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Przedszkolna miłość

„Kostkę Rubika układam w 1
minutę i 30 sekund, ale mój

rekord to 1 minuta i 2
sekundy”

Klub Dyskusyjny

Bliżej mi do dziecka czy do
dorosłego?
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Macie przed sobą trzeci numer gazetki szkolnej "Boreczniak". Tym razem czas na
wydanie w kolorach tęczy. Wielokolorowy motyw ma symbolizować wiosnę, a co za
tym idzie - zbliżające się egzaminy ostatnich klas! Ten numer poświęcony zostanie

między innymi temu tematowi, ale znajdziecie tutaj również wiele innych
interesujących artykułów. Zapraszamy!!!

Gazetę tworzyli:

redaktor naczelna,

Zuzanna Kryger, 

uczniowie koła dziennikarskiego

i autorzy poszczególnych artykułów

UWAGA!
To wydanie "Boreczniaka" jest bardzo

kolorowe, co może wywołać
niespodziewaną radość.
Oglądasz to na własną

odpowiedzialność!
Z pozdrowieniami

Redakcja gazety "Boreczniak"
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W dniu 19.02.2019r. Przeprowadziłam wywiad z Panem Janem
Bartosiewiczem, pracownikiem administracji oraz naszym

szkolnym DJ.

Dziennikarz: Dzień dobry.
Jan Bartosiewicz: Dzień dobry.
D: Dlaczego zdecydował się pan pracować w naszej
szkole?
J.B.: No cóż, na pewno nie dla pieniędzy. Chciałem
rozwijać swoje hobby jakim jest muzyka.
Wcześniej nie miałem czasu na swoją pasję.
D: Co najeży do Pana obowiązków?
J.B.: Wszystkie sprawy techniczne. Montowanie
sprzętów, odgarnianie śniegu, koszenie trawy na
szkolnym boisku. Tak naprawdę tych obowiązków jest
mnóstwo, ale spokojnie daję radę .
D: Czy łatwo jest pracować w miejscu, gdzie uczy się
Pana syn? Doskwiera to Panu?
J.B.: Nie sprawia mi to żadnej trudności ani
przeszkody. Wręcz jest mi to na rękę. Na bieżąco wiem,
jak się uczy i zachowuje mój syn. O wszystkich
sprawach związanych ze szkołą mogę każdego dnia
porozmawiać z nauczycielami. Ani trochę mi to nie
doskwiera, moim zdaniem, Michałowi również.
D: Jakie ma Pan zainteresowania, bo wspominał Pan
już wcześniej o muzyce, czy coś jeszcze Pana
interesuje?
J.B.: Interesuję się przede wszystkim muzyką, jestem
również bardzo aktywny fizycznie, Lubię biegać oraz
jeździć na rowerze. Interesuję się również motoryzacją.
Mam też doświadczenie w stolarce, więc czasem lubię
zaprojektować i wykonać jakiś mebel.
D: Jak to się stało, że został Pan Dj?
J.B.: Muzyka była w moim życiu od zawsze, ale tak na
poważnie to zacząłem grać w wieku 28 lat.
Grałem w dyskotece w Zalewie jako Dj. Gram również w
innych szkołach na dyskotekach szkolnych, ale poza
tym na weselach, urodzinach etc.

D: Bardzo dziękuję Panu
za wywiad oraz za
poświęcony czas. Życzę
Panu dalszych sukcesów
związanych z muzyką i
życzę, żeby pracowało się
Panu w naszej szkole jak
najlepiej.
J.B: Nie ma problemu.
Cieszę się, że uznano
mnie za osobę na tyle
ciekawą, że zechciałaś
przeprowadzić ze mną
wywiad. Bardzo mi miło.
Również dziękuję.

Roksana G.

„Muzyka była w moim życiu od zawsze”
Wywiad z Panem Janem Bartosiewiczem

Pan Jan
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2019 uczniowie klasy 8 uczestniczyli w żywej lekcji historii z okazji
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym celu młodzież udała się do
pobliskiego Miłomłyna, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem Danuty Siedzikówny
„Inki”. Było to świetna okazja do utrwalenia pamięci o bohaterach walki o wolność
ojczyzny po 1945 r. Wyjazd zorganizował nauczyciel historii, p. Piotr Przyczyna.

źródło: https://zsboreczno.edupage.org

 
STOP CYBERPRZEMOCY!

12 marca 2019 roku odbyło się na stołówce szkolnej
spotkanie rodziców z oficerem prasowym

komendanta powiatowego policji w Iławie, asp.
Joanną Kwiatkowską. Policjantka opowiadała o

zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz
o prawnych konsekwencjach negatywnych

zachowań w sieci. Należy pamiętać, że pozytywne
strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi
stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy,

dostarczycielem rozrywki, ale może też być
 groźnym narzędziem hejtu. Nigdy nie wiesz, kim jest
osoba po drugiej stronie monitora. Jeśli nie znacie się
w rzeczywistości, zachowaj szczególną ostrożność.

. .
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Dnia 05.03.2019 r. przeprowadziłyśmy sondę z uczniami klasy 3 gimnazjum oraz 8 klasy szkoły
podstawowej na temat zbliżających się egzaminów.

Zapytałyśmy uczniów, jak przygotowują się do tego wielkiego wydarzenia. Ich odpowiedzi były bardzo
zróżnicowane. Niektórzy uczniowie naszej szkoły sporządzają notatki z poszczególnych przedmiotów,
mając nadzieję, że usystematyzują w ten sposób swoją wiedzę. Inni chodzą na zajęcia dodatkowe, na

których rozwiązują testy z wcześniejszych lat.
Zapytałyśmy również uczniów, czy boją się egzaminów i jak radzą sobie ze stresem. Są uczniowie

którzy po powrocie do domu ze szkoły piją melisę, aby się odstresować. Niektórzy słuchają muzyki, bo
to ich uspokaja. Są też uczniowie, którzy w ogóle nie myślą o egzaminach, podchodzą do tego

wydarzenia na „luziku”, nie stresują się nadchodzącymi wielkimi krokami testami kwietniowymi.
Niektóre z pytanych osób nie radzą sobie jednak z stresem i gdy myślą o nadchodzącej próbie, oblewa

je zimny pot.
Spytałyśmy również naszych uczniów z jakich przedmiotów czują się najsłabsi. Prawie wszyscy
odpowiedzieli, że z matematyki oraz języka angielskiego. Uczniowie ostatnich klas naszej szkoły

stwierdzili, że najmocniej czują się z języka polskiego.
Byłyśmy ciekawe, czego uczniowie obawiają się najbardziej wraz z pójściem do nowych szkół.

Okazało się, że nasi gimnazjaliści i ósmoklasiści najbardziej martwią się tym, jacy będą ich nowi
belfrzy oraz rówieśnicy. Uczniów dręczy także myśl, że nie będą potrafili się zaklimatyzować w nowej

szkole.
Ale głowa do góry!!! Damy radę, trzeba tylko nauczyć się myśleć pozytywnie i uwierzyć we własne siły

i możliwości.
Roksana G. i  Emilia M.

Strzeżcie się! Egzaminy już niedługo!
~Sonda klasy ósmej i trzeciej gimnazjum~
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~Moda szkolna~

Widać, że uczennice klasy czwartej i piątej, czyli
Sara i Julka, żyją w świecie Disney’a. Obie

dziewczynki ubrane są w wygodne, czerwone
dresy. Na bluzach prezentuje się postać znana
wszystkim dzieciom i dorosłym – Myszka Miki.
Także na spodniach umieszczony został biały

napis „Mickey Mouse”. Jest to outfit
walentynkowy. Jedna z modelek założyła w dniu
zakochanych opaskę z czółkami w kształcie serc.

Wiemy już jak sprawić, żeby wyglądać młodo,
stylowo i wyjątkowo – pozostać w świecie

dziecięcej fantazji.

W tym wiosennym sezonie bardzo modne są
żywe kolory. Idealnie obrazuje to pozujący Kuba

w swojej klasycznej, kraciastej, czerwonej koszuli
oraz granatowych spodniach. Nie możemy

zapomnieć także o Konradzie, który ma na sobie
jasnoróżową koszulkę z golfem i błękitne jeansy z

przetarciami. Jak widać chłopcy postawili na
kolory, w których czują się pewnie i atrakcyjnie.
W swoich outfitach wyglądają niczym samce alfa

hahahh

Na zdjęciu widzimy uczennice klasy VIIb.
Dziewczęta wyglądają stylowo dzięki modnemu

połączeniu klasycznej bluzy z jeansami lub czarnymi
leginsami. Każda bluza doskonale nadaje się na co

dzień do szkoły i na spacer po lekcjach z
chłopakiem. Wiktoria, idąc za wiosennymi trendami,
postawiła na jasny, łososiowy kolor, Julka zaś swój
strój ożywiła intensywną czerwienią. Nadal na topie

pozostaje czerń i wszelkie szarości. W bluzie
możesz wyglądać kobieco, czuć się wygodnie i

wyjątkowo.

Oliwia, Julia, Wiktoria, Otylia, Martyna

Kuba i Konrad

Sara i Julka
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Na zdjęciu widzimy Michała B. i Martynę S.,
którzy są dla siebie jak rodzeństwo. Świadczą o
tym ich gusta modowe. Lubią oni prezentować

swoje upodobania serialowe nawet w
codziennym ubiorze. Na bluzach widnieją zdjęcia

z serialu "Riverdale". Bluzy zapewniają im
komfort i wygodę. Są idealne na chłodne

wieczory, a do tego świetnie się prezentują i
pasują do wielu stylizacji. Do czarnej bluzy

Martyna założyła czarne legginsy i kontrastujące
świetnie z czernią - białe trampki. Michał zaś

wykazał się kunsztem w każdym calu. Do
czerwonej sportowej bluzy ze zdjęciem Cola
Sprouse'a dobrał zwykłe, czarne, dresowe

spodnie. Szacunek dla tych, którzy nie wstydzą
się swoich idoli.

Bardzo wdzięcznie wygląda nasza młoda modelka!
Hania postawiła w swojej stylizacji na klasyczną

czerń, która pięknie kontrastuje z jasnymi włosami
zaplecionymi w drobne warkoczyki. Wygodna,
przedłużana i nieco rozkloszowana u dołu bluza
współgra z "dziurawymi" spodniami. "Dziury" w

spodniach to wciąż jeden z wiodących trendów. W
tym sezonie liczą się tylko "dżinsy po mamie". Czy
spodnie z dziurami znajdują się już na twojej liście
zakupów? A w sklepach jest w czym wybierać!
Możesz także nadać drugie życie twoim starym

jeansom.

Dziewczyny z trzeciej gimnazjum
postawiły na nowe trendy. Teraz świat
mody podbijają  t-shirty z ciekawymi

obrazkami z filmów oraz innymi
popularnymi i ciekawymi zdjęciami.

Bardzo dobrze zgrywają się z jeansami z
wysokim stanem i odpowiednio

dobranym skórzanym paskiem. Żeby
udoskonalić tę stylizację możemy lekko

podwinąć nogawki spodni i pokazać
światu szpanerskie skarpetki z

kwiecistymi, wyraźnymi motywami.
Karolina i Natalia

Martyna i Michał

Hania
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Kącik kulinarny

Ciasto francuskie z kurczakiem
Składniki:
Ciasto francuskie
Pierś z kurczaka
Cebula
Papryka
Ser
Przyprawa do gyrosa
Jajko

Przepis:
Paprykę i cebulę kroi się w kwadraciki. Następnie
dusi się to wszystko na patelni, aby było miękkie.
Pierś z kurczaka smaży się wraz z przyprawą do
gyrosa. Później na blachę kładzie się papier do
pieczenia i rozkłada na nim ciasto francuskie
pocięte w kwadraty o dowolnej wielkości. Na
środku kwadratów kładzie się paprykę i cebulę.
Mięso posypuję się serem. Do miseczki wbija się
całe jajko, miesza, a następnie pędzelkiem lub
łyżeczką rozprowadza po cieście francuskim. Tak
przygotowaną blachę wstawia się do piekarnika
na 180 stopni, na około 15 minut, ale trzeba
obserwować, czy ciasto urosło, czy zaczyna
przybierać brązowy kolor. Jak widzę, że ciasto
już urosło i zrobiło się brązowe, wyciągam je.
Gotowe!
                                                            Roksana G.
.

Ciasto Milky Way
Składniki:
Ciasto:
6 jajek, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki
pszennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2-3
łyżki kakao.
Krem:
2 opakowania cukru waniliowego, 1/2 szklanki
mleka, 3/4 szklanki cukru, 200 g masła, 2 szklanki
mleka w proszku.
Polewa:
100 g czekolady mlecznej, 2 łyżki mleka.

Ciasto: białka oddzielić od żółtka i ubić,
stopniowo dodając cukier oraz żółtka. Mąkę
wymieszać z proszkiem do pieczenia oraz kakao,
a następnie połączyć z masą jajeczną. Formę (o
wymiarach 25x36 cm) natłuścić. Piekarnik
rozgrzać w temperaturze 180 stopni. Ciasto piec
25 minut. Ostudzić i przekroić na pół. 
Krem: mleko zagotować z cukrem i cukrem
waniliowym. Ostudzić. Miękkie masło utrzeć na
puszystą masę, wlać ostudzone mleko w proszku.
2 blaty biszkoptu przełożyć ostudzoną masą
mleczną.  4. Polewa: czekoladę rozpuścić z
mlekiem na małym ogniu i polać nią ciasto.

Klaudia K.

. .



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 3 04/2019 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Boreczniak

Karolina: Czy po zmianie szkoły tęsknisz za dawnymi czasami? Czy pod jakimś względem brakuje Ci
szkoły w Borecznie?
Justyna: Czasami zdarza mi się tęsknić za tym, co było, ale w nowej szkole czuję się lepiej. Trochę
tęsknię za spędzaniem przerw z moimi przyjaciółmi.
Patrycja: Brakuje mi tego, co było, nieraz jak o tym pomyślę, to chcę się wrócić. Brakuje znajomych
przede wszystkim, ale nauczycieli też. Nie myślałam, że będę tak o tym mówić kiedykolwiek.
Dominika: Jasne, że tęsknie, szczególnie za starymi przyjaciółmi. Każda przerwa, lekcja, powroty do
domu to wspomnienia . Jeśli chodzi o szkołę, to brakuje mi jej trochę. Ale bardziej cieszy mnie to, że w
końcu z niej wyszłam.
Kaja: Tęsknię trochę za naszą paczką z gimnazjum i za wspólnym spędzaniem przerw przy „naszym”
parapecie. To jedyna rzecz, której mi brakuje.

Karolina: Czym różni się szkoła średnia od gimnazjum ?
Patrycja: Przede wszystkim ilością nauki i jej poziomem. Nauki jest dużo więcej, więc trzeba się bardzo
przykładać, jeśli chce się mieć dobre wyniki.
Dominika: Gimnazjum to przede wszystkim czas rozmyślania nad swoim zachowaniem. To czas
trudnych decyzji. Oczywiście, w gimnazjum jest łatwiej niż w szkole średniej, więc trzeba przygotować
się na dużą ilość nauki. Pod względem wizualnym szkoły nie różnią się praktycznie wcale.
Kaja: Myślę, że jest więcej nauki. Jestem w technikum, więc momentami jest dość ciężko. Kolejną z
różnic, które zauważyłam, są ludzie. Odnoszę wrażenie, że są o wiele dojrzalsi, bardziej tolerancyjni i
naprawdę pomocni. Jak przyszliśmy do szkoły, to obawiałam się trochę tego, jak będą traktować nas
starsze klasy, ale byli w stosunku do nas bardzo mili i bez problemu pomagali nam znajdować klasy o
dziwnych oznaczeniach.

Karolina: Jak dobrze wiesz, zbliża się kwiecień, a razem z nim egzamin ostatnich klas. Czy masz jakieś
rady dla uczniów, którzy przystąpią do niego?
Justyna: Jeśli mam być szczera, nie macie się czym przejmować. Nie stresujcie się. Jeśli pójdzie wam
gorzej, nic się nie stanie. Po prostu napiszcie go tak, abyście wy byli zadowoleni z wyniku.
Patrycja: Sama za dobra nie byłam w nauce i wiem, że dałam plamę. A więc radzę po prostu, żeby
chociaż trochę się pouczyć. Wiadomo, że przed samymi egzaminami wszystkiego nie da się tak nagle
nauczyć, ale przynajmniej warto sobie przypomnieć i przede wszystkim nie stresować się i wyluzować.
I tak przy okazji życzę wszystkim powodzenia!
Dominika: Nie kujcie niczego na pamięć, bo to nic nie da . Próbujcie nie myśleć o tym, że czeka was
egzamin. Nie ważne są procenty na kartce papieru, tylko wasze przygotowanie i to, czego nauczyliście
się w gimnazjum.

