Oto ich odpowiedzi:
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Na jesienną chandrę najlepsza książka!

"Baśniobór"- Brandon Mull
Rodzeństwo przyjechało do dziadków

Sorensonów. Zostało przywitane długą listą
zakazów. Okazało się że dziadek pełni bardzo

ważną funkcję w Baśnioborze, gdzie żyją
przedziwne magiczne istoty. Dzieci złamały

zakaz i poszły do zaczarowanego lasu.
Konsekwencjami tego zachowania było

uwolnienie złych mocy. Kendrze przyjdzie
uczynić coś, czego zawsze się obawiała. To
dopiero początek mrożących krew w żyłach

przygód. W tej książce znajdziecie ich więcej.
 "Zaufaj mi, jeszcze tu wrócisz".

"Kwiaty na poddaszu'' Virginia Cleo Andrews
Szczęśliwą z pozoru rodzinę Dollangangerów

spotyka tragedia - w wypadku
samochodowym ginie ojciec. Matka z

czwórką dzieci zostaje bez środków do życia i
wraca do swego rodzinnego domu. Niezwykle

bogaci rodzice mieszkający w ogromnej
posiadłości, wyrzekli się córki z powodu jej

małżeństwa z bliskim krewnym, a narodzone
z tego związku dzieci uważają za przeklęte. W

tajemnicy przed dziadkiem rodzeństwo
zostaje umieszczone na poddaszu, którego
nigdy nie opuszcza. Dzieci żyją w ciągłym

strachu, a odkrycie, jakiego dokonuje
najstarszy brat, stawia rodzeństwo w obliczu

nieuniknionej katastrofy.
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"Złodziejka książek"- Marcus Zusak

Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas
pogrzebu młodszego brata. To dzięki „Podręcznikowi

grabarza” uczy się czytać i odkrywa moc słów. Później
przyjdzie czas na kolejne książki: płonące na stosach

nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza i wreszcie
te własnoręcznie napisane… Ale Liesel żyje w

niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybrana rodzina
udziela schronienia Żydowi, świat dziewczynki zmienia się

na zawsze…

,,Kamienie na szaniec" - Aleksander Kamiński 
 Książka opowiada o trzech przyjaciołach - Janie (Rudym)
Bytnarze, Aleksie (Alku) Dawidowskim i Tadeuszu (Zośce)

Zawadzkim, którzy kończą warszawskie liceum im. S.
Batorego. Są wakacje 1939 roku, chłopcy z

podekscytowaniem szykują się na górską wycieczkę.
Wszyscy należą do 23. Warszawskiej Drużny Harcerskiej.

Istnieją pogłoski o wojnie, która, niestety, wybucha 1
września. W Warszawie okupowanej przez Niemców

młodzieńcy prowadzą walkę konspiracyjną w ramach
Małego Sabotażu. Mimo tego, iż jest to lektura, to czyta się

ją naprawdę szybko! A poza tym, w tym roku mamy 100-
lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, więc

wypadałoby znać jej treść!
Recenzje: I. Zagrobelna i W. Dąbkowska

Love, Rosie Cecelia Ahern 
   Czytelnik przez całą lekturę zastanawia się czy z tego

będzie coś więcej, niż tylko przyjaźń? Czy warto czekać na
prawdziwą miłość?

    Książka jest bardzo wzruszająca, ciepła i idealna na
jesienne wieczory.

    Główni bohaterzy, Rosie i Alex, od dzieciństwa są
nierozłączni, jednak chłopak wyjeżdża do Irlandii z

rodzicami i zostawia swoją przyjaciółkę. Pozostaje im
jedynie kontakt przez pisanie do siebie listów. Przez całe

życie zastanawiają się, czy ich losy potoczyłyby się
inaczej, gdyby chłopak nie opuścił kraju. 
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Kącik kulinarny

Jabłecznik Zupa krem

Na jesienne wieczory
rozgrzewająca i pyszna

zupa-krem z dyni
Składniki:

1 dynia
odrobina masła lub oliwy

garść włoszczyzny w słupkach
1 duża cebula

2 ząbki czosnku
1 łyżeczka kurkumy w proszku

½  łyżeczki imbiru w proszku lub szczypta świeżego startego imbiru
 sól i pieprz czarny do smaku

1 szklanka bulionu
½ szklanki mleczka kokosowego

Wykonanie:
1.  Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ pokroić w kostkę.
2.  Na maśle lub oliwie zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz

obrany i pokrojony na plasterki czosnek, dodać włoszczyznę i
podsmażyć.

3.  Do garnka wlać bulion i wrzucić do niego pokrojoną dynię i
podsmażone warzywa, dodać przyprawy: kurkumę, imbir, sól i pieprz i

gotować do miękkości.
4.  Zmiksować blenderem.

5.  Dodać mleczko kokosowe.
6.  Gorące nalewać do miseczek, można dodać uprażone nasiona dyni i

słonecznika.

Składniki:
-380 g mąki pszennej

-0,5 szklanki cukru pudru
-250 g miękkiego masła
-4 żółtka lub 3 całe jaja

-1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
-1 opakowanie cukru wanilinowego

-2 kg jabłek lub duży słoik, a nawet 1,5 słoika jabłek prażonych

  Sposób wykonania:
Składniki na ciasto wyrób tak, aby powstała kula. Ciasto podziel na
dwie części – 60 % i 40%, tę mniejszą część zawiń w folię, włóż do

zamrażarki na pół godziny. Większą zaś rozwałkuj i obklej nią
prostokątną formę do ciasta wyłożoną papierem do pieczenia . Jeśli

ciasto będzie się kleiło do rąk, to po prostu nie wałkuj, ale bezstresowo
wylep ręcznie i już. Jeśli korzystasz z jabłek, to je umyj, obierz i pokrój

w kostkę. Przesmaż w rondlu z odrobiną wody lub bez, zależy od jabłek
i cynamonu. Smaż około 20 minut, jeśli jabłka są kwaśne, dodaj cukru
do smaku. Wychłodź jabłka. Jeśli zrobisz jabłka dzień wcześniej to...

nawet lepiej. Wychłodzone wyłóż na niepodpieczony spód, jeśli chcesz,
podpiecz go 10 minut, ale nie jest to konieczne. Możesz podsypać spód

odrobiną bułki tartej. Wyrównaj jabłka i zetrzyj na nie, na dużych
oczkach, ciasto z zamrażarki. Piecz w nagrzanym do 185 stopni
piekarniku około 50 minut tak, aby wierzch pięknie się zezłocił.

Smacznego !

Roksana G.
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Mam nietypowe hobby jak na piętnastolatka, a jest nim...

Sprzęt na ryby

Prywatny sprzęt

        Jestem uczniem klasy trzeciej gimnazjum. Mam nietypowe hobby jak na piętnastolatka, a
jest nim wędkarstwo. Inni chłopcy siedzą przed komputerami i niszczą sobie wzrok. Ja jednak
wyciszam się nad jeziorem, gdzie łowię ryby. 
       Łowię od piątego roku życia. Pierwsze wskazówki i porady dostałem od mojego dziadka,
który nauczył mnie wszystkiego. Najczęściej łowię z nim na Jezioraku, mamy tam swoje miejsca.
Największą sztuką jaką tam złowiłem, był sandacz, mierzył on 60 cm i ważył około 2 kg.
Miejscem, którym najczęściej odwiedzam, jest kładka drewniana. Stamtąd jest piękny widok na
całe jezioro. Najbardziej lubię łowić na spinning, czyli na sztuczne przynęty takie jak guma
podobna do ryby, blaszki, wirówki itd. Dla początkujących polecam łowienie na spławik. Jest to
prosta metoda, ale bardzo skuteczna. Jak chcecie zacząć przygodę z wędkarstwem, to jest wiele
książek o tym. Ja sam od tego zaczynałem i teraz wiem o wędkarstwie wszystko.

Kuba Sz. 

Jak legalnie łowić ryby?
Osoba, która chce zgodnie z prawem łowić ryby na wędkę, musi pamiętać o trzech
podstawowych kwestiach – musi wyrobić kartę wędkarską (chyba że ma mniej niż 14 lat),
używać odpowiedniego sprzętu i przestrzegać przepisów o okresach i wymiarach ochronnych
ryb.Wszystkie informacje związane z regulaminem połowu ryb na Jezioraku znajdziecie na
stronie Gospodarstwa Rybackiego Iława!

Widok na Jeziorak

Sandacz

Kuba Sz.

Kuba Sz.Kuba Sz.

nn
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Moje zainteresowanie dwoma kółkami zaczęło się...

Oprócz szkoły i związanych z nią obowiązków mam swoje
życie prywatne. Po szkole w wolnych chwilach lubię

odrobinę poszaleć. Jedno z moich hobby związane jest z
jazdą motorem . Moje zainteresowanie dwoma kółkami

zaczęło się, gdy byłam jeszcze dzieckiem, miałam może 7-
lub 8  lat, a tata przywiózł mi z Niemiec pierwszy skuter. To

było dla mnie coś niewyobrażalnie fantastycznego. Na
początku nie byłam przekonana, co do tej jazdy motorem,

ale z czasem zaczęło mi to sprawiać wielką frajdę. 

Teraz jest trochę inaczej, ze zwykłego 60 skutera przeniosłam się na
crossa kx 125. Cross dostał kiedyś mój tata z Finlandii od polskiego

żużlowca- Cezarego Owiżyca. 
W 1987 r. zajął XII m. w rozegranym w Zielonej Górze finale

Indywidualnych Mistrzostw Świata , zajął również II m. w końcowej
klasyfikacji turnieju o "Srebrny Kask". Był czterokrotnym finalistą

Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Świata.

Gdy byłam młodsza, motocross wydawał mi się bardzo duży i ciężki.
Teraz, gdy mam 163 cm wzrostu, mogę bez problemu wsiąść na motor i
jechać przed siebie. Motor to dobre zajęcia dla każdego. Niektórzy się

dziwią, że dziewczyna jeździ motorem, ale dla mnie to normalna
sprawa.  Moje hobby pozwala mi oderwać się od problemów życia
codziennego, zapomnieć o złych doświadczeniach i otworzyć mój

umysł na pozytywne myślenie. Nawet jednogodzinna czy dwugodzinna
przejażdżka sprawia mi wiele przyjemności. Świetnie jeździ się po

jesiennym lesie lub polu. W okolicach Boreczna jest mnóstwo pięknych
i cudownych miejsc, które można poznać, jeżdżąc na dwóch kółkach.
Może ktoś powiedzieć, że nie jest to bezpieczne i odpowiednie zajęcie
dla dziewczyny w moim wieku, ale dla mnie to  dobrze spędzony czas.

Adrenalina, która towarzyszy mi za każdym razem, gdy wsiadam na
motor czy crossa, sprawia, że moje życie staje się bardziej ekscytujące.

Dzięki mojemu tacie jazda motocyklem stała się jednym z moich
ulubionych zajęć i za to mu dziękuję! 

Karolina Buczkowska
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Dnia 29.10.2018. na długiej przerwie miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z Panem
Jarosławem Szymańskim- nauczycielem matematyki, geografii  oraz zajęć technicznych w

Zespole Szkół w Borecznie.

Dziennikarz: Jest Pan nauczycielem trzech
przedmiotów oraz wychowawcą. Bardzo
interesuje uczniów, jak długo trzeba się
uczyć, by zdobyć odpowiednie wykształcenie
do zajmowanego stanowiska?
Nauczyciel: Nauczyciel uczy się całe życie,
taka jest specyfika tego zawodu. Ukończyłem
Wyższą Szkołę Olszyńską oraz studia
podyplomowe.
Dz.: Z jakimi uczniami się Panu lepiej pracuje,
ze starszymi czy raczej z młodszymi i
dlaczego?
N.: Nie ma to dla mnie znaczenia. Starsi
uczniowie zadają ciekawe pytania, wnikliwe.
Młodsi uczniowie są bardziej zaangażowani w
wykonywanie powierzonych im zadań.
Dobrze mi się pracuje zarówno z starszymi
jak i z młodszymi.
Dz.: Łatwo jest uczyć swoje własne dzieci,
komu to bardzie doskwiera, Panu czy Pana
dzieciom?
N.: Praca ze swoimi dziećmi nie sprawia mi
problemu, wcale mi to nie przeszkadza. Moim
zdaniem bardziej ta sytuacja doskwiera moim
dzieciom, ponieważ więcej od nich wymagam.
Dz.: Jakie ma Pan zainteresowania oprócz
przedmiotów, których Pan uczy? Ma Pan
jakieś hobby?
N.: Interesuję się historią i czytam mnóstwo
książek historycznych. Moim hobby jest
praca w ogrodzie oraz jazda na rowerze.

