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Oto numer specjalny gazety "Boreczniak"! Tym razem jest to wydanie
wyjątkowe, dotyczące świąt Bożego Narodzenia. Znajdziecie tutaj
porady, przepisy, filmy oraz wiele innych świątecznych pomysłów,

zgromadzonych specjalnie dla Was! Zapraszamy do lektury!

Gazetę tworzyły:

Zuzanna Kryger
Natalia Maj

Karolina Buczkowska
Roksana Grochowska

oraz autorzy poszczególnych
artykułów
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Konkursy świąteczne w naszej szkole

W naszej szkole organizowany jest konkurs na najpiękniej wystrojoną salę. Organizatorzy
konkursu, Samorząd Uczniowski, chcieli, by każdy uczeń poczuł magię świąt. Oceniane

będą samodzielność wykonywania ozdób, oryginalność oraz estetyka pracy. Współczujemy
jury, ponieważ wybór nie będzie łatwy! Wkrótce rozstrzygnięty zostanie także konkursu na

najpiękniejszą tradycyjną bombkę organizowany przez Panią Annę Cieplicką. Nie ma się
czym martwić, ponieważ każdy z uczestników otrzyma drobny upominek za trud włożony w

wykonanie ozdoby świątecznej. Wszystkim serdecznie kibicujemy !!

A poniżej możecie zobaczyć ozdoby, które wykonane zostały na świetlicy przez naszych
uczniów.

Weronika B., Zuzanna M.

Natalia M.
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Co najmłodsze dzieci naszej szkoły chciałyby dostać od
Świętego Mikołaja?

Odwiedziłyśmy dzieci klas 0-3, aby opowiedziały nam o swoich największych marzeniach.
Niektóre odpowiedzi były zaskakujące, niektóre dziwne, ale wszystkie na pewno niezwykłe!
Pojedyncze dzieci poprosiły także o prezenty dla rodziców, a inne chętnie same pobawiłyby

się w Świętego! Zobaczcie, czego życzą sobie pociechy naszej społeczności!

~Klasa 0~
- Chciałabym obrożę dla kota i galaretkę, a dla siebie
kody do Sims 4 i piżamę z "Miraculum: Biedronka i
Czarny Kot" (dobry wybór ;) ) ~ Laura

- Telefon ~ Fabian

- Fabryka slime'ów ~ Zuzia

- Ja chcę lalkę, kolorowankę i misia ~ Karolina

- Chciałabym dostać głowę do stylizacji Barbie ~ Lenka

- Klocki ~ Oliwia

- Wóz strażacki ~ Wojtek

Muszę wspomnieć, że aż 5 na 8 pytanych chłopców
pragnie dostać ciągnik z przyczepką! Czyżby rośli nam

przyszli farmerzy?

~Klasa 1~
- Tableta i dużego Nerfa ~ Sebastian

- Chciałbym dostać grę Harry'ego Pottera ~ Alan

- Tableta, dużego Nerfa, wyścigówkę zdalnie sterowaną i
auto strażackie ~ Kuba

- Chcę laptopa ~ Bartek

- Karabin ~ Krzyś

- Dużego misia ~ Wiktoria

- Telefon i słodycze ~ Ola

No widzę, że tutaj to rośnie grono nowoczesnych ludzi!
Połowa dzieci wspomniała w swoim marzeniu o tablecie,

telefonie lub laptopie. Czy to dobrze?
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~Klasa 2~
- Smartwatch'a ~ Alan

- Chciałabym książkę i konia interaktywnego ~ Ola

- Chcę auto zdalnie sterowane i zestaw małego chemika
( ambitnie :D )~ Marcel

- Klocki Lego ~ Karina

- Pistolet na kulki wodne ~ Filip

- Auto zdalnie sterowane, książkę, Nerf, PSP i laptopa ~
Michał
- Chcę klocki Lego i plecak ~ Krystian

Jestem szczerze zdziwiona, gdyż 6 na 14 pytanych dzieci chciało
dostać książkę, a 5 na 9 chłopców wymarzyło sobie samochód

zdalnie sterowany! Czyżby przyszli kierowcy?

~Klasa 3~
- Chciałabym zamek dla wróżkoelfów i ich figurki ~
Tosia

- Domek dla lalek, dużo lalek i kosmetyczkę dla mamy ~
Kornelia

- Nerf i zabawkowego węża (by straszyć dziewczyny) ~
Witek
- Xbox, kamerę i laptopa dla mamy ~ Szymon
- Dwa zestawy Lego Friends: kurort i stara wieża, telefon
~ Natalia

- Zegarek na rękę, Pom-Pom, telefon ~ Nikola

Trzecioklasiści myśleli nie tylko o sobie, a także o swoich bliskich; 3
osoby poprosiły o prezent dla kogoś z rodziny, a jeden chłopiec

zaproponował sprzedaż swojej konsoli innemu chłopcu. Pamiętajcie,
Wy również pomyślcie o innych!

~Hubert Mazur~
Zapytałam również Huberta Mazura, dla którego organizowany był kiermasz,
o jego wymarzone prezenty:
- Chcę dostać: strój strażaka, narzędzia w skrzynce, kasę fiskalną, grę (na
Xbox) Rocket League, samochód policyjny.
Dodał jeszcze:
- Kocham cię, Mikołaju!
Spytałam się także o to, czy był grzeczny, na co odpowiedział:
- "No tak w miarę grzeczny".

Cieszę się, iż mama Huberta pozwoliła mi przeprowadzić także z nim sondę.
Chłopiec czuje się już lepiej, a ja życzę mu powrotu do pełnego zdrowia!

Zuzanna K.
Hubert Mazur
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6 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół w Borecznie odbył się szkolny mikołajkowy turniej
tenisa stołowego. Udział w nim wzięli uczniowie z klas V, VI, VII, VIII i IIIG.

   Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, wpojenie im
zasad fair play oraz integracja uczniów naszej szkoły. Świąteczna atmosfera podczas

turnieju udzieliła się wszystkim obecnym.

Mikołajkowy szkolny turniej tenisa stołowego

Klasyfikacja końcowa:

Dziewczęta
I miejsce: Karolina Buczkowska – klasa IIIG

II miejsce: Kamila Mielniczek – klasa VIII
III miejsce: Martyna Sostek – klasaVIII

Chłopcy
I miejsce: Rafał Liwenda – klasa VIII

II miejsce: Konrad Liwenda – klasa IIIG
III miejsce: Kacper Szarecki – klasa IIIG

źródło: zsboreczno.edupage.org

Natalia M.
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~Zupa śledziowa~
Składniki:
- śledzie solone ( lub według uznania ),
- woda,
- ocet,
- przyprawy ( według uznania ),
- cebula,
- ewentualnie śmietana i cukier,
Sposób przygotowania:
Wrzucić do wody cebulę i dodać przyprawy. Zagotować. Śledzie włożyć do głębokich talerzy
lub misek, zalać przygotowanym roztworem i dolać octu do smaku. Można dodać także
śmietany lub cukru, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. Można jeść z ugotowanymi ziemniakami.
Zupa nadaje się do jedzenia na zimno.

Przepis rodzinny babci Wiesławy

~Pachnące pierniczki~
Składniki:
- 2 szklanki mąki pszennej, 2 łyżki rozpuszczonego miodu,
>połączyć i dodać<
- 3/4 szklanki cukru, 1,5 łyżeczki sody, 15g przyprawa do piernika, łyżka masła,
>połączyć i dodać<
- 1 jajko, 1/3 szklanki ciepłego mleka (stopniowo!).

Sposób przygotowania:
Zagnieść. Wałkować. Wyciąć ciasteczka. Piec w temperaturze 180 stopni około 10-15 minut
(uwaga, urosną!). Gdy wystygną, można ozdobić według własnej wyobraźni.

Przepis mamy Sylwii

~Barszcz grzybowy z octem~
Składniki:
- ocet z kapusty,
- woda,
- grzyby suszone,
- przyprawy.

Sposób przygotowania:
Wszystko ugotować. Można dolać śmietany. Należy jeść z kluchami
ziemniaczanymi.

Przepis rodzinny praprababci Zofii

A na stole niech zagoszczą...

Google

Google

Google
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~Zupa owocowa~
Składniki:
- garść suszonych śliwek,
- garść suszonych jabłek,
- garść suszonych gruszek,
- garść suszonych wiśni lub żurawiny,
- mąka ziemniaczana,
- cukier,
- cynamon,
- szczypta soli.
Sposób przygotowania:
Przepłukać pod bieżącą wodą, owoce gotować z solą do miękkości. Dodać
tyle cukru, ile nam odpowiada. Zagęścić mąką ziemniaczaną, rozcieńczoną
w zimnej wodzie. Mieszać, zagotować i podać od razu na stół. Posypać
cynamonem.

źródło: beszamel.pl

~Karp w galarecie~
Składniki:
- karp królewski: 1 sztuka, marchew: 2 sztuki, mały seler: 1 sztuka, pietruszka: 1 sztuka, liść
laurowy: 4 sztuki, kolorowy pieprz ziarnisty: 1 łyżeczka, sól: 1 łyżeczka, 1 kostka bulion
warzywny (opcjonalnie): 1 sztuka, ziele angielskie: 5 sztuk, Żelatyna: 4 łyżeczki 

Sposób przygotowania:
Oskrobanego, wypatroszonego karpia kroimy wzdłuż na pół, a następnie kroimy w 2,5 cm
kawałki. Przygotowujemy wywar z włoszczyzny, przypraw, kostki warzywnej, głów karpia
(które wzięliśmy do smażenia), ogona i płetw. Następnie umyte kawałki dodajemy do wywaru,
tak aby były zanurzone w całości. Gotujemy je 20 minut na bardzo wolnym ogniu, aby ryba się
nie rozgotowała. Ugotowane kawałki wyciągamy ostrożnie łyżką cedzakową i układamy na
kwadratowym półmisku. Dekorujemy plasterkami limonki, plasterkami marchewki, pociętymi
listkami pora i natką pietruszki. Wywar odcedzamy przez gęste sitko, dodajemy do jeszcze
gorącego wywaru 4 łyżeczki żelatyny, dokładnie mieszamy za pomocą trzepaczki aż żelatyna
się rozpuści i zalewamy rybę. Gdy płyn przestygnie wstawiamy do lodówki do stężenia. 