Nasi uczniowie w szkole ponadgimnazjalnej

Karolina B. przeprowadziła krótki wywiad z Justyną, Dominiką, Kają i Patrycją, które
są już absolwentkami naszej szkoły. Opowiedziały one o swoich przeżyciach po

zmianie szkoły oraz dały parę porad uczniom, których czekają w tym roku
egzaminy.
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Kaja: Nie uczcie się na ostatnią chwilę! Gwarantuję wam, że nie nadrobicie całego materiału w jeden
wieczór. Codziennie poświęcajcie chwilę na powtórki, szczególnie z przedmiotów, z których nie idzie
wam najlepiej. Róbcie też testy z ostatnich lat (to mówię do gimnazjalistów), bo bardzo pomagają. Na
egzaminy przyjdźcie w dobrym humorze i się wyluzujcie, bo stres może wam tylko zaszkodzić.

Karolina: A jeśli miałabyś okazję choć na jeden dzień wrócić do byłej szkoły i spędzić normalny dzień
lekcyjny ze swoimi dawnymi przyjaciółmi, zrobiłabyś to?
Justyna: Tak, zdecydowanie tak.
Patrycja: Tak, bez żadnych wątpliwości.
Dominika: Oczywiście, oddałabym wszystko, by spędzić z nimi jeszcze jeden dzień.
Kaja: Oczywiście, że tak. Kilka osób ze starej klasy widzę często, ale nie mieliśmy jeszcze okazji
spotkać się całą grupą i z chęcią spędziłabym z nimi czas tak jak rok temu.

Karolina: Chciałabym zadać jeszcze jedno ważne pytanie. Jakiego nauczyciela wspominasz najlepiej?
Dominika: Jeśli chodzi o nauczyciela nie było tego „najlepszego”. Wszyscy byli u mnie na równi.
 Wszystkich bardzo lubiłam.
Patrycja: Z każdym nauczycielem mam jakąś historię, każdy był dobry i zły na swój sposób. Wiadomo,
że jedni więcej wymagali, a drudzy mniej i każdego inaczej się odbierało, ale chyba najwięcej
nauczyłam się od Pana Ryszarda. Nie dość, że pod względem nauki to jeszcze zachowania i kultury.
Był moim wychowawcą przez kilka lat szkolnych i bardzo dobrze go wspominam pomimo wszystko.
Kaja: Najlepiej wspominam pana Lichacza, był dobrym nauczycielem z świetnym poczuciem humoru.
Justyna: Nie ma tak, że któregoś nauczyciela wspominam lepiej lub gorzej. Każdy nauczyciel zostawił
coś po sobie w mojej pamięci. Nie wszystkich lubiłam tak samo, ale każdego doceniałam i do każdego
miałam i dalej mam szacunek.

Karolina B.

Kaja, Dominika, Justyna i Patrycja
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„Opowieść wigilijna według pani polonistki”

Myśleliśmy, że go zabijemy. Jak można być tak nieuważnym!? Nie ma mowy, że znów dopuścimy do
klawiatury teleportera tego ciamajdę. A o kogo chodzi? O Wiercika. Ten głupek, żeby go gorzej nie
nazwać, kolejny raz wpisał złą datę.
- KUBA! - krzyknęliśmy wszyscy groźnie.
- No co? - zapytał niewinnie, a my zmierzyliśmy go wrogimi spojrzeniami.
Jesteśmy w „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa. Już raz mieliśmy styczność z duchami i, mimo
tego że nie były one prawdziwe, nie chcę znów przez to przechodzić. Zawsze narzekałam, że mam
nudne życie, ale teraz marzę tylko o tym, by znaleźć Grześka (który został w świecie "Dziadów"
Mickiewicza) i wrócić do domu. Chociaż może pomińmy pierwszą część i od razu wróćmy. Tak, to
lepszy pomysł.
Postanowiliśmy podejść do Ebenezera Scrooge’a. Zapewne będzie w złym humorze, no ale co innego
mieliśmy zrobić? No w sumie mogliśmy wrócić do domu, co jak najbardziej mi odpowiadało, ale gdzie
w tym zabawa? Tak, wiem. Najpierw mówię, że nie chcę mieć do czynienia z duchami, a teraz: :gdzie w
tym zabawa”. Kobieta zmienną jest, okay?
- Przepraszam – odezwała się pani polonistka do Scrooge’a. Tak, wyszła z teleportera. Narzekała
jednak na to, że nie trafiła do swojego wymarzonego Egiptu.
- Czego? - warknął mężczyzna. Uhuhu… Nie radzę…
- Ej, grzeczniej – powiedziała lekko zirytowana nauczycielka. Jeszcze się hamuje. - Chcę tylko pana
ostrzec przed duchami, które dziś w nocy pana nawiedzą. Do widzenia – pożegnała się i odeszła,
ignorując zdziwioną minę Ebenezera.
Byliśmy lekko zdziwieni, ale bez słowa udaliśmy się za naszą polonistką. Gdy tylko skręciliśmy za róg
tak, aby mężczyzna nas nie widział, pani zatrzymała się, a biorąc pod uwagę, że szła pierwsza, a my
gęsiego za nią, zderzyliśmy się wszyscy. Szarik na końcu nawet się przewrócił. Musiało to z boku
śmiesznie wyglądać.
- Wkurzył mnie ten facet. Chcę mu trochę uprzykrzyć życie, jak wam na lekcji, więc musicie mi pomóc i
nie ma, że nie – spojrzała na nas poważnie.
- Ale proszę pani… - zaczęła Karolina.
- Nie ma, że nie, powiedziałam. A poza tym, dostaniecie dodatkowe szóstki – wtrąciła.
- Okay – zgodziliśmy się wspólnie, a pani Kamila zaśmiała się.
- Na to liczyłam. A więc zrobimy tak… - zaczęła tłumaczyć swój plan. Swoją drogą, kiedy ona go
wymyśliła?
Kolejna lektura, kolejny plan, kolejna akcja. Jak będzie tak za każdym razem, o ile będzie jeszcze jakiś
„raz”, to te książki zrobią się o wiele ciekawsze.
Plan polegał na tym, by zdenerwować Scrooge’a, a następnie wystraszyć go. Chłopaki na początku
podchodzili do drzwi kancelarii i cały czas, niczym małe dzieci, których śmieszą takie rzeczy, pukali, a
gdy Ebenezer otwierał, to nikogo nie było przed nimi, gdyż uczniowie chowali się w krzakach obok.
Ogólnie to to był pomysł Rudego i Szarika, dlatego właśnie był taki żałosny i dziecinny. Tylko oni są
tak „kreatywni”. No, ale podziałało. Mężczyzna się zdenerwował. Teraz do akcji wkroczyła Emilia. To
będzie niezłe, szkoda, że popcornu nie mam… Podała się ona bowiem za jakąś dziewczynę, która
sprawdza cośtam. Nawet nie wiem, chodziło tu zresztą tylko o to, by zagadać starca, a Emilia
naprawdę to uwielbia.
- Dzień dobry, proszę pana. Mogę wejść? Dziękuję – nie czekała nigdy na odpowiedź. - Sprawdzam
takie coś, ale pan nie może wiedzieć co, bo na tym właśnie polega moja praca. Gdyby się pan
dowiedział, musiałabym pana zabić.
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A więc chciałabym zadać panu parę pytań. Mogę? Tak? Dziękuję. A oto pierwsze… - i tak nawijała cały czas. Najśmieszniejsze jednak było to, że zadawała pytania

Scrooge’owi, a sama na nie odpowiadała… Ta dziewczyna jest niesamowita… Nie dała ani razu dojść Ebenezerowi do słowa, co go bardzo wyprowadzało z równowagi.

Następnie przyszedł etap, w którym pani Kamila, którą ucharakteryzowaliśmy wcześniej, miała wystraszyć
mężczyznę. Wyglądała potwornie, ale o to właśnie chodziło. Miała tak wyglądać. A co zrobiliśmy?
Roztrzepaliśmy jej włosy, daliśmy jakieś stare, podarte łachmany, które gdzieś znaleźli chłopcy. To znaczy
oni mówili, że zwinęli to komuś ze sznurka na pranie ( co z tego, że jest zima), ale miałam nadzieję, że
żartowali z tym. Pani polonistka została również wysmarowana jakąś czerwoną mazią, chyba dżemem
truskawkowym, który był bardzo rozcieńczony, bo wyglądało to jak krew. Dodatkowo Konrad, nasz klasowy
artysta, dorysował kilka blizn naszej nauczycielce. Wyglądała, jakby wyszła z grobu. Cóż, pewnie Grzegorz
tak właśnie będzie wyglądał, gdy po niego wrócimy. O ile jeszcze żyje…
Gdy tylko pani Kamila zapukała do drzwi, one się otworzyły. Mężczyzna najpierw spojrzał na nią ze
zirytowaniem, ale następnie zrobił minę, jakby go coś bolało lub miał paść na zawał. Nie dziwię się. Nagle
zaczął piszczeć, jak mała dziewczynka lub Wiercik, zatrzasnął drzwi. Słychać było tylko dalsze pytania Emilii,
stukot jego butów oraz krzyk:
- Wyjdź z mojego domu, przeklęta osobo! - i wypchnął naszą koleżankę za drzwi, nawet nie patrząc na
„zmorę”. Zatrzasnął znów drzwi i znów krzyknął:
- Potrzebuję egzorcysty!
Pani polonistka otrzepała się i z dumnym uśmiechem rzekła:
- I teraz wyobraźcie sobie, co on będzie przeżywał w nocy, gdy przyjdą inne duchy – zaśmiała się
złowieszczo i ruszyła w stronę wehikułu. - No na co czekacie? Wracamy – spojrzała na nas przez ramię i
weszła do maszyny. Popatrzyliśmy po sobie, wzruszyliśmy ramionami i poszliśmy za nią.
Weszliśmy do naszego środka transportu, a Wiercik od razu pobiegł do klawiatury.
- NIE! - krzyknęliśmy wszyscy, a chłopaki przywiązali Kubę do krzesła. Dodatkowo pani z szyderczym
uśmiechem na twarzy zakleiła mu buzię taśmą. Boję się tej kobiety coraz bardziej…
Datę tym razem wpisała Ilona. W końcu wylądowaliśmy w domu. A dokładniej w szkole. No, ale to lepsze niż
XIX-wieczny Londyn. Nauczyłam się dziś jednego: z panią Kamilą lepiej nie zadzierać. A Grzesiek? Jego
poszukamy kiedy indziej.
* w tym samym czasie *
^Grzesiek^
- Czemu tu nie ma zasięgu, kurde! - krzyknąłem po raz setny, przez co bolało mnie już gardło i znów
wpadłem do jakiegoś grobu. Dlaczego tu wszędzie są otwarte groby? A, to grób Henryka Jakiegośtam. Już tu
byłem. Tak, nauczyłem się już imion osób, które leżą na tym cmentarzu, ale nazwiska jakoś mi nie wchodzą.
Trochę za dużo ich, ale miło jest mieć z kim porozmawiać. Chyba zaczynam wariować…
KIEDY ONI PO MNIE WRÓCĄ?!

Zuzanna K.

Google Google
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Przedszkolna miłość

14 lutego wybrałyśmy się do „zerówki”, czyli do najmłodszych uczniów naszej
szkoły. Zadaliśmy im parę pytań, związanych z walentynkami, czyli świętem

zakochanych. Byłyśmy pozytywnie zaskoczone wiedzą dzieci oraz ich
wypowiedziami.

Gdy zapytałyśmy, co to tak właściwie jest miłość Laura odpowiedziała, że to jest to,
co mamy w sercu. Zdanie to sprawiło, że poczułam ciepło w serduszku. Było to
pierwsze pytanie, a ja już wiedziałam, że pomysł na napisanie tego artykułu był

naprawdę cudowny.
Okazało się, że nasze przedszkolaki także świętowały ten wyjątkowy dzień. Otóż
Karolina dała walentynkę swojej pani wychowawczyni, Maja tacie, a Laura? Ta

wyjątkowa dziewczynka postanowiła obdarować swojego kota! Widzicie? Kochać
można na różne sposoby �

A skoro mowa o kochaniu… O to też zapytałyśmy! By okazać komuś swoją miłość,
według Huberta, można dać kwiaty, według Lenki przytulać się do tej osoby, a

według Laury wystarczy po prostu powiedzieć: Kocham Cię! A jak Wy pokazujecie
komuś, że jest dla Was najważniejszy?

A teraz coś, co zainteresuje każdego… Pora na przedszkolne pary! Zaufane źródła
donoszą, że Laurze, Zuzi i Karolinie podoba się Fabian. Wojtek także jest bardzo

rozchwytywany… Ale ciii… Nic nie słyszeliście, to ma być nasza tajemnica, okay? ♡
Zuzanna K., Natalia M.

Klasa 0 Przedszkolna para
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Początkujące talenty

~Opis pokoju z perspektywy
muchy~

Jestem zwykłą muchą. Przyleciałam z pobliskiego
parku i trafiłam do miłego domu. Jest mi tu ciepło,
spokojnie i cicho. Mieszka tu niejaki Bartek, który ma
swój ulubiony kącik w pokoju na piętrze. Jest to
również moje ulubione miejsce w domu. Najbardziej
lubimy puf przypominający piłkę do gry w nogę.
Bartek spędza na nim najwięcej czasu. Zawsze trzyma
w ręku zeszyt lub telefon. Nad pufem znajduje się
parapet, na którym stoją książki. Bartek niezbyt
często do nich zagląda. Czasami, gdy chłopiec
pójdzie do kuchni albo do łazienki, od razu zlatuję na
jego puf i siadam sobie wygodnie na czarnym
kwadraciku, żebym była mniej widoczna dla ludzkiego
oka. Jest mi tam bardzo wygodnie, bo puf jest miękki i
duży. Ulubiony kącik Bartka jest bardzo przytulny.
Przy pufie stoi niewielka lampka, a zaraz obok -
biurko, przy którym Bartek odrabia lekcje. Jest mi tu
dobrze, nie zamierzam stąd odlatywać, chyba że
dosięgnie mnie łapka na muchy.

Bartek Z.

Oliwia H.

Nie każdy opis
pomieszczenia musi być

nudny, bo jeśli
spojrzysz

na dane miejsce, np. z
perspektywy…MUCHY,

to
wszystko nabiera

nowego
wymiaru �

Pokój Bartka
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~Legenda o Jeziorze Piekło – pomysł uczniów
klasy VI~

        Była wczesna wiosna. Śniegi już stopniały. Krzewy wypuściły pierwsze pączki. Drogą ku
Borecznie zmierzał ranny rycerz. Wracał z wojny z Niemcami i wiózł ważne listy do Króla Kazimierza
Wielkiego. Zaniemógł i upadł wycieńczony podróżą nieopodal pięknego, gotyckiego kościoła.
         Rycerza znalazła młoda wieśniaczka - córka miejscowego kowala. Pielęgnowała mężczyznę przez
długi miesiąc. Każdego dnia zmieniała mu opatrunki, karmiła go i umilała mu czas opowieściami o
Borecznie i przepięknej okolicy. Gdy rycerz wydobrzał, zakochał się w pięknej i dobrej Halinie. Obiecał
jej dozgonną miłość oraz że jeszcze tego roku ją poślubi. Obowiązki jednak wezwały Jana do powrotu
na dwór króla Kazimierza. Przy rozstaniu Halina wręczyła przyszłemu mężowi czerwoną wstążkę –
wyraz jej miłości. Kiedy rycerz przejeżdżał leśną ścieżyną obok jeziora, upuścił prezent, który wiatr
porwał gdzieś w dal. Halina cierpliwie czekała na powrót swego ukochanego.
         Janek szczęśliwie dotarł do Krakowa, gdzie na dworze króla Kazimierza ujrzał przecudnej urody
niewiastę. Zakochał się w Elizie od pierwszego spojrzenia, zapominając o dobrej Halinie i danym jej
słowu. Jak przystało na prawdziwego rycerza, Janek postanowił wreszcie wrócić do Boreczna i
powiedzieć wieśniaczce prawdę. Chciał błagać dziewczynę, by zwolniła go z danej obietnicy. Ta jednak
poczuła się zraniona i wykorzystana. Przeklęła Jana, życząc mu, by już nigdy nie spotkał swej
ukochanej. Zrozpaczona Halina pobiegła nad pobliskie jezioro wypłakać się w samotności. Na jednym
z jagodowych krzewów ujrzała wstążkę darowaną niegdyś rycerzowi. Kładka, na której stała
dziewczyna, nagle załamała się, Halina wpadła do wody. Jezioro zaczęło dziwnie bulgotać, a spokojna
dotychczas woda zmieniała się w lawę. Rycerz, który jechał za Haliną, przestraszył się, widząc takie
diabelskie harce i postanowił uciec do Krakowa. Gdy mijał kościół w Borecznie na jego drodze stanęła
dziwna, biała postać i rzekła :
- Mój kochany Janku, nigdy Cię nie opuszczę, już na zawsze zostaniesz moim rycerzem .
         Po tych słowach młodzieniec zamienił się w kamień, a ludzie ze wsi, chcąc upamiętnić postać
rycerza oraz pamięć o zdradzonej Halinie, nazwali pobliskie jezioro – Piekłem. Do dziś, przechadzając
się brzegiem tego jeziora, można podobno zobaczyć białą postać, a jeśli dobrze ktoś wsłucha się w
szum wiatru, usłyszy nawoływania dziewczyny: „Janku, mój kochany Janku”.