Dz.: Na koniec wywiadu chciałabym się
jeszcze zapytać o bardzo delikatną sprawę,
jak Pan poznał swoją żonę? Czy to była już
szkolna miłość, czy poznaliście się Państwo,
będąc już pedagogami?
N.: Poznaliśmy się przez wspólnych
znajomych. To była moja wielka szkolna
miłość. Swoją znajomość kontynuowaliśmy
na studiach.
Dz.:Chciałabym serdecznie Panu
podziękować za wywiad oraz za poświęcony
czas.
N.: Również dziękuję.                                           

Roksana G.

Roksana G.
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Moda szkolna

Kacper G.

Kacper G.

Kacper G.

Sweter zawsze w modzie tak jak koszula w kratę. Na
zdjęciu widać dwóch gimnazjalistów, którzy oprócz

wygody, zadbali także o wygląd. Spodnie, które dobrali,
zapewniają komfort i pasują do każdej stylizacji.

Wiadomo, że małe dziewczynki najbardziej  lubią kolor różowy. Nie
dziwi więc, że Karina ma na sobie rozpinaną bluzę w tym odcieniu oraz

koszulkę z nadrukiem w księżniczki. Do tego outfitu dopasowała
granatowe spodnie dresowe. Trampki  mają ten sam kolor co bluza z

zapięciem.

Pani Borkowska każdego dnia budzi się coraz piękniejsza, ale tego dnia
już przesadziła. Ma na sobie czarną jeansową spódnicę, bo jeans nigdy
nie wychodzi z mody, oraz czarną bluzkę w białe grochy. Dodatek do
stroju stanowią buty na wysokim obcasie. Ze stonowanym ubiorem
nauczycielki kontrastuje żółta koszulka Zuzi. Uczennica ma także na
sobie leginsy z lampasem w odcieniu słonecznym i różowe trampki.

Natalia M.

Roksana G.

Roksana G.

Roksana G.
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Moda szkolna

Kacper G.

Kacper G.

Kacper G.

Moda galowa nie musi być "nudna". Strój
schludny może też być elegancki. Dla
wszystkich, którzy mylą spódniczkę z

sukienką, krótkie wyjaśnienie: Zuzanna ma na
sobie spódniczkę, bo spódniczka sięga od
pasa w dół, a sukienka od stóp do głowy.

Do szkoły należy ubierać się wygodnie,
swobodnie oraz estetycznie, ale nie

wyzywająco. Wie o tym nasza modelka.
Wiktoria lubi nosić koszulki w różowych

odcieniach oraz szare, dopasowane jeansy.
Tej stylizacji szyku dodaje błękitna, sportowa

marynarka oraz kremowe buty sportowe.
Gratulujemy dobrego gustu :) 

Chłopcy ubierają przeważnie dresy, ponieważ na
pierwszym miejscu stawiają wygodę. Krystian postawił na

typowo męski motyw na koszulce-motocykl. Spodnie
dresowe w odcieniu szarości z dodatkiem czarnego

lampasa nadają uroku dziecięcej twarzy naszego modela.
Oczywiście, nie możemy pominąć sportowego obuwia

chłopca. Okazuje się, że trampki pasują do każdej
stylizacji.

Roksana G.

Roksana G.

Roksana G.
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Przedszkolaki
„Lubię owoce, na przykład malinki i truskawki”. - Maja
„Do obiadu muszą być buraczki”. – Laura
„Najlepsze są kanapki z nutellą”. – Antoś
„Lubię kanapki z serem i pomidorem”. – Fabian
„A ja najlepiej uwielbiam kanapki z pasztetem i ogórkiem”. -Dominik
„Lubię mięsko z ziemniaczkami, ale bez sosu i tylko jeśli zrobi je moja
mama. Mięsko musi być w woreczku”. (czyli bez tłuszczu pewnie w
papirusie) - Fabian

Zaskoczyła nas duża świadomość dzieci związana ze zdrowym
odżywianiem, chociaż wszystkie przedszkolaki przyznają, że lubią od
czasu do czasu zjeść fast foody, najbardziej pizzę i frytki. Należy się
jednak szacunek maluchom, które są świetnie wyedukowane w tym
temacie. Pewnie nie mała w tym zasługa ich wychowawczyni, pani
Magdy Szymańskiej. Dzieci zdradziły nam także, że przygotowują
przedstawienie zachęcające wszystkich uczniów do prowadzenia
zdrowego trybu życia.

Przedszkolaki

Klasa I

„Lubię arbuzy”. - bracia Kuba i Sebastian
„Ogórki świeże”.  - Piotrek
„Ogórek świeży, kiszony i każdy. Kanapki z ogórkiem na śniadanie,
obiad i na kolację”. - Kostek
„Spaghetti”. - Sebastian
„Schabowy z ziemniakami i surówką z buraków”. - Ola
„Frytki z ketchupem”. - Alan
„Melon i frytki”. (niezłe połączenie, gratulujemy kubków smakowych) –
Kuba
„Nie lubię zupy, no chyba że rosół. Ale nie cierpię fasolowej, fuj!” -
Małgosia
„Kanapki z pomidorem na masełku bez soli i pieprzu”. - Mateusz
„Kanapki z nutellą”. - Kuba
„Babcia gotuje lepiej niż mama. Najbardziej lubię jej zupę ogórkową” -
Kornelia

Dzieci z klasy I wiedzą, że słodycze są niezdrowe, ale jeśli już zjemy coś
słodkiego, to trzeba umyć zęby, bo przyjdzie "robaczek próchniaczek”.

Ostatnio w modzie jest zdrowe odżywianie.  Postanowiłyśmy zapytać najmłodszych uczniów
naszej szkoły, co lubią jeść i co wiedzą  o zdrowych nawykach żywieniowych.

Oto niektóre wypowiedzi dzieci na ten temat.
Jakie jest wasze ulubione danie?

KamilaB.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 2 11/2018 | Strona 27 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Boreczniak

Warzywa są zdrowe i kolorowe!

Jedz 
zdrowo!

Odwiedziłyśmy także uczniów klasy II szkoły podstawowej, by
porozmawiać z nimi o zdrowym odżywianiu. Zadałyśmy

 im następujące pytanie:

Jakie jest wasze ulubione danie?

,, Moim ulubionym jedzeniem są steki i ziemniaki". - Michał

,, Moim pysznym jedzeniem są ziemniaki i surówka z ogórków". - Filip
(pewnie chodziło mu o mizerię)

,, A moim ulubionym jedzeniem jest zupa ogórkowa i gołąbki". - Alan

Następnie zapytałyśmy dzieciaki, jakie są ich ulubione warzywa i owoce:

,, Moje ulubione warzywa to rzodkiewka, pomidory, ogórki i marchewka".  -
Aneta

,,A moje to jabłka, maliny, marchewki i gruszki".  - Ola

Skąd te "maluchy" mają taką wiedzę o zasadach zdrowego żywienia? Z
pewnością uczniowie klasy drugiej mogą zostać ekspertami od zdrowego
odżywiania. Gratulujemy!!!

Wybrałyśmy się także na świetlicę szkolną,
by porozmawiać z uczniami klasy III szkoły podstawowej. 

Zadałyśmy dzieciom następujące pytanie:
 
Jakie są wasze ulubione potrawy i napoje? 

,,Ja najbardziej lubię jabłka". - Natalia

,, A ja marchew". - przyjaciółki Tosia i Natalia

,, Pomidory z cebulką". - Szymon

,, Moim ulubionym napojem jest woda i herbatka z miodem". - Nikola

Kalina W.
Julia W.

Klasa II

Klasa III

Jem zdrowo, wyglądam bombowo!

.

.

.

.
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Wielki sukces naszej szkoły!

Milionowy projekt oświatowy „EduStarter – inspiracje, kompetencje i rozwój” w Szkołach
Gminy Zalewo

http://www.zalewo.pl

Zajęcia konstrukcyjne z elementami plastyki - ukierunkowane na
rozwijanie wyobraźni i myślenia przestrzennego. Zajęcia prowadzone będą
przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, panią Magdalenę Szymańską.

Kółko dziennikarskie – ukierunkowane na zaangażowanie społeczne,
przedstawianie opinii, dokumentowanie życia społeczności lokalnej,
wydawanie gazetki szkolnej „Boreczniak”. Zajęcia prowadzone będą w
oparciu o metody aktywne (praca w grupach, działania w terenie) przez
nauczyciela języka polskiego, panią Kamilę Borkowską. 

Kółko teatralne - ukierunkowane na kształtowanie ekspresji werbalnej i
muzycznej, odgrywanie ról, radzenie sobie ze stresem. Zajęcia
prowadzone będą przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej, panią Sylwię Gawryś oraz panią Magdalenę Szymańską.

Kółko szachowe - zajęcia ukierunkowane na ćwiczenie koncentracji,
pamięci, logicznego myślenia. Zajęcia prowadzone będą przez
nauczyciela matematyki, pana Jarosława Szymańskiego.

W ciągu dwóch lat trwania projektu uczniowie będą zdobywali nowe
doświadczenia i umiejętności. Nauczyciele będą się uczyli
nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem zakupionego
sprzętu, prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. 

      
  Nasza szkoła przystąpiła do projektu oświatowego „EduStarter –
inspiracje, kompetencje i rozwój”. Projekt będzie realizowany w ciągu
dwóch lat (2018/2019 i 2019/20120). W tym czasie prowadzone będą
dodatkowe zajęcia edukacyjne zarówno dla uczniów, którzy potrzebują
wsparcia w nauce, jak i dla uczniów zdolnych, którzy będą mogli
rozwijać swoje zainteresowania. W naszej szkole prowadzone będą
następujące zajęcia:

Kółko języka angielskiego - zajęcia rozwijające dla uczniów
skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności komunikowania się. Zajęcia
będą prowadzone metodami aktywnymi (scenki, dialogi, gry planszowe
itp.) przez nauczyciela języka angielskiego, pana Wojciecha
Pachniewskiego.

Kółko hydrobiologiczne - zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych
skoncentrowane na rozwijaniu zainteresowań przyrodą, z
zastosowaniem badań w zakresie ochrony środowiska i ekosystemu.
Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi (ćwiczenia,
doświadczenia, case-study itp.) przez nauczyciela przyrody, pana
Roberta Jędrzejaka. 

Kółko plastyczne - ukierunkowane na kształtowanie sprawności
manualnych, pobudzanie wyobraźni. Zajęcia prowadzone będą przez
nauczyciela plastyki, panią Annę Cieplicką. 

Zajęcia matematyczne - zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających
problemy w nauce skoncentrowane na podniesieniu umiejętności
liczenia, logicznego myślenia, wyobraźni geometrycznej. Zajęcia
prowadzone będą metodami aktywnymi przez nauczyciela matematyki,
panią Dorotę Julluk, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, panią
Sylwię Gawryś oraz przez nauczyciela zajęć rewalidacyjnych, panią
Anię Rachwał. 

Rodzice uzyskają pomoc i informacje od psychologa, będą uczyć się,
jak z wzajemną empatią i w sposób partnerski porozumiewać się z
własnym dzieckiem, jak reagować na emocje wieku dojrzewania, jak
budować i utrzymywać więź rodzicielską, jak podejmować trafne
decyzje wychowawcze, jak postępować w przypadku konfliktów z
dzieckiem. 

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt, taki jak:
tablice interaktywne, kserokopiarki, rzutniki, laptopy, tablety,
odczynniki, mikroskopy itp. Dzieci wyjadą także na wycieczki
edukacyjne sfinansowane z budżetu projektu.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w projekcie „EduStarter – inspiracje,
kompetencje i rozwój” przyniesie poprawę jakości nauczania w naszej
szkole, ułatwi uczniom dostęp do wymarzonych szkół
ponadpodstawowych, pozwoli młodym ludziom z Boreczna uwierzyć
we własne siły i możliwości intelektualne.

[Źródło: http://www.infoilawa.pl, dostęp: 29.10.2018]nn

http://www.infoilawa.pl/
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Ciekawostki ze świata zwierząt

Czy wiesz, że
jeże to prawdziwe śpiochy? Każdego dnia na sen

poświęcają nawet 18 godzin. Zamieszkują głównie trudno
dostępne chaszcze przykryte liśćmi. Dzień Jeża przypada

na 10 listopada.