źródło: przeslijprzepis.pl

~Barszcz z uszkami~
Składniki: 2kg buraków, 2 kwaśne jabłka, 2 marchewki, 1 cebula, 4 ząbki czosnku, 1 suszony
prawdziwek lub inny grzyb, 2,5 l dobrej wody, sól, cukier, ocet jabłkowy, <uszka do
barszczu>:
5 dag suszonych prawdziwków, 1 cebula, 2 łyżki oleju, sól, pieprz, <ciasto na uszka>: 2
szklanki mąki, letnia woda, 1 łyżka oliwy
Sposób przygotowania:
Buraki obrać ze skóry i pokroić w małe kawałki. Marchewkę i cebulę obrać i również pokroić.
Wszystkie składniki zalać wodą i powoli ogrzewać nie dopuszczając do wrzenia. Odstawić i
na następny dzień proces powtórzyć tym razem zagotować. Dodać przyprawy i odstawić do
naciągnięcia.
Grzyby namoczyć i ugotować. Następnie należy je odsączyć i drobno posiekać. Cebulę
pokroić w drobną kosteczkę i przesmażyć z grzybami, doprawić solą i pieprzem.  Z mąki,
oliwy i letniej wody zrobić ciasto o dosyć luźnej konsystencji. Następnie należy je cienko
rozwałkować i wycinać kwadraty (2,5 cm na 2,5 cm).  Do wyciętych kwadratów trzeba włożyć
farsz, zlepiać po przekątnej, a następnie skleić dwa rogi. Gotować w lekko osolonej wodzie do
momentu wypłynięcia. Ugotowane uszka układać w talerzach i zalać gorącym barszczem.

beszamel.pl

Google

zdjęcie i przepis: newsweek.pl
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~Zupa grzybowa~
Składniki:
- 2l wywaru warzywnego
- 100g suszonych grzybów (najlepiej podgrzybki z
mazurskich lasów),
- 2-3 łyżki masła,
- 1 średnia cebula,
- 150ml śmietany 30%,
- 2 łyżki mąki,
- sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy i inne
przyprawy do smaku,
- koperek. 

Sposób przygotowania:
Opłukane i oczyszczone grzyby zalać zimnym wywarem
warzywnym i moczyć około 2 godzin. Następnie
gotować je do miękkości na małym ogniu (około 20-30
minut). Ugotowane grzyby pokroić w paski i podsmażyć
na maśle, dodać drobno pokrojoną cebulę i też
podsmażyć. Całość oprószyć mąką i lekko zrumienić.
Dodać cały wywar warzywny i koperek (ten, w którym
moczyły się grzyby, również). Gotować 15 minut na
małym ogniu. Przed podaniem zabielić śmietaną i
doprawić do smaku. Można podawać z kluseczkami lub
łazankami. Ta zupa stanowi prawdziwą konkurencję dla
barszczu.

Przepis Pani Kamili B.

~Ryba po grecku~

Składniki:
- cebula,
- marchewka,
- ryba,
- przecier pomidorowy,
- łyżka keczupu,
- olej,
- przyprawy,
- woda.

Sposób przygotowania:
Cebulę pokroić w piórka. Marchewkę zetrzeć na grubych
oczkach. Udusić cebulę, dodać marchewkę, przyprawy i
dalej dusić do miękkości marchwi. Dolewać do jakiś
czas wody, by się nie przypaliło. Gdy będzie gotowe,
dodać przecier pomidorowy i keczup. Usmażyć rybę.
Następnie ułożyć ją na talerzach lub półmiskach,
przykryć farszem z marchewki i cebuli. Można
przyozdobić bazylią lub cytryną. Smakuje wyśmienicie
zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Rodzinny przepis mamy Sylwii

Pani Kamila Borkowska

Google
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~Pierogi z kapustą i grzybami~
Składniki Ciasto:
- Mąka pszenna - 2 pełne szklanki,
- Woda - ¾ szklanki,
- Jajko - 1 szt.,
- Sól - szczypta,
Nadzienie:
- Kapusta kwaszona - 1 kg,
- Grzyby suszone - duża garść,
- Cebula - 1 szt.,
- Majeranek - szczypta,
- Pieprz czarny - szczypta,
- Kminek mielony - szczypta,
- Olej Kujawski 3 ziarna - kilka łyżek.

Sposób przygotowania:
Grzyby umyć i namoczyć, najlepiej dzień wcześniej.
Kapustę poszatkować i ugotować, potem odlać wodę i
jeszcze lekko odcisnąć. Grzyby ugotować i zmielić w
maszynce lub drobno pokroić. Cebulę pokroić, usmażyć
na złoty kolor. Wszystko razem połączyć i doprawić -
kapusta powinna być pikantna.
Ja kapustę nie gotuję, tylko smażę na oleju Kujawskim
na patelni, dodając później grzyby i podlewając raz na
jakiś czas wodą, by się nie przepaliła. Ciasto szybko
zamiesić. Żeby ciasto było bardziej miękkie i delikatne,
można dodać kilka łyżek oleju Kujawskiego i jedną łyżkę
rozmiękczonej margaryny Palma. Rozwałkować cieńko.
Wycinać szklanką małe placki. Ostrożnie napełnić
nadzieniem i zakleić równo brzegi.
Zagotować wodę w dużym garnku, osolić. Włożyć
szybko pierogi i gotować kilka minut po tym, jak
wypłyną na powierzchnię.

źródło: zpierwszegotloczenia.pl

~Karp w śmietanie~

Składniki (porcja dla dużej, głodnej
rodziny):
- 6 kg karpia,
- 6 dużych cebul,
- ok. 2 kostki masła.
- 8 słoiczków śmietany kremówki (najlepiej
36% - wtedy się nie zważy, ale 30% też się
nada),

Sposób przygotowania: Karpia pokrojonego
w dzwonka posolić i obsmażyć na maśle w
bułce tartej. Na tym samym maśle
podsmażyć cebulę. Włożyć rybę do
brytfanny lub naczynia żaroodpornego i
przełożyć cebulą. Zalać śmietaną (aż
przykryje rybę). Wstawić do piekarnika i
piec do zagotowania śmietany (tak, aby
powstał gęsty sos).

Pan Wojciech P.

Google

Google
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~Kutia wigilijna~

Składniki:
- 1 szklanka suchego maku,
- 1,5 szklanki pszenicy,
- 1 szklanka mleka,
- 1/2 szklanki miodu,
- 1 garstka rodzynek,
- 1 garstka orzechów laskowych,
- 1 garstka migdałów (płatki),
- 1 garstka pomarańczy kandyzowanej w kostce.

Sposób przygotowania:
Pszenicę wypłukać w wodzie. Mak zalać mlekiem i
gotować tak długo aż mleko odparuje. To samo robimy z
pszenicą, tylko gotujemy w wodzie. Orzechy, migdały,
rodzynki moczymy w przegotowanej wodzie około 10/15
minut. Do ostudzonego maku wrzucamy wszystkie
składniki. Wlewamy miód i dokładnie mieszamy.

źródło: zpierwszegotloczenia.pl

~Pleciony drożdżowy kwiat~
Składniki Ciasto:
- 1 szklanka mleka,
- 2 i 1/2 szklanki mąki,
- 15 g świeżych drożdży, 
- 50 g cukru,
- 100 g masła lub margaryny,
- szczypta soli,
Do posypania:
- ok. 2 łyżek rozpuszczonego masła,
- czekolada w proszku, ok 3-4 łyżek lub kakao z cukrem.

Sposób przygotowania:
Do ciepłego (nie gorącego) mleka dodać drożdże, wymieszać do ich
rozpuszczenia. Dodać cukier, sól, mąkę oraz rozpuszczone i
ostudzone masło. krótko wyrobić. Ciasto podzielić na 2 części.
Jedną z nich rozwałkować na koło o średnicy ok. 27-30 cm.
Przenieść na blachę do pieczenia, a jeszcze lepiej rozwałkować lub
ręcznie uformować koło bezpośrednio na blasze . Masło, które jest w
składnikach do posypania rozpuścić, posmarować środek ciasta,
zostawiając suchy brzeg ok. 2 cm. Posypać czekoladą w proszku lub
kakao i cukrem. Drugą część ciasta rozwałkować w kształt koła o
podobnych rozmiarach jak pierwszy. Nałożyć go na posypany
czekoladą blat ciasta. Posklejać, przygniatając, dookoła brzeg ciasta.
Nożem do pizzy krajać, na kształt gwiazdy, od środka ciasta
(ŚRODKA NIE ROZCINAĆ) do brzegu, podobnie do krojenia pizzy,
na 16 kawałków. Każdy kawałek trójkąta, biorąc od brzegu koła,
skręcać ok 3 razy. Biorąc po dwa kawałki sklejać je ze sobą i
podwinąć końce tworząc płatki kwiatu. Zostawić do wyrośnięcia na
ok. 30 minut. Posmarować roztopionym masłem lub wodą . Piec ok
20-25 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Posypać cukrem
pudrem.

źródło: przeslijprzepis.pl

Google

przeslijprzepis.pl
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TOP 10 FILMÓW ŚWIĄTECZNYCH

1. Kevin sam w domu

2. Kevin sam w Nowym Jorku

3. Listy do M

4. Śnięty Mikołaj

5. Przyjaciel Świętego Mikołaja

6. Cztery gwiazdki

7. Grinch: świąt nie będzie

8. Cud na 34 ulicy

9. The Holiday

10. W krzywym zwierciadle: Witaj Święty
Mikołaju

Natalia M.

Google

Google

Google
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Top 10
piosenek, bez których nie byłoby

świąt Bożego Narodzenia

1. "Last Christmas" - Wham!

Święta bez tej piosenki byłyby takie nudne. Centra handlowe i
rozgłośnie radiowe najchętniej puszczałyby ten utwór już od
października. Nie raz już tak było. Wszyscy na nadmiar Last

Christmas narzekamy co roku,ale prawda jest taka, że bez przeboju
Wham! święta Bożego Narodzenia nie byłyby takie same, na pewno o
wiele smutniejsze. Ten przebój został wydany w 1984 roku i od 30 lat

nie daje o sobie zapomnieć.

2. "All I Want For Christmas Is You" – Mariah Carey

Ta piosenka nam wszystkim pewnie kojarzy się z miłością. Otóż to!
Ona przypomina nam o swoich ukochanych i o tym, żeby pod

choinką zobaczyć swoją drugą połówkę.

3. "To nasze święta" - Piękni i młodzi

Ta piosenka 6 grudnia 2015 roku stała się hitem polskiego
YouTube’a. Ponieważ wszyscy uwielbiamy święta Bożego

Narodzenia, zespół Piękni i Młodzi chcieli umilić nam tę atmosferę i
nagrali przepiękną piosenkę, która w naszych stronach może być

uznawana za kolędę. 

4. "Kolęda dla nieobecnych" - Zbigniew Preisner, Beata Rybotycka

Na pewno każdy Polak zna tę oto kolędę, ponieważ ona nam
przypomina o tym, że w święta nie ważne są prezenty, a raczej 

kolacja wigilijna i pamięć o tych, co odeszli z naszego świata i, tak
jak my, chcą spędzać wyśmienicie Wigilię.

5. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
Ta kolęda jest śpiewana przez wielu wykonawców polskich.

6. „Lulajże, Jezuniu”
Kolęda o charakterze kołysanki, powstała najprawdopodobniej w

drugiej połowie XVII wieku. Kolęda ta kojarzona jest z polskością; do
jej melodii niejednokrotnie układano nowe teksty o wymowie

patriotycznej.

7. „Coraz Bliżej Święta” - Ania Szarmach (COCA-COLA)
Utwór jest polską wersją piosenki „Wonderful Dream”, wykonywanej

przez amerykańską wokalistkę Melanie Thornton, od lat
wykorzystywanej w świątecznych reklamach Coca-Cola. Cleo

dołączyła do takich polskich artystów jak: Kasia Kowalska, Ania
Szarmach czy Margaret.