Google Jezioro Piekło
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Legenda o herbie Boreczna

         Dawno, dawno temu za górami, za lasami w dużym zamku
mieszkał król Bolesław. W wieku 23 lat z rozkazu swojej matki
poślubił Marię. Młodzi żyliby długo i szczęśliwie, żeby nie brat
Bolesława-Gerwazy. Za pomocą magii i czarów przywołał na ziemię
czarodziejkę. Ta, za słoną opłatą, zmieniła Marię w żebraczkę, którą
wygnano z królestwa. Bolesław był bardzo zdziwiony zniknięciem
ukochanej. Długo rozmyślał, aż postanowił oddać się w służbę
Bogu. Opuścił rodzinę, by wieść życie w czystości.
         Tyle ile miał złota i srebra, spakował i odjechał pomagać
biednym i chorym. Przybył do Boreczna i żył w samotności i modlił
się w pobliskim kościółku. Pewnego razu, gdy rozdawał pieniądze
ubogim, objawiła się mu Matka Boska i wskazała na żebraczkę
siedzącą pod kościołem, po czym zniknęła. Bolesław podszedł do
kobiety i bacznie się jej przyglądał, aż rozpoznał w niej swoją
ukochaną Marię. Ich miłość odżyła na nowo. Ze wzruszenia
rozpłakali się, a magiczne łzy Bolesława spadły na szaty
zaniedbanej Marii i nagle, jak za dotknięciem różdżki, żebraczka,
zamieniła się w piękną księżniczkę. Król poczuł, że po tylu latach
doznał szczęścia. Odnalazł swoją dawno utraconą miłość. Pan
kościelny, który widział całe zdarzenie, opowiadał wszem i wobec
każdemu, kogo napotkał na swojej drodze o tym niesamowitym
spotkaniu. Wśród mieszkańców cześć Bolesława rosła. Król był
bardzo niezadowolony ze swojej chwały, dlatego postanowił kolejny
raz wraz z żoną wyjechać. Po wielu latach ciężkiej pracy postanowił
wybudować szpital dla chorych i ubogich. Poświęcił się pomaganiu
bezdomnym. Gdy jego życie się ustabilizowało, w miasteczku
zapanowała epidemia dżumy. Bolesław tracił swój majątek i sam
zachorował. Jednak rozgoryczonej wydarzeniami żonie kazał, żeby
po jego śmierci nie oddalała się od Boga. Ich miłość była naprawdę
najważniejsza. Bolesław skonał w męczarniach. Codziennie przy
jego grobie zbierały się tłumy ludzi, którzy pragnęli dotknąć grobu
króla, by wyzdrowieć. Bo grób ten miał cudowne moce.

Oto fragment legendy o Borecznie. Kto chce poznać
dalszą jej część, musi udać się do Hani z klasy VI.

       Pewnego wiosennego dnia książę Karol przejeżdżał przez wieś
Boreczno. Jeździł tamtędy wiele razy. Nie wiedział jeszcze wtedy, że ta
wieś jest nawiedzana przez duchy. Nocą działy się tu niesamowite
rzeczy. Karol często jeździł do króla do  Krakowa z różnymi, ważnymi
sprawami. Jednego wieczoru, kiedy wracał z Krakowa przez Boreczno,
usłyszał jakieś dziwne odgłosy, więc postanowił sprawdzić, co to. 

         Mieszkaniec Boreczna –
król Bolesław - swoją postawą i
życiem zasłużył na to, by
uwiecznić jego pierwszą literę
imienia w herbie Boreczna.
Bolesław oddał swoje życie
służbie Bogu. Niósł pomoc
biednym i bezdomnym. Jego
miłość do żony uskrzydlała go,
sprawiała, że był
najszczęśliwszym człowiekiem
na świecie, dlatego w herbie
umieszczono także skrzydła.

Hubert G.
Kl. VI

Herb autorstwa Hani

Herb Boreczna narysowany
przez Huberta
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       Hmm... Nie mam pojęcia! Dlaczego? Już tłumaczę... Nie wiem, czy
bliżej mi do dorosłego, czy do dziecka m.in. dlatego, że jestem w tym
wieku, iż na połowę rzeczy jestem ,, za duża'', a na drugą połowę ,, za
młoda''. Poza tym to trochę wina dorosłych. Uważam tak, ponieważ gdy
chcę na przykład się powygłupiać, bądź z nudów pobawić jakimiś
starymi zabawkami, słyszę: ,,Nie za stara jesteś? Takie zabawki to
raczej  są dla dzieci''. Za to, jeśli chcę być samodzielna, albo staram się
być ,,dorosła'' i przykładowo chciałabym wybrać się w samodzielną
podróż do Gdańska, dostaję odpowiedź: ,,Przecież ty jesteś jeszcze
dzieckiem. Nie ma mowy!'' Rozumiem, że teraz niejeden dorosły mógłby
powiedzieć, że ,,dzieci robią to samo''. Mówią, że są dorosłe tylko wtedy,
gdy jest im to na rękę, a gdy trzeba stanąć przed konsekwencjami
swoich czynów, to mówią: ,,ale my jesteśmy przecież dziećmi". No tak,
zgadza się. Ale kto nas tego nauczył? No właśnie...
       Jednak wróćmy do tematu. Wiem, że jestem dojrzała, mam w sobie
dużo empatii, wiem, co jest dobre, a co złe, rozumiem świat. Czyni mnie
to dorosłą. Jednak jestem młoda, mam w sobie dużo dziecięcej radości,
jestem szalona i często niepoważna, a to czyni mnie dzieckiem. Sądzę
więc, że jestem nastolatką. To właśnie ten ,,złoty środek" między
dzieckiem, a dorosłym. Odnosząc się jednak do lektury ,,Mały książę"
Antoine de Saint-Exupéry'ego, wydaje mi się, że jestem jak turecki
uczony. Dlaczego? Bo wiem, mam 100%-ową pewność, że będę taką
,,dorosłą'' jak on. Wiecznym dzieckiem. Ale kiedy będzie trzeba, pokażę
swe poważne oblicze.
       Podsumowując... Nie jestem ani dzieckiem, ani dorosłym. Jestem
nastolatką i jestem z tego dumna. Poza tym ten czas jest najlepszy, bo
to czas zabawy i szaleństwa. Choć na to nigdy nie jest się za młodym,
ani za starym.

Uczennica klasy III G.

~Bliżej mi do dorosłego czy do dziecka?~

Pedagog szkolny

Poniedziałek: 8.00-11.00
Wtorek: 10.30-12.30

Środa: 8.00-10.00
Czwartek: 10.30-12.30

Piątek: 10.30-12.30

Biblioteka publiczna:

Poniedziałek: -
Wtorek: 9.00-16.00

Środa: -
Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 8.00-16.00

Google

Google
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Jak wiadomo uczniowie od zawsze ściągali, ściągają i będą ściągać. Oczywiście,
uczniowie Zespołu Szkół w Borecznie są na tyle inteligentni, kulturalni i

wykształceni, że nie potrzebne jest im ściąganie na sprawdzianach, klasówkach czy
kartkówkach ze słówek. Jednak oprócz tej wybitnej młodzieży istnieją także

uczniowie z innych szkół, którzy nie są aż tak uzdolnieni i bez wspomagania się
„ściągami” po prostu sobie nie radzą. W trosce o nich uczniowie naszej szkoły

zebrali kilka ciekawych i sprawdzonych patentów na ściąganie.
Oto one:

1. Kartka w otwartym plecaku - jest to bardzo skuteczna, jednak ryzykowna metoda,
warto jest z niej korzystać, jeśli siedzimy przy ścianie.

2. Siadanie na zeszycie - desperacki i prowizoryczny sposób, ale zapewnia ocenę
celującą na każdej kartkówce. Jednak musimy pamiętać o tym, że jeśli nasze cztery

litery nie pokryją całego zeszytu, metoda nie zadziała.
3. Ściąganie z telefonu - jak wiadomo w naszej szkole zobowiązuje zakaz używania

telefonów, ale zakazane jest także ściąganie, a zasady są po to, aby je łamać.
4. Magiczny długopis - to metoda dla prawdziwych profesjonalistów, polega na tym,

że w przezroczystym długopisie ukrywa się kartkę z odpowiedziami.
5. Sztuczna ręka - uczeń wyciąga rękę z rękawa bluzy po czym rękaw kładzie na

ławce, dzięki temu nauczyciel nic nie podejrzewa. W tym czasie można uwolnioną
ręką bezkarnie korzystać z telefonu/zeszytu.

Oczywiście nie zachęcamy do korzystania z przedstawionych wyżej metod, tylko do
systematycznej nauki z lekcji na lekcję. Ściąganie może zapewnia nam dobre

oceny, ale nie zapewnia nam wiedzy, która jest czasem ważniejsza nawet od ocen.
Kuba W.

NAUCZYCIELU, NIE CZYTAJ!!!
~Najlepsze sposoby na ściąganie~
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Poprosiliśmy o wywiad dla naszej gazetki wyjątkowego człowieka, Panią Jadwigę
Petrykowską - sołtysa małej miejscowości Jaśkowo. To właśnie Ona ożywiła życie

kulturalne tej wsi.

Dziennikarz: Dzień dobry! Chcielibyśmy, żeby opowiedziała Pani o tym,
jak udało się Pani przekonać młodzież Jaśkowa do sportu i to do tak
nietypowej dyscypliny jaką jest gra w palanta.
Jadwiga Petrykowska: Od wielu lat prowadziłam w Jaśkowie sklep
spożywczy. Każdy z was, uczniów, może powiedzieć, że od zawsze
były częste kontakty z waszymi rodzicami. Obserwowałam też, jak
dorastaliście, jak spędzaliście wolny czas. Chłopcy grali w piłkę, a
dziewczyny spacerowały, albo siedziały na murku. Nuda, nuda, nuda...
Czegoś brakowało. Przypadek, a może przeznaczenie sprowadziło grę
w palanta do Jaśkowa. Polskie Stowarzyszenie Palantowe, które
propaguje ten sport, zgodziło się przyjechać do naszej miejscowości.
Zorganizowali naukę gry, przeprowadzili turniej. Rozgrywki, w których
uczestniczyło około 50 osób w różnym wieku, wzbudziły duże
zainteresowanie mieszkańców Jaśkowa. Pamiętacie? Tego dnia mógł
zagrać każdy. Grały dzieci, rodzice i nawet dziadkowie. Poznaliśmy
zasady gry, gry dla wszystkich - małych i dużych, gry dla dziewcząt i
chłopców. Po turnieju w Jaśkowie PS Pal zaprosiło nas do udziału w
mistrzowskich rozgrywkach w Wojnowicach na Śląsku. Należało
utworzyć drużynę. Jak udało mi się przekonać do tego młodzież,-do
dzisiaj nie wiem. Musiałam też przekonać waszych rodziców, aby
wyrazili zgodę na tak daleki wyjazd-to było trudniejsze.

Dz.: Proszę przybliżyć trochę zasady gry w palanta.
J.P.: To prosta gra. Naprzeciwko siebie stoją dwie drużyny, po ośmiu
zawodników w każdej. Boisko podzielone jest na dwie części : niebo i
piekło. Z nieba wybija się drewnianym kijem piłeczkę, taką jak do tenisa i
zdobywa się cztery bazy. Zdobycie bazy to punkt dla drużyny.
Przeciwnicy w piekle starają się złapać piłeczkę i zbić nią przeciwnika,
albo odrzucić piłkę poza boisko. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie
więcej punktów.

Dz.: Skąd wziął się pomysł na uprawianie tego sportu? Czy w Pani życiu
palant odgrywał jakąś szczególną rolę?
J.P.: Zrządził przypadek. Palanta kojarzyłam trochę z gry na podwórku,
trochę z lekcji wychowania fizycznego. Trzy lata temu realizowaliśmy
projekt w Jaśkowie. Jednym z działań projektu były zajęcia fitness dla
mieszkańców. Pani instruktor, która je prowadziła, zaproponowała, aby
zagrać w palanta. 

"Nuda, nuda, nuda... Czegoś brakowało."
Wywiad z Panią Jadwigą Petrykowską

Drużyna palantowa
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To jest tradycyjna, polska gra, która kiedyś była bardzo popularna i zasługuje na to,
aby młodzież o niej sobie przypomniała. Gra jest prosta. Podczas gry jest
możliwość zintegrowania się młodszych uczestników ze starszymi graczami.
Wracając do pytania o rolę palanta w moim życiu, no cóż…kiedyś był to mało znany
mi sport, dziś jest to część mojego życia. To dzięki Wam, droga młodzieży,
wszystko pięknie się udało. Ja dałam tylko pomysł, troszkę pomagałam. Reszta to
wasza praca, dyscyplina, zaangażowanie, trudne treningi. I chciałabym Wam
wszystkim za to podziękować.

Dz.: Jakie są największe osiągnięcia drużyny młodzieżowej z Jaśkowa?
J.P.: Drużyna PS Pal Jaśkowo istnieje od 2017 roku, jest młodą drużyną. Dzięki
zaangażowaniu wszystkich zawodników odnosi wiele sukcesów w rozgrywkach na
terenie kraju. Graliśmy w Gdańsku, Warszawie, w Wojnowicach i Cyprzanowie.
Największym osiągnięciem jest zdobycie tytułu Mistrza Polski Gry w Piłkę
Palantową podczas otwartych Mistrzostw zorganizowanych w ubiegłym roku w
Warszawie przez Polskie Stowarzyszenie Palantowe. Jest to dla naszej
miejscowości promocja, ponieważ piszą o nas w gazetach.

Dz.: W naszej szkolnej gazetce również. Nie wiem, czy zdaje sobie Pani sprawę z
tego, że dla wielu uczniów jest Pani prawdziwym autorytetem?
J.P: To pytanie Bardzo mnie zaskoczyło. Czuję się trochę zakłopotana, słysząc, że
mogę być dla kogoś autorytetem, a jednocześnie mobilizuje mnie to do dalszej
pracy z młodzieżą. Czuję wasze poparcie i zaangażowanie. Jest to nasza wspólna
zasługa, a nie tylko moja.

Dz.: Jeśli, ktoś nie jest z Jaśkowa, to może dołączyć do drużyny?
J.P.: Oczywiście, że tak. Nasza drużyna jest otwarta i chętnie przyjmiemy do
swojego grona nowych zawodników.

Dz.: Ma Pani jeszcze jakieś plany na rozwój drużyny?
J.P.: Celem PS Pal Warszawa jest utworzenie ogólnopolskiej ligi palantowej, a w
roku 2020 zagranie na murawie Stadionu Narodowego. Chciałabym bardzo, aby
małe Jaśkowo w tym wydarzeniu uczestniczyło. To historyczny moment, dlatego
potrzebny jest rozwój drużyny poprzez treningi. Ważne jest też to, aby starsza
młodzież mobilizowała młodszych do gry, abyśmy mieli więcej zawodników. I
dobrze byłoby mieć w najbliższej okolicy zaprzyjaźnioną drużynę, z którą PS Pal
Jaśkowo mogłoby trenować.

Dz.: Bardzo dziękujemy Pani za poświęcony nam czas, za szczere odpowiedzi i za
tę pozytywną energię, którą Pani przekazuje uczniom. A drużynie z Jaśkowa
życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do realizacji swojej pasji. Jeszcze
raz serdecznie dziękujemy.