Czy wiesz, że
cyjony potrafią upolować tygrysa, panterę, 

bawoła lub niedźwiedzia?
Cyjon może za jednym razem zjeść w ciągu godziny 

około 4 kg mięsa.

Czy wiesz, że
płomykówka uważa się za zwiastun złego losu?

Ponad 80 gatunków sów prowadzi nocny tryb życia.

Jeż

Cyjon

Płomykówka

nn

nn

nn
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Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że
tapiry, chociaż podobne do świń, nie mają 

z nimi wiele wspólnego? Najbliższymi krewnymi 
tapirów są konie i nosorożce. 

Największe tapiry mogą osiągać wagę 
nawet do 300 kilogramów, z łatwością mogą powalić

człowieka. Łatwo się jednak oswajają,
 stają się często ulubieńcami pracowników zoo.

Tapir

Czy wiesz, że
nazwa gatunku szopa pracza pochodzi od szczególnego
zachowania się tego zwierzęcia? Szopy te mają zwyczaj

płukania w wodzie pokarmu przed spożyciem. 
Uważa się też, że moczenie łapek wzmacnia 

wrażliwość dotykową kończyn szopów.

Szop pracz

Czy wiesz, że
małpy kapucynki w naturalnym środowisku pełnią ważną

rolę w rozsiewaniu nasion i zapylaniu roślin? 
Małpy kapucynki wcierają w futro niektóre rośliny,

co chroni je przed pasożytami.

nn

nn
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Memowanie

pozdro dla kumatych
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Iluzja

Zagadka

Algorytm

Kłopoty z pocztą

Pan Kowalski wyjechał na urlop. Ponieważ jest człowiekiem
prowadzącym ożywioną korespondencję, prosił żonę, która
pozostała w mieście, aby posyłała mu co ważniejsze listy. Po
tygodniu od żony nadszedł list: "Wszystko jest tutaj w porządku.
Niestety, nie mogę ci posyłać poczty, bo zabrałeś ze sobą klucz od
skrzynki pocztowej".
Pan Kowalski puknął się w czoło, zapakował szybko kluczyk od
skrzynki i wysłał go w liście do domu.

Pytanie: Listów w dalszym ciągu jednak nie otrzymywał. Dlaczego?

Odp.na stronie:
https://adonai.pl/relaks/zagadki/

.

Google

Google

Google

Google
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Uwaga konkurs!

Zapraszamy wszystkich uczniów do napisania wiersza, opowiadania lub
wykonania pracy plastycznej (dowolną techniką) związanej z setną

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs
przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8 i klasy 3 gimnazjum. Prace

można oddawać do wychowawcy lub do pani Kamili Borkowskiej do 
    30 listopada 2018 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 

         w konkursie. Przewidziane są oryginalne i cenne nagrody.
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Kiermasz dla Huberta

Dnia 25 X 2018 roku odbył się kiermasz słodkości zorganizowany przez
opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Panią Iwonę Bartoszewska oraz
uczniów należących do Samorządu Uczniowskiego, który miał na celu

uzbieranie jak największej kwoty pieniędzy z przeznaczeniem na
rehabilitację Huberta Mazura. 

źródło: https://zsboreczno.edupage.org
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Fotorelacje
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	Co lubią jeść najmłodsi uczniowie?
	Nietypowe hobby uczniów...
	Co nieco o wirtualnej nienawiści
	Fotorelacje z imprez szkolnych
	Co uczniowie chcieliby przekazać nauczycielom?
	Nowy nauczyciel w szkole?- wywiad z panią Hanną Bobek!
	Wielki sukces naszej szkoły!

	Bieg po zwycięstwo?  Biegi przełajowe

	Moda szkolna
	Debiuty młodych talentów pisarskich!
	Sukces w naszej szkole!

	Spis treści:
	Gazetę tworzyli
	Redakcja gazetki:
	Zuzanna Kryger Natalia Maj Karolina Buczkowska Roksana Grochowska Ilona Zagrobelna
	By uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, społeczność szkolna ufundowała pamiątkową mosiężną tablicę.

	"Jedyne czego się trzymam, to indywidualne podejście do sprawy"
	Specjalnie dla gazetki przeprowadziłyśmy wywiad z nową polonistką, panią Hanną Bobek, która od września rozpoczęła pracę w naszej szkole i objęła wychowawstwo w klasie ósmej. Podczas rozmowy pytałyśmy panią Hanię o jej hobby, zainteresowania oraz wrażenia po dwóch pierwszych miesiącach pracy w Zespole Szkół w Borecznie.
	Dziennikarz: Czym, oprócz języka polskiego, Pani się interesuje?
	Hanna Bobek: Jeżeli jest ładna pogoda jeżdżę motocyklem, uwielbiam wiatr we włosach i muchy na zębach. Gdy przemierzam okoliczne łąki i pola moją dwudziestoletnią WSK-ą przenoszę się w świat beztroski i lata dzieciństwa. Zaraziłam swoją pasją mojego męża, z którym często podróżuję po Polsce dwoma motocyklami, wtedy czuję, że żyje.
	Dz.: Kim Pani chciała zostać, gdy była Pani w naszym wieku?
	H.B.: Dopóki nie zachorowałam, rozwijałam talent i pasję sportową. Głównie biegi, marzyłam o olimpiadzie.
	Dz.: Jaka jest Pani ulubiona książka do której, może lubi Pani wracać?
	H.B.: ,,Chata" William Paul Young oraz ,,Shantaram" Gregory David Roberts.
	Dz.: Czy gdzieś już Pani wcześniej pracowała, przed przyjściem do naszej szkoły?
	Dz.: Czy lubi Pani swoją pracę? Jeśli tak, to dlaczego?
	H.B.: Długo by opowiadać, w zawodzie nauczyciela to moja pierwsza posada, a reszta niech pozostanie moją słodką tajemnicą.
	H.B.: Mimo że od niedawna pracuję w szkole, od razu pokochałam tę pracę, co więcej uważam, że to nie jest tylko moja praca, ale przede wszystkiem realizacja pasji. W szkole, dzięki zaangażowaniu uczniów, czuję, że robię coś pożytecznego.
	Dz.: Jak rozmawia Pani z uczniami, żeby do nich dotrzeć i zrozumieć ich świat?
	Dziękujemy za rozmowę, również
	za to, że poświęciła nam Pani
	H.B.: Trudno powiedzieć, nie znam żadnych złotych zasad na dotarcie do uczniów. Jedyne czego się trzymam to indywidualne podejście do sprawy i traktowanie każdego ucznia z osobna. Ile osób w danej klasie, tyle różnych sytuacji, zarazem trudnych, a czasem przyjemnych.
	swój cenny czas.


	Bieg po zwycięstwo?
	Dnia 27 września 2018 roku odbyły się XIV Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Zalewa. Wzięło w nich udział ponad dwustu zawodników. Byli to uczniowie ze szkół w Bartach, Dobrzykach, Zalewie, Miłomłynie, Idzbarku oraz w Borecznie. W ten sposób Szkoła z Boreczna, gospodarz imprezy, propagowała sport wśród młodzieży, zdrowy tryb życia oraz zasady fair play towarzyszące rywalizacji. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA: Grupa starsza dziewcząt (klasa VII, VIII, IIIG): I miejsce Dominika Zagrobelna III miejsce Weronika Burlińska Grupa starsza chłopców (klasa VII, VIII, IIIG): I miejsce Kacper Szarecki KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: II miejsce BORECZNO grupa młodsza chłopców (klasa IV, V, VI) I miejsce BORECZNO grupa starsza dziewcząt (klasa VII, VIII, IIIG) I miejsce BORECZNO grupa starsza chłopców (klasa VII, VIII, IIIG)
	"Hejtowanie ludzi przez internet jest nienormalne"
	Hejt to mowa pełna nienawiści, pogardy, uszczypliwości. Może być skierowany do konkretnej osoby, przedstawiciela danego narodu, płci, koloru skóry, do kogoś o innym światopoglądzie niż ten reprezentowany przez hejtera.
	Moim zdaniem hejtowanie ludzi przez Internet jest nienormalne, zwyczajnie głupie i świadczy tylko o braku odwagi osoby, która nie potrafi powiedzieć drugiemu człowiekowi tego, co o nim myśli, prosto w oczy. Nie wiem, co ludzie widzą śmiesznego w hejtowaniu innych. A gdy ich samych to spotyka, to wtedy płaczą i przeżywają psychiczny ból.
	Hejt to nic innego jak obrażanie kogoś w sieci. Wszyscy myślą, że jak się podadzą za kogoś innego niż są w rzeczywistości, to nikt nie odkryje ich prawdziwej tożsamości. Jeśli ktoś zaczyna kogoś wyzywać i poniżać, to niech najpierw pomyśli o tym, co robi. Obrażanie innych nie jest w porządku. Te osoby, które to robią, powinny ponieść surowe konsekwencje.
	Rodzice nie wiedzą, co dziecko robi w Internecie, ponieważ tego nie kontrolują. Później się dziwią, że ich „ukochane” dzieci zdolne są do różnych okrucieństw.
	W dzisiejszych czasach hejt w Internecie spotyka wielu ludzi. A moim zdaniem Internet jest dla porządnych
	i mądrych osób! Hejterzy dobrze się bawią, lecz nie pomyślą, że osoba po drugiej stronie komputera może przeżywać załamanie psychiczne, a nawet depresję. Osoba, która jest poniżana, powinna zgłosić sprawę na policję lub iść z tym do rodziców, pedagoga szkolnego, zadzwonić na niebieską linię. Hejterzy powinni zostać ukarani, np. poprzez zakaz korzystania z Internetu przez określony czas.
	Nigdy się nie spotkałam z hejtem i nie chcę tego przeżywać. Lepiej na portalach społecznościowych nie przyjmować do znajomych osób, którym się nie ufa. Pamiętajmy, nie krzywdźmy innych. Słowa mają ogromną moc, mogą zniszczyć komuś życie.
	Kamila M. VIII