8. „Kto Wie?” - De Su
De Su zostało założone w lutym 1993 roku przez Małgorzatę

Pruszyńską, aktorkę znaną pod pseudonimem Margo Su. 

9. „Pada Śnieg” - Edyta Górniak feat. Krzysztof Antkowiak
Singel stał się przebojem, który co roku grywany jest podczas świąt
Bożego Narodzenia przez wiele rozgłośni radiowych w całej Polsce. 

10. „Pastorałka od serca do ucha” - Rokiczanka
Rodzaj udramatyzowanej kolędy, wykonywana dawniej przez

wędrownych muzyków i żaków, w której religijna tematyka
bożonarodzeniowa poszerzona została o warstwę obyczajową. 

Martyna S.

Martyna S.

Martyna S.



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 01/2019 | Strona 14 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBoreczniak

Jak zrobić unikalne bombki?

~Bombka z cekinów~
Potrzebne będą: 
- cekiny,
- szpilki,
- styropianowa bombka,
- różne dodatki. 

Sposób wykonania: 
1. Weź styropianową bombkę.
2. Nawlecz cekiny na szpilki.
3. Ozdób kulę wedle swojego pomysłu.
4. Możesz dodać różne ozdoby, takie jak: wstążki, brokat czy błyszczące

dodatki

Świetlica

~Bombka z firanki~

Potrzebne będą:
- przezroczysta, plastikowa bombka (ewentualnie styropianowa, ale nie
będzie takiego ładnego efektu),
- wycięte kawałki starych firanek,
- klej gorący (lub magiczny, ale będzie trudniej),
- cekiny i brokat (według uznania).

Sposób wykonania:
1. Weź swoją bombkę.
2. Dopasuj właściwe skrawki firanki.
3. Przyklej gorącym klejem.
4. Możesz dokleić cekiny lub wsypać do środka brokat, dla lepszego efektu.

Zuzanna K.

Zuzanna K.

Zuzanna K.

Google
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Internetowe lifehacki na święta!

By zrobić tanie bałwanki na choinkę

przyda się trochę kapsli, kleju, wstążki i inwencji twórczej :)

źródło: demotywatory.pl

Google

Jeżeli jesteś molem książkowym (lub masz po
prostu dużo książek)

możesz wykorzystać je do stworzenia oryginalnej choinki,
otrzymasz bardzo ciekawy efekt :D

źródło: demotywatory.pl

Google

Weź pudełka po pringelsach, oklej je
papierem ozdobnym.

Otrzymasz bardzo fajne pudełko na wcześniej
przygotowane ciastka, które zabierzesz do rodziny na

święta.

źródło: demotywatory.pl Google

Demotywatory

Demotywatory

Demotywatory
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Internetowe lifehacki na święta!

Jak pozbyć się plam z barszczu?

Poplamione miejsce posyp solą. Po upływie 10-15 minut
ubranie należy wyprać. Jeśli poplamiona jest biała rzecz,

można użyć soku z cytryny. Cytrynę należy przeciąć na pół
i pocierać nią zabrudzone miejsce, następnie wyprać

ubranie.

źródło: demotywatory.pl

Google

Google

Jak suszyć cytrusy?

Pomarańcze pokrój w plastry 0.5 cm. Posyp z obu stron
cukrem, dzięki temu zachowają piękny kolor. Włóż do

piekarnika ustawionego na k. 100 stopni. Podczas suszenia
przekładaj na drugą stronę co 30 min.

źródło: demotywatory.pl

Google

Jak oczyścić żywą choinkę?

W żywej choince mogą się gnieździć nieproszeni goście.
Aby się ich pozbyć, na podłodze rozłóż gazety i użyj
suszarki do włosów, ustawiając zimny nawiew, w ten

sposób usuniesz insekty i inne zanieczyszczenia spośród
gałązek.

źródło: demotywatory.pl

Demotywatory

Demotywatory

Demotywatory
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Francja

Rodzinne świętowanie
zaczyna już na kilka dni

przed Wigilią ozdabianiem
bożonarodzeniowej choinki.

Na Wigilii podaje się
pieczoną szynkę, różne

sałatki, torty, owoce i wino.
Tradycyjne potrawy różnią

się w zależności od regionu.
W Paryżu jada się ostrygi, w
Bretanii ciasto gryczane z

kwaśną śmietaną,
natomiast w Burgundii

indyka i kasztany. Podczas
wieczoru wigilijnego, kiedy
dzieci już śpią, wypełnia się

prezentami i słodyczami
pończochy powieszone na
kominie. Prezenty dzieciom

we Francji przynosi Père
Noël - Święty Mikołaj czyli

Ojciec Bożego Narodzenia.
Rano cała rodzina wymienia

się bożonarodzeniowymi
prezentami.

Irlandia

W Irlandii świętuje się podobnie jak
w innych krajach Zachodniej

Europy. Czas bożonarodzeniowy
poświęcony jest tu również

wspominaniu zmarłych i modlitwie
za nich. Groby bliskich ozdabia się

tradycyjnym wieńcem. Prezenty
irlandzkim dzieciom przynosi Daidí

na Nollag, czyli Ojciec Bożego
Narodzenia, którego nazywa się też
Santy lub Santa. Zgodnie z tradycją
powinno się mu zostawić w pokoju
ciasteczka, butelkę piwa Guinness

oraz marchewkę dla renifera
Rudolfa.

Austria

Austriacy dali nam tę najbardziej
lubianą bożonarodzeniową pieśń –

"Cicha noc", która została
przetłumaczona na wiele języków.

Boże Narodzenie obchodzą
podobnie do nas. Po wigilijnej

kolacji, na której tradycyjnie podaje
się smażonego karpia, rodzina

siada przy drzewku
bożonarodzeniowym i wspólnie

ogląda prezenty. W centrum uwagi
jest oczywiście model szopki, który
składa się z ponad stu postaci. W
trakcie Bożego Narodzenia często
też odbywają się przedstawienia

opowiadające o narodzinach
Zbawiciela.

Roksana G.

Boże Narodzenie w innych krajach



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 01/2019 | Strona 18 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBoreczniak

Święta Bożego Narodzenia w... Portugalii!

Podobnie jak w Polsce także 
w Portugalii ubiera się choinę,

 ale tradycyjną "polską choinkę"
zastępuje tu krzew- cyprys.

Bombki zamienione zostają na
oliwki oraz piri-piri. Na

Portugalskich stołach pierwsze
miejsce zajmuje dorsz. Tradycją
jest pieczenie ciasta Bolo Rei-

ciasta królewskiego. We
wszystkich miejscowościach
pieczone są ciasta o długości 

od 100m do 200m, potem
mieszkańcy wspólnie z turystami
zbierają się i jedzą te pyszności.

(Za darmo!)
Roksana G.

Roksana G.

Roksana G.

Roksana G.
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Święta Bożego Narodzenia w... Niemczech!

~Boże Narodzenie~

Dni świąteczne Niemcy
spędzają w gronie

rodzinnym. Na stołach
króluje gęś, kaczka lub

dziczyzna. Bardzo
popularne jest w tym kraju

kolędowanie. Ludzie
śpiewają piosenki

bożonarodzeniowe przy
stole, podczas posiłków, ale

również na ulicach,
kiermaszach oraz w gronie

rodziny. Popularne są także,
wystawiane w kościołach

lub różnych częściach
miasta, radosne

przedstawienia pełne
śpiewu i szopki.

~Wigilia~

Niemcy do wigilijnej kolacji
zasiadają po przyjściu z kościoła.
Tego dnia w niemieckich domach
podawana jest zazwyczaj sałatka

kartoflana. Przed posiłkiem Niemcy
składają sobie świąteczne życzenia,
nie mają oni jednak zwyczaju łamać

się opłatkiem. Kolejnym
niepraktykowanym w Niemczech

zwyczajem jest brak wolnego
miejsca dla niespodziewanego

gościa przy stole, za to przy kolacji
każdy pod talerzem znajduje
pieniążek, który zapewnić ma

szczęście i dostatek na przyszły
rok. Dodatkowo dzieci dostają

specjalny talerz, na którym znajdują
się suszone oraz świeże owoce,

orzechy, ciasta.

Karolina B.

~Prezenty~
Prezenty w Niemczech

przynosi Mikołaj lub
Dzieciątko Jezus. Postacią
negatywną, która straszy
dzieci rózgą i przestrzega
przed złym zachowaniem,

jest Knecht Ruprecht. Owe
prezenty nie są jednak, tak

jak u nas, kładzione pod
choinką, znajdziemy je

bowiem na stole.
Niemieckie dzieci otrzymują
również prezenty 6 grudnia,
wtedy to wystawiają przed

drzwi swoje buty, które
Mikołaj wypełnia

słodyczami i owocami.
Dodatkowo maluchy

dostają dużą księgę, w
której wypisane są ich

dobre uczynki minionego
roku.
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Święta Bożego Narodzenia w... Wielkiej Brytanii!

Główne obchody Bożego
Narodzenia w Wielkiej
Brytanii to 25. grudnia.

Brytyjczycy nie obchodzą
wigilii, tak jak Polacy. 

Na stołach króluje pieczony indyk z
pieczonymi warzywami

korzeniowymi (z marchewką,
ziemniakami, pasternakiem) i

brukselką. Podaje się go
obowiązkowo z gęstym sosem i
żurawiną. Tradycyjnym deserem

bożonarodzeniowym jest Christmas
pudding, zrobiony z suszonych

owoców z dodatkiem alkoholu. Po
ugotowaniu dojrzewa przez długi
czas (nawet do roku), a podaje się

go z sosem na bazie alkoholu i
polewa płonącą brandy.

Dzieci w Wielkiej Brytanii
otrzymują prezenty od

Świętego Mikołaja (Father
Christmas) nie 24. ale rano
25. grudnia. Tradycyjnie w
wigilię wieczorem zostawia
mu się ciastko i kieliszek

brandy. 

Podobnie jak w Polsce,
dzieci piszą listy do

Świętego Mikołaja, czasem
jednak zamiast wrzucać je
do skrzynki, spala się je w

kominku. Obok kominka lub
koło łóżek rozwiesza się
skarpety, w które Mikołaj

wkłada prezenty.

Drugi dzień Bożego
Narodzenia to tzw. Boxing
Day. Jego tradycja wywodzi

się ze średniowiecza, a
nazwa pochodzi od tradycji

wręczania upominków
służbie lub ubogim. Dziś to

głownie dzień wielkich
poświątecznych

wyprzedaży i wydarzeń
sportowych. Rozgrywa się
wtedy m.in. pełną kolejkę

meczów piłki nożnej.

Google

Google
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"Jaki prezent bożonarodzeniowy zapadł Ci najbardziej w pamięć?"