Patryk B., Monika B.
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Moje hobby

~Wzruszająca historia Martyny~

         Moją karierę muzyczną zaczęłam w wieku 5
lat. Wtedy moje siostry Karolina i Natalia
nagrywały mnie, gdy śpiewałam i wstawiały filmiki
na YouTube. W wieku 9 lat mama postanowiła
mnie zapisać na zajęcia muzyczne u Pana
Jarosława Łabudzińskiego, sławnego muzyka
zespołu "Mejk" w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury w Zalewie. Wtedy Pan Jarek stwierdził, że
mam niepowtarzalny głos.
         Urodziłam się z poważną wadą serca,
przełożenie naczyń wielkich. Lekarze nie dawali
mi szans na przeżycie, lecz cudem się to udało. W
wieku około 4 lat powiedziałam do mamy słowa,
które zapamiętam do końca swojego życia, które
stały się dla mnie drogowskazem w życiu:
"Mamusiu, jak już będę duża i będę śpiewała na
koncertach, to zarobione pieniążki oddam chorym
dzieciom ze szpitala, tam gdzie jeździmy, bo one
ich najbardziej potrzebują". W 2017 roku Jurek
Owsiak napisał książkę pt. "Opowiedz swoją
historię". I tam też moja historia się znalazła.
Jestem dumna z tego, co robię, kocham to robić i
nigdy nie przestanę. Wierzę w to, że marzenia się
spełniają. Trzeba tylko o to walczyć, a
najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać.
         W 2018 roku spełniło się jedno z moich
"małych marzeń" . Dostałam się do Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Iławie na fortepian,
do Pani Sandry Szwarc. Teraz gram i śpiewam
również w chórze Canzonetta u Pani Karoliny
Kondei. Zostały mi jeszcze tylko dwa przepiękne
lata Szkoły Muzycznej I stopnia, a dalej planuję
się wybrać do Państwowej Szkoły Muzycznej II
stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.
Myślę, że osiągnę mój cel. Pamiętajcie, marzenia
się spełniają, musicie tylko bardzo chcieć.

Martyna S.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 3 04/2019 | Strona 22 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBoreczniak

~Rysowanie – moja pasja i
odskocznia od szarej

codzienności~

        Nazywam się Zuzanna Mariańska.
Jestem uczennicą klasy ósmej.
Rysowanie od najmłodszych lat mnie
pasjonowało. Gdy byłam mniejsza
rysowałam - tak jak każde dziecko - dla
zabawy, relaksu czy też dla „zabicia
nudy”. Teraz patrzę na to zupełnie
inaczej. Ostatnio zaczęłam się nawet
zastanawiać nad jakimś plastycznym
liceum, ale obawiam się, że i tak nic z
tego nie wyjdzie. Raczej nikomu nigdy
nie pokazuję moich rysunków. Jedyną
osobą, której niekiedy pozwolę obejrzeć
jakąś pracę, jest moja przyjaciółka z
klasy, Agata, która także bardzo lubi
rysować. Choć nadal rysuję dla
przyjemności, to staram się rozwijać w
tym kierunku i stosować nowe techniki.
Najbardziej lubię tworzyć ołówkiem
realistyczne, odzwierciedlające
rzeczywistość portrety, oczywiście, na
miarę moich możliwości. Jeżeli mam
mniej czasu, a akurat najdzie mnie
ochota na wykonanie jakiejś ilustracji,
używam wtedy markerów alkoholowych.
Gdy już skończę rysowanie markerami,
dodaję cienie ulubionymi kredkami.
Wbrew pozorom, rysuję bardzo rzadko,
ponieważ nie zawsze mam czas i chęci,
lecz gdy się wciągnę, to czas staje dla
mnie w miejscu, nic i nikt się liczy, a ja
robię to, co lubię.

.

Jestem dość nieśmiała i chyba nigdy nie
zorganizuję wystawy swoich prac, 

ale dla Was, 
drodzy uczniowie 

i czytelnicy Boreczniaka postanowiłam
zrobić wyjątek. Oto jedna z moich

ostatnich prac, a na niej 
Borys Przybylski, raper.

.

Zuzanna M.
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~„Kostkę Rubika układam w 1 minutę i 30
sekund, ale mój rekord to 1 minuta i 2

sekundy”~

         Mam nietypowe hobby, układam Kostkę Rubika. Kiedyś
oglądałem z ciekawości filmy na Youtube o tym, jak ułożyć kostkę
Rubika. Bardzo mnie to zainteresowało i chciałem zacząć układać,
ale nie miałem kostki. Gdy byłem w wakacje za granicą, zobaczyłem
w sklepie właśnie taką kostkę i od razu ją kupiłem. Od tego zaczęła
się moja przygoda z Kostką Rubika. Kostkę układam w 1 minutę i 30
sekund, ale mój rekord to 1 minuta i 2 sekundy. Występuje wiele
rodzajów kostek, np. trójkątne, prostokątne, pięciokątne, kostki 2x2,
3x3, 4x4, 5x5 i jeszcze inne. Kostka na początku może wydawać się
trudna, ale z czasem, gdy się człowiek nauczy pewnych schematów,
wydaje się naprawdę prosta i przyjemna. Organizowane są
specjalne konkursy w układaniu Kostki Rubika na czas. Rekord
świata w układaniu kostki 3x3 wynosi około 5 sekund. Można się
świetnie bawić, układając Kostkę Rubika. To zajęcie uczy
logicznego myślenia , ćwiczy cierpliwość i rozwija pamięć, ale
najważniejsze, że to jest świetna zabawa.

Mateusz Sz.

Mateusz Sz.

Google
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~ Sztuką jest zrozumieć dziecko ~

        Gdy tego dnia dostałam zaproszenie od Małego Księcia, nie spodziewałam się,
że jest on naprawdę wrażliwą osobą. 
        Stwierdziłam, że skoro już tu jestem, to pomogę mu w codziennych
porządkach. Najpierw pozbyliśmy się pędów baobabów, które zagrażają jego
malutkiej planecie. Następnie przeczyściliśmy wulkany razem z wygasłym, bo jak
mówi Książę „Nigdy nic nie wiadomo“. Daliśmy jego róży pić i postawiliśmy jej
parawan. Jak się okazało, baranek wcale jej nie zjadł. On też żył sobie powoli w
swoim małym pudełku. Nie zagrażał nikomu i nikt ani nic, nie groziło jemu. Po
wszystkich czynnościach usiedliśmy, aby obejrzeć zachód słońca. Nagle Mały
zaczął szlochać. Zapytałam, co się stało i wtedy mi odpowiedział. Byłam w wielkim
szoku. Mały Książę pierwszy raz od naszego spotkania mi odpowiedział.
Powiedział, że jest mu bardzo ciężko. Zapytałam dlaczego, bo przecież miał już
wszystko: swoją różę, wulkany, zachody słońca, a przede wszystkim miał baranka.
Odpowiedział, że może to i prawda, ale brakuje mu pilota. To był jego, można
powiedzieć, najlepszy przyjaciel. Człowiek, który go rozumiał, ale i też zostawał przy
dorosłym toku myślenia. Rozumiał dziecko. Brakowało mu też lisa, który
uświadomił mu, co to znaczy oswoić kogoś. Pomyślałam, że najlepszym
przyjacielem ani psychologiem to ja nie jestem. Ale wysłuchałam go. I zrozumiałam.
To mu wystarczyło. Powiedział, że mi dziękuje, ale przecież tak naprawdę w niczym
mu nie pomogłam. Stwierdził, że wysłuchałam go w ciszy. Nie przerywałam i nie
próbowałam wmówić mu czegoś, co i tak się nie wydarzy. Przytuliłam go na
pożegnanie i dałam znak, abyśmy jeszcze kiedyś mogli się spotkać. Dał mi na
pamiątkę płatek swej róży, abym o nim nie zapomniała.
         Ta przygoda pozwoliła mi na bliższe poznanie Księcia i o wiele lepsze kontakty
z dziećmi. Teraz potrafię ich słuchać z uwagą, tak jak nigdy wcześniej.

Mały Książę Google
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~Recenzje książek~

Jeśli uwielbiasz tajemnicze kryminały, ta
pozycja na pewno Ci się spodoba. Książka ta

jest pierwszą z serii, która opowiada o
przygodach bezwzględnej, pozornie

zimnokrwistej prawniczki, Joanny Chyłki. W
prowadzeniu śledztwa pomaga jej młody,

świeżo po studiach, zafascynowany przełożoną,
aplikant Kordian Oryński. Ta część historii

opowiada o synu biznesmena, który zostaje
oskarżony o zabicie dwóch osób. Rozwiązanie

sprawy jest niby bardzo proste. Podejrzany
bowiem przebywa 10 dni razem ze swoimi

ofiarami w mieszkaniu. Jednak czy ta historia
szczęśliwie się skończy i dojdzie do finału?

Okazuje się również, że gdy adwokaci starają
się pomóc oskarżonemu, on nie chce z nimi
współpracować. Nie przyznaje się, że jest

mordercą, ale tez nie zaprzecza swojej winie.

Ilona Z.

Jeśli posiadasz wrażliwą i romantyczną duszę, to
ta historia jest dla Ciebie. Na początku książki

znajduje się list od autora, w którym wyjaśnia on,
czym inspirował się, pisząc tę powieść. Później

poznajemy historię głównego bohatera, Tru, który
jest przewodnikiem safari w Zimbabwe. Pewnego

dnia otrzymał on list od umierającego ojca.
Mężczyzna nigdy wcześniej go nie spotkał. Jednak
zdecydował się pojechać do Karoliny Północnej, by

dowiedzieć się czegoś o swojej mamie, która
spłonęła w pożarze. Gdy dociera na miejsce,

okazuje się, że jego ojca nie ma na miejscu, więc
Tru postanawia zamieszkać na plaży w chacie.

Pewnego dnia podczas spaceru spotyka on piękną
Hope, która przyjechała tam, by odpocząć przed

ślubem swojej przyjaciółki. Przechadzają się
brzegiem oceanu i napotykają skrzynkę pocztową -

Bratnią Duszę. Należy ona do wszystkich i do
nikogo jednocześnie. Każdy może tam wrzucić

swój list i także przeczytać wszystkie pozostałe.
Czy, pomimo krótkiej znajomości, zrodzi się

między bohaterami miłość? Czy będą o sobie
pamiętać już zawsze? Jedno jest pewne, nigdy nie

zapomną o Bratniej Duszy...
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Cieszymy się bardzo, że zechciała nam Pani poświęcić swój wolny czas. To będzie
dla nas wyjątkowy wywiad, bo jest Pani kimś szczególnym w naszym życiu. Dlatego

od razu mówimy, że mamy do pani kilka "trudnych" pytań.

Dziennikarz: Czy pamięta Pani pierwszy dzień z nami w roli
wychowawcy? Co Pani sobie pomyślała, albo co poczuła, gdy
spojrzała Pani na te małe i wystraszone trochę oczy dziecięce?
Pani Sylwia: Kiedy zobaczyłam was pierwszy raz jako moich
pierwszoklasistów, na pewno tak jak i wy, trochę się stresowałam.
Zastanawiałam się, jak to będzie. Rozpoczynałam jakiś nowy etap.
Było to również dla mnie coś nowego. Od razu pomyślałam, że
muszę zrobić wszystko, żeby te "moje" dzieci czuły się w szkole
jak najlepiej, jak w domu, żeby chętnie tu przychodziły.
Dz.: Niech Pani wytłumaczy, jak Pani to robi, że uczniowie Pani
ufają i nawet, gdy już skończą trzecią klasę, to przychodzą do
Pani ze swoimi problemami? Czy jest na to jakiś sposób?
P.S.: Nie robię nic szczególnego, jestem po prostu sobą. Uważam,
że jeśli ktoś potrzebuje pomocy, a ja mogę jakoś pomóc, poradzić,
to po prostu to robię. Cieszę się, że uczniowie mają do mnie
zaufanie, przychodzą porozmawiać, czuję się wtedy potrzebna,
czuję, że ta praca ma sens.
Dz.: Czy ma Pani jakieś szczególne wspomnienia związane z
naszą klasą?
P.S.: Szczególnych wspomnień chyba nie mam. Ostatnio
wspominałam nasze wspólne 3 lata, bo znalazłam stare zdjęcia i
laurki, jakimi mnie obsypywaliście, a było ich naprawdę dużo.
Dz.: Czy Pani wiedziała od początku, co chce robić w życiu? Czy
poczuła Pani powołanie do bycia nauczycielem?
P.S.: Już kiedy byłam małą dziewczynką, chciałam zostać
nauczycielką. Pamiętam, jak po lekcjach bawiłyśmy się z
koleżankami w szkołę. Później chciałam zostać policjantką, a
jednak wylądowałam w szkole. Nie żałuję tego, bo bardzo lubię
swoją pracę, kontakt z dziećmi, młodzieżą.
Dz.: Gdyby nie pracowała Pani w szkole, to co mogłaby Pani dziś
robić?
P.S.: Myślę, że gdybym nie pracowała teraz w szkole, starałabym
się o pracę w policji.
Dz.: Czy ma Pani jakieś pasje niezwiązane ze szkołą i
nauczaniem?

~"starałabym się o pracę w policji"~
Wywiad z Panią Sylwią Gawryś

P.S.: Bardzo lubię czytać
książki. Kiedy mam wolny
czas, przygotowuję sobie
kawę lub herbatę i zanurzam
się w lekturze. W ostatnim
czasie odkryłam nową pasję-
szydełkowanie. Jest to zajęcie
wymagające skupienia, ale
odpręża, pomaga zapomnieć
o problemach.
Dz.: Jaką dałaby Pani "dobrą
radę" swoim uczniom, którzy
już w tym roku opuszczą
mury szkoły w Borecznie?
P.S.: Moja rada dla was... Hm,
żebyście się uczyli, zdobyli
wykształcenie, abyście robili
w życiu to, co lubicie,
realizowali swoje pasje,
spełniali marzenia.

Kamila M., Kinga G.
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Czy jesteśmy dziećmi?

Karolina B. oraz Klaudia K. pytały uczniów oraz pracowników naszej szkoły, co
widzą na pokazanym im obrazku (zdjęcie na dole strony). Miało to pokazać, ile osób

nadal ma wyobraźnię dziecka, a ile z nich już dorosło. Inspiracją stała się dla nas
książka Antoine'a de Saint-Exupery'ego pod tytułem "Mały Książę".

Powyższy wykres pokazuje nam
odpowiedzi pytanych osób. Wśród nich

byli zarówno dorośli, jak i dzieci.
Widzimy, że nasze szkolne

społeczeństwo chyba jest już zbyt
wyrośnięte lub jest na progu dorosłości,

bo prawie nikt nie dostrzegł słonia
połkniętego przez węża. Tylko czy
według Was to dobrze, że tracimy

dziecięcą wyobraźnię?
Wąż boa zamknięty i otwarty
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Biblioteka Publiczna w Borecznie



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 3 04/2019 | Strona 29 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Boreczniak

~Pierwsze spotkanie "Dyskusyjnego Klubu
Książki"~

         Dnia 15 marca 2019 roku odbyło się pierwsze
oficjalne spotkanie „Dyskusyjnego Klubu Książki”.
         Pojawiło się kilkanaście czytelniczek, które
chciały podzielić się swoimi spostrzeżeniami po
przeczytaniu książki pt. „Tunele” Roderick’a Gordona.
Okazało się, że wiele opinii było negatywnych.
Uczestniczki spotkania stwiedziły, że akcja w powieści
rozwijała się zbyt wolno, przez co zniechęcała do
dalszego poznawania treści. Dziewczęta przedstawiły
swoje gusta czytelnicze. Dla Kingi, Zuzi i Agaty
najbardziej interesującą książką okazała się „Córka
Czarownic” Doroty Terakowskiej. Klaudii, Julce i
Angelice w pamięć zapadła szkolna lektura „Ten obcy”
Ireny Jurgielewiczowej. Karolinie bardzo podobały się
przygody Bilba Bagginsa - „Hobbit, czyli tam i z
powtorem” J.R.R Tolkiena. Martyny ulubioną powieścią
została fikcja Hartona Cobena, pt. „W domu”.
        Kolejna wizyta w bibliotece publicznej będzie
miała miejsce dnia 5 kwietnia 2019 roku o godzinie
13:30. Uczestnicy spotkana dyskutować będą o książce
Ewy Barańskiej pt. "Żegnaj, Jaśmino". Przewidywany
jest poczęstunek i miła atmosfera. Zapraszamy
wszystkich, którzy mają ochotę rozwijać swoje
zainteresowania czytelnicze. Przyjdź, poczuj, jaką
wartość ma książka, rozkochaj się w czytaniu!