	Polonistyczna nocka w szkole
	Długo uczniowie klasy VIII  będą wspominać swoją pierwszą noc, spędzoną w szkole – noc pełną wrażeń, atrakcji i niespodzianek. W piątek 19 października 2018 roku, w Zespole Szkół w Borecznie, odbyła się „Polonistyczna nocka w szkole”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy ósmej. Celem zajęć była przede wszystkim integracja zespołu klasowego z ich nową wychowawczynią Panią Hanną Bobek-Kaśkiewicz oraz ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego i rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego. Edukacja polonistyczna przebiegała w niecodziennej formie, ponieważ wszelkiego rodzaju informacje klasa zdobywała, wręcz pochłaniała poprzez różnego rodzaju zabawy i gry edukacyjne.         Pierwszym punktem programu, tuż po skończeniu piątkowych lekcji, było przygotowanie miejsca noclegowego. Klasa ósma wraz z opiekunami nocowała na sali gimnastycznej, toteż tam silni chłopcy porozkładali materace, a uczestnicy nocowania rozłożyli swoje rzeczy: kocyki, śpiwory, poduszeczki, a nawet urocze misiaki do przytulania w nocy. Następnie wszyscy uczniowie i wychowawczyni podpisali kontrakt, sporządzony wcześniej na godzinie wychowawczej, który zawierał zasady wzajemnego traktowania oraz prawa, zakazy  i obowiązki wszystkich członków nocnej imprezy. Po wszelkich formalnościach i załatwieniu spraw organizacyjnych klasa wraz z wychowawczynią udała się pod wiejską wiatę w Borecznie, znajdującą się nieopodal szkoły. Tam wszyscy wzięli udział w zabawach i grach integracyjnych, a później oczekiwali na obiad. Tym razem wspólnym posiłkiem była zamówiona pizza, mimo, że chłodna i twarda, wszystkim bardzo smakowała. Po posiłku nauczycielka rozpaliła ognisko, przy którym cała grupa odśpiewywała pieśni patriotyczne i trenowała wybrany utwór „Miasto 44” na szkolny konkurs. Wychowawczyni była pod wrażeniem umiejętności całej grupy. Następnie, w ramach powtórzenia wiadomości z ostatnio przerabianej lektury, uczniowie bawili się z nauczycielką i odpowiadali na pytania dotyczące treści „Małego Księcia”. Zabawa przyniosła wiele śmiechu, a uczniem, który najlepiej pamiętał utwór okazał się Wojtek Mazanowski.         Z biegiem czasu nawet przy ognisku robiło się zimno, więc klasa ósma udała się na salę gimnastyczną.  Tam rozpoczęli swój pobyt od obejrzenia filmu pt. „Zemsta”, miała to być zapowiedź przed ich następną lekturą omawianą na lekcjach języka polskiego z Panią Hanią. Po filmie nadszedł czas na kolejne konkurencje, zabawy, gry i rozmowy, które bardzo zintegrowały klasęósmą. Uczniowie nie tylko lepiej poznali się nawzajem, ale również zżyli się ze swoją wychowawczynią, co było celem tego spotkania. Ponadto w ramach wielu rozgrywek o tematyce polonistycznej, okazało się, że wielu uczniów klasy ósmej posiada nieprawdopodobny talent literacki i recytatorski, ponieważ mieli oni okazje pochwalić się swoimi umiejętnościami w ramach jednej z konkurencji. Oczywiście nie zabrakło także sytej kolacji, która miała miejsce po wieczornej toalecie. To uczennice klasy ósmej przygotowały ciasto według przepisu babci Zuzi Mariańskiej, a potem upiekły z niego przepyszne gofry i podawały z różnymi dodatkami. W międzyczasie uczniowie nie mieli czasu na rozrabianie, psoty czy figle, bo wciąż chętnie uczestniczyli w wielu zabawach. Na wytrwałych i nocnych marków czekała projekcja filmów na dobry sen. Uczniowie jednak byli pełni pozytywnej energii i ani myśleli o materacu i ciepłym kocyku. Ostatnim punktem tej nocy było wspólne odczytanie fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, uczynili to uczniowie klasy ósmej, którzy w zupełnie innym otoczeniu, bez stresu i dobrym nastroju wykazali się wysokim poziomem czytania.         Na straży bezpieczeństwa czuwał Pan Piotr Przyczyna, któremu klasa ósma oraz ich wychowawczyni serdecznie dziękują za pomoc. Zdaniem organizatora Pani Hani, „Polonistyczna nocka w szkole” odniosła sukces, ponieważ klasa jeszcze przed snem pytała o kolejne nocowanie, a relacje między nią a klasą z pewnością odtąd będą owocne. Ponadto w ramach wielu zabaw edukacyjnych uczniowie wykazali duże zainteresowanie językiem polskim, co bardzo cieszy.              W sobotni poranek uczniowie – nieco jeszcze zaspani po nocnych atrakcjach, ale bardzo zadowoleni – zjedli śniadanie, a następnie odbyli poranny trening. Grali z wychowawczynią w piłkę siatkową, a później w zbijaka. Śmiechu było co nie miara. Klasa ósma ma nadzieję, że być może zapoczątkowała nową tradycję w szkole i dzięki niej teraz każdy uczeń będzie miał możliwość poznać mury tej placówki w ciekawej, nocnej atmosferze : )   Klasa VIII

	Listy do dorosłych
	Natalia                                                                          Urowo, 16.09.2018r.
	Szanowni Nauczyciele
	Piszę do Was list po to, byście zrozumieli, jak trudne jest bycie uczniem.
	Uczniom nie jest dziś łatwo. Musimy pilnie się uczyć, odrabiać lekcje. Jeszcze czasami muszę pomóc rodzicom. Ciężko zdążyć z tym wszystkim na czas.                    Niektórych rzeczy często nie rozumiem, ale wstydzę się zapytać. Chciałabym, żeby każdy uczeń mógł bez obaw poprosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie. Nie chciałabym, żeby uczniowie ze starszych klas zostawali na drugi rok, gdyż wszystko to, co było w naszej klasie dobrego, legło w gruzach. Chętnie zamieniłabym książki na tablety. Marzy mi się więcej lekcji na świeżym powietrzu. Przydałyby się zajęcia, takie jak jazda konna i zajęcia z tańca. Za dużo, Drodzy Nauczyciele, zadajecie nam prac domowych. Przez to nie mamy czasu, żeby rozwijać swoje zainteresowania. Na zakończenie listu jeszcze raz proszę, żebyście byli dla nas wyrozumiali, żebyśmy chodzili do szkoły z radością, a nie pod strachem.
	Jeśli piszesz "do szuflady" wiersze, opowiadania, listy, to wyślij swoją twórczość na adres redakcji gazetki:
	boreczno.gazeta@wp.pl
	Jeśli swoją przygodę z pisaniem, fotografią, technologią komputerową chcesz zacząć z nami, zapraszamy na spotkania koła dziennikarskiego w piątki od 13.15 w sali komputerowej.
	Mam nadzieję, że to, co napisałam, spotka się ze zrozumieniem, przecież nie tak dawno sami byliście uczniami.
	Pozdrawiam Was gorąco, Drodzy Nauczyciele.
	Natalia
	Uczennica klasy 6
	Jeśli piszesz "do szuflady" wiersze, opowiadania, listy, to wyślij swoją twórczość na adres redakcji gazetki:

	boreczno.gazeta@wp.pl
	Mateusz                                                                                                     Boreczno, 15.09.2018 r.
	Jeśli swoją przygodę z pisaniem, fotografią, technologią komputerową chcesz zacząć z nami, zapraszamy na spotkania koła dziennikarskiego w piątki od 13.15 w sali komputerowej.
	Drogi Panie Piotrze!
	Zdecydowałem się napisać do Pana ten list. Chcę przekonać Pana, że życie nastolatka nie jest takie proste, jak się wydaje.
	Zawsze jak wracam od Pana z lekcji, jestem bardzo zmęczony i boli mnie ręka od pisania. Zawsze tak dużo się uczymy i piszemy. Staram się systematycznie odrabiać prace domowe, lecz nie zawsze mi się to udaje. Proszę Pana bardzo, żeby Pan zadawał mniej prac domowych. Gdyby był Pan teraz w naszym wieku, to by Pan zrozumiał, jak trudno jest być uczniem. Gdy rozmawiam z kolegą z ławki na temat lekcji, to Pan chce dzwonić do rodziców, albo wstawiać ocenę niedostateczną. Zawsze jak wracam ze szkoły, to jestem zmęczony, a zwłaszcza w poniedziałek i w piątek, bo mamy wtedy historię, a na historii dużo piszemy. Proszę Pana, żeby Pan zrozumiał, że życie nastolatka nie jest takie proste, jak się wydaje. Cały tydzień musimy wstawać o 7.00, a dopiero o 14.00 wracamy do domu. Gdy chcę wyjść wieczorem z kolegami, to nie mogę, bo muszę iść wcześnie spać, żeby być wyspanym w szkole.
	Życie nastolatka nie jest takie proste jak się wydaje. Myślę, że dzięki temu listowi Pan to zrozumie i będziemy już mniej pisali na lekcjach historii.
	Z poważaniem                                                                                                                               Mateusz

	Jakub                                                                                                                            Boreczno, dn. 5 października 2018r.
	Droga Pani!
	Na wstępie mojego listu serdecznie Panią pozdrawiam. U mnie wszystko dobrze, jakoś się „kręci”. Powoli, ale do przodu. Muszę stwierdzić, że wakacje to był dobry czas. Nie musiałem wstawać tak wcześnie. Pędzić do autokaru do szkoły.Spacerowałem, leniuchowałem i odpoczywałem do woli.Tylko czemu wakacje tak krótko trwają? Bach i już do szkoły, to już wrzesień. Wszystko to co dobre trwa krótko.Trudno, jakoś to trzeba przeżyć.
	Teraz trzeba rano wstawać i pędzić do szkoły.  Obowiązki i obowiązki. Dla nas, uczniów, to też próba. Uczymy się po to, by później mieć łatwiej w życiu. Czasem mam tego już dosyć. Dopada mnie zmęczenie. Nie fizyczne, ale psychiczne. Jestem wtedy zniechęcony i obojętny. Nagle zostaję uratowany przez ferie. Te dwa tygodnie dają mi trochę odsapnąć i nabrać sił. Trzeba wytrwać do wakacji.
	Tato opowiadał, że gdy był w moim wieku, to nie mógł się doczekać końca szkoły. Marzył, by pójść do pracy i na swoje mieszkanie. Nie myślał o tym, że będzie się martwić o pieniądze, opał na zimę, ubrania dla dziecka, kiedyś życie było bardzo proste. Dlatego tata goni mnie i siostrę do nauki, byśmy mieli lżej. Czasem jest mi ciężko się uczyć, ale się staram, jak mogę. Jestem dobrej myśli, że mi się uda wyrosnąć na porządnego człowieka.
	Serdeczne pozdrowienia
	Jakub
	Uczennica Zespołu Szkół w Borecznie                                                                                                     Boreczno, 02.10.2018r.
	Drodzy Nauczyciele!
	Zdecydowałam się napisać do Was list. Chcę, żebyście zrozumieli, że życie ucznia nie jest wcale takie łatwe.
	Jestem uczennicą szkoły w Borecznie. Chodzę do szóstej klasy. Dojeżdżam do szkoły sześć kilometrów autobusem, więc wstaję wcześnie rano. Najfajniejsze są piątki, kiedy wracamy z Panem Czesiem do domu. Do szkoły lubię chodzić, ale jak każdy uczeń mam lepsze i gorsze dni.
	Proszę, zadawajcie nam mniej prac domowych, bo możemy za dużo czasu spędzać z rodziną.
	Życie moje nie jest takie proste i łatwe. Dużo muszę się uczyć, aby nie mieć zaległości. Powinnam odrabiać prace domowe i czytać lektury, pomagać w domu i zachowywać się nienagannie. Bywa tak, że jestem niegrzeczna, więc proszę o zrozumienie. Jak ktoś z nauczycieli na mnie krzyknie, to bardzo mnie to stresuje i chce mi się płakać. Ale już tak mam i proszę o cierpliwość, kiedyś z tego wyrosnę. Mam swoje zainteresowania, którym chciałabym poświęcać więcej czasu. Lubię  tańczyć hip-hop, nagrywać i montować filmiki na musicale, jeździć rowerem i biegać na czas. Chciałabym, żebyście byli zadowoleni z moich prac domowych i odpowiedzi ustnych. Podoba mi się, że mogę ufać mojej Pani wychowawczyni i zwierzyć się zen swoich problemów oraz porozmawiać z nią na każdy temat. Dziękuję Panu Dyrektorowi za zorganizowanie wycieczki dla naszej klasy za najlepszą średnią w szkole.
	Cieszę się, że chodzę do szkoły w Borecznie. Dzięki Waszej pomocy i nauce wyrosnę na dobrego i wykształconego człowieka.
	Z poważaniem
	Uczennica Szkoły w Borecznie
	Agata Kiłyk                                                                      Murawki, 16.09.2018r.
	Drodzy Nauczyciele!
	Zdecydowałam się napisać ten list, ponieważ myślę, iż zawarte w nim słowa pozwolą zrozumieć Wam, że życie ucznia wcale nie jest proste.
	Życie ucznia to nie tylko zabawa, telewizja, komputer czy telefon. Mamy też wiele obowiązków, np. odrabianie lekcji, nauka na sprawdzian, kartkówkę czy test. Aby być wypoczętym na następny dzień nauki, musimy wcześnie chodzić spać, co wiąże się, np. z brakiem oglądania programów i filmów po godzinie 20. Teraz czytanie, np. lektur, nie sprawia nam tyle przyjemności co w późniejszym etapie naszego życia. Jednak musimy się z tym zmierzyć, co czasami nie jest ani łatwe, ani przyjemne. A jednak czytamy!!! Piszemy sprawozdania, opowiadania, rozprawki. Jedni nasi nauczyciele są mniej wymagający, zaś inni znowu bardziej. Jedni marzą o samych dobrych uczniach, pięknych zeszytach, ogromnej wiedzy, inni zaś jeszcze o makietach, tablicach pomocniczych itp. I trzeba tym marzeniom-wymaganiom-sprostać. Myślę, iż to wszystko jest wykonalne, ale zawsze pochłania nasz czas, którego momentami nam brakuje.     Ogólnie lubimy chodzić do szkoły. Tam nie tylko zdobywamy wiedzę, ale przecież spotykamy się z kolegami i koleżankami, wymieniamy się ploteczkami, nawiązujemy znajomości, otwieramy się na różne ciekawostki i nowości. Czasami po prostu potrzebujemy oddechu od codzienności. Uważamy, że fajnym i ciekawym sposobem na to może być wycieczka, biwak czy dyskoteka.     Myślę, iż tym listem, choć troszkę, przekonałam Państwa do tego, że nasze życie nie jest takie łatwe i proste, jak większości się wydaje.
	Z poważaniem   Agata Kiłyk
	Jestem uczennicą klasy czwartej. Ostatnio na lekcjach języka polskiego pani Hania omawiała z nami nasza pierwszą lekturę pt. „Kajko i Kokosz. Sztuka latania”. Tak naprawdę jest to kolorowy komiks. Poznaliśmy nie tylko ciekawą fabułę tego utworu, ale również dowiedzieliśmy się, czym jest komiks. W ramach przećwiczenia naszych umiejętności i sprawdzenia czy rozumiemy nowe pojęcie, nauczycielka zadała nam wykonanie komiksu, zawierającego ciekawą przygodę. To była niesamowita zabawa, staliśmy się autorami fajnych dzieł.