Uczennice z klasy 8 przeprowadziły sondę z klasami 4-6
na temat "Jaki prezent bożonarodzeniowy zapadł Ci
najbardziej w pamięć?" Wszystkie odpowiedzi były
interesujące. Oto one:

Klasa IV
- Klaudia K. dostała pluszowego misia, który nazywa się
Pirat i ma go do dnia dzisiejszego.
- Monika R. laptop o dużej pamięci, który był bardzo
DROGI!
- Maciek W. otrzymał klocki lego Minecraft, z których
budował bazę w drzewie.
- Sara B. misia z fundacji TVN "nie jesteś sam", miś
nazywa się Asia. Jest dla niej bardzo ważny, ponieważ
dzięki niemu pomogła potrzebującym.
- Dominik H. czerwony samochód osobowy w Combi.

Klasa V
- Julia K. i Filip Sz. otrzymali wymarzonego tableta.
- Olek M. dostał od Świętego Mikołaja Xbox One S.
- Maks M. natomiast dostał samochód sterowany.
- Sylwkowi Z. Święty Mikołaj podarował puzzle Ninjago.
- Karol Sz. zapamiętał szachy i telefon.

Klasa VI
- Wojtek K. piłkarzyki stołowe, w które gra wraz z
bratem.
- Hubert G. PS2, Got For World, w które gra z tatą.
- Wiktoria M. dostała natomiast pieska, który wabi się
Azor.
- Natalia C. otrzymała karocę dla lalek z jednym koniem,
który biega.
- Wiktoria D. bardzo ucieszyła się z trampoliny, która
rzekomo jest od siostry, ale przecież my wiemy, że to
Mikołaj jej ją podarował.

Weronika B., Agata J., Zuzanna M.

Nauczyciele także zapragnęli, aby ich odpowiedzi
znalazły się w gazetce szkolnej i podzielili się z nami
swoimi wspomnieniami

Oto najciekawsze odpowiedzi:
- Panu Robertowi J. Święty Mikołaj podarował kolejkę na
baterie (W tamtych czasach to było coś).

- Pan Piotr P. został obdarowany przez
Mikołaja pojazdem opancerzonym poruszającym się na
gąsienicach. Był on średniej wielkości i posiadał silnik
elektryczny. (Pełen szpan).

A teraz czas na gorsze prezenty świąteczne :
- Pani Hania B. dostała podziurawiony męski sweter,
który był za duży i bardzo brzydki, okropny, po prostu
nie do zniesienia. Chyba pani Hania była troszkę
niegrzeczna (BEZ KOMENTARZA... )

- Pani Kamila B. została pokrzywdzona przez Mikołaja,
ponieważ dostała okropną, RUDĄ lalkę  Barbie, która na
dodatek miała krótkie włosy i ubrana była w czerwony
dres, podczas gdy jej siostra dostała lalkę z długimi
blond włosami w sukni ślubnej i wyglądała jak modelka.
( pragnę przypomnieć, iż Pani Borkowska przez niedługi
czas miała rude włosy :) )

Z odpowiedzi uczniów i nauczycieli wynika, że prezenty
mogą być trafione lub nie, wszystko zależy od tego, czy
byliśmy grzeczni cały rok, czy nie :)

Google
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Wyjazd do teatru
~"Opowieść wigilijna"~

W dniu 13 grudnia odbyła się wycieczka do Elbląga. Czterdzieścioro
uczniów naszej szkoły miało okazję obejrzeć przedstawienie teatralne
oparte na utworze Karola Dickensa „Opowieść  wigilijna”. Spektakl w

sposób atrakcyjny wizualnie przedstawiał losy londyńskiego
dusigrosza, Ebenezera Scrooge’a. Dopiero sen w przeddzień wigilii

Bożego Narodzenia obudził w nim sumienie i skłonił do zmiany
postępowania. Pod wpływem wspomnień z dzieciństwa postanowił on

stać się lepszym człowiekiem i skupić się nie na gromadzeniu
majątku, ale na dobrych uczynkach.

Młodzież uczestnicząca w 
spektaklu uległa świątecznemu
nastrojowi i z pewnością głębiej

zastanowiła się nad sensem
zbliżających się Świąt Bożego

Narodzenia.

źródło: zsboreczno.edupage.org

Pani Kamila B.
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"Jaki prezent świąteczny wspominasz najlepiej?"

Uczennice klasy ósmej zapytały się uczniów starszych klas o ich
najmilsze wspomnienia związane z prezentami świątecznymi.

Zobaczcie, jakie były ich odpowiedzi!

Klasa 7a
Wiktoria M. - Moją ulubioną zabawką z dzieciństwa jest
laleczka Barbie.
Patrycja K. - Moją ulubioną zabawką, którą bawiłam się
w dzieciństwie, jest plastikowa lalka Barbie.
Kornel W. - Prezentem, który najbardziej utkwił mi w
pamięci, był mój pierwszy telefon.

Klasa 7b
Konrad H. - Moją ulubioną zabawką z dzieciństwa jest
gryzak.
Aleksandra J. - Gdy odpakowałam prezent, ujrzałam w
nim misia. Od razu mi się spodobał.
Michał B. - Pod choinkę dostałem statek piracki, który
do dziś tkwi mi w pamięci.

Klasa 8
Maciej Ł. - Prezent, który bardzo utkwił w mojej pamięci,
to zwykły metalowy samochodzik.
Martyna S. - Moją zabawką, którą najbardziej
zapamiętałam, jest pluszowy miś - małpka w niebieskim
kolorze, którego nazwałam na cześć tego, kto mi ją dał.
Nazywa się on Tomek. Kocham go.
Kinga G. - Na święta nie dostałam zabawki, ale rzecz, o
której myślałam ponad rok, czyli nowe łyżwy figurowe.
Rafał L. - Na święta, gdy miałem 8 lat, dostałem
maskotkę strażaka Sama, która najbardziej utkwiła mi w
pamięci.

Klasa 3 gimnazjum
Roksana G. - Na święta dostałam rolki biegowe. Mam je
do dziś.
Emilia M. - Zabawką, którą najbardziej pamiętam, jest
symboliczna piłeczka z brokatem.
Zuzanna K. - Najlepiej wspominam kuchenkę
zabawkową. Prosiłam o nią rodziców od około roku.
Gdy już ją dostałam, zgniatałam Milky Way ze
Skittles’ami i udawałam, że to niby jest ciasto, a
wszyscy wokół musieli to jeść. To było bardzo
obrzydliwe, ale ja byłam przeszczęśliwa!
Karolina B. - Najbardziej zapamiętałam lalkę o nazwie
„Chou Chou”. Była cudowna, a mi bardzo się podobała!

Kamila M., Kinga G.

Google
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Świąteczne memowanie

Google Instagram

Google Instagram
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Listy do Mikołaja
A także od niego!

Postanowiliśmy zaprosić Świętego Mikołaja do naszej gazety, aby
odpowiedział na listy niektórych uczniów. Dla każdego miał jakąś

wiadomość lub poradę. Zresztą... sami zobaczcie!!!

Kacprze,
cieszę się, że czujesz magię
świąt, ale nie zapominaj o
tym, że w święta
najważniejszy jest kontakt z
bliskimi! Po przeczytaniu
Twojego listu, nie mogę się
doczekać, aby przejechać
saniami po Twoim torze
wyścigowym z
samochodem i piłką w
bagażniku! Ho, ho ho!

Wesołych Świąt!
Święty Mikołaj

Drogi Karolu,
jeśli znajdzie się dla mnie
miejsce przy Twoim stole,
to z chęcią zjem trochę
pierogów. Ho, ho, ho! Nie
zapomnę o Twoich
prezentach, ponieważ
przybiegnę w Twoich
nowych korkach piłkarskich
i z Pokemonem w ręku!

Kacper S.

Google

Karol Sz.
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Droga Martyno,
Henio (mój renifer)
przekonał mnie, bym
dał Ci Twój
wymarzony prezent,
bo chce, byś go
narysowała. Gdy
Twój talent
artystyczny się
rozwinie, Henio
przyleci po odbiór
pracy! Ho, ho ho!

Henio pozdrawia!!!
Święty Mikołaj

Droga Saro,
również Cię
pozdrawiam. Cieszę
się, że zeszłoroczne
prezenty Ci się
spodobały. Wierzę w
to, że jesteś grzeczną
dziewczynką.
Postaram się, by
Twoje wymarzone
prezenty trafiły pod
Twoją choinkę!

Święty Mikołaj

To jest Henio

Martyna J.

Sara B.
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Julio,
widzę, że jesteś
bardzo wymagająca.
Masz naprawdę
interesujące plany na
przyszłość. Dąż do
swojego celu, a ja
postaram się pomóc
Tobie w jego
osiągnięciu! Ho, ho,
ho!

Wesołych Świąt, kochana!
Święty Mikołaj

Kochany Przemku,
cieszę się, że jesteś
szczery; jest to
najważniejsza rzecz
na świecie! Widzę
Twoje postępy w
nauce i doceniam je.
Życzę Ci wesołych
świąt i widzimy się
24. grudnia! Ho, ho,
ho!!!

Twój
Święty Mikołaj

Mikołaj i Henio

Julia K.

Przemek
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Kochana Moniko,
w mojej Wielkiej Księdze
zajmujesz zaszczytne
miejsce wśród innych
grzecznych dzieci. Bardzo
się cieszę, że wierzysz we
mnie i w magię świąt.
Pomoc i nauka w tak
młodym wieku są bardzo
ważne. Jestem zadowolony,
że myślisz o innych
ludziach i o ich
pragnieniach. Jestem
dumny z Ciebie.

Oczekuj mnie 24. grudnia!
Święty Mikołaj

Drogi Antosiu,
Ciebie zostawiłem sobie na
koniec. Mam pomocników w
Twojej szkole i
sprawozdanie z Twojego
zachowania wysyłają mi
mailem. W tym roku dam Ci
szansę, ale, jeżeli się nie
poprawisz, to nie licz, że
zobaczysz mnie za rok.
Słuchaj się rodziców i
nauczycieli i nie bądź taki,
jaki byłeś dotychczas!

Pozdrowienia z Laponii
Święty Mikołaj

Antek K.
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Życzenia od redakcji

Chcielibyśmy złożyć
Wam

najserdeczniejsze
życzenia z okazji

zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia.
Niezapomnianych

chwil w gronie
rodziny,

wymarzonych
prezentów i pysznych

potraw.

Szampańskiej zabawy
oraz wszystkiego
dobrego. Życzymy

Wam samych
sukcesów w nowym
2019 roku. Spędźcie

ten wolny czas z
bliskimi i odpocznijcie

od męczących dni.
Mamy nadzieję, że

powrócicie do nas w
styczniu tacy sami,

wypoczęci i gotowi do
działania w nowym

roku.
Redakcja gazety "Boreczniak"

Święta - czas radości, dużo szczęścia
i miłości.

Stos prezentów pod choinką,
a dzieci zajadają się mandarynką.

Mama już przy garach stoi,
a tata choinkę stroi.

Babcia krzyczy, dziadek śpiewa,
a Bóg zstąpił nam już z nieba.

Już na niebie widać sanie
i Mikołaj pędzi w bramie.

Kazik, Henio i Małgosia, posypani
pyłem,

pędzą co sił w nogach na wigilię.