Serdecznie zaprasza
Redakcja gazety „Boreczniak” 

wraz z Biblioteką Publiczną w Borecznie
Karolina B.

. .
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Memowanie

Instagram Instagram

Instagram Instagram
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UWAGA KONKURS!

Napisz opowiadanie twórcze (opowiadanie z dialogiem) z wylosowanymi obrazkami.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowania literaturą,
- zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania własnych tekstów literackich,
- rozwijanie umiejętności pisarskich, szczególnie inwencji twórczej oraz kompetencji językowych.
Kryteria oceny opowiadań:
- poprawność kompozycyjna,
- pomysłowość w zakresie tematyki,
- sprawne, emocjonujące prowadzenie narracji,
- poprawność językowa,
- poprawność stylistyczna,
- ortografia,
- interpunkcja.

Prace uczniów będą oceniać poloniści z naszej szkoły. Opowiadania należy składać do dnia 17 maja
2019 roku do pani Kamili Borkowskiej lub pani Hanny Bobek. Można również wysłać prace na e-maila
redakcji gazetki szkolnej: boreczno.gazeta@wp.pl.
Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową, a jego opowiadanie ukaże się w kolejnym wydaniu
„Boreczniaka”. Nie zwlekaj! Spróbuj swoich sił literackich, zostań mistrzem!!!
                                                                                                                                                 Roksana G.

mailto:boreczno.gazeta@wp.pl
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Czy wiesz, że...

wyjce należą do najgłośniejszych
ssaków. Wyjce rude żywią się głównie
świeżymi, młodymi liśćmi i owocami.

Nowy samiec, który zaczyna
przewodzić grupie często na początku

zabija całe potomstwo samic ze
swojego haremu, którego ojcem był

jego poprzednik.

Czy wiesz, że...

fossa z wyglądu jest bardzo podobna
do kota. Jest największym ssakiem

drapieżnym Madagaskaru. Jej ciało ma
długości około 68 cm, a ogon 63 cm.
Fossa doskonale skacze pomiędzy
drzewami. Kończynami przednimi

chwyta perliczki, lemury i inne małe
ssaki, które zabija jednym mocnym

ugryzieniem.

Ciekawostki ze świata zwierząt 

Czy wiesz, że...

najbardziej charakterystyczną cechą
wszystkich papug jest ich dziób.

Używają go do tak subtelnych
czynności jak karmienie młodych oraz
do wymagających użycia większej siły,

jak miażdżenie twardych nasion.
Hałaśliwe stada lors tęczowych

zazwyczaj żerują w koronach drzew.
Papugi te zjadają owoce, owady, pyłek
i nektar kwiatowy. Odgrywają przez to
ważną rolę jako zwierzęta zapylające

kwiaty palmy kokosowej.
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Czy wiesz, że...

żubr częściej przebywa w lesie i jest
lżejszej budowy niż bizon, ale osiąga
prawie taką samą wagę - rzędu 1000

kg. Około roku 1920 był bliski
całkowitego wyginięcia. Jego historia

związana jest z degradacją naturalnego
środowiska. Od wyginięcia uratowany

został dzięki pracy hodowlanej
wykorzystującej zwierzęta zachowane
w ogrodach zoologicznych. Obecnie

ok. 2000 żubrów żyje w lasach Polski,
na Kaukazie i w Rosji.

Czy wiesz, że...

kruk to nasz największy ptak należący
do wróblowatych. Jego rozmiary

zbliżone są do takich ptaków
drapieżnych jak myszołów czy jastrząb.

Kruki są doskonałymi powietrznymi
akrobatami, co szczególnie można

zauważyć w styczniu i lutym podczas
ich godowych lotów.

Czy wiesz, że...

charakterystyczna budowa głowy rekina-młota
powoduje, że rekin może widzieć wszystko co
dzieje się dookoła niego. Pole widzenia w jego
przypadku wynosi 360 stopni. To oznacza, że

rekiny-młoty mają trzykrotnie większe szanse na
udane polowanie, niż jego kuzyni. Zwierzę ma
także zdolność widzenia stereoskopowego,
czyli umiejętność oceniania odległości, jaka
dzieli je od celu. Umożliwia mu to nie tylko

namierzanie ofiary, ale także lepszą ochronę
przed większymi od niego drapieżnikami.
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~Fotorelacje~

Natalia M. Natalia M.

Natalia M.
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Nauczyciel, zawód czy misja?
Ostatnio dużo mówi się w mediach o nauczycielach. Różnie się ich ocenia, ale mało kto patrzy dziś na szkołę

przez pryzmat ucznia, co on myśli o tym całym zamieszaniu w edukacji, gdy w powietrzu wisi widmo
ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Strajk nauczycieli to trudny temat. Zawód nauczyciela jest bardzo

wymagający. Jedni uważają ,że belfrom podwyżki się należą, a inni myślą zupełnie odwrotnie. Moim zdaniem
podwyżki nauczycielom się należą, ale nie wszystkim. Według mnie najsprawiedliwszym rozwiązaniem

byłoby branie pod uwagę wyników uczniów z egzaminu końcowego. Ktoś może powiedzieć, że to wtedy nie
będzie zależało tylko od nauczyciela, ale w dużej mierze  od ucznia. Ale ja jestem zdania, że dobry nauczyciel
każdego nauczy. Właśnie takim nauczycielom należy się podwyżka. Warto wspomnieć także o tym, że przez
strajki mogą nie odbyć się w przewidzianym terminie egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. Moim zdaniem to
byłaby dobra opcja, ponieważ uczniowie mieliby więcej czasu na przyswajanie wiedzy. Oczywiście, najlepiej

byłoby, gdyby te egzaminy w ogóle zostały wycofane ze szkół podstawowych, bo to ogromny stres dla
ucznia.

Kuba W
.

Bycie nauczycielem jest zawodem, ale przede wszystkim misją. Nauczając młodzież czy też dzieci,
nauczyciele poświęcają mnóstwo czasu  na prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań.

Podczas takich zajęć nauczyciel stara się zrozumieć myślenie młodego pokolenia, nawiązuje z nim więź,
zyskuje jego zaufanie. Gdy wychowanek ma jakikolwiek problem w domu, z rówieśnikami itp. pedagog jest

pierwszą osobą, do której idzie się z problemem. Jednakże nauczyciel jest to także zawód. Każdy nauczyciel
chce, aby jak najlepiej przygotować młodych ludzi do dorosłego życia. Ponieważ młodzież chce zdobywać 
nowe wiadomości, słucha rad swoich belfrów. Uczniowie oczekują od swoich wykładowców odpowiedzi na

każde pytanie, nauczyciele starają się odpowiadać na nie, a gdy nie znają odpowiedzi, pokazują, gdzie należy
jej szukać. Od nauczycieli oczekuje się wiedzy bardzo obszernej, natomiast wynagrodzenie za sprawowanie
tego trudnego zawodu jest bardzo niskie. W z związku z tym w kwietniu szkoły w całej Polsce zapowiadają,

że będą strajkować. Być może w tym roku nie odbędą się egzaminy gimnazjalne oraz ósmoklasistów.
Rodzice uczniów woleliby, aby się one nie odbyły, ponieważ uważają, iż egzaminy stresują niepotrzebnie ich

pociechy. 
                                                                                                                                          Roksana G.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. część humanistyczna -10 kwietnia 2019 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00  
2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00 
3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00 
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
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Lektury z pomysłem
Poznaj historię o psie Boreczku

Legenda o Borecznie według pomysłu Wiktorii
  
Dawno, dawno temu na Warmii i Mazurach zaczęły się tworzyć
osady, a z nich małe wioski. Jedna z takich wiosek położona była
między starymi, sosnowymi i dębowymi lasami. Pierwszym
osadnikiem był potężny gospodarz Henryk ze swoją żoną Anną i
synem Henrykiem Młodym.
  Wioska się rozrastała i po roku było już 17 gospodarstw.
Mężczyźni polowali na zwierzynę w lasach, a kobiety zajmowały
się domem. W wioseczce żyło się spokojnie do lata, kiedy zaczęło
brakować żywności. Ludzie się bali, że  nie będą w stanie
nazbierać wystarczającej ilości zbiorów na przetrwania zimy. Z
przerażeniem myśleli o przyszłości swojej wioszczyny.
  Pewnego dnia Henryk Młodszy usłyszał wycie w głębi lasu i
postanowił to sprawdzić. Spacerował po lesie wiele godzin. Kiedy
zorientował się, że nie wie jak wrócić do wioski, zapadła noc.
Wystraszony i zmarznięty napotkał na swojej drodze psa. Ten
zaprowadził go w bezpieczne miejsce, żeby mógł przetrwać noc.
Pies wzbudził w nim poczucie bezpieczeństwa i Henryk nie bał się
już lasu i zagrożenia
  W wiosce wszyscy szukali syna sołtysa. Została nawet
ogłoszona nagroda, którą miała być możliwość nazwania wioski,
gdyż nadal nie miała ona nazwy. Henryk Młodszy przez trzy dni
mieszkał w lesie z psem, którego nazwał Boreczek, ponieważ
znalazł go w starym borze. Bór był zaczarowanym miejscem. Pies
pokazał mu, gdzie rosną dzikie jeżyny i maliny, żeby mógł coś
zjeść. Po zerwaniu owoców w ich miejsce pojawiały się nowe.
Henryk młodszy wieczorem zaczął płakać za domem. Boreczek
złapał go za rękaw koszuli i wskazał mu drogę do wioski.
  Wszyscy się radowali z powrotu chłopca. Syn sołtysa
opowiedział im historię o psie-Boreczku. Mieszkańcy
zdecydowali, że wieś będzie nosiła nazwę Boreczno w
podziękowaniu dla psa za uratowanie Henryka Młodszego i
znalezienie magicznych owoców w lesie, dzięki którym zrobiono
przetwory i przetrwano groźną zimę.
  Wioska do dnia dzisiejszego bardzo ceni sobie pobliskie lasy i
owoce, które się w nich znajdują. Psy dzięki Boreczkowi do dziś
są najlepszymi przyjaciółmi człowieka i wioski Boreczno.

Wiktoria D.

Lektura na wieszaku

Ebenezer Scrooge

"Syzyfowe prace"
"Mały Książę"

.

.

.
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	Klub Dyskusyjny
	„Kostkę Rubika układam w 1 minutę i 30 sekund, ale mój rekord to 1 minuta i 2 sekundy”
	Przedszkolna miłość
	Bliżej mi do dziecka czy do dorosłego?
	Macie przed sobą trzeci numer gazetki szkolnej "Boreczniak". Tym razem czas na wydanie w kolorach tęczy. Wielokolorowy motyw ma symbolizować wiosnę, a co za tym idzie - zbliżające się egzaminy ostatnich klas! Ten numer poświęcony zostanie między innymi temu tematowi, ale znajdziecie tutaj również wiele innych interesujących artykułów. Zapraszamy!!!
	Spis treści:

	Gazetę tworzyli:
	redaktor naczelna,
	Zuzanna Kryger,
	uczniowie koła dziennikarskiego
	i autorzy poszczególnych artykułów


	UWAGA!
	To wydanie "Boreczniaka" jest bardzo kolorowe, co może wywołać niespodziewaną radość.
	Oglądasz to na własną odpowiedzialność!
	Z pozdrowieniami
	Redakcja gazety "Boreczniak"

	„Muzyka była w moim życiu od zawsze”
	Wywiad z Panem Janem Bartosiewiczem
	W dniu 19.02.2019r. Przeprowadziłam wywiad z Panem Janem Bartosiewiczem, pracownikiem administracji oraz naszym szkolnym DJ.
	Dziennikarz: Dzień dobry.
	Jan Bartosiewicz: Dzień dobry.
	D: Dlaczego zdecydował się pan pracować w naszej szkole?
	J.B.: No cóż, na pewno nie dla pieniędzy. Chciałem rozwijać swoje hobby jakim jest muzyka.
	Wcześniej nie miałem czasu na swoją pasję.
	D: Co najeży do Pana obowiązków?
	J.B.: Wszystkie sprawy techniczne. Montowanie sprzętów, odgarnianie śniegu, koszenie trawy na szkolnym boisku. Tak naprawdę tych obowiązków jest mnóstwo, ale spokojnie daję radę .
	D: Czy łatwo jest pracować w miejscu, gdzie uczy się Pana syn? Doskwiera to Panu?
	J.B.: Nie sprawia mi to żadnej trudności ani przeszkody. Wręcz jest mi to na rękę. Na bieżąco wiem, jak się uczy i zachowuje mój syn. O wszystkich sprawach związanych ze szkołą mogę każdego dnia porozmawiać z nauczycielami. Ani trochę mi to nie doskwiera, moim zdaniem, Michałowi również.
	D: Bardzo dziękuję Panu za wywiad oraz za poświęcony czas. Życzę Panu dalszych sukcesów związanych z muzyką i życzę, żeby pracowało się Panu w naszej szkole jak najlepiej.
	D: Jakie ma Pan zainteresowania, bo wspominał Pan już wcześniej o muzyce, czy coś jeszcze Pana interesuje?
	J.B.: Interesuję się przede wszystkim muzyką, jestem również bardzo aktywny fizycznie, Lubię biegać oraz jeździć na rowerze. Interesuję się również motoryzacją. Mam też doświadczenie w stolarce, więc czasem lubię zaprojektować i wykonać jakiś mebel.
	J.B: Nie ma problemu. Cieszę się, że uznano mnie za osobę na tyle ciekawą, że zechciałaś przeprowadzić ze mną wywiad. Bardzo mi miło. Również dziękuję.
	D: Jak to się stało, że został Pan Dj?
	J.B.: Muzyka była w moim życiu od zawsze, ale tak na poważnie to zacząłem grać w wieku 28 lat.
	Grałem w dyskotece w Zalewie jako Dj. Gram również w innych szkołach na dyskotekach szkolnych, ale poza tym na weselach, urodzinach etc.
	Roksana G.



	Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
	1 marca 2019 uczniowie klasy 8 uczestniczyli w żywej lekcji historii z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym celu młodzież udała się do pobliskiego Miłomłyna, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem Danuty Siedzikówny „Inki”. Było to świetna okazja do utrwalenia pamięci o bohaterach walki o wolność ojczyzny po 1945 r. Wyjazd zorganizował nauczyciel historii, p. Piotr Przyczyna.
	STOP CYBERPRZEMOCY!


	Strzeżcie się! Egzaminy już niedługo!
	~Sonda klasy ósmej i trzeciej gimnazjum~
	Dnia 05.03.2019 r. przeprowadziłyśmy sondę z uczniami klasy 3 gimnazjum oraz 8 klasy szkoły podstawowej na temat zbliżających się egzaminów.
	Zapytałyśmy uczniów, jak przygotowują się do tego wielkiego wydarzenia. Ich odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Niektórzy uczniowie naszej szkoły sporządzają notatki z poszczególnych przedmiotów, mając nadzieję, że usystematyzują w ten sposób swoją wiedzę. Inni chodzą na zajęcia dodatkowe, na których rozwiązują testy z wcześniejszych lat.
	Zapytałyśmy również uczniów, czy boją się egzaminów i jak radzą sobie ze stresem. Są uczniowie którzy po powrocie do domu ze szkoły piją melisę, aby się odstresować. Niektórzy słuchają muzyki, bo to ich uspokaja. Są też uczniowie, którzy w ogóle nie myślą o egzaminach, podchodzą do tego wydarzenia na „luziku”, nie stresują się nadchodzącymi wielkimi krokami testami kwietniowymi. Niektóre z pytanych osób nie radzą sobie jednak z stresem i gdy myślą o nadchodzącej próbie, oblewa je zimny pot.
	Spytałyśmy również naszych uczniów z jakich przedmiotów czują się najsłabsi. Prawie wszyscy odpowiedzieli, że z matematyki oraz języka angielskiego. Uczniowie ostatnich klas naszej szkoły stwierdzili, że najmocniej czują się z języka polskiego.
	Byłyśmy ciekawe, czego uczniowie obawiają się najbardziej wraz z pójściem do nowych szkół. Okazało się, że nasi gimnazjaliści i ósmoklasiści najbardziej martwią się tym, jacy będą ich nowi belfrzy oraz rówieśnicy. Uczniów dręczy także myśl, że nie będą potrafili się zaklimatyzować w nowej szkole.
	Ale głowa do góry!!! Damy radę, trzeba tylko nauczyć się myśleć pozytywnie i uwierzyć we własne siły i możliwości.
	Roksana G. i  Emilia M.