	Jak radzić sobie ze stresem? Uczniowie klasy VI radzą:
	1.Zamknij oczy i powiedź sobie trzy razy: "dam radę". 2.Zadzwoń do najlepszego przyjaciela i wyżal mu się, od tego go masz! 3.Weź dziesięć wdechów i wydechów. 4.Załóż pamiętnik, niech będzie powiernikiem twoich trosk. 5.Porozmawiaj z rodzicami, może oni wpadną na świetny pomysł, jak rozładować stres, np. mama może zrobić ci czekoladę na gorąco, to zawsze działa. 6.Wykrzycz swoje emocje, ale najpierw upewnij się, że sąsiadów nie ma w          domu. 7.Posłuchaj twojej ulubionej muzyki. 8.Wyjdź z psem na długi spacer. 9.Zjedź  coś słodkiego, najlepiej dużo. 10.Obejrzyj śmieszny filmik i śmiej się tak długo, aż zabolą cię mięśnie twarzy!

	O tym, jak Kuba stracił swój dziewiczy wąsik, a Klara nie była taka ładna, jak myślał.  Gimnazjaliści w świecie Fredry.
	Długa przerwa, w Zespole Szkół w Borecznie. Uczniowie klasy drugiej gimnazjum stoją przed salą ze skwaszonymi minami. Za chwilę ma zacząć się lekcja języka polskiego, a na niej sprawdzian ze znajomości treści lektury pt. "Zemsta" Aleksandra Fredry.  - Ej... w ogóle ktoś to przeczytał? - zapytała Karolina.  - Oczywiście. Ja, jak zawsze jestem przygotowany - z drwiną w głosie oznajmił Wojtek.  - Ta, akurat. Może chociaż tym razem streszczenie przeczytałeś? - zaśmiała się z kolegi Zuzia.  - Ja nawet nie mogłem spamiętać imion bohaterów - przyznał się Rudy. I znów "genialny" Wiercik wpadł na pomysł, by przenieść się w czasie i doświadczalnie poznać świat przedstawiony przez Fredrę. Wszyscy chętnie się zgodzili na tę propozycję, tylko Mateusz miał pewne obiekcje:  - Coś czuję, że to się może źle skończyć, bo jak trafimy na zły humor Cześnika, to nas pozabija. ... Zanim Mateusz skończył mówić, wszyscy pobiegli w stronę teleportera. Tym razem Gałązka przywiązał Wiercika do krzesła i zakleił mu usta srebrną taśmą.  - A teraz na poważnie... Jaką wbić datę? - zapytał Konrad. Zapadła konsternacja. Nikt nie pomyślał o tym, by sprawdzić w jakich latach rozgrywała się akcja komedii.  - To chyba będzie wiek XVIII - z niepewnością w głosie mówiła Paulina. - No to wbijam 17... i co dalej? - zapytał Kuba, ale już wcześniej naciskał jakieś guziki.         Maszyna zatrzęsła się, zawarczała i cała grupa nastolatków wylądowała na deskach pokładu. Drzwi otworzyły się i oczom uczniów ukazał się stary, nieco zniszczony zamek położony nieopodal niewielkiej wsi.  - Nie wierzę! Po raz pierwszy udało nam się bezbłędnie dotrzeć do wyznaczonego celu - z entuzjazmem wykrzyczała Natalia. Szybkim tempem wszyscy ruszyli w kierunku budowli. Tuż przed murami zamku można było usłyszeć następujące słowa:  - "Hej, Gerwazy daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę" - wrzeszczał siedzący w oknie podstarzały mężczyzna.  - To pewnie Cześnik ma zły humor, chce strącić łeb swojemu sąsiadowi - wymądrzała się Ilona.  - Mówiliście, że to komedia, a nie horror - piszczał przestraszony Dawid.  Drugie okno gwałtownie zamknęło się. Część podróżników zobaczyła niewielką altankę i nie mówiąc nic, uciekła, by się w niej schować. Ale Gałązka, Rudy i Daniel już stali przy murze z młotami w ręku, naprawiali ceglaną ścianę.
	- Ale z was altruiści! Szkoda, że nie wiecie, że cała kłótnia toczy się właśnie o ten mur - znów wiedzą z lektury zabłysnęła Karolina.

	"Kamienie na szaniec" z udziałem klasy II gimnazjum
	„Kamienie na szaniec z udziałem klasy II gimnazjum”
	Wiercik znowu wpisał złą datę. Jesteśmy w centrum Warszawy w 1942 roku. Obok właśnie przebiegł Tadeusz „Zośka” Zawadzki. Serio? „Kamienie na szaniec”? Serio?! Czyli druga wojna światowa, no super! Wpadamy w coraz większe tarapaty! Na sto procent któryś z naszych zdolnych gimnazjalistów zrobi coś głupiego, coś co popsuje akcję małego sabotażu lub jakiś czołg. Trzeba pilnować chłopaków.      Zaczęliśmy rozglądać się. Pani Borkowska oraz Ilona próbowały określić, w której części Warszawy jesteśmy i w którym momencie powieści „Kamieni na szaniec”. Karolina krzyczała na Kubę, ponieważ znów pomylił daty. Ostatnio wylądowaliśmy na obrzędzie dziadów. Co następne? „Opowieść wigilijna”? Następne duchy? Ja chyba na zawał padnę. W dodatku zgubiliśmy Grześka. Znając go, to albo przeszukuje groby na cmentarzu, albo rozmawia z duchami lub siedzi na Facebooku. Ciekawe, czy tam ma zasięg… Mniejsza z tym. Okazało się, że pani Kamila odkryła, gdzie jesteśmy. Wywnioskowała, że za chwilę rozpocznie się jedna z ostatnich akcji małego sabotażu, ta z żółwiami. A więc my, jako bardzo pomocna oraz uczynna klasa, postanowiliśmy pomóc Rudemu (Janowi Bytnarowi ) w tej akcji. Nim pani zdążyła zaprotestować ruszyliśmy w miejsce, w którym był chłopak. Oczywiście perfekcyjnie wiedzieliśmy, gdzie się znajdował… No ok, nie wiedzieliśmy, ale podejrzewaliśmy. Po godzinie błądzenia w końcu dotarliśmy na miejsce. Zobaczyliśmy w oddali Rudego, który próbował podkraść się bliżej Niemców, ale mu to nie wychodziło. Postanowiliśmy interweniować.       Posłaliśmy do Rudego naszego Kacpra. Miał on wytłumaczyć chłopakowi, kim jesteśmy i co chcemy zrobić. Poszedł więc, a po chwili zobaczyliśmy jak obaj idą w naszą stronę. Przedstawiliśmy się sobie, a następnie zaczęliśmy układać plan. Wyglądał on następująco: najpierw mieliśmy rozejść się po placu i wmieszać w tłum przechodniów, potem Natalia, Kasia oraz Roksana miały krzyczeć tak, jakby były czymś przerażone. Chłopaki powinni zacząć się bić, a ja, Karolina, Mateusz i Kacper mieliśmy zagadywać SS-manów. Wreszcie ten niemiecki na coś się przyda. W międzyczasie Rudy rysował na murach, witrynach sklepowych i gdzie się tylko dało żółwie. A gdzie w tym wszystkim pani Borkowska? No cóż...Tak jakby zostawiliśmy ją obok teleportera. Jeżeli nas szuka, to niedługo pewnie tu będzie. I będziemy mieli kłopoty… Ale pewnie po prostu wróciła do domu i nas tu zostawiła. W sumie nie zdziwiłabym się. Nauczyciele są nieprzewidywalni.        Rozpoczęliśmy akcję. Wiercik nazwał ją dość śmiesznie, ale wolałabym nie powtarzać tych słów. Na początku wszystko szło gładko i według planu. No właśnie. Na początku. W momencie, gdy Rudy już kończył rysować swoje arcydzieło, na plac wpadła zła pani Borkowska. Hmm… Zła to chyba mało powiedziane. Ona była wściekła. Zmierzyła nas wszystkich wzrokiem. Gdyby potrafiła, to strzelałaby w nas piorunami. I wtedy krzyknęła: - Wszyscy do teleportera! Szybko! I nie ma żadnego: „Ale proszę pani”! Jeżeli za chwilę nie będziecie w tym głupim urządzeniu, to was tu zostawię! Niemcy na początku nie wiedzieli, co się dzieje, lecz po chwili, dosłownie w ułamku sekundy, uciekli. No cóż, chyba przestraszyli się pani Kamili. - Dziękuję pani -krzyknął z drugiego końca placu uśmiechnięty Janek. - Dzięki temu, że pani krzyczała, tamci uciekli. Mam teraz wolną drogę. - Nie ma za co - powiedziała już łagodniej pani polonistka. -Wam też dziękuję za pomoc- zwrócił się do nas i wrócił do rysowania. A my ruszyliśmy ze spuszczonymi głowami do teleportera.
	Nie mam pojęcia, kto znów dopuścił Wiercika do wpisywania daty, no ale tym razem Karolina go pilnowała, byśmy dostali się ponownie na obrzęd dziadów. Musimy w końcu odzyskać Grześka. Rozsiedliśmy się wygodnie w teleporterze. I wtedy Karolina krzyknęła: -Wiercik, idioto! To nie ten rok! Znowu to samo, pomyślałam i uderzyłam głową w ścianę. Opuściliśmy wehikuł czasu. Od razu rozpoznałam scenografie. Zima, wiek XIX, Londyn. O nie. - Czy to „Opowieść wigilijna”?- zapytał Konrad. - Niestety tak. Czekają nas następne duchy- powiedziałam drżącym głosem, a reszta klasy jęknęła przestraszona. Moje słowa potwierdził zbliżający się w naszą stronę Ebenezer Scrooge.


	Początkujące talenty
	"W kilka dni później widziano Skawińskiego na pokładzie statku idącego z Aspinwall do New Yorku. (...) Na nowe zaś drogi życia miał także na piersiach książkę, która od czasu do czasu przyciskał ręką, jakby w obawie, by mu i ona nie zginęła..." Jak potoczyły sie losy Skawińskiego?
	Skawiński siedział wpatrzony w swoją książkę. W jego oczach było wyraźnie widać łzy, ponieważ bardzo tęsknił za swoją ojczyzną. Rozmyślał, co pocznie, gdy dopłynie do Nowego Jorku. Czy życie mu się ułoży? Czy znów będzie podróżował bez celu? Statek płynął jeszcze przez kilka godzin, aż w końcu zacumował w porcie i nieszczęśnik opuścił pokład wraz ze swoją książką i małą walizką. Skawiński stanął na ziemi i rozejrzał się wokoło. Ujrzał on wielkie miasto, które dawało ludziom możliwość rozwoju. W jednej chwili na twarzy powstańca zagościł uśmiech, lecz po kilku sekundach znikł. Męczennik chodził po rozświetlonych ulicach do późnej nocy. W jednej uliczce znalazł małą chatkę. Wyglądała na opuszczoną, więc Skawiński postanowił tam przenocować. Gdy wszedł do środka, zobaczył śpiącą w fotelu starszą. Wystraszony natychmiast chciał opuścić cudzy dom, ale usłyszał prośbę: - Zostań, starcze. Tułacz odwrócił się w stronę kobiety i zobaczył, że się przebudziła. -Kim jesteś?- apytała starsza pani. -Skawiński jestem - rzekł bez wahania. -Jak się tutaj znalazłeś?- zapytała znów babcia. -Przypłynąłem tutaj z Aspinwall, ponieważ straciłem tam pracę. Staruszka uśmiechnęła się do byłego latarnika i pozwoliła mu zostać na dłużej. Rano, gdy starzec się obudził, zobaczył panią krzątającą się w kuchni i robiącą śniadanie. Uśmiechnął się do niej i podziękował za gościnę. Przy jedzeniu starcy dużo rozmawiali i się śmiali. Okazało się, że pani Aniela, bo tak miała na imię kobieta, też musiała wyjechać z Polski. Przyjaciele rozmyślali, co mogliby zrobić, żeby zarobić trochę pieniędzy i wrócić do ukochanej ojczyzny. W końcu wpadli na pomysł, że napiszą krótką notatkę o swoim dotychczasowym życiu i o tym, że chcieliby wrócić do rodzinnego kraju. Wywiesili kartkę i usiedli obok niej. Ku ich zdziwieniu co trzecia, czwarta osoba wrzucała kilka monet do koszyczka. Pod koniec dnia polscy emigranci wrócili do chaty i przeliczyli swoje pieniądze. Było ich dużo, lecz wciąż za mało, żeby oboje mogli wrócić do Polski. Następnego dnia starcy zrobili dokładnie to samo i po kilku godzinach szybko wrócili spakować swój skromny dorobek, ponieważ już mieli pełną sumę na bilety do ojczyzny. Spakowani, najszybciej jak mogli, poszli do portu. Na szczęście kolejnego dnia rano był już kurs do Europy. Nasi bohaterowie postanowili, że nie ma na co czekać i kupili bilety w jedną stronę. Rano kapitan statku wydał okrzyk, że odpływają. Pani Aniela i Skawiński nie spali całą noc, tak bardzo byli podekscytowani, że w końcu zobaczą kraj lat dziecinnych. Latarnik płynął całą długą drogę z uśmiechem na twarzy. Gdy oboje z Anielą dotarli na miejsce, pożegnali się, a były powstaniec podziękował towarzyszce podróży za to, że pomogła mu podjąć decyzję o powrocie do ukochanej Polski.
	Skawiński swoje ostatnie dni życia spędził na upajaniu się pięknem ukochanej ojczyzny. Gdy powoli odchodził z tego świata, czuł się w końcu szczęśliwy i spełniony, a książka, w której zaczytał się w Aspinwall, towarzyszyła starcowi w ostatnich chwilach jego życia. Umierał ze słowami na ustach:
	„Tymczasem przenoś
	moją duszę utęsknioną      Do tych pagórków leśnych,
	do tych łąk zielonych,        Szeroko nad błękitnym
	Niemnem rozciągnionych”