Każdy usiadł już przy stole,
zajadając się śledziami
i - do woli- piernikami!

Zuzanna K., Karolina B., Natalia M.
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JASEŁKA 2018


	Mikołajkowy turniej tenisa stołowego
	A na stole niech zagoszczą...
	Przepisy idealne na wigilię
	Listy do Mikołaja
	TOP 10 filmów i piosenek, bez których nie byłoby świąt!
	Oto numer specjalny gazety "Boreczniak"! Tym razem jest to wydanie wyjątkowe, dotyczące świąt Bożego Narodzenia. Znajdziecie tutaj porady, przepisy, filmy oraz wiele innych świątecznych pomysłów, zgromadzonych specjalnie dla Was! Zapraszamy do lektury!
	Gazetę tworzyły:
	Zuzanna Kryger
	Natalia Maj
	Karolina Buczkowska
	~Spis treści~
	Roksana Grochowska
	oraz autorzy poszczególnych artykułów
	~2~ Strona redakcyjna
	~3~ Konkursy świąteczne w naszej szkole
	~4-5~ Co najmłodsze dzieci naszej szkoły chciałyby dostać od Świętego Mikołaja?
	~6~ MIKOŁAJKOWY SZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
	~7-11~ A na stole niech zagoszczą... Przepisy idealne na wigilię!
	~12~ TOP 10 filmów świątecznych
	~13~ TOP 10 piosenek świątecznych
	~14~ Jak zrobić unikalne bombki?
	~15-16~ Internetowe lifehacki na święta
	~17-20~ Boże Narodzenie w różnych krajach
	~21~ "Jaki prezent bożonarodzeniowy zapadł Ci najbardziej w pamięć?"
	~22~ Wyjazd do teatru
	~23~ "Jaki prezent świąteczny wspominasz najlepiej?"
	~24~  Świąteczne memowanie
	~25-28~ Listy do Świętego Mikołaja
	~29~ Życzenia od redakcji

	Konkursy świąteczne w naszej szkole
	W naszej szkole organizowany jest konkurs na najpiękniej wystrojoną salę. Organizatorzy konkursu, Samorząd Uczniowski, chcieli, by każdy uczeń poczuł magię świąt. Oceniane będą samodzielność wykonywania ozdób, oryginalność oraz estetyka pracy. Współczujemy jury, ponieważ wybór nie będzie łatwy! Wkrótce rozstrzygnięty zostanie także konkursu na najpiękniejszą tradycyjną bombkę organizowany przez Panią Annę Cieplicką. Nie ma się czym martwić, ponieważ każdy z uczestników otrzyma drobny upominek za trud włożony w wykonanie ozdoby świątecznej. Wszystkim serdecznie kibicujemy !!
	A poniżej możecie zobaczyć ozdoby, które wykonane zostały na świetlicy przez naszych uczniów.
	Weronika B., Zuzanna M.


	Co najmłodsze dzieci naszej szkoły chciałyby dostać od
	Świętego Mikołaja?
	Odwiedziłyśmy dzieci klas 0-3, aby opowiedziały nam o swoich największych marzeniach. Niektóre odpowiedzi były zaskakujące, niektóre dziwne, ale wszystkie na pewno niezwykłe! Pojedyncze dzieci poprosiły także o prezenty dla rodziców, a inne chętnie same pobawiłyby się w Świętego! Zobaczcie, czego życzą sobie pociechy naszej społeczności!

	~Klasa 0~
	- Chciałabym obrożę dla kota i galaretkę, a dla siebie kody do Sims 4 i piżamę z "Miraculum: Biedronka i Czarny Kot" (dobry wybór ;) ) ~ Laura
	- Telefon ~ Fabian
	- Fabryka slime'ów ~ Zuzia
	- Ja chcę lalkę, kolorowankę i misia ~ Karolina
	- Chciałabym dostać głowę do stylizacji Barbie ~ Lenka
	- Klocki ~ Oliwia

	~Klasa 1~
	- Wóz strażacki ~ Wojtek
	- Tableta i dużego Nerfa ~ Sebastian
	Muszę wspomnieć, że aż 5 na 8 pytanych chłopców pragnie dostać ciągnik z przyczepką! Czyżby rośli nam przyszli farmerzy?
	- Chciałbym dostać grę Harry'ego Pottera ~ Alan
	- Tableta, dużego Nerfa, wyścigówkę zdalnie sterowaną i auto strażackie ~ Kuba
	- Chcę laptopa ~ Bartek
	- Karabin ~ Krzyś
	- Dużego misia ~ Wiktoria
	- Telefon i słodycze ~ Ola
	No widzę, że tutaj to rośnie grono nowoczesnych ludzi! Połowa dzieci wspomniała w swoim marzeniu o tablecie, telefonie lub laptopie. Czy to dobrze?

	~Klasa 2~
	- Smartwatch'a ~ Alan
	- Chciałabym książkę i konia interaktywnego ~ Ola
	- Chcę auto zdalnie sterowane i zestaw małego chemika ( ambitnie :D )~ Marcel
	- Klocki Lego ~ Karina
	- Pistolet na kulki wodne ~ Filip
	- Auto zdalnie sterowane, książkę, Nerf, PSP i laptopa ~ Michał
	- Chcę klocki Lego i plecak ~ Krystian

	~Klasa 3~
	Jestem szczerze zdziwiona, gdyż 6 na 14 pytanych dzieci chciało dostać książkę, a 5 na 9 chłopców wymarzyło sobie samochód zdalnie sterowany! Czyżby przyszli kierowcy?
	- Chciałabym zamek dla wróżkoelfów i ich figurki ~ Tosia
	- Domek dla lalek, dużo lalek i kosmetyczkę dla mamy ~ Kornelia
	- Nerf i zabawkowego węża (by straszyć dziewczyny) ~ Witek
	- Xbox, kamerę i laptopa dla mamy ~ Szymon
	- Dwa zestawy Lego Friends: kurort i stara wieża, telefon ~ Natalia
	- Zegarek na rękę, Pom-Pom, telefon ~ Nikola
	Trzecioklasiści myśleli nie tylko o sobie, a także o swoich bliskich; 3 osoby poprosiły o prezent dla kogoś z rodziny, a jeden chłopiec zaproponował sprzedaż swojej konsoli innemu chłopcu. Pamiętajcie, Wy również pomyślcie o innych!


	~Hubert Mazur~
	Zapytałam również Huberta Mazura, dla którego organizowany był kiermasz, o jego wymarzone prezenty:
	- Chcę dostać: strój strażaka, narzędzia w skrzynce, kasę fiskalną, grę (na Xbox) Rocket League, samochód policyjny.
	Dodał jeszcze:
	- Kocham cię, Mikołaju!
	Spytałam się także o to, czy był grzeczny, na co odpowiedział:
	- "No tak w miarę grzeczny".
	Cieszę się, iż mama Huberta pozwoliła mi przeprowadzić także z nim sondę. Chłopiec czuje się już lepiej, a ja życzę mu powrotu do pełnego zdrowia!
	Zuzanna K.


	Mikołajkowy szkolny turniej tenisa stołowego
	6 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół w Borecznie odbył się szkolny mikołajkowy turniej tenisa stołowego. Udział w nim wzięli uczniowie z klas V, VI, VII, VIII i IIIG.
	Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, wpojenie im zasad fair play oraz integracja uczniów naszej szkoły. Świąteczna atmosfera podczas turnieju udzieliła się wszystkim obecnym.
	Klasyfikacja końcowa:
	Dziewczęta
	I miejsce: Karolina Buczkowska – klasa IIIG
	II miejsce: Kamila Mielniczek – klasa VIII
	III miejsce: Martyna Sostek – klasaVIII
	Chłopcy
	I miejsce: Rafał Liwenda – klasa VIII
	II miejsce: Konrad Liwenda – klasa IIIG
	III miejsce: Kacper Szarecki – klasa IIIG
	źródło: zsboreczno.edupage.org


	A na stole niech zagoszczą...
	~Zupa śledziowa~
	Składniki:
	- śledzie solone ( lub według uznania ),
	- woda,
	- ocet,
	- przyprawy ( według uznania ),
	- cebula,
	- ewentualnie śmietana i cukier,
	Sposób przygotowania:
	Wrzucić do wody cebulę i dodać przyprawy. Zagotować. Śledzie włożyć do głębokich talerzy lub misek, zalać przygotowanym roztworem i dolać octu do smaku. Można dodać także śmietany lub cukru, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. Można jeść z ugotowanymi ziemniakami. Zupa nadaje się do jedzenia na zimno.
	Przepis rodzinny babci Wiesławy

	~Barszcz grzybowy z octem~
	Składniki:
	- ocet z kapusty,
	- woda,
	- grzyby suszone,
	- przyprawy.
	Sposób przygotowania:
	Wszystko ugotować. Można dolać śmietany. Należy jeść z kluchami ziemniaczanymi.
	Przepis rodzinny praprababci Zofii


	~Pachnące pierniczki~
	Składniki:
	- 2 szklanki mąki pszennej, 2 łyżki rozpuszczonego miodu,
	>połączyć i dodać<
	- 3/4 szklanki cukru, 1,5 łyżeczki sody, 15g przyprawa do piernika, łyżka masła,
	>połączyć i dodać<
	- 1 jajko, 1/3 szklanki ciepłego mleka (stopniowo!).
	Sposób przygotowania:
	Zagnieść. Wałkować. Wyciąć ciasteczka. Piec w temperaturze 180 stopni około 10-15 minut (uwaga, urosną!). Gdy wystygną, można ozdobić według własnej wyobraźni.
	Przepis mamy Sylwii

	~Zupa owocowa~
	Składniki:
	- garść suszonych śliwek,
	- garść suszonych jabłek,
	- garść suszonych gruszek,
	- garść suszonych wiśni lub żurawiny,
	- mąka ziemniaczana,
	- cukier,
	- cynamon,
	- szczypta soli.
	Sposób przygotowania:
	Przepłukać pod bieżącą wodą, owoce gotować z solą do miękkości. Dodać tyle cukru, ile nam odpowiada. Zagęścić mąką ziemniaczaną, rozcieńczoną w zimnej wodzie. Mieszać, zagotować i podać od razu na stół. Posypać cynamonem.
	źródło: beszamel.pl


	~Karp w galarecie~
	Składniki:
	- karp królewski: 1 sztuka, marchew: 2 sztuki, mały seler: 1 sztuka, pietruszka: 1 sztuka, liść laurowy: 4 sztuki, kolorowy pieprz ziarnisty: 1 łyżeczka, sól: 1 łyżeczka, 1 kostka bulion warzywny (opcjonalnie): 1 sztuka, ziele angielskie: 5 sztuk, Żelatyna: 4 łyżeczki
	Sposób przygotowania:
	Oskrobanego, wypatroszonego karpia kroimy wzdłuż na pół, a następnie kroimy w 2,5 cm kawałki. Przygotowujemy wywar z włoszczyzny, przypraw, kostki warzywnej, głów karpia (które wzięliśmy do smażenia), ogona i płetw. Następnie umyte kawałki dodajemy do wywaru, tak aby były zanurzone w całości. Gotujemy je 20 minut na bardzo wolnym ogniu, aby ryba się nie rozgotowała. Ugotowane kawałki wyciągamy ostrożnie łyżką cedzakową i układamy na kwadratowym półmisku. Dekorujemy plasterkami limonki, plasterkami marchewki, pociętymi listkami pora i natką pietruszki. Wywar odcedzamy przez gęste sitko, dodajemy do jeszcze gorącego wywaru 4 łyżeczki żelatyny, dokładnie mieszamy za pomocą trzepaczki aż żelatyna się rozpuści i zalewamy rybę. Gdy płyn przestygnie wstawiamy do lodówki do stężenia.
	źródło: przeslijprzepis.pl