	~Moda szkolna~
	Widać, że uczennice klasy czwartej i piątej, czyli Sara i Julka, żyją w świecie Disney’a. Obie dziewczynki ubrane są w wygodne, czerwone dresy. Na bluzach prezentuje się postać znana wszystkim dzieciom i dorosłym – Myszka Miki. Także na spodniach umieszczony został biały napis „Mickey Mouse”. Jest to outfit walentynkowy. Jedna z modelek założyła w dniu zakochanych opaskę z czółkami w kształcie serc. Wiemy już jak sprawić, żeby wyglądać młodo, stylowo i wyjątkowo – pozostać w świecie dziecięcej fantazji.
	Dziewczyny z trzeciej gimnazjum postawiły na nowe trendy. Teraz świat mody podbijają  t-shirty z ciekawymi obrazkami z filmów oraz innymi popularnymi i ciekawymi zdjęciami. Bardzo dobrze zgrywają się z jeansami z wysokim stanem i odpowiednio dobranym skórzanym paskiem. Żeby udoskonalić tę stylizację możemy lekko podwinąć nogawki spodni i pokazać światu szpanerskie skarpetki z kwiecistymi, wyraźnymi motywami.
	Na zdjęciu widzimy Michała B. i Martynę S., którzy są dla siebie jak rodzeństwo. Świadczą o tym ich gusta modowe. Lubią oni prezentować swoje upodobania serialowe nawet w codziennym ubiorze. Na bluzach widnieją zdjęcia z serialu "Riverdale". Bluzy zapewniają im komfort i wygodę. Są idealne na chłodne wieczory, a do tego świetnie się prezentują i pasują do wielu stylizacji. Do czarnej bluzy Martyna założyła czarne legginsy i kontrastujące świetnie z czernią - białe trampki. Michał zaś wykazał się kunsztem w każdym calu. Do czerwonej sportowej bluzy ze zdjęciem Cola Sprouse'a dobrał zwykłe, czarne, dresowe spodnie. Szacunek dla tych, którzy nie wstydzą się swoich idoli.


	Kącik kulinarny
	Ciasto francuskie z kurczakiem
	Ciasto Milky Way
	Składniki:
	Ciasto:
	6 jajek, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2-3 łyżki kakao.
	Krem:
	2 opakowania cukru waniliowego, 1/2 szklanki mleka, 3/4 szklanki cukru, 200 g masła, 2 szklanki mleka w proszku.
	Polewa:
	100 g czekolady mlecznej, 2 łyżki mleka.
	Ciasto: białka oddzielić od żółtka i ubić, stopniowo dodając cukier oraz żółtka. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia oraz kakao, a następnie połączyć z masą jajeczną. Formę (o wymiarach 25x36 cm) natłuścić. Piekarnik rozgrzać w temperaturze 180 stopni. Ciasto piec 25 minut. Ostudzić i przekroić na pół.
	Krem: mleko zagotować z cukrem i cukrem waniliowym. Ostudzić. Miękkie masło utrzeć na puszystą masę, wlać ostudzone mleko w proszku. 2 blaty biszkoptu przełożyć ostudzoną masą mleczną.  4. Polewa: czekoladę rozpuścić z mlekiem na małym ogniu i polać nią ciasto.
	Klaudia K.


	Nasi uczniowie w szkole ponadgimnazjalnej
	Karolina B. przeprowadziła krótki wywiad z Justyną, Dominiką, Kają i Patrycją, które są już absolwentkami naszej szkoły. Opowiedziały one o swoich przeżyciach po zmianie szkoły oraz dały parę porad uczniom, których czekają w tym roku egzaminy.
	Karolina: Czy po zmianie szkoły tęsknisz za dawnymi czasami? Czy pod jakimś względem brakuje Ci szkoły w Borecznie?
	Justyna: Czasami zdarza mi się tęsknić za tym, co było, ale w nowej szkole czuję się lepiej. Trochę tęsknię za spędzaniem przerw z moimi przyjaciółmi.
	Patrycja: Brakuje mi tego, co było, nieraz jak o tym pomyślę, to chcę się wrócić. Brakuje znajomych przede wszystkim, ale nauczycieli też. Nie myślałam, że będę tak o tym mówić kiedykolwiek.
	Dominika: Jasne, że tęsknie, szczególnie za starymi przyjaciółmi. Każda przerwa, lekcja, powroty do domu to wspomnienia . Jeśli chodzi o szkołę, to brakuje mi jej trochę. Ale bardziej cieszy mnie to, że w końcu z niej wyszłam.
	Kaja: Tęsknię trochę za naszą paczką z gimnazjum i za wspólnym spędzaniem przerw przy „naszym” parapecie. To jedyna rzecz, której mi brakuje.
	Karolina: Czym różni się szkoła średnia od gimnazjum ?
	Dominika: Gimnazjum to przede wszystkim czas rozmyślania nad swoim zachowaniem. To czas trudnych decyzji. Oczywiście, w gimnazjum jest łatwiej niż w szkole średniej, więc trzeba przygotować się na dużą ilość nauki. Pod względem wizualnym szkoły nie różnią się praktycznie wcale.
	Kaja: Myślę, że jest więcej nauki. Jestem w technikum, więc momentami jest dość ciężko. Kolejną z różnic, które zauważyłam, są ludzie. Odnoszę wrażenie, że są o wiele dojrzalsi, bardziej tolerancyjni i naprawdę pomocni. Jak przyszliśmy do szkoły, to obawiałam się trochę tego, jak będą traktować nas starsze klasy, ale byli w stosunku do nas bardzo mili i bez problemu pomagali nam znajdować klasy o dziwnych oznaczeniach.
	Karolina: Jak dobrze wiesz, zbliża się kwiecień, a razem z nim egzamin ostatnich klas. Czy masz jakieś rady dla uczniów, którzy przystąpią do niego?
	Justyna: Jeśli mam być szczera, nie macie się czym przejmować. Nie stresujcie się. Jeśli pójdzie wam gorzej, nic się nie stanie. Po prostu napiszcie go tak, abyście wy byli zadowoleni z wyniku.
	Patrycja: Sama za dobra nie byłam w nauce i wiem, że dałam plamę. A więc radzę po prostu, żeby chociaż trochę się pouczyć. Wiadomo, że przed samymi egzaminami wszystkiego nie da się tak nagle nauczyć, ale przynajmniej warto sobie przypomnieć i przede wszystkim nie stresować się i wyluzować. I tak przy okazji życzę wszystkim powodzenia!
	Dominika: Nie kujcie niczego na pamięć, bo to nic nie da . Próbujcie nie myśleć o tym, że czeka was egzamin. Nie ważne są procenty na kartce papieru, tylko wasze przygotowanie i to, czego nauczyliście się w gimnazjum.
	Kaja: Nie uczcie się na ostatnią chwilę! Gwarantuję wam, że nie nadrobicie całego materiału w jeden wieczór. Codziennie poświęcajcie chwilę na powtórki, szczególnie z przedmiotów, z których nie idzie wam najlepiej. Róbcie też testy z ostatnich lat (to mówię do gimnazjalistów), bo bardzo pomagają. Na egzaminy przyjdźcie w dobrym humorze i się wyluzujcie, bo stres może wam tylko zaszkodzić.
	Karolina: A jeśli miałabyś okazję choć na jeden dzień wrócić do byłej szkoły i spędzić normalny dzień lekcyjny ze swoimi dawnymi przyjaciółmi, zrobiłabyś to?
	Justyna: Tak, zdecydowanie tak.
	Patrycja: Tak, bez żadnych wątpliwości.
	Dominika: Oczywiście, oddałabym wszystko, by spędzić z nimi jeszcze jeden dzień.
	Kaja: Oczywiście, że tak. Kilka osób ze starej klasy widzę często, ale nie mieliśmy jeszcze okazji spotkać się całą grupą i z chęcią spędziłabym z nimi czas tak jak rok temu.
	Karolina: Chciałabym zadać jeszcze jedno ważne pytanie. Jakiego nauczyciela wspominasz najlepiej?
	Dominika: Jeśli chodzi o nauczyciela nie było tego „najlepszego”. Wszyscy byli u mnie na równi.  Wszystkich bardzo lubiłam.
	Patrycja: Z każdym nauczycielem mam jakąś historię, każdy był dobry i zły na swój sposób. Wiadomo, że jedni więcej wymagali, a drudzy mniej i każdego inaczej się odbierało, ale chyba najwięcej nauczyłam się od Pana Ryszarda. Nie dość, że pod względem nauki to jeszcze zachowania i kultury. Był moim wychowawcą przez kilka lat szkolnych i bardzo dobrze go wspominam pomimo wszystko.
	Kaja: Najlepiej wspominam pana Lichacza, był dobrym nauczycielem z świetnym poczuciem humoru.
	Justyna: Nie ma tak, że któregoś nauczyciela wspominam lepiej lub gorzej. Każdy nauczyciel zostawił coś po sobie w mojej pamięci. Nie wszystkich lubiłam tak samo, ale każdego doceniałam i do każdego miałam i dalej mam szacunek.
	Karolina B.


	„Opowieść wigilijna według pani polonistki”
	Myśleliśmy, że go zabijemy. Jak można być tak nieuważnym!? Nie ma mowy, że znów dopuścimy do klawiatury teleportera tego ciamajdę. A o kogo chodzi? O Wiercika. Ten głupek, żeby go gorzej nie nazwać, kolejny raz wpisał złą datę.
	- KUBA! - krzyknęliśmy wszyscy groźnie.
	- No co? - zapytał niewinnie, a my zmierzyliśmy go wrogimi spojrzeniami.
	Jesteśmy w „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa. Już raz mieliśmy styczność z duchami i, mimo tego że nie były one prawdziwe, nie chcę znów przez to przechodzić. Zawsze narzekałam, że mam nudne życie, ale teraz marzę tylko o tym, by znaleźć Grześka (który został w świecie "Dziadów" Mickiewicza) i wrócić do domu. Chociaż może pomińmy pierwszą część i od razu wróćmy. Tak, to lepszy pomysł.
	Postanowiliśmy podejść do Ebenezera Scrooge’a. Zapewne będzie w złym humorze, no ale co innego mieliśmy zrobić? No w sumie mogliśmy wrócić do domu, co jak najbardziej mi odpowiadało, ale gdzie w tym zabawa? Tak, wiem. Najpierw mówię, że nie chcę mieć do czynienia z duchami, a teraz: :gdzie w tym zabawa”. Kobieta zmienną jest, okay?
	- Przepraszam – odezwała się pani polonistka do Scrooge’a. Tak, wyszła z teleportera. Narzekała jednak na to, że nie trafiła do swojego wymarzonego Egiptu.
	- Czego? - warknął mężczyzna. Uhuhu… Nie radzę…
	- Ej, grzeczniej – powiedziała lekko zirytowana nauczycielka. Jeszcze się hamuje. - Chcę tylko pana ostrzec przed duchami, które dziś w nocy pana nawiedzą. Do widzenia – pożegnała się i odeszła, ignorując zdziwioną minę Ebenezera.
	Byliśmy lekko zdziwieni, ale bez słowa udaliśmy się za naszą polonistką. Gdy tylko skręciliśmy za róg tak, aby mężczyzna nas nie widział, pani zatrzymała się, a biorąc pod uwagę, że szła pierwsza, a my gęsiego za nią, zderzyliśmy się wszyscy. Szarik na końcu nawet się przewrócił. Musiało to z boku śmiesznie wyglądać.
	- Wkurzył mnie ten facet. Chcę mu trochę uprzykrzyć życie, jak wam na lekcji, więc musicie mi pomóc i nie ma, że nie – spojrzała na nas poważnie.
	- Ale proszę pani… - zaczęła Karolina.
	- Nie ma, że nie, powiedziałam. A poza tym, dostaniecie dodatkowe szóstki – wtrąciła.
	- Okay – zgodziliśmy się wspólnie, a pani Kamila zaśmiała się.
	- Na to liczyłam. A więc zrobimy tak… - zaczęła tłumaczyć swój plan. Swoją drogą, kiedy ona go wymyśliła?
	Kolejna lektura, kolejny plan, kolejna akcja. Jak będzie tak za każdym razem, o ile będzie jeszcze jakiś „raz”, to te książki zrobią się o wiele ciekawsze.
	Plan polegał na tym, by zdenerwować Scrooge’a, a następnie wystraszyć go. Chłopaki na początku podchodzili do drzwi kancelarii i cały czas, niczym małe dzieci, których śmieszą takie rzeczy, pukali, a gdy Ebenezer otwierał, to nikogo nie było przed nimi, gdyż uczniowie chowali się w krzakach obok. Ogólnie to to był pomysł Rudego i Szarika, dlatego właśnie był taki żałosny i dziecinny. Tylko oni są tak „kreatywni”. No, ale podziałało. Mężczyzna się zdenerwował. Teraz do akcji wkroczyła Emilia. To będzie niezłe, szkoda, że popcornu nie mam… Podała się ona bowiem za jakąś dziewczynę, która sprawdza cośtam. Nawet nie wiem, chodziło tu zresztą tylko o to, by zagadać starca, a Emilia naprawdę to uwielbia.
	- Dzień dobry, proszę pana. Mogę wejść? Dziękuję – nie czekała nigdy na odpowiedź. - Sprawdzam takie coś, ale pan nie może wiedzieć co, bo na tym właśnie polega moja praca. Gdyby się pan dowiedział, musiałabym pana zabić.

	Przedszkolna miłość
	14 lutego wybrałyśmy się do „zerówki”, czyli do najmłodszych uczniów naszej szkoły. Zadaliśmy im parę pytań, związanych z walentynkami, czyli świętem zakochanych. Byłyśmy pozytywnie zaskoczone wiedzą dzieci oraz ich wypowiedziami. Gdy zapytałyśmy, co to tak właściwie jest miłość Laura odpowiedziała, że to jest to, co mamy w sercu. Zdanie to sprawiło, że poczułam ciepło w serduszku. Było to pierwsze pytanie, a ja już wiedziałam, że pomysł na napisanie tego artykułu był naprawdę cudowny. Okazało się, że nasze przedszkolaki także świętowały ten wyjątkowy dzień. Otóż Karolina dała walentynkę swojej pani wychowawczyni, Maja tacie, a Laura? Ta wyjątkowa dziewczynka postanowiła obdarować swojego kota! Widzicie? Kochać można na różne sposoby 💘 A skoro mowa o kochaniu… O to też zapytałyśmy! By okazać komuś swoją miłość, według Huberta, można dać kwiaty, według Lenki przytulać się do tej osoby, a według Laury wystarczy po prostu powiedzieć: Kocham Cię! A jak Wy pokazujecie komuś, że jest dla Was najważniejszy? A teraz coś, co zainteresuje każdego… Pora na przedszkolne pary! Zaufane źródła donoszą, że Laurze, Zuzi i Karolinie podoba się Fabian. Wojtek także jest bardzo rozchwytywany… Ale ciii… Nic nie słyszeliście, to ma być nasza tajemnica, okay? ♡ Zuzanna K., Natalia M.