	"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie?”
	Klasa VIIa VS. VIIb
	Piątek - koniec tygodnia - a Wronuś znowu wylądował na dywaniku u pana dyrektora. Spuścił głowę i jednym uchem słuchał ”kazania” pedagoga, a drugim uchem wyłapywał dźwięki dobiegające z sekretariatu. Zwrócił też uwagę na kamery z monitoringu. Na jednej z nich, dokładnie odtwarzającej obraz z sali nr 3, zobaczył dziwną maszynę wielkich rozmiarów, z której promieniowało jasne światło. Po opuszczeniu sekretariatu zaintrygowany chłopiec popędził co sił w nogach, potrącając jakiegoś pierwszoklasistę, do kolegów z klasy, by opowiedzieć im o tym, co zobaczył na kamerach. - Musimy to sprawdzić- powiedział z niedowierzaniem Wiktor.        Okazało się, że pan Robert przez roztargnienie, co często mu się zdarza, znów zostawił otwartą salę - Zobaczcie, Wronuś nie kłamał! Tu stoi jakaś dziwna maszyna - podskoczył  z radości nasz klasowy Basia, czyli Bartek.        Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Karolek siedział już we wnętrzu wehikułu i klikał we wszystkie dostępne na panelu guziki. Nagle maszyna zaczęła trząść się, wirować i dziwnie brzęczeć. Po sekundzie zatrzymała się i wrota otworzyły się. Oczom uczniów ukazał się nietypowy widok. Stali pośrodku opuszczonego, mrocznego cmentarza. - Coś ty, idioto, najlepszego narobił - wrzeszczał na kolegę Kuba. - Ej, uspokójcie się - próbowała interweniować Emilka. Chłopcy prawie chwycili się za łby, gdy Szymon w oddali zobaczył grupę dziwnie ubranych ludzi z pochodniami w ręku. Uczniowie wmieszali się w tłum i weszli do przycmentarnej kaplicy. - Ale wyżerka - ucieszył się Filip, który już zajadał pączki. - Zostaw to! To przecież na ucztę dziadów - znajomością lektury wykazała się Wiktoria. - Wiem już, gdzie jesteśmy - kontynuowała swoje mądrości Jobczykowa.  - To niemożliwe - ze łzami w oczach i przerażeniem na twarzy łkał Rusek. Nagle w pomieszczeniu zapanował mrok. Do zabranych wokół trumny przemówił kapłan: - „Czyśćcowe duszeczki! (…) Każda spieszcie do gromady! (…) Oto obchodzimy Dziady”. - Bez kitu! Ale akcja - podśmiewywał się Konrad!  Nagle nad głowami zebranych pojawiły się dwie anielskie postacie.  - Ja wiem, kto to jest - przemówił zachwycony Wiktor. - To przecież Józio i Frózia. - Ty baranie jeden, sam jesteś Frózia. Kiedy zrozumiesz, że bohaterka miała na imię Rózia? - upominała kolegę Oliwia.
	Przybyłe duchy żaliły się na swój los, że nie mogą być szczęśliwe, bo za życie nie doznały bólu i cierpienia.
	- „Kto nie doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie” - zakrzyknęli chórem uczniowie klasy siódmej „b”.
	Guślarz nie mógł znieść hałasu i zbyt wielu gapiów, rozkazał zatem gawiedzi, by wyprowadziła intruzów. - Spoko, sami mieliśmy wyjść, zanim zjawi się tu ten opętany, przerażający właściciel wsi w otoczeniu nocnych ptaków - szarpała się z wieśniakiem Dominika. Gdy wszyscy uczniowie znaleźli się już na, zewnątrz, to Filip wyjął z tajemniczego worka pączki, jagódki, ciastka i mleko. - No co? Miało się zmarnować? Nastolatkowie z pełnymi brzuchami i uśmiechem na twarzy udali się do telepoltera.  - Tak to ja się mogę edukować - stwierdzili Michał z Oliwką.
	Okazało się, że uczniowie wylądowali z powrotem w Borecznie. W szkole nadal trwała przerwa, a za chwilę miała rozpocząć się lekcja języka polskiego, a na niej kartkówka ze znajomości treści lektury pt. „Dziady” cz.2.

	"Magiczna szafa w sali polonistycznej pokryła się grubą warstwą kurzu..." Tak zaczyna się opowiadanie klasy VIIa
	Magiczna szafa w sali polonistycznej pokryła się grubą warstwą kurzu. Ostatnio uczniowie klasy 7a korzystali z niej trzy lata temu. Jednak po przygodzie w Narnii, gdy Chrzanek zjadł Białej Czarownicy całe ptasie mleczko, a ta chciała wszystkich uczniów zamienić w posągi, odechciało się klasie podróży w czasie. Jednak pani Borkowska zapowiedziała sprawdzian ze znajomości treści "Dziadów" Adama Mickiewicza. Pierwszy na pomysł przeniesienia się do przycmentarnej kaplicy wpadł Wojtek. Inni oczywiście podchwycili tę myśl i ochoczo ruszyli w stronę magicznej szafy.  - Ej, nie pchaj się tak. Ktoś depcze mi po piętach- narzekała, jak zwykle, Angelika. Już po chwili wszyscy uczniowie znaleźli się na cmentarzu. W oddali zobaczyli zbliżający się motłoch. Ludzie  ubrani byli w ciemne szaty, w dłoniach dzierżyli pochodnie i widły. - Wmieszajmy się w tłum, zobaczymy dokąd ci wieśniacy idą - zaproponowała Wiktoria. Już po chwili cała klasa znalazła się w kaplicy. Wokół panował tajemniczy nastrój i nieprzyjemny zapach. - "Zamknijcie drzwi od kaplicy/ I stańcie dokoła truny"- rozkazał Guślarz. W tym czasie Ajper przyuważył pączki i ciasteczka, którymi oczywiście się poczęstował. - Chce ktoś?- zapytał stojących przy nim Bartka i Kornela.  Na szczęście Klaudia zdążyła interweniować. - Co wy wyrabiacie, bałwany jedne! Przecież to wszystko zostało przygotowane na obrzęd dziadów! Nagle rozbrzmiały słowa chóru: - „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,/ Co to będzie, co to będzie?" - Ja wiem, kto się teraz pojawi!- z dumą, co najmniej jakby odkrył Amerykę, oznajmił Jarek.

	Nie uwierzycie, jaką miałem fantastyczną przygodę... Doiłem olbrzymią krowę!!!
	Mimo ostrzeżeń wszyscy uczniowie klasy szóstej znaleźli się w chatce wiedźmy. Gdy zobaczyli starą kobietę obgryzającą węzły, ciarki przeszły im po plecach. Jasne stało się, oczywiście nie dla wszystkich, że ta kobieta to Muriel, zła czarownica.
	Nastała jesień. Uczniowie klasy szóstej stali się ospali i leniwi. Nikomu nie chciało się uczyć ani czytać lektur. Niestety, pani Borkowska nie znała litości i zapowiedziała sprawdzian za znajomości treści lektury pt. ,, Baśniobór ". Sprytna Wiktoria wpadła na pomysł, że zamiast męczyć się z czytaniem książki, lepiej wyruszyć w podróż do Baśnioboru i zobaczyć świat opisany przez Brandona Mulla na własne oczy.     W czwartek na długiej przerwie szóstoklasiści wpadli do klasy polonistycznej i Kuba pierwszy zasiadł na magicznym krześle. - Chcę znaleźć się wraz z przyjaciółmi w Baśnioborze- wypowiedział życzenie, zanim Natalka zdążyła zaprotestować. - Coś ty, oszalałeś przecież ta wyprawa jest bardzo niebezpieczna. Od razu widać, że nie przeczytałeś lektury- wymądrzała się zawsze roztropna Majówna. - Nie chcę wpaść w łapy Bachumata- ostrzegała Hania, ale było już za późno. Uczniowie wylądowali w środku lasu nieopodal małej, drewnianej, porośniętej bluszczem, podejrzanej chatki. Zanim ktoś przemówił, Marcin stał obok domku i kamieniem wbijał sterczące w deskach gwoździe. Nagle z głębi ciemnego, cuchnącego pomieszczenia dało się słyszeć głos: - Zapraszam do środka moich przemiłych gości. - Ej, chłopaki, chodźcie tu, jakaś staruszka nas woła. Pewnie ma dla nas mnóstwo słodyczy. - Nie uczyli Cię, baranie jeden, że nie wolno przyjmować jedzenia od obcych?- zrzędziła jak zwykle Agata.
	-Włóż rękę do skrzynki i wyjmij sobie nagrodę, chłopcze- zwróciła się z prośbą do stojącego najbliżej Łukasza. Na szczęście nie lada refleksem wykazał się Wojtek, który złapał kolegę za rękę i pociągnął do wyjścia. Wszyscy postąpili w ślad za uciekinierami i pędzili co sił w nogach do miejsca, w którym porzucili czerwone krzesło. Okazało się jednak, że brakuje jednego ucznia. Wszyscy zaczęli nawoływać Mateusza, który wyłonił się zza jagodowych krzewów. Chłopiec trzymał w ręku miskę pełną mleka. - Nie uwierzycie jaką miałem fantastyczną przygodę. Doiłem olbrzymią krowę, była tak wielka, że ledwie mieściła się w stodole- opowiadał podekscytowany szóstoklasista. -Wiemy, wiemy- chórem zakrzyknęły dziewczynki.         Tym razem na krześle zasiadł Hubert. Wypowiedział życzenie i cała klasa wróciła do realnego świata, konkretnie do sali lekcyjnej nr 2.


	Czytamy od najmłodszych lat!
	W ramach popularyzacji czytelnictwa w naszej szkole, nawet najmłodsi oswajają się z książką. Okazuje się, że podczas zajęć świetlicowych uczniowie klas I-III bardzo chętnie oddali się lekturze wiersza. Tym razem poznali zasady dobrego zachowania, dowiedzieli się, że warto słowem, a nie przemocą zdobyć uznanie i odnieść sukces, a wszystko to za sprawą utworu Wiery Badalskiej,  "Przepraszam smoku".
	Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron przed większością przykrości  życia codziennego.
	Zajęcia zorganizowane przez Panią Iwonę Bartoszewską oraz Hannę Bobek odbyły się w poniedziałek 15 października 2018 roku, po przeczytaniu wiersza dzieci chętnie odpowiadały na pytania dotyczące lektury. Ustnie wymieniły zasady dobrego zachowania, zarówno te zawarte w słowach wiersza, ale także takie, którymi same posługują się na co dzień, Zwieńczeniem tej wspólnej zabawy ze słowem są śliczne ilustracje wykonane przez dzieci. Obrazują one smoka, głównego bohatera czytanego utworu. Okazuje się, że czasem zwykły wiersz może zainteresować uczniów bardziej niż niejeden kolorowy film.