	~Barszcz z uszkami~
	Składniki: 2kg buraków, 2 kwaśne jabłka, 2 marchewki, 1 cebula, 4 ząbki czosnku, 1 suszony prawdziwek lub inny grzyb, 2,5 l dobrej wody, sól, cukier, ocet jabłkowy, <uszka do barszczu>:
	5 dag suszonych prawdziwków, 1 cebula, 2 łyżki oleju, sól, pieprz, <ciasto na uszka>: 2 szklanki mąki, letnia woda, 1 łyżka oliwy
	Sposób przygotowania:
	Buraki obrać ze skóry i pokroić w małe kawałki. Marchewkę i cebulę obrać i również pokroić. Wszystkie składniki zalać wodą i powoli ogrzewać nie dopuszczając do wrzenia. Odstawić i na następny dzień proces powtórzyć tym razem zagotować. Dodać przyprawy i odstawić do naciągnięcia.
	Grzyby namoczyć i ugotować. Następnie należy je odsączyć i drobno posiekać. Cebulę pokroić w drobną kosteczkę i przesmażyć z grzybami, doprawić solą i pieprzem.  Z mąki, oliwy i letniej wody zrobić ciasto o dosyć luźnej konsystencji. Następnie należy je cienko rozwałkować i wycinać kwadraty (2,5 cm na 2,5 cm).  Do wyciętych kwadratów trzeba włożyć farsz, zlepiać po przekątnej, a następnie skleić dwa rogi. Gotować w lekko osolonej wodzie do momentu wypłynięcia. Ugotowane uszka układać w talerzach i zalać gorącym barszczem.

	~Zupa grzybowa~
	Składniki:
	- 2l wywaru warzywnego
	- 100g suszonych grzybów (najlepiej podgrzybki z mazurskich lasów),
	- 2-3 łyżki masła,
	- 1 średnia cebula,
	- 150ml śmietany 30%,
	- 2 łyżki mąki,
	- sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy i inne przyprawy do smaku,
	- koperek.
	Sposób przygotowania:
	Opłukane i oczyszczone grzyby zalać zimnym wywarem warzywnym i moczyć około 2 godzin. Następnie gotować je do miękkości na małym ogniu (około 20-30 minut). Ugotowane grzyby pokroić w paski i podsmażyć na maśle, dodać drobno pokrojoną cebulę i też podsmażyć. Całość oprószyć mąką i lekko zrumienić. Dodać cały wywar warzywny i koperek (ten, w którym moczyły się grzyby, również). Gotować 15 minut na małym ogniu. Przed podaniem zabielić śmietaną i doprawić do smaku. Można podawać z kluseczkami lub łazankami. Ta zupa stanowi prawdziwą konkurencję dla barszczu.

	~Ryba po grecku~
	Składniki:
	- cebula,
	- marchewka,
	- ryba,
	- przecier pomidorowy,
	- łyżka keczupu,
	- olej,
	Przepis Pani Kamili B.
	- przyprawy,
	- woda.

	Sposób przygotowania:
	Cebulę pokroić w piórka. Marchewkę zetrzeć na grubych oczkach. Udusić cebulę, dodać marchewkę, przyprawy i dalej dusić do miękkości marchwi. Dolewać do jakiś czas wody, by się nie przypaliło. Gdy będzie gotowe, dodać przecier pomidorowy i keczup. Usmażyć rybę. Następnie ułożyć ją na talerzach lub półmiskach, przykryć farszem z marchewki i cebuli. Można przyozdobić bazylią lub cytryną. Smakuje wyśmienicie zarówno na ciepło, jak i na zimno.
	Rodzinny przepis mamy Sylwii


	~Pierogi z kapustą i grzybami~
	Składniki Ciasto:
	- Mąka pszenna - 2 pełne szklanki,
	- Woda - ¾ szklanki,
	- Jajko - 1 szt.,
	- Sól - szczypta,
	Nadzienie:
	- Kapusta kwaszona - 1 kg,
	- Grzyby suszone - duża garść,
	- Cebula - 1 szt.,
	- Majeranek - szczypta,
	- Pieprz czarny - szczypta,
	- Kminek mielony - szczypta,
	- Olej Kujawski 3 ziarna - kilka łyżek.

	~Karp w śmietanie~
	Sposób przygotowania:
	Grzyby umyć i namoczyć, najlepiej dzień wcześniej. Kapustę poszatkować i ugotować, potem odlać wodę i jeszcze lekko odcisnąć. Grzyby ugotować i zmielić w maszynce lub drobno pokroić. Cebulę pokroić, usmażyć na złoty kolor. Wszystko razem połączyć i doprawić - kapusta powinna być pikantna.
	Składniki (porcja dla dużej, głodnej rodziny):
	- 6 kg karpia,
	- 6 dużych cebul,
	Ja kapustę nie gotuję, tylko smażę na oleju Kujawskim na patelni, dodając później grzyby i podlewając raz na jakiś czas wodą, by się nie przepaliła. Ciasto szybko zamiesić. Żeby ciasto było bardziej miękkie i delikatne, można dodać kilka łyżek oleju Kujawskiego i jedną łyżkę rozmiękczonej margaryny Palma. Rozwałkować cieńko. Wycinać szklanką małe placki. Ostrożnie napełnić nadzieniem i zakleić równo brzegi.

	- ok. 2 kostki masła.
	- 8 słoiczków śmietany kremówki (najlepiej 36% - wtedy się nie zważy, ale 30% też się nada),
	Sposób przygotowania: Karpia pokrojonego w dzwonka posolić i obsmażyć na maśle w bułce tartej. Na tym samym maśle podsmażyć cebulę. Włożyć rybę do brytfanny lub naczynia żaroodpornego i przełożyć cebulą. Zalać śmietaną (aż przykryje rybę). Wstawić do piekarnika i piec do zagotowania śmietany (tak, aby powstał gęsty sos).
	Zagotować wodę w dużym garnku, osolić. Włożyć szybko pierogi i gotować kilka minut po tym, jak wypłyną na powierzchnię.
	źródło: zpierwszegotloczenia.pl
	Pan Wojciech P.



	~Kutia wigilijna~
	Składniki:
	- 1 szklanka suchego maku,
	- 1,5 szklanki pszenicy,
	- 1 szklanka mleka,
	- 1/2 szklanki miodu,
	- 1 garstka rodzynek,
	- 1 garstka orzechów laskowych,
	- 1 garstka migdałów (płatki),
	- 1 garstka pomarańczy kandyzowanej w kostce.
	Sposób przygotowania:
	Pszenicę wypłukać w wodzie. Mak zalać mlekiem i gotować tak długo aż mleko odparuje. To samo robimy z pszenicą, tylko gotujemy w wodzie. Orzechy, migdały, rodzynki moczymy w przegotowanej wodzie około 10/15 minut. Do ostudzonego maku wrzucamy wszystkie składniki. Wlewamy miód i dokładnie mieszamy.

	~Pleciony drożdżowy kwiat~
	Składniki Ciasto:
	- 1 szklanka mleka,
	- 2 i 1/2 szklanki mąki,
	- 15 g świeżych drożdży,
	- 50 g cukru,
	- 100 g masła lub margaryny,
	źródło: zpierwszegotloczenia.pl
	- szczypta soli,
	Do posypania:
	- ok. 2 łyżek rozpuszczonego masła,
	- czekolada w proszku, ok 3-4 łyżek lub kakao z cukrem.
	Sposób przygotowania:
	Do ciepłego (nie gorącego) mleka dodać drożdże, wymieszać do ich rozpuszczenia. Dodać cukier, sól, mąkę oraz rozpuszczone i ostudzone masło. krótko wyrobić. Ciasto podzielić na 2 części. Jedną z nich rozwałkować na koło o średnicy ok. 27-30 cm. Przenieść na blachę do pieczenia, a jeszcze lepiej rozwałkować lub ręcznie uformować koło bezpośrednio na blasze . Masło, które jest w składnikach do posypania rozpuścić, posmarować środek ciasta, zostawiając suchy brzeg ok. 2 cm. Posypać czekoladą w proszku lub kakao i cukrem. Drugą część ciasta rozwałkować w kształt koła o podobnych rozmiarach jak pierwszy. Nałożyć go na posypany czekoladą blat ciasta. Posklejać, przygniatając, dookoła brzeg ciasta. Nożem do pizzy krajać, na kształt gwiazdy, od środka ciasta (ŚRODKA NIE ROZCINAĆ) do brzegu, podobnie do krojenia pizzy, na 16 kawałków. Każdy kawałek trójkąta, biorąc od brzegu koła, skręcać ok 3 razy. Biorąc po dwa kawałki sklejać je ze sobą i podwinąć końce tworząc płatki kwiatu. Zostawić do wyrośnięcia na ok. 30 minut. Posmarować roztopionym masłem lub wodą . Piec ok 20-25 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Posypać cukrem pudrem.
	źródło: przeslijprzepis.pl

	TOP 10 FILMÓW ŚWIĄTECZNYCH
	1. Kevin sam w domu
	2. Kevin sam w Nowym Jorku
	3. Listy do M
	4. Śnięty Mikołaj
	5. Przyjaciel Świętego Mikołaja
	6. Cztery gwiazdki
	7. Grinch: świąt nie będzie
	8. Cud na 34 ulicy
	9. The Holiday
	10. W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju
	Natalia M.