	Początkujące talenty
	~Opis pokoju z perspektywy muchy~
	Jestem zwykłą muchą. Przyleciałam z pobliskiego parku i trafiłam do miłego domu. Jest mi tu ciepło, spokojnie i cicho. Mieszka tu niejaki Bartek, który ma swój ulubiony kącik w pokoju na piętrze. Jest to również moje ulubione miejsce w domu. Najbardziej lubimy puf przypominający piłkę do gry w nogę. Bartek spędza na nim najwięcej czasu. Zawsze trzyma w ręku zeszyt lub telefon. Nad pufem znajduje się parapet, na którym stoją książki. Bartek niezbyt często do nich zagląda. Czasami, gdy chłopiec pójdzie do kuchni albo do łazienki, od razu zlatuję na jego puf i siadam sobie wygodnie na czarnym kwadraciku, żebym była mniej widoczna dla ludzkiego oka. Jest mi tam bardzo wygodnie, bo puf jest miękki i duży. Ulubiony kącik Bartka jest bardzo przytulny. Przy pufie stoi niewielka lampka, a zaraz obok - biurko, przy którym Bartek odrabia lekcje. Jest mi tu dobrze, nie zamierzam stąd odlatywać, chyba że dosięgnie mnie łapka na muchy. Bartek Z.
	Nie każdy opis pomieszczenia musi być
	nudny, bo jeśli spojrzysz
	na dane miejsce, np. z
	perspektywy…MUCHY, to
	wszystko nabiera nowego
	wymiaru 😊

	~Legenda o Jeziorze Piekło – pomysł uczniów klasy VI~
	Była wczesna wiosna. Śniegi już stopniały. Krzewy wypuściły pierwsze pączki. Drogą ku Borecznie zmierzał ranny rycerz. Wracał z wojny z Niemcami i wiózł ważne listy do Króla Kazimierza Wielkiego. Zaniemógł i upadł wycieńczony podróżą nieopodal pięknego, gotyckiego kościoła.
	Rycerza znalazła młoda wieśniaczka - córka miejscowego kowala. Pielęgnowała mężczyznę przez długi miesiąc. Każdego dnia zmieniała mu opatrunki, karmiła go i umilała mu czas opowieściami o Borecznie i przepięknej okolicy. Gdy rycerz wydobrzał, zakochał się w pięknej i dobrej Halinie. Obiecał jej dozgonną miłość oraz że jeszcze tego roku ją poślubi. Obowiązki jednak wezwały Jana do powrotu na dwór króla Kazimierza. Przy rozstaniu Halina wręczyła przyszłemu mężowi czerwoną wstążkę – wyraz jej miłości. Kiedy rycerz przejeżdżał leśną ścieżyną obok jeziora, upuścił prezent, który wiatr porwał gdzieś w dal. Halina cierpliwie czekała na powrót swego ukochanego.
	Janek szczęśliwie dotarł do Krakowa, gdzie na dworze króla Kazimierza ujrzał przecudnej urody niewiastę. Zakochał się w Elizie od pierwszego spojrzenia, zapominając o dobrej Halinie i danym jej słowu. Jak przystało na prawdziwego rycerza, Janek postanowił wreszcie wrócić do Boreczna i powiedzieć wieśniaczce prawdę. Chciał błagać dziewczynę, by zwolniła go z danej obietnicy. Ta jednak poczuła się zraniona i wykorzystana. Przeklęła Jana, życząc mu, by już nigdy nie spotkał swej ukochanej. Zrozpaczona Halina pobiegła nad pobliskie jezioro wypłakać się w samotności. Na jednym z jagodowych krzewów ujrzała wstążkę darowaną niegdyś rycerzowi. Kładka, na której stała dziewczyna, nagle załamała się, Halina wpadła do wody. Jezioro zaczęło dziwnie bulgotać, a spokojna dotychczas woda zmieniała się w lawę. Rycerz, który jechał za Haliną, przestraszył się, widząc takie diabelskie harce i postanowił uciec do Krakowa. Gdy mijał kościół w Borecznie na jego drodze stanęła dziwna, biała postać i rzekła :
	- Mój kochany Janku, nigdy Cię nie opuszczę, już na zawsze zostaniesz moim rycerzem .
	Po tych słowach młodzieniec zamienił się w kamień, a ludzie ze wsi, chcąc upamiętnić postać rycerza oraz pamięć o zdradzonej Halinie, nazwali pobliskie jezioro – Piekłem. Do dziś, przechadzając się brzegiem tego jeziora, można podobno zobaczyć białą postać, a jeśli dobrze ktoś wsłucha się w szum wiatru, usłyszy nawoływania dziewczyny: „Janku, mój kochany Janku”.

	Legenda o herbie Boreczna
	Dawno, dawno temu za górami, za lasami w dużym zamku mieszkał król Bolesław. W wieku 23 lat z rozkazu swojej matki poślubił Marię. Młodzi żyliby długo i szczęśliwie, żeby nie brat Bolesława-Gerwazy. Za pomocą magii i czarów przywołał na ziemię czarodziejkę. Ta, za słoną opłatą, zmieniła Marię w żebraczkę, którą wygnano z królestwa. Bolesław był bardzo zdziwiony zniknięciem ukochanej. Długo rozmyślał, aż postanowił oddać się w służbę Bogu. Opuścił rodzinę, by wieść życie w czystości.
	Mieszkaniec Boreczna – król Bolesław - swoją postawą i życiem zasłużył na to, by uwiecznić jego pierwszą literę imienia w herbie Boreczna. Bolesław oddał swoje życie służbie Bogu. Niósł pomoc biednym i bezdomnym. Jego miłość do żony uskrzydlała go, sprawiała, że był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, dlatego w herbie umieszczono także skrzydła.
	Tyle ile miał złota i srebra, spakował i odjechał pomagać biednym i chorym. Przybył do Boreczna i żył w samotności i modlił się w pobliskim kościółku. Pewnego razu, gdy rozdawał pieniądze ubogim, objawiła się mu Matka Boska i wskazała na żebraczkę siedzącą pod kościołem, po czym zniknęła. Bolesław podszedł do kobiety i bacznie się jej przyglądał, aż rozpoznał w niej swoją ukochaną Marię. Ich miłość odżyła na nowo. Ze wzruszenia rozpłakali się, a magiczne łzy Bolesława spadły na szaty zaniedbanej Marii i nagle, jak za dotknięciem różdżki, żebraczka, zamieniła się w piękną księżniczkę. Król poczuł, że po tylu latach doznał szczęścia. Odnalazł swoją dawno utraconą miłość. Pan kościelny, który widział całe zdarzenie, opowiadał wszem i wobec każdemu, kogo napotkał na swojej drodze o tym niesamowitym spotkaniu. Wśród mieszkańców cześć Bolesława rosła. Król był bardzo niezadowolony ze swojej chwały, dlatego postanowił kolejny raz wraz z żoną wyjechać. Po wielu latach ciężkiej pracy postanowił wybudować szpital dla chorych i ubogich. Poświęcił się pomaganiu bezdomnym. Gdy jego życie się ustabilizowało, w miasteczku zapanowała epidemia dżumy. Bolesław tracił swój majątek i sam zachorował. Jednak rozgoryczonej wydarzeniami żonie kazał, żeby po jego śmierci nie oddalała się od Boga. Ich miłość była naprawdę najważniejsza. Bolesław skonał w męczarniach. Codziennie przy jego grobie zbierały się tłumy ludzi, którzy pragnęli dotknąć grobu króla, by wyzdrowieć. Bo grób ten miał cudowne moce.
	Hubert G.
	Kl. VI
	Oto fragment legendy o Borecznie. Kto chce poznać dalszą jej część, musi udać się do Hani z klasy VI.

	~Bliżej mi do dorosłego czy do dziecka?~
	Pedagog szkolny
	Biblioteka publiczna:
	Poniedziałek: 8.00-11.00
	Poniedziałek: -
	Wtorek: 10.30-12.30
	Wtorek: 9.00-16.00
	Środa: 8.00-10.00
	Środa: -
	Czwartek: 10.30-12.30
	Czwartek: 8.00-16.00
	Piątek: 10.30-12.30
	Piątek: 8.00-16.00


	NAUCZYCIELU, NIE CZYTAJ!!!
	~Najlepsze sposoby na ściąganie~
	Jak wiadomo uczniowie od zawsze ściągali, ściągają i będą ściągać. Oczywiście, uczniowie Zespołu Szkół w Borecznie są na tyle inteligentni, kulturalni i wykształceni, że nie potrzebne jest im ściąganie na sprawdzianach, klasówkach czy kartkówkach ze słówek. Jednak oprócz tej wybitnej młodzieży istnieją także uczniowie z innych szkół, którzy nie są aż tak uzdolnieni i bez wspomagania się „ściągami” po prostu sobie nie radzą. W trosce o nich uczniowie naszej szkoły zebrali kilka ciekawych i sprawdzonych patentów na ściąganie.
	Oto one:
	1. Kartka w otwartym plecaku - jest to bardzo skuteczna, jednak ryzykowna metoda, warto jest z niej korzystać, jeśli siedzimy przy ścianie.
	2. Siadanie na zeszycie - desperacki i prowizoryczny sposób, ale zapewnia ocenę celującą na każdej kartkówce. Jednak musimy pamiętać o tym, że jeśli nasze cztery litery nie pokryją całego zeszytu, metoda nie zadziała.
	3. Ściąganie z telefonu - jak wiadomo w naszej szkole zobowiązuje zakaz używania telefonów, ale zakazane jest także ściąganie, a zasady są po to, aby je łamać.
	4. Magiczny długopis - to metoda dla prawdziwych profesjonalistów, polega na tym, że w przezroczystym długopisie ukrywa się kartkę z odpowiedziami.
	5. Sztuczna ręka - uczeń wyciąga rękę z rękawa bluzy po czym rękaw kładzie na ławce, dzięki temu nauczyciel nic nie podejrzewa. W tym czasie można uwolnioną ręką bezkarnie korzystać z telefonu/zeszytu.
	Oczywiście nie zachęcamy do korzystania z przedstawionych wyżej metod, tylko do systematycznej nauki z lekcji na lekcję. Ściąganie może zapewnia nam dobre oceny, ale nie zapewnia nam wiedzy, która jest czasem ważniejsza nawet od ocen.
	Kuba W.


	"Nuda, nuda, nuda... Czegoś brakowało."
	Wywiad z Panią Jadwigą Petrykowską
	Poprosiliśmy o wywiad dla naszej gazetki wyjątkowego człowieka, Panią Jadwigę Petrykowską - sołtysa małej miejscowości Jaśkowo. To właśnie Ona ożywiła życie kulturalne tej wsi.
	To jest tradycyjna, polska gra, która kiedyś była bardzo popularna i zasługuje na to, aby młodzież o niej sobie przypomniała. Gra jest prosta. Podczas gry jest możliwość zintegrowania się młodszych uczestników ze starszymi graczami. Wracając do pytania o rolę palanta w moim życiu, no cóż…kiedyś był to mało znany mi sport, dziś jest to część mojego życia. To dzięki Wam, droga młodzieży, wszystko pięknie się udało. Ja dałam tylko pomysł, troszkę pomagałam. Reszta to wasza praca, dyscyplina, zaangażowanie, trudne treningi. I chciałabym Wam wszystkim za to podziękować.
	Dz.: Jakie są największe osiągnięcia drużyny młodzieżowej z Jaśkowa?
	J.P.: Drużyna PS Pal Jaśkowo istnieje od 2017 roku, jest młodą drużyną. Dzięki zaangażowaniu wszystkich zawodników odnosi wiele sukcesów w rozgrywkach na terenie kraju. Graliśmy w Gdańsku, Warszawie, w Wojnowicach i Cyprzanowie. Największym osiągnięciem jest zdobycie tytułu Mistrza Polski Gry w Piłkę Palantową podczas otwartych Mistrzostw zorganizowanych w ubiegłym roku w Warszawie przez Polskie Stowarzyszenie Palantowe. Jest to dla naszej miejscowości promocja, ponieważ piszą o nas w gazetach.
	Dz.: W naszej szkolnej gazetce również. Nie wiem, czy zdaje sobie Pani sprawę z tego, że dla wielu uczniów jest Pani prawdziwym autorytetem?
	J.P: To pytanie Bardzo mnie zaskoczyło. Czuję się trochę zakłopotana, słysząc, że mogę być dla kogoś autorytetem, a jednocześnie mobilizuje mnie to do dalszej pracy z młodzieżą. Czuję wasze poparcie i zaangażowanie. Jest to nasza wspólna zasługa, a nie tylko moja.
	Dz.: Jeśli, ktoś nie jest z Jaśkowa, to może dołączyć do drużyny?
	J.P.: Oczywiście, że tak. Nasza drużyna jest otwarta i chętnie przyjmiemy do swojego grona nowych zawodników.
	Dz.: Ma Pani jeszcze jakieś plany na rozwój drużyny?
	J.P.: Celem PS Pal Warszawa jest utworzenie ogólnopolskiej ligi palantowej, a w roku 2020 zagranie na murawie Stadionu Narodowego. Chciałabym bardzo, aby małe Jaśkowo w tym wydarzeniu uczestniczyło. To historyczny moment, dlatego potrzebny jest rozwój drużyny poprzez treningi. Ważne jest też to, aby starsza młodzież mobilizowała młodszych do gry, abyśmy mieli więcej zawodników. I dobrze byłoby mieć w najbliższej okolicy zaprzyjaźnioną drużynę, z którą PS Pal Jaśkowo mogłoby trenować.
	Dz.: Bardzo dziękujemy Pani za poświęcony nam czas, za szczere odpowiedzi i za tę pozytywną energię, którą Pani przekazuje uczniom. A drużynie z Jaśkowa życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do realizacji swojej pasji. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
	Patryk B., Monika B.


	Moje hobby
	~Wzruszająca historia Martyny~
	Moją karierę muzyczną zaczęłam w wieku 5 lat. Wtedy moje siostry Karolina i Natalia nagrywały mnie, gdy śpiewałam i wstawiały filmiki na YouTube. W wieku 9 lat mama postanowiła mnie zapisać na zajęcia muzyczne u Pana Jarosława Łabudzińskiego, sławnego muzyka zespołu "Mejk" w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie. Wtedy Pan Jarek stwierdził, że mam niepowtarzalny głos.
	Urodziłam się z poważną wadą serca, przełożenie naczyń wielkich. Lekarze nie dawali mi szans na przeżycie, lecz cudem się to udało. W wieku około 4 lat powiedziałam do mamy słowa, które zapamiętam do końca swojego życia, które stały się dla mnie drogowskazem w życiu: "Mamusiu, jak już będę duża i będę śpiewała na koncertach, to zarobione pieniążki oddam chorym dzieciom ze szpitala, tam gdzie jeździmy, bo one ich najbardziej potrzebują". W 2017 roku Jurek Owsiak napisał książkę pt. "Opowiedz swoją historię". I tam też moja historia się znalazła. Jestem dumna z tego, co robię, kocham to robić i nigdy nie przestanę. Wierzę w to, że marzenia się spełniają. Trzeba tylko o to walczyć, a najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać.
	W 2018 roku spełniło się jedno z moich "małych marzeń" . Dostałam się do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Iławie na fortepian, do Pani Sandry Szwarc. Teraz gram i śpiewam również w chórze Canzonetta u Pani Karoliny Kondei. Zostały mi jeszcze tylko dwa przepiękne lata Szkoły Muzycznej I stopnia, a dalej planuję się wybrać do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Myślę, że osiągnę mój cel. Pamiętajcie, marzenia się spełniają, musicie tylko bardzo chcieć.
	Martyna S.

	~Rysowanie – moja pasja i odskocznia od szarej codzienności~
	Nazywam się Zuzanna Mariańska. Jestem uczennicą klasy ósmej. Rysowanie od najmłodszych lat mnie pasjonowało. Gdy byłam mniejsza rysowałam - tak jak każde dziecko - dla zabawy, relaksu czy też dla „zabicia nudy”. Teraz patrzę na to zupełnie inaczej. Ostatnio zaczęłam się nawet zastanawiać nad jakimś plastycznym liceum, ale obawiam się, że i tak nic z tego nie wyjdzie. Raczej nikomu nigdy nie pokazuję moich rysunków. Jedyną osobą, której niekiedy pozwolę obejrzeć jakąś pracę, jest moja przyjaciółka z klasy, Agata, która także bardzo lubi rysować. Choć nadal rysuję dla przyjemności, to staram się rozwijać w tym kierunku i stosować nowe techniki. Najbardziej lubię tworzyć ołówkiem realistyczne, odzwierciedlające rzeczywistość portrety, oczywiście, na miarę moich możliwości. Jeżeli mam mniej czasu, a akurat najdzie mnie ochota na wykonanie jakiejś ilustracji, używam wtedy markerów alkoholowych. Gdy już skończę rysowanie markerami, dodaję cienie ulubionymi kredkami. Wbrew pozorom, rysuję bardzo rzadko, ponieważ nie zawsze mam czas i chęci, lecz gdy się wciągnę, to czas staje dla mnie w miejscu, nic i nikt się liczy, a ja robię to, co lubię.
	Jestem dość nieśmiała i chyba nigdy nie zorganizuję wystawy swoich prac,
	ale dla Was,  drodzy uczniowie  i czytelnicy Boreczniaka postanowiłam zrobić wyjątek. Oto jedna z moich ostatnich prac, a na niej
	Borys Przybylski, raper.