	Zapytaliśmy uczniów klasy VIII i III gimnazjum, kim chcieliby zostać w przyszłości i do jakiej szkoły chcieliby uczęszczać...
	Oto ich odpowiedzi:
	Mogę być każdym, ale chciałbym zostać polonistą, żeby wygryźć panią Borkowską z pracy. ~Kuba W.
	Generalnie chciałbym zostać wojskowym, dlatego idę do liceum, które znajduje się w Olsztynie i zwą je „Fenix” lub do szkoły znajdującej się w mieście zwanym Ostródą, a szkołę tę nazywają „Ekonomem”. ~Kacper G.
	Ja i Agata chcemy zostać weterynarzami, ale nie wiemy jeszcze, do jakiej szkoły iść...~ Zuzanna M., Agata J.
	Chciałabym zostać w przyszłości piosenkarką i chciałabym chodzić do Iławy do Szkoły im. Konstytucji 3 Maja. ~Martyna S.
	To tylko kilka z wielu wypowiedzi uczniów. Smutny jest fakt, że aż 1/3 z respondentów nie wiedziała, kim chcą zostać w przyszłości i gdzie się uczyć...
	Najbardziej chciałbym zostać w przyszłości mechanikiem samochodowym i chciałbym uczyć się w w szkole w Ostródzie w „Rolniku”. ~Kacper Sz.
	Kopać rowy. ~Mateusz L.

	Na jesienną chandrę najlepsza książka!
	"Baśniobór"- Brandon Mull
	Rodzeństwo przyjechało do dziadków Sorensonów. Zostało przywitane długą listą zakazów. Okazało się że dziadek pełni bardzo ważną funkcję w Baśnioborze, gdzie żyją przedziwne magiczne istoty. Dzieci złamały zakaz i poszły do zaczarowanego lasu. Konsekwencjami tego zachowania było uwolnienie złych mocy. Kendrze przyjdzie uczynić coś, czego zawsze się obawiała. To dopiero początek mrożących krew w żyłach przygód. W tej książce znajdziecie ich więcej.  "Zaufaj mi, jeszcze tu wrócisz".
	"Kwiaty na poddaszu'' Virginia Cleo Andrews
	Szczęśliwą z pozoru rodzinę Dollangangerów spotyka tragedia - w wypadku samochodowym ginie ojciec. Matka z czwórką dzieci zostaje bez środków do życia i wraca do swego rodzinnego domu. Niezwykle bogaci rodzice mieszkający w ogromnej posiadłości, wyrzekli się córki z powodu jej małżeństwa z bliskim krewnym, a narodzone z tego związku dzieci uważają za przeklęte. W tajemnicy przed dziadkiem rodzeństwo zostaje umieszczone na poddaszu, którego nigdy nie opuszcza. Dzieci żyją w ciągłym strachu, a odkrycie, jakiego dokonuje najstarszy brat, stawia rodzeństwo w obliczu nieuniknionej katastrofy.
	"Złodziejka książek"- Marcus Zusak
	Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu młodszego brata. To dzięki „Podręcznikowi grabarza” uczy się czytać i odkrywa moc słów. Później przyjdzie czas na kolejne książki: płonące na stosach nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza i wreszcie te własnoręcznie napisane… Ale Liesel żyje w niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienia Żydowi, świat dziewczynki zmienia się na zawsze…
	Love, Rosie Cecelia Ahern     Czytelnik przez całą lekturę zastanawia się czy z tego będzie coś więcej, niż tylko przyjaźń? Czy warto czekać na prawdziwą miłość?     Książka jest bardzo wzruszająca, ciepła i idealna na jesienne wieczory.
	Główni bohaterzy, Rosie i Alex, od dzieciństwa są nierozłączni, jednak chłopak wyjeżdża do Irlandii z rodzicami i zostawia swoją przyjaciółkę. Pozostaje im jedynie kontakt przez pisanie do siebie listów. Przez całe życie zastanawiają się, czy ich losy potoczyłyby się inaczej, gdyby chłopak nie opuścił kraju.
	,,Kamienie na szaniec" - Aleksander Kamiński
	Książka opowiada o trzech przyjaciołach - Janie (Rudym) Bytnarze, Aleksie (Alku) Dawidowskim i Tadeuszu (Zośce) Zawadzkim, którzy kończą warszawskie liceum im. S. Batorego. Są wakacje 1939 roku, chłopcy z podekscytowaniem szykują się na górską wycieczkę. Wszyscy należą do 23. Warszawskiej Drużny Harcerskiej. Istnieją pogłoski o wojnie, która, niestety, wybucha 1 września. W Warszawie okupowanej przez Niemców młodzieńcy prowadzą walkę konspiracyjną w ramach Małego Sabotażu. Mimo tego, iż jest to lektura, to czyta się ją naprawdę szybko! A poza tym, w tym roku mamy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, więc wypadałoby znać jej treść!


	Kącik kulinarny
	Jabłecznik
	Zupa krem
	Składniki: -380 g mąki pszennej -0,5 szklanki cukru pudru -250 g miękkiego masła -4 żółtka lub 3 całe jaja -1,5 łyżeczki proszku do pieczenia -1 opakowanie cukru wanilinowego -2 kg jabłek lub duży słoik, a nawet 1,5 słoika jabłek prażonych
	Na jesienne wieczory rozgrzewająca i pyszna zupa-krem z dyni Składniki: 1 dynia odrobina masła lub oliwy garść włoszczyzny w słupkach 1 duża cebula 2 ząbki czosnku 1 łyżeczka kurkumy w proszku ½  łyżeczki imbiru w proszku lub szczypta świeżego startego imbiru  sól i pieprz czarny do smaku 1 szklanka bulionu ½ szklanki mleczka kokosowego Wykonanie: 1.  Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ pokroić w kostkę. 2.  Na maśle lub oliwie zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz obrany i pokrojony na plasterki czosnek, dodać włoszczyznę i podsmażyć. 3.  Do garnka wlać bulion i wrzucić do niego pokrojoną dynię i podsmażone warzywa, dodać przyprawy: kurkumę, imbir, sól i pieprz i gotować do miękkości. 4.  Zmiksować blenderem. 5.  Dodać mleczko kokosowe. 6.  Gorące nalewać do miseczek, można dodać uprażone nasiona dyni i słonecznika.
	Sposób wykonania: Składniki na ciasto wyrób tak, aby powstała kula. Ciasto podziel na dwie części – 60 % i 40%, tę mniejszą część zawiń w folię, włóż do zamrażarki na pół godziny. Większą zaś rozwałkuj i obklej nią prostokątną formę do ciasta wyłożoną papierem do pieczenia . Jeśli ciasto będzie się kleiło do rąk, to po prostu nie wałkuj, ale bezstresowo wylep ręcznie i już. Jeśli korzystasz z jabłek, to je umyj, obierz i pokrój w kostkę. Przesmaż w rondlu z odrobiną wody lub bez, zależy od jabłek i cynamonu. Smaż około 20 minut, jeśli jabłka są kwaśne, dodaj cukru do smaku. Wychłodź jabłka. Jeśli zrobisz jabłka dzień wcześniej to... nawet lepiej. Wychłodzone wyłóż na niepodpieczony spód, jeśli chcesz, podpiecz go 10 minut, ale nie jest to konieczne. Możesz podsypać spód odrobiną bułki tartej. Wyrównaj jabłka i zetrzyj na nie, na dużych oczkach, ciasto z zamrażarki. Piecz w nagrzanym do 185 stopni piekarniku około 50 minut tak, aby wierzch pięknie się zezłocił. Smacznego !
	Mam nietypowe hobby jak na piętnastolatka, a jest nim...
	Jestem uczniem klasy trzeciej gimnazjum. Mam nietypowe hobby jak na piętnastolatka, a jest nim wędkarstwo. Inni chłopcy siedzą przed komputerami i niszczą sobie wzrok. Ja jednak wyciszam się nad jeziorem, gdzie łowię ryby.
	Łowię od piątego roku życia. Pierwsze wskazówki i porady dostałem od mojego dziadka, który nauczył mnie wszystkiego. Najczęściej łowię z nim na Jezioraku, mamy tam swoje miejsca. Największą sztuką jaką tam złowiłem, był sandacz, mierzył on 60 cm i ważył około 2 kg. Miejscem, którym najczęściej odwiedzam, jest kładka drewniana. Stamtąd jest piękny widok na całe jezioro. Najbardziej lubię łowić na spinning, czyli na sztuczne przynęty takie jak guma podobna do ryby, blaszki, wirówki itd. Dla początkujących polecam łowienie na spławik. Jest to prosta metoda, ale bardzo skuteczna. Jak chcecie zacząć przygodę z wędkarstwem, to jest wiele książek o tym. Ja sam od tego zaczynałem i teraz wiem o wędkarstwie wszystko.


	Jak legalnie łowić ryby?
	Osoba, która chce zgodnie z prawem łowić ryby na wędkę, musi pamiętać o trzech podstawowych kwestiach – musi wyrobić kartę wędkarską (chyba że ma mniej niż 14 lat), używać odpowiedniego sprzętu i przestrzegać przepisów o okresach i wymiarach ochronnych ryb.Wszystkie informacje związane z regulaminem połowu ryb na Jezioraku znajdziecie na stronie Gospodarstwa Rybackiego Iława!

	Moje zainteresowanie dwoma kółkami zaczęło się...
	Oprócz szkoły i związanych z nią obowiązków mam swoje życie prywatne. Po szkole w wolnych chwilach lubię odrobinę poszaleć. Jedno z moich hobby związane jest z jazdą motorem . Moje zainteresowanie dwoma kółkami zaczęło się, gdy byłam jeszcze dzieckiem, miałam może 7-lub 8  lat, a tata przywiózł mi z Niemiec pierwszy skuter. To było dla mnie coś niewyobrażalnie fantastycznego. Na początku nie byłam przekonana, co do tej jazdy motorem, ale z czasem zaczęło mi to sprawiać wielką frajdę.
	Teraz jest trochę inaczej, ze zwykłego 60 skutera przeniosłam się na crossa kx 125. Cross dostał kiedyś mój tata z Finlandii od polskiego żużlowca- Cezarego Owiżyca.  W 1987 r. zajął XII m. w rozegranym w Zielonej Górze finale Indywidualnych Mistrzostw Świata , zajął również II m. w końcowej klasyfikacji turnieju o "Srebrny Kask". Był czterokrotnym finalistą Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Świata.
	Gdy byłam młodsza, motocross wydawał mi się bardzo duży i ciężki. Teraz, gdy mam 163 cm wzrostu, mogę bez problemu wsiąść na motor i jechać przed siebie. Motor to dobre zajęcia dla każdego. Niektórzy się dziwią, że dziewczyna jeździ motorem, ale dla mnie to normalna sprawa.  Moje hobby pozwala mi oderwać się od problemów życia codziennego, zapomnieć o złych doświadczeniach i otworzyć mój umysł na pozytywne myślenie. Nawet jednogodzinna czy dwugodzinna przejażdżka sprawia mi wiele przyjemności. Świetnie jeździ się po jesiennym lesie lub polu. W okolicach Boreczna jest mnóstwo pięknych i cudownych miejsc, które można poznać, jeżdżąc na dwóch kółkach. Może ktoś powiedzieć, że nie jest to bezpieczne i odpowiednie zajęcie dla dziewczyny w moim wieku, ale dla mnie to  dobrze spędzony czas. Adrenalina, która towarzyszy mi za każdym razem, gdy wsiadam na motor czy crossa, sprawia, że moje życie staje się bardziej ekscytujące. Dzięki mojemu tacie jazda motocyklem stała się jednym z moich ulubionych zajęć i za to mu dziękuję!