	Top 10
	piosenek, bez których nie byłoby
	świąt Bożego Narodzenia
	1. "Last Christmas" - Wham!
	Święta bez tej piosenki byłyby takie nudne. Centra handlowe i rozgłośnie radiowe najchętniej puszczałyby ten utwór już od października. Nie raz już tak było. Wszyscy na nadmiar Last Christmas narzekamy co roku,ale prawda jest taka, że bez przeboju Wham! święta Bożego Narodzenia nie byłyby takie same, na pewno o wiele smutniejsze. Ten przebój został wydany w 1984 roku i od 30 lat nie daje o sobie zapomnieć.
	2. "All I Want For Christmas Is You" – Mariah Carey
	Ta piosenka nam wszystkim pewnie kojarzy się z miłością. Otóż to! Ona przypomina nam o swoich ukochanych i o tym, żeby pod choinką zobaczyć swoją drugą połówkę.
	3. "To nasze święta" - Piękni i młodzi
	Ta piosenka 6 grudnia 2015 roku stała się hitem polskiego YouTube’a. Ponieważ wszyscy uwielbiamy święta Bożego Narodzenia, zespół Piękni i Młodzi chcieli umilić nam tę atmosferę i nagrali przepiękną piosenkę, która w naszych stronach może być uznawana za kolędę.
	5. „Pójdźmy wszyscy do stajenki” Ta kolęda jest śpiewana przez wielu wykonawców polskich.
	6. „Lulajże, Jezuniu” Kolęda o charakterze kołysanki, powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XVII wieku. Kolęda ta kojarzona jest z polskością; do jej melodii niejednokrotnie układano nowe teksty o wymowie patriotycznej.
	4. "Kolęda dla nieobecnych" - Zbigniew Preisner, Beata Rybotycka
	Na pewno każdy Polak zna tę oto kolędę, ponieważ ona nam przypomina o tym, że w święta nie ważne są prezenty, a raczej  kolacja wigilijna i pamięć o tych, co odeszli z naszego świata i, tak jak my, chcą spędzać wyśmienicie Wigilię.
	7. „Coraz Bliżej Święta” - Ania Szarmach (COCA-COLA)
	Utwór jest polską wersją piosenki „Wonderful Dream”, wykonywanej przez amerykańską wokalistkę Melanie Thornton, od lat wykorzystywanej w świątecznych reklamach Coca-Cola. Cleo dołączyła do takich polskich artystów jak: Kasia Kowalska, Ania Szarmach czy Margaret.
	8. „Kto Wie?” - De Su De Su zostało założone w lutym 1993 roku przez Małgorzatę Pruszyńską, aktorkę znaną pod pseudonimem Margo Su.
	9. „Pada Śnieg” - Edyta Górniak feat. Krzysztof Antkowiak Singel stał się przebojem, który co roku grywany jest podczas świąt Bożego Narodzenia przez wiele rozgłośni radiowych w całej Polsce.
	10. „Pastorałka od serca do ucha” - Rokiczanka Rodzaj udramatyzowanej kolędy, wykonywana dawniej przez wędrownych muzyków i żaków, w której religijna tematyka bożonarodzeniowa poszerzona została o warstwę obyczajową.
	Martyna S.

	Jak zrobić unikalne bombki?
	~Bombka z cekinów~
	Potrzebne będą:
	- cekiny,
	- szpilki,
	- styropianowa bombka,
	- różne dodatki.
	Sposób wykonania:
	Weź styropianową bombkę.
	Nawlecz cekiny na szpilki.
	Ozdób kulę wedle swojego pomysłu.
	Możesz dodać różne ozdoby, takie jak: wstążki, brokat czy błyszczące dodatki
	Świetlica


	~Bombka z firanki~
	Potrzebne będą:
	- przezroczysta, plastikowa bombka (ewentualnie styropianowa, ale nie będzie takiego ładnego efektu),
	- wycięte kawałki starych firanek,
	- klej gorący (lub magiczny, ale będzie trudniej),
	- cekiny i brokat (według uznania).
	Sposób wykonania:
	Weź swoją bombkę.
	Dopasuj właściwe skrawki firanki.
	Przyklej gorącym klejem.
	Możesz dokleić cekiny lub wsypać do środka brokat, dla lepszego efektu.
	Zuzanna K.


	Internetowe lifehacki na święta!
	By zrobić tanie bałwanki na choinkę
	przyda się trochę kapsli, kleju, wstążki i inwencji twórczej :)
	źródło: demotywatory.pl


	Jeżeli jesteś molem książkowym (lub masz po prostu dużo książek)
	możesz wykorzystać je do stworzenia oryginalnej choinki, otrzymasz bardzo ciekawy efekt :D
	źródło: demotywatory.pl


	Weź pudełka po pringelsach, oklej je papierem ozdobnym.
	Otrzymasz bardzo fajne pudełko na wcześniej przygotowane ciastka, które zabierzesz do rodziny na święta.
	źródło: demotywatory.pl


	Internetowe lifehacki na święta!
	Jak pozbyć się plam z barszczu?
	Poplamione miejsce posyp solą. Po upływie 10-15 minut ubranie należy wyprać. Jeśli poplamiona jest biała rzecz, można użyć soku z cytryny. Cytrynę należy przeciąć na pół i pocierać nią zabrudzone miejsce, następnie wyprać ubranie.
	źródło: demotywatory.pl


	Jak oczyścić żywą choinkę?
	W żywej choince mogą się gnieździć nieproszeni goście. Aby się ich pozbyć, na podłodze rozłóż gazety i użyj suszarki do włosów, ustawiając zimny nawiew, w ten sposób usuniesz insekty i inne zanieczyszczenia spośród gałązek.
	źródło: demotywatory.pl


	Jak suszyć cytrusy?
	Pomarańcze pokrój w plastry 0.5 cm. Posyp z obu stron cukrem, dzięki temu zachowają piękny kolor. Włóż do piekarnika ustawionego na k. 100 stopni. Podczas suszenia przekładaj na drugą stronę co 30 min.
	źródło: demotywatory.pl


	Boże Narodzenie w innych krajach
	Francja
	Irlandia
	Austria
	Rodzinne świętowanie zaczyna już na kilka dni przed Wigilią ozdabianiem bożonarodzeniowej choinki. Na Wigilii podaje się pieczoną szynkę, różne sałatki, torty, owoce i wino. Tradycyjne potrawy różnią się w zależności od regionu. W Paryżu jada się ostrygi, w Bretanii ciasto gryczane z kwaśną śmietaną, natomiast w Burgundii indyka i kasztany. Podczas wieczoru wigilijnego, kiedy dzieci już śpią, wypełnia się prezentami i słodyczami pończochy powieszone na kominie. Prezenty dzieciom we Francji przynosi Père Noël - Święty Mikołaj czyli Ojciec Bożego Narodzenia. Rano cała rodzina wymienia się bożonarodzeniowymi prezentami.
	Austriacy dali nam tę najbardziej lubianą bożonarodzeniową pieśń – "Cicha noc", która została przetłumaczona na wiele języków. Boże Narodzenie obchodzą podobnie do nas. Po wigilijnej kolacji, na której tradycyjnie podaje się smażonego karpia, rodzina siada przy drzewku bożonarodzeniowym i wspólnie ogląda prezenty. W centrum uwagi jest oczywiście model szopki, który składa się z ponad stu postaci. W trakcie Bożego Narodzenia często też odbywają się przedstawienia opowiadające o narodzinach Zbawiciela.
	W Irlandii świętuje się podobnie jak w innych krajach Zachodniej Europy. Czas bożonarodzeniowy poświęcony jest tu również wspominaniu zmarłych i modlitwie za nich. Groby bliskich ozdabia się tradycyjnym wieńcem. Prezenty irlandzkim dzieciom przynosi Daidí na Nollag, czyli Ojciec Bożego Narodzenia, którego nazywa się też Santy lub Santa. Zgodnie z tradycją powinno się mu zostawić w pokoju ciasteczka, butelkę piwa Guinness oraz marchewkę dla renifera Rudolfa.
	Roksana G.



	Święta Bożego Narodzenia w... Portugalii!
	Podobnie jak w Polsce także
	w Portugalii ubiera się choinę,
	ale tradycyjną "polską choinkę" zastępuje tu krzew- cyprys. Bombki zamienione zostają na oliwki oraz piri-piri. Na Portugalskich stołach pierwsze miejsce zajmuje dorsz. Tradycją jest pieczenie ciasta Bolo Rei- ciasta królewskiego. We wszystkich miejscowościach pieczone są ciasta o długości
	od 100m do 200m, potem mieszkańcy wspólnie z turystami zbierają się i jedzą te pyszności.
	(Za darmo!)
	Roksana G.

	Święta Bożego Narodzenia w... Niemczech!
	~Wigilia~
	Niemcy do wigilijnej kolacji zasiadają po przyjściu z kościoła. Tego dnia w niemieckich domach podawana jest zazwyczaj sałatka kartoflana. Przed posiłkiem Niemcy składają sobie świąteczne życzenia, nie mają oni jednak zwyczaju łamać się opłatkiem. Kolejnym niepraktykowanym w Niemczech zwyczajem jest brak wolnego miejsca dla niespodziewanego gościa przy stole, za to przy kolacji każdy pod talerzem znajduje pieniążek, który zapewnić ma szczęście i dostatek na przyszły rok. Dodatkowo dzieci dostają specjalny talerz, na którym znajdują się suszone oraz świeże owoce, orzechy, ciasta.

	~Prezenty~
	~Boże Narodzenie~
	Prezenty w Niemczech przynosi Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. Postacią negatywną, która straszy dzieci rózgą i przestrzega przed złym zachowaniem, jest Knecht Ruprecht. Owe prezenty nie są jednak, tak jak u nas, kładzione pod choinką, znajdziemy je bowiem na stole. Niemieckie dzieci otrzymują również prezenty 6 grudnia, wtedy to wystawiają przed drzwi swoje buty, które Mikołaj wypełnia słodyczami i owocami. Dodatkowo maluchy dostają dużą księgę, w której wypisane są ich dobre uczynki minionego roku.
	Dni świąteczne Niemcy spędzają w gronie rodzinnym. Na stołach króluje gęś, kaczka lub dziczyzna. Bardzo popularne jest w tym kraju kolędowanie. Ludzie śpiewają piosenki bożonarodzeniowe przy stole, podczas posiłków, ale również na ulicach, kiermaszach oraz w gronie rodziny. Popularne są także, wystawiane w kościołach lub różnych częściach miasta, radosne przedstawienia pełne śpiewu i szopki.
	Karolina B.


	Święta Bożego Narodzenia w... Wielkiej Brytanii!
	Główne obchody Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii to 25. grudnia. Brytyjczycy nie obchodzą wigilii, tak jak Polacy.
	Drugi dzień Bożego Narodzenia to tzw. Boxing Day. Jego tradycja wywodzi się ze średniowiecza, a nazwa pochodzi od tradycji wręczania upominków służbie lub ubogim. Dziś to głownie dzień wielkich poświątecznych wyprzedaży i wydarzeń sportowych. Rozgrywa się wtedy m.in. pełną kolejkę meczów piłki nożnej.
	Na stołach króluje pieczony indyk z pieczonymi warzywami korzeniowymi (z marchewką, ziemniakami, pasternakiem) i brukselką. Podaje się go obowiązkowo z gęstym sosem i żurawiną. Tradycyjnym deserem bożonarodzeniowym jest Christmas pudding, zrobiony z suszonych owoców z dodatkiem alkoholu. Po ugotowaniu dojrzewa przez długi czas (nawet do roku), a podaje się go z sosem na bazie alkoholu i polewa płonącą brandy.

	Dzieci w Wielkiej Brytanii otrzymują prezenty od Świętego Mikołaja (Father Christmas) nie 24. ale rano 25. grudnia. Tradycyjnie w wigilię wieczorem zostawia mu się ciastko i kieliszek brandy.
	Podobnie jak w Polsce, dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja, czasem jednak zamiast wrzucać je do skrzynki, spala się je w kominku. Obok kominka lub koło łóżek rozwiesza się skarpety, w które Mikołaj wkłada prezenty.