	~„Kostkę Rubika układam w 1 minutę i 30 sekund, ale mój rekord to 1 minuta i 2 sekundy”~
	Mam nietypowe hobby, układam Kostkę Rubika. Kiedyś oglądałem z ciekawości filmy na Youtube o tym, jak ułożyć kostkę Rubika. Bardzo mnie to zainteresowało i chciałem zacząć układać, ale nie miałem kostki. Gdy byłem w wakacje za granicą, zobaczyłem w sklepie właśnie taką kostkę i od razu ją kupiłem. Od tego zaczęła się moja przygoda z Kostką Rubika. Kostkę układam w 1 minutę i 30 sekund, ale mój rekord to 1 minuta i 2 sekundy. Występuje wiele rodzajów kostek, np. trójkątne, prostokątne, pięciokątne, kostki 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 i jeszcze inne. Kostka na początku może wydawać się trudna, ale z czasem, gdy się człowiek nauczy pewnych schematów, wydaje się naprawdę prosta i przyjemna. Organizowane są specjalne konkursy w układaniu Kostki Rubika na czas. Rekord świata w układaniu kostki 3x3 wynosi około 5 sekund. Można się świetnie bawić, układając Kostkę Rubika. To zajęcie uczy logicznego myślenia , ćwiczy cierpliwość i rozwija pamięć, ale najważniejsze, że to jest świetna zabawa.
	Mateusz Sz.


	~ Sztuką jest zrozumieć dziecko ~
	Gdy tego dnia dostałam zaproszenie od Małego Księcia, nie spodziewałam się, że jest on naprawdę wrażliwą osobą.
	Stwierdziłam, że skoro już tu jestem, to pomogę mu w codziennych porządkach. Najpierw pozbyliśmy się pędów baobabów, które zagrażają jego malutkiej planecie. Następnie przeczyściliśmy wulkany razem z wygasłym, bo jak mówi Książę „Nigdy nic nie wiadomo“. Daliśmy jego róży pić i postawiliśmy jej parawan. Jak się okazało, baranek wcale jej nie zjadł. On też żył sobie powoli w swoim małym pudełku. Nie zagrażał nikomu i nikt ani nic, nie groziło jemu. Po wszystkich czynnościach usiedliśmy, aby obejrzeć zachód słońca. Nagle Mały zaczął szlochać. Zapytałam, co się stało i wtedy mi odpowiedział. Byłam w wielkim szoku. Mały Książę pierwszy raz od naszego spotkania mi odpowiedział. Powiedział, że jest mu bardzo ciężko. Zapytałam dlaczego, bo przecież miał już wszystko: swoją różę, wulkany, zachody słońca, a przede wszystkim miał baranka. Odpowiedział, że może to i prawda, ale brakuje mu pilota. To był jego, można powiedzieć, najlepszy przyjaciel. Człowiek, który go rozumiał, ale i też zostawał przy dorosłym toku myślenia. Rozumiał dziecko. Brakowało mu też lisa, który uświadomił mu, co to znaczy oswoić kogoś. Pomyślałam, że najlepszym przyjacielem ani psychologiem to ja nie jestem. Ale wysłuchałam go. I zrozumiałam. To mu wystarczyło. Powiedział, że mi dziękuje, ale przecież tak naprawdę w niczym mu nie pomogłam. Stwierdził, że wysłuchałam go w ciszy. Nie przerywałam i nie próbowałam wmówić mu czegoś, co i tak się nie wydarzy. Przytuliłam go na pożegnanie i dałam znak, abyśmy jeszcze kiedyś mogli się spotkać. Dał mi na pamiątkę płatek swej róży, abym o nim nie zapomniała.
	Ta przygoda pozwoliła mi na bliższe poznanie Księcia i o wiele lepsze kontakty z dziećmi. Teraz potrafię ich słuchać z uwagą, tak jak nigdy wcześniej.

	~Recenzje książek~
	Jeśli uwielbiasz tajemnicze kryminały, ta pozycja na pewno Ci się spodoba. Książka ta jest pierwszą z serii, która opowiada o przygodach bezwzględnej, pozornie zimnokrwistej prawniczki, Joanny Chyłki. W prowadzeniu śledztwa pomaga jej młody, świeżo po studiach, zafascynowany przełożoną, aplikant Kordian Oryński. Ta część historii opowiada o synu biznesmena, który zostaje oskarżony o zabicie dwóch osób. Rozwiązanie sprawy jest niby bardzo proste. Podejrzany bowiem przebywa 10 dni razem ze swoimi ofiarami w mieszkaniu. Jednak czy ta historia szczęśliwie się skończy i dojdzie do finału?
	Okazuje się również, że gdy adwokaci starają się pomóc oskarżonemu, on nie chce z nimi współpracować. Nie przyznaje się, że jest mordercą, ale tez nie zaprzecza swojej winie.
	Ilona Z.

	~"starałabym się o pracę w policji"~
	Wywiad z Panią Sylwią Gawryś
	Cieszymy się bardzo, że zechciała nam Pani poświęcić swój wolny czas. To będzie dla nas wyjątkowy wywiad, bo jest Pani kimś szczególnym w naszym życiu. Dlatego od razu mówimy, że mamy do pani kilka "trudnych" pytań.
	Dziennikarz: Czy pamięta Pani pierwszy dzień z nami w roli wychowawcy? Co Pani sobie pomyślała, albo co poczuła, gdy spojrzała Pani na te małe i wystraszone trochę oczy dziecięce?
	Pani Sylwia: Kiedy zobaczyłam was pierwszy raz jako moich pierwszoklasistów, na pewno tak jak i wy, trochę się stresowałam. Zastanawiałam się, jak to będzie. Rozpoczynałam jakiś nowy etap. Było to również dla mnie coś nowego. Od razu pomyślałam, że muszę zrobić wszystko, żeby te "moje" dzieci czuły się w szkole jak najlepiej, jak w domu, żeby chętnie tu przychodziły.
	Dz.: Niech Pani wytłumaczy, jak Pani to robi, że uczniowie Pani ufają i nawet, gdy już skończą trzecią klasę, to przychodzą do Pani ze swoimi problemami? Czy jest na to jakiś sposób?
	P.S.: Nie robię nic szczególnego, jestem po prostu sobą. Uważam, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy, a ja mogę jakoś pomóc, poradzić, to po prostu to robię. Cieszę się, że uczniowie mają do mnie zaufanie, przychodzą porozmawiać, czuję się wtedy potrzebna, czuję, że ta praca ma sens.
	P.S.: Bardzo lubię czytać książki. Kiedy mam wolny czas, przygotowuję sobie kawę lub herbatę i zanurzam się w lekturze. W ostatnim czasie odkryłam nową pasję-szydełkowanie. Jest to zajęcie wymagające skupienia, ale odpręża, pomaga zapomnieć o problemach.
	Dz.: Czy ma Pani jakieś szczególne wspomnienia związane z naszą klasą?
	P.S.: Szczególnych wspomnień chyba nie mam. Ostatnio wspominałam nasze wspólne 3 lata, bo znalazłam stare zdjęcia i laurki, jakimi mnie obsypywaliście, a było ich naprawdę dużo.
	Dz.: Czy Pani wiedziała od początku, co chce robić w życiu? Czy poczuła Pani powołanie do bycia nauczycielem?
	P.S.: Już kiedy byłam małą dziewczynką, chciałam zostać nauczycielką. Pamiętam, jak po lekcjach bawiłyśmy się z koleżankami w szkołę. Później chciałam zostać policjantką, a jednak wylądowałam w szkole. Nie żałuję tego, bo bardzo lubię swoją pracę, kontakt z dziećmi, młodzieżą.
	Dz.: Jaką dałaby Pani "dobrą radę" swoim uczniom, którzy już w tym roku opuszczą mury szkoły w Borecznie?
	Dz.: Gdyby nie pracowała Pani w szkole, to co mogłaby Pani dziś robić?
	P.S.: Moja rada dla was... Hm, żebyście się uczyli, zdobyli wykształcenie, abyście robili w życiu to, co lubicie, realizowali swoje pasje, spełniali marzenia.
	P.S.: Myślę, że gdybym nie pracowała teraz w szkole, starałabym się o pracę w policji.
	Dz.: Czy ma Pani jakieś pasje niezwiązane ze szkołą i nauczaniem?
	Kamila M., Kinga G.


	Czy jesteśmy dziećmi?
	Karolina B. oraz Klaudia K. pytały uczniów oraz pracowników naszej szkoły, co widzą na pokazanym im obrazku (zdjęcie na dole strony). Miało to pokazać, ile osób nadal ma wyobraźnię dziecka, a ile z nich już dorosło. Inspiracją stała się dla nas książka Antoine'a de Saint-Exupery'ego pod tytułem "Mały Książę".
	Powyższy wykres pokazuje nam odpowiedzi pytanych osób. Wśród nich byli zarówno dorośli, jak i dzieci. Widzimy, że nasze szkolne społeczeństwo chyba jest już zbyt wyrośnięte lub jest na progu dorosłości, bo prawie nikt nie dostrzegł słonia połkniętego przez węża. Tylko czy według Was to dobrze, że tracimy dziecięcą wyobraźnię?

	~Pierwsze spotkanie "Dyskusyjnego Klubu Książki"~
	Dnia 15 marca 2019 roku odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie „Dyskusyjnego Klubu Książki”.
	Pojawiło się kilkanaście czytelniczek, które chciały podzielić się swoimi spostrzeżeniami po przeczytaniu książki pt. „Tunele” Roderick’a Gordona. Okazało się, że wiele opinii było negatywnych. Uczestniczki spotkania stwiedziły, że akcja w powieści rozwijała się zbyt wolno, przez co zniechęcała do dalszego poznawania treści. Dziewczęta przedstawiły swoje gusta czytelnicze. Dla Kingi, Zuzi i Agaty najbardziej interesującą książką okazała się „Córka Czarownic” Doroty Terakowskiej. Klaudii, Julce i Angelice w pamięć zapadła szkolna lektura „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej. Karolinie bardzo podobały się przygody Bilba Bagginsa - „Hobbit, czyli tam i z powtorem” J.R.R Tolkiena. Martyny ulubioną powieścią została fikcja Hartona Cobena, pt. „W domu”.
	Kolejna wizyta w bibliotece publicznej będzie miała miejsce dnia 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 13:30. Uczestnicy spotkana dyskutować będą o książce Ewy Barańskiej pt. "Żegnaj, Jaśmino". Przewidywany jest poczęstunek i miła atmosfera. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze. Przyjdź, poczuj, jaką wartość ma książka, rozkochaj się w czytaniu!

	Memowanie
	UWAGA KONKURS!
	Napisz opowiadanie twórcze (opowiadanie z dialogiem) z wylosowanymi obrazkami. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
	Cele konkursu:
	- rozwijanie zainteresowania literaturą, - zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania własnych tekstów literackich, - rozwijanie umiejętności pisarskich, szczególnie inwencji twórczej oraz kompetencji językowych. Kryteria oceny opowiadań: - poprawność kompozycyjna, - pomysłowość w zakresie tematyki, - sprawne, emocjonujące prowadzenie narracji, - poprawność językowa, - poprawność stylistyczna, - ortografia, - interpunkcja.
	Prace uczniów będą oceniać poloniści z naszej szkoły. Opowiadania należy składać do dnia 17 maja 2019 roku do pani Kamili Borkowskiej lub pani Hanny Bobek. Można również wysłać prace na e-maila redakcji gazetki szkolnej: boreczno.gazeta@wp.pl. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową, a jego opowiadanie ukaże się w kolejnym wydaniu „Boreczniaka”. Nie zwlekaj! Spróbuj swoich sił literackich, zostań mistrzem!!!


	Ciekawostki ze świata zwierząt
	Czy wiesz, że...
	wyjce należą do najgłośniejszych ssaków. Wyjce rude żywią się głównie świeżymi, młodymi liśćmi i owocami. Nowy samiec, który zaczyna przewodzić grupie często na początku zabija całe potomstwo samic ze swojego haremu, którego ojcem był jego poprzednik.
	Czy wiesz, że...
	najbardziej charakterystyczną cechą wszystkich papug jest ich dziób. Używają go do tak subtelnych czynności jak karmienie młodych oraz do wymagających użycia większej siły, jak miażdżenie twardych nasion. Hałaśliwe stada lors tęczowych zazwyczaj żerują w koronach drzew. Papugi te zjadają owoce, owady, pyłek i nektar kwiatowy. Odgrywają przez to ważną rolę jako zwierzęta zapylające kwiaty palmy kokosowej.
	Czy wiesz, że...
	fossa z wyglądu jest bardzo podobna do kota. Jest największym ssakiem drapieżnym Madagaskaru. Jej ciało ma długości około 68 cm, a ogon 63 cm. Fossa doskonale skacze pomiędzy drzewami. Kończynami przednimi chwyta perliczki, lemury i inne małe ssaki, które zabija jednym mocnym ugryzieniem.
	Czy wiesz, że...
	kruk to nasz największy ptak należący do wróblowatych. Jego rozmiary zbliżone są do takich ptaków drapieżnych jak myszołów czy jastrząb. Kruki są doskonałymi powietrznymi akrobatami, co szczególnie można zauważyć w styczniu i lutym podczas ich godowych lotów.
	Czy wiesz, że...
	żubr częściej przebywa w lesie i jest lżejszej budowy niż bizon, ale osiąga prawie taką samą wagę - rzędu 1000 kg. Około roku 1920 był bliski całkowitego wyginięcia. Jego historia związana jest z degradacją naturalnego środowiska. Od wyginięcia uratowany został dzięki pracy hodowlanej wykorzystującej zwierzęta zachowane w ogrodach zoologicznych. Obecnie ok. 2000 żubrów żyje w lasach Polski, na Kaukazie i w Rosji.
	Czy wiesz, że...
	charakterystyczna budowa głowy rekina-młota powoduje, że rekin może widzieć wszystko co dzieje się dookoła niego. Pole widzenia w jego przypadku wynosi 360 stopni. To oznacza, że rekiny-młoty mają trzykrotnie większe szanse na udane polowanie, niż jego kuzyni. Zwierzę ma także zdolność widzenia stereoskopowego, czyli umiejętność oceniania odległości, jaka dzieli je od celu. Umożliwia mu to nie tylko namierzanie ofiary, ale także lepszą ochronę przed większymi od niego drapieżnikami.


	~Fotorelacje~
	Nauczyciel, zawód czy misja?
	Poznaj historię o psie Boreczku Legenda o Borecznie według pomysłu Wiktorii
	Lektury z pomysłem
	Dawno, dawno temu na Warmii i Mazurach zaczęły się tworzyć osady, a z nich małe wioski. Jedna z takich wiosek położona była między starymi, sosnowymi i dębowymi lasami. Pierwszym osadnikiem był potężny gospodarz Henryk ze swoją żoną Anną i synem Henrykiem Młodym.   Wioska się rozrastała i po roku było już 17 gospodarstw. Mężczyźni polowali na zwierzynę w lasach, a kobiety zajmowały się domem. W wioseczce żyło się spokojnie do lata, kiedy zaczęło brakować żywności. Ludzie się bali, że  nie będą w stanie nazbierać wystarczającej ilości zbiorów na przetrwania zimy. Z przerażeniem myśleli o przyszłości swojej wioszczyny.   Pewnego dnia Henryk Młodszy usłyszał wycie w głębi lasu i postanowił to sprawdzić. Spacerował po lesie wiele godzin. Kiedy zorientował się, że nie wie jak wrócić do wioski, zapadła noc. Wystraszony i zmarznięty napotkał na swojej drodze psa. Ten zaprowadził go w bezpieczne miejsce, żeby mógł przetrwać noc. Pies wzbudził w nim poczucie bezpieczeństwa i Henryk nie bał się już lasu i zagrożenia   W wiosce wszyscy szukali syna sołtysa. Została nawet ogłoszona nagroda, którą miała być możliwość nazwania wioski, gdyż nadal nie miała ona nazwy. Henryk Młodszy przez trzy dni mieszkał w lesie z psem, którego nazwał Boreczek, ponieważ znalazł go w starym borze. Bór był zaczarowanym miejscem. Pies pokazał mu, gdzie rosną dzikie jeżyny i maliny, żeby mógł coś zjeść. Po zerwaniu owoców w ich miejsce pojawiały się nowe. Henryk młodszy wieczorem zaczął płakać za domem. Boreczek złapał go za rękaw koszuli i wskazał mu drogę do wioski.   Wszyscy się radowali z powrotu chłopca. Syn sołtysa opowiedział im historię o psie-Boreczku. Mieszkańcy zdecydowali, że wieś będzie nosiła nazwę Boreczno w podziękowaniu dla psa za uratowanie Henryka Młodszego i znalezienie magicznych owoców w lesie, dzięki którym zrobiono przetwory i przetrwano groźną zimę.   Wioska do dnia dzisiejszego bardzo ceni sobie pobliskie lasy i owoce, które się w nich znajdują. Psy dzięki Boreczkowi do dziś są najlepszymi przyjaciółmi człowieka i wioski Boreczno.