	Dnia 29.10.2018. na długiej przerwie miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z Panem Jarosławem Szymańskim- nauczycielem matematyki, geografii  oraz zajęć technicznych w Zespole Szkół w Borecznie.
	Dziennikarz: Jest Pan nauczycielem trzech przedmiotów oraz wychowawcą. Bardzo interesuje uczniów, jak długo trzeba się uczyć, by zdobyć odpowiednie wykształcenie do zajmowanego stanowiska? Nauczyciel: Nauczyciel uczy się całe życie, taka jest specyfika tego zawodu. Ukończyłem Wyższą Szkołę Olszyńską oraz studia podyplomowe. Dz.: Z jakimi uczniami się Panu lepiej pracuje, ze starszymi czy raczej z młodszymi i dlaczego? N.: Nie ma to dla mnie znaczenia. Starsi uczniowie zadają ciekawe pytania, wnikliwe. Młodsi uczniowie są bardziej zaangażowani w wykonywanie powierzonych im zadań. Dobrze mi się pracuje zarówno z starszymi jak i z młodszymi. Dz.: Łatwo jest uczyć swoje własne dzieci, komu to bardzie doskwiera, Panu czy Pana dzieciom? N.: Praca ze swoimi dziećmi nie sprawia mi problemu, wcale mi to nie przeszkadza. Moim zdaniem bardziej ta sytuacja doskwiera moim dzieciom, ponieważ więcej od nich wymagam. Dz.: Jakie ma Pan zainteresowania oprócz przedmiotów, których Pan uczy? Ma Pan jakieś hobby? N.: Interesuję się historią i czytam mnóstwo książek historycznych. Moim hobby jest praca w ogrodzie oraz jazda na rowerze.
	Dz.: Na koniec wywiadu chciałabym się jeszcze zapytać o bardzo delikatną sprawę, jak Pan poznał swoją żonę? Czy to była już szkolna miłość, czy poznaliście się Państwo, będąc już pedagogami? N.: Poznaliśmy się przez wspólnych znajomych. To była moja wielka szkolna miłość. Swoją znajomość kontynuowaliśmy na studiach. Dz.:Chciałabym serdecznie Panu podziękować za wywiad oraz za poświęcony czas. N.: Również dziękuję.
	Roksana G.


	Moda szkolna
	Sweter zawsze w modzie tak jak koszula w kratę. Na zdjęciu widać dwóch gimnazjalistów, którzy oprócz wygody, zadbali także o wygląd. Spodnie, które dobrali, zapewniają komfort i pasują do każdej stylizacji.

	Moda szkolna
	Moda galowa nie musi być "nudna". Strój schludny może też być elegancki. Dla wszystkich, którzy mylą spódniczkę z sukienką, krótkie wyjaśnienie: Zuzanna ma na sobie spódniczkę, bo spódniczka sięga od pasa w dół, a sukienka od stóp do głowy.
	Do szkoły należy ubierać się wygodnie, swobodnie oraz estetycznie, ale nie wyzywająco. Wie o tym nasza modelka. Wiktoria lubi nosić koszulki w różowych odcieniach oraz szare, dopasowane jeansy. Tej stylizacji szyku dodaje błękitna, sportowa marynarka oraz kremowe buty sportowe. Gratulujemy dobrego gustu :)
	Chłopcy ubierają przeważnie dresy, ponieważ na pierwszym miejscu stawiają wygodę. Krystian postawił na typowo męski motyw na koszulce-motocykl. Spodnie dresowe w odcieniu szarości z dodatkiem czarnego lampasa nadają uroku dziecięcej twarzy naszego modela. Oczywiście, nie możemy pominąć sportowego obuwia chłopca. Okazuje się, że trampki pasują do każdej stylizacji.

	Ostatnio w modzie jest zdrowe odżywianie.  Postanowiłyśmy zapytać najmłodszych uczniów naszej szkoły, co lubią jeść i co wiedzą  o zdrowych nawykach żywieniowych.
	Oto niektóre wypowiedzi dzieci na ten temat.

	Jakie jest wasze ulubione danie?
	Klasa I
	Przedszkolaki
	„Lubię owoce, na przykład malinki i truskawki”. - Maja „Do obiadu muszą być buraczki”. – Laura „Najlepsze są kanapki z nutellą”. – Antoś „Lubię kanapki z serem i pomidorem”. – Fabian „A ja najlepiej uwielbiam kanapki z pasztetem i ogórkiem”. -Dominik „Lubię mięsko z ziemniaczkami, ale bez sosu i tylko jeśli zrobi je moja mama. Mięsko musi być w woreczku”. (czyli bez tłuszczu pewnie w papirusie) - Fabian
	„Lubię arbuzy”. - bracia Kuba i Sebastian „Ogórki świeże”.  - Piotrek „Ogórek świeży, kiszony i każdy. Kanapki z ogórkiem na śniadanie, obiad i na kolację”. - Kostek „Spaghetti”. - Sebastian „Schabowy z ziemniakami i surówką z buraków”. - Ola „Frytki z ketchupem”. - Alan „Melon i frytki”. (niezłe połączenie, gratulujemy kubków smakowych) – Kuba „Nie lubię zupy, no chyba że rosół. Ale nie cierpię fasolowej, fuj!” - Małgosia „Kanapki z pomidorem na masełku bez soli i pieprzu”. - Mateusz „Kanapki z nutellą”. - Kuba „Babcia gotuje lepiej niż mama. Najbardziej lubię jej zupę ogórkową” - Kornelia
	Zaskoczyła nas duża świadomość dzieci związana ze zdrowym odżywianiem, chociaż wszystkie przedszkolaki przyznają, że lubią od czasu do czasu zjeść fast foody, najbardziej pizzę i frytki. Należy się jednak szacunek maluchom, które są świetnie wyedukowane w tym temacie. Pewnie nie mała w tym zasługa ich wychowawczyni, pani Magdy Szymańskiej. Dzieci zdradziły nam także, że przygotowują przedstawienie zachęcające wszystkich uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia.
	Dzieci z klasy I wiedzą, że słodycze są niezdrowe, ale jeśli już zjemy coś słodkiego, to trzeba umyć zęby, bo przyjdzie "robaczek próchniaczek”.
	Odwiedziłyśmy także uczniów klasy II szkoły podstawowej, by porozmawiać z nimi o zdrowym odżywianiu. Zadałyśmy  im następujące pytanie:
	Warzywa są zdrowe i kolorowe!


	Jedz  zdrowo!
	Jem zdrowo, wyglądam bombowo!
	Wybrałyśmy się także na świetlicę szkolną, by porozmawiać z uczniami klasy III szkoły podstawowej.  Zadałyśmy dzieciom następujące pytanie:
	Jakie są wasze ulubione potrawy i napoje?


	Wielki sukces naszej szkoły!
	Milionowy projekt oświatowy „EduStarter – inspiracje, kompetencje i rozwój” w Szkołach Gminy Zalewo
	Zajęcia konstrukcyjne z elementami plastyki - ukierunkowane na rozwijanie wyobraźni i myślenia przestrzennego. Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, panią Magdalenę Szymańską.
	Nasza szkoła przystąpiła do projektu oświatowego „EduStarter – inspiracje, kompetencje i rozwój”. Projekt będzie realizowany w ciągu dwóch lat (2018/2019 i 2019/20120). W tym czasie prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne zarówno dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia w nauce, jak i dla uczniów zdolnych, którzy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania. W naszej szkole prowadzone będą następujące zajęcia:
	Kółko dziennikarskie – ukierunkowane na zaangażowanie społeczne, przedstawianie opinii, dokumentowanie życia społeczności lokalnej, wydawanie gazetki szkolnej „Boreczniak”. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o metody aktywne (praca w grupach, działania w terenie) przez nauczyciela języka polskiego, panią Kamilę Borkowską.
	Kółko języka angielskiego - zajęcia rozwijające dla uczniów skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności komunikowania się. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (scenki, dialogi, gry planszowe itp.) przez nauczyciela języka angielskiego, pana Wojciecha Pachniewskiego.
	Kółko teatralne - ukierunkowane na kształtowanie ekspresji werbalnej i muzycznej, odgrywanie ról, radzenie sobie ze stresem. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, panią Sylwię Gawryś oraz panią Magdalenę Szymańską.
	Kółko hydrobiologiczne - zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych skoncentrowane na rozwijaniu zainteresowań przyrodą, z zastosowaniem badań w zakresie ochrony środowiska i ekosystemu. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi (ćwiczenia, doświadczenia, case-study itp.) przez nauczyciela przyrody, pana Roberta Jędrzejaka.
	Kółko szachowe - zajęcia ukierunkowane na ćwiczenie koncentracji, pamięci, logicznego myślenia. Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela matematyki, pana Jarosława Szymańskiego.
	W ciągu dwóch lat trwania projektu uczniowie będą zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności. Nauczyciele będą się uczyli nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, prowadzenia zajęć metodą eksperymentu.
	Kółko plastyczne - ukierunkowane na kształtowanie sprawności manualnych, pobudzanie wyobraźni. Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela plastyki, panią Annę Cieplicką.
	Zajęcia matematyczne - zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce skoncentrowane na podniesieniu umiejętności liczenia, logicznego myślenia, wyobraźni geometrycznej. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi przez nauczyciela matematyki, panią Dorotę Julluk, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, panią Sylwię Gawryś oraz przez nauczyciela zajęć rewalidacyjnych, panią Anię Rachwał.
	Rodzice uzyskają pomoc i informacje od psychologa, będą uczyć się, jak z wzajemną empatią i w sposób partnerski porozumiewać się z własnym dzieckiem, jak reagować na emocje wieku dojrzewania, jak budować i utrzymywać więź rodzicielską, jak podejmować trafne decyzje wychowawcze, jak postępować w przypadku konfliktów z dzieckiem.   W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt, taki jak: tablice interaktywne, kserokopiarki, rzutniki, laptopy, tablety, odczynniki, mikroskopy itp. Dzieci wyjadą także na wycieczki edukacyjne sfinansowane z budżetu projektu.  Mamy nadzieję, że uczestnictwo w projekcie „EduStarter – inspiracje, kompetencje i rozwój” przyniesie poprawę jakości nauczania w naszej szkole, ułatwi uczniom dostęp do wymarzonych szkół ponadpodstawowych, pozwoli młodym ludziom z Boreczna uwierzyć we własne siły i możliwości intelektualne.  [Źródło: http://www.infoilawa.pl, dostęp: 29.10.2018]


	Ciekawostki ze świata zwierząt
	Czy wiesz, że jeże to prawdziwe śpiochy? Każdego dnia na sen poświęcają nawet 18 godzin. Zamieszkują głównie trudno dostępne chaszcze przykryte liśćmi. Dzień Jeża przypada na 10 listopada.
	Czy wiesz, że cyjony potrafią upolować tygrysa, panterę,
	bawoła lub niedźwiedzia? Cyjon może za jednym razem zjeść w ciągu godziny
	około 4 kg mięsa.
	Czy wiesz, że płomykówka uważa się za zwiastun złego losu? Ponad 80 gatunków sów prowadzi nocny tryb życia.
	Czy wiesz, że...
	Czy wiesz, że małpy kapucynki w naturalnym środowisku pełnią ważną rolę w rozsiewaniu nasion i zapylaniu roślin?
	Małpy kapucynki wcierają w futro niektóre rośliny,
	co chroni je przed pasożytami.
	Czy wiesz, że tapiry, chociaż podobne do świń, nie mają
	z nimi wiele wspólnego? Najbliższymi krewnymi
	tapirów są konie i nosorożce.
	Największe tapiry mogą osiągać wagę
	nawet do 300 kilogramów, z łatwością mogą powalić człowieka. Łatwo się jednak oswajają,  stają się często ulubieńcami pracowników zoo.
	Czy wiesz, że nazwa gatunku szopa pracza pochodzi od szczególnego zachowania się tego zwierzęcia? Szopy te mają zwyczaj płukania w wodzie pokarmu przed spożyciem.
	Uważa się też, że moczenie łapek wzmacnia
	wrażliwość dotykową kończyn szopów.


	Memowanie
	Uwaga konkurs!
	Zapraszamy wszystkich uczniów do napisania wiersza, opowiadania lub wykonania pracy plastycznej (dowolną techniką) związanej z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8 i klasy 3 gimnazjum. Prace można oddawać do wychowawcy lub do pani Kamili Borkowskiej do
	30 listopada 2018 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
	w konkursie. Przewidziane są oryginalne i cenne nagrody.
	Kiermasz dla Huberta
	Dnia 25 X 2018 roku odbył się kiermasz słodkości zorganizowany przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Panią Iwonę Bartoszewska oraz uczniów należących do Samorządu Uczniowskiego, który miał na celu uzbieranie jak największej kwoty pieniędzy z przeznaczeniem na rehabilitację Huberta Mazura.
	źródło: https://zsboreczno.edupage.org
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