	"Jaki prezent bożonarodzeniowy zapadł Ci najbardziej w pamięć?"
	Uczennice z klasy 8 przeprowadziły sondę z klasami 4-6 na temat "Jaki prezent bożonarodzeniowy zapadł Ci najbardziej w pamięć?" Wszystkie odpowiedzi były interesujące. Oto one:
	Nauczyciele także zapragnęli, aby ich odpowiedzi znalazły się w gazetce szkolnej i podzielili się z nami swoimi wspomnieniami
	Oto najciekawsze odpowiedzi:
	Klasa IV
	- Panu Robertowi J. Święty Mikołaj podarował kolejkę na baterie (W tamtych czasach to było coś).
	- Klaudia K. dostała pluszowego misia, który nazywa się Pirat i ma go do dnia dzisiejszego.
	- Monika R. laptop o dużej pamięci, który był bardzo DROGI!
	- Pan Piotr P. został obdarowany przez Mikołaja pojazdem opancerzonym poruszającym się na gąsienicach. Był on średniej wielkości i posiadał silnik elektryczny. (Pełen szpan).
	- Maciek W. otrzymał klocki lego Minecraft, z których budował bazę w drzewie.
	- Sara B. misia z fundacji TVN "nie jesteś sam", miś nazywa się Asia. Jest dla niej bardzo ważny, ponieważ dzięki niemu pomogła potrzebującym.
	A teraz czas na gorsze prezenty świąteczne :
	- Pani Hania B. dostała podziurawiony męski sweter, który był za duży i bardzo brzydki, okropny, po prostu nie do zniesienia. Chyba pani Hania była troszkę niegrzeczna (BEZ KOMENTARZA... )
	- Dominik H. czerwony samochód osobowy w Combi.
	Klasa V
	- Julia K. i Filip Sz. otrzymali wymarzonego tableta.
	- Pani Kamila B. została pokrzywdzona przez Mikołaja, ponieważ dostała okropną, RUDĄ lalkę  Barbie, która na dodatek miała krótkie włosy i ubrana była w czerwony dres, podczas gdy jej siostra dostała lalkę z długimi blond włosami w sukni ślubnej i wyglądała jak modelka. ( pragnę przypomnieć, iż Pani Borkowska przez niedługi czas miała rude włosy :) )
	- Olek M. dostał od Świętego Mikołaja Xbox One S.
	- Maks M. natomiast dostał samochód sterowany.
	- Sylwkowi Z. Święty Mikołaj podarował puzzle Ninjago.
	- Karol Sz. zapamiętał szachy i telefon.
	Klasa VI
	- Wojtek K. piłkarzyki stołowe, w które gra wraz z bratem.
	Z odpowiedzi uczniów i nauczycieli wynika, że prezenty mogą być trafione lub nie, wszystko zależy od tego, czy byliśmy grzeczni cały rok, czy nie :)
	- Hubert G. PS2, Got For World, w które gra z tatą.
	- Wiktoria M. dostała natomiast pieska, który wabi się Azor.
	- Natalia C. otrzymała karocę dla lalek z jednym koniem, który biega.
	- Wiktoria D. bardzo ucieszyła się z trampoliny, która rzekomo jest od siostry, ale przecież my wiemy, że to Mikołaj jej ją podarował.
	Weronika B., Agata J., Zuzanna M.


	Wyjazd do teatru
	~"Opowieść wigilijna"~
	W dniu 13 grudnia odbyła się wycieczka do Elbląga. Czterdzieścioro uczniów naszej szkoły miało okazję obejrzeć przedstawienie teatralne oparte na utworze Karola Dickensa „Opowieść  wigilijna”. Spektakl w sposób atrakcyjny wizualnie przedstawiał losy londyńskiego dusigrosza, Ebenezera Scrooge’a. Dopiero sen w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia obudził w nim sumienie i skłonił do zmiany postępowania. Pod wpływem wspomnień z dzieciństwa postanowił on stać się lepszym człowiekiem i skupić się nie na gromadzeniu majątku, ale na dobrych uczynkach.
	Młodzież uczestnicząca w  spektaklu uległa świątecznemu nastrojowi i z pewnością głębiej zastanowiła się nad sensem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
	źródło: zsboreczno.edupage.org

	"Jaki prezent świąteczny wspominasz najlepiej?"
	Uczennice klasy ósmej zapytały się uczniów starszych klas o ich najmilsze wspomnienia związane z prezentami świątecznymi. Zobaczcie, jakie były ich odpowiedzi!
	Klasa 7a
	Klasa 3 gimnazjum
	Wiktoria M. - Moją ulubioną zabawką z dzieciństwa jest laleczka Barbie.
	Roksana G. - Na święta dostałam rolki biegowe. Mam je do dziś.
	Patrycja K. - Moją ulubioną zabawką, którą bawiłam się w dzieciństwie, jest plastikowa lalka Barbie.
	Emilia M. - Zabawką, którą najbardziej pamiętam, jest symboliczna piłeczka z brokatem.
	Kornel W. - Prezentem, który najbardziej utkwił mi w pamięci, był mój pierwszy telefon.
	Zuzanna K. - Najlepiej wspominam kuchenkę zabawkową. Prosiłam o nią rodziców od około roku. Gdy już ją dostałam, zgniatałam Milky Way ze Skittles’ami i udawałam, że to niby jest ciasto, a wszyscy wokół musieli to jeść. To było bardzo obrzydliwe, ale ja byłam przeszczęśliwa!

	Klasa 7b
	Konrad H. - Moją ulubioną zabawką z dzieciństwa jest gryzak.
	Aleksandra J. - Gdy odpakowałam prezent, ujrzałam w nim misia. Od razu mi się spodobał.
	Karolina B. - Najbardziej zapamiętałam lalkę o nazwie „Chou Chou”. Była cudowna, a mi bardzo się podobała!
	Michał B. - Pod choinkę dostałem statek piracki, który do dziś tkwi mi w pamięci.
	Kamila M., Kinga G.


	Klasa 8
	Maciej Ł. - Prezent, który bardzo utkwił w mojej pamięci, to zwykły metalowy samochodzik.
	Martyna S. - Moją zabawką, którą najbardziej zapamiętałam, jest pluszowy miś - małpka w niebieskim kolorze, którego nazwałam na cześć tego, kto mi ją dał. Nazywa się on Tomek. Kocham go.
	Kinga G. - Na święta nie dostałam zabawki, ale rzecz, o której myślałam ponad rok, czyli nowe łyżwy figurowe.
	Rafał L. - Na święta, gdy miałem 8 lat, dostałem maskotkę strażaka Sama, która najbardziej utkwiła mi w pamięci.


	Świąteczne memowanie
	Listy do Mikołaja
	A także od niego!
	Postanowiliśmy zaprosić Świętego Mikołaja do naszej gazety, aby odpowiedział na listy niektórych uczniów. Dla każdego miał jakąś wiadomość lub poradę. Zresztą... sami zobaczcie!!!
	Kacprze,
	cieszę się, że czujesz magię świąt, ale nie zapominaj o tym, że w święta najważniejszy jest kontakt z bliskimi! Po przeczytaniu Twojego listu, nie mogę się doczekać, aby przejechać saniami po Twoim torze wyścigowym z samochodem i piłką w bagażniku! Ho, ho ho!
	Drogi Karolu,
	jeśli znajdzie się dla mnie miejsce przy Twoim stole, to z chęcią zjem trochę pierogów. Ho, ho, ho! Nie zapomnę o Twoich prezentach, ponieważ przybiegnę w Twoich nowych korkach piłkarskich i z Pokemonem w ręku!
	Wesołych Świąt!
	Święty Mikołaj
	Do zobaczenia niebawem!
	Święty Mikołaj


	Droga Martyno,
	Henio (mój renifer) przekonał mnie, bym dał Ci Twój wymarzony prezent, bo chce, byś go narysowała. Gdy Twój talent artystyczny się rozwinie, Henio przyleci po odbiór pracy! Ho, ho ho!
	Henio pozdrawia!!!
	Święty Mikołaj

	Droga Saro,
	również Cię pozdrawiam. Cieszę się, że zeszłoroczne prezenty Ci się spodobały. Wierzę w to, że jesteś grzeczną dziewczynką. Postaram się, by Twoje wymarzone prezenty trafiły pod Twoją choinkę!
	Święty Mikołaj

	Julio,
	widzę, że jesteś bardzo wymagająca. Masz naprawdę interesujące plany na przyszłość. Dąż do swojego celu, a ja postaram się pomóc Tobie w jego osiągnięciu! Ho, ho, ho!
	Wesołych Świąt, kochana!
	Święty Mikołaj

	Kochany Przemku,
	cieszę się, że jesteś szczery; jest to najważniejsza rzecz na świecie! Widzę Twoje postępy w nauce i doceniam je. Życzę Ci wesołych świąt i widzimy się 24. grudnia! Ho, ho, ho!!!
	Twój
	Święty Mikołaj
	Kochana Moniko,
	w mojej Wielkiej Księdze zajmujesz zaszczytne miejsce wśród innych grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę, że wierzysz we mnie i w magię świąt. Pomoc i nauka w tak młodym wieku są bardzo ważne. Jestem zadowolony, że myślisz o innych ludziach i o ich pragnieniach. Jestem dumny z Ciebie.
	Drogi Antosiu,
	Ciebie zostawiłem sobie na koniec. Mam pomocników w Twojej szkole i sprawozdanie z Twojego zachowania wysyłają mi mailem. W tym roku dam Ci szansę, ale, jeżeli się nie poprawisz, to nie licz, że zobaczysz mnie za rok. Słuchaj się rodziców i nauczycieli i nie bądź taki, jaki byłeś dotychczas!
	Oczekuj mnie 24. grudnia!
	Święty Mikołaj
	Pozdrowienia z Laponii
	Święty Mikołaj


	Życzenia od redakcji
	Szampańskiej zabawy oraz wszystkiego dobrego. Życzymy Wam samych sukcesów w nowym 2019 roku. Spędźcie ten wolny czas z bliskimi i odpocznijcie od męczących dni. Mamy nadzieję, że powrócicie do nas w styczniu tacy sami, wypoczęci i gotowi do działania w nowym roku.
	Chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Niezapomnianych chwil w gronie rodziny, wymarzonych prezentów i pysznych potraw.
	Święta - czas radości, dużo szczęścia i miłości.
	Stos prezentów pod choinką,
	a dzieci zajadają się mandarynką.
	Mama już przy garach stoi,
	a tata choinkę stroi.
	Babcia krzyczy, dziadek śpiewa,
	a Bóg zstąpił nam już z nieba.
	Już na niebie widać sanie
	i Mikołaj pędzi w bramie.
	Kazik, Henio i Małgosia, posypani pyłem,
	pędzą co sił w nogach na wigilię.
	Każdy usiadł już przy stole,
	zajadając się śledziami
	i - do woli- piernikami!
	Redakcja gazety "Boreczniak"
	Zuzanna K., Karolina B., Natalia M.
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