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NIETYPOWA  LEKCJA  JĘZYKA  POLSKIEGO    
 

 
 
 
   U C Z T A    N A    O L I M P I E 

 

OKIEM 

SPRAWOZDAWCY 
 

 

23 marca 2012 r. w godzinach południowych w sali 

„baletowej” Szkoły Podstawowej nr 231 KLASA V B wzięła 

udział w niezwykłej lekcji języka polskiego – Z ostatnia wizytą 

w krainie mitów..., którą prowadziła   Pani Anna Czernik. 

Celem lekcji było podsumowanie cyklu zajęć „W starożytnej Grecji”. Uczniowie przebrani                                 

za olimpijskich bogów i boginie wyglądali niezwykle - każdy przyodziany w chiton, z atrybutami 

charakterystycznymi dla postaci, którą przedstawiał. Ta drużyna „olimpijczyków” udała się do sali 74, 

która na ten czas została zamieniona w Olimp - magiczną siedzibę greckich bogów. W wydarzeniu 

uczestniczyli także  zaproszeni goście: Pani Dyrektor Wanda Szczepańska, nauczyciele                               

oraz przedstawiciele rodziców. 

 

W końcu przenieśliśmy się... nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni do pałacu 

Zeusa i Hery.  Wizyta u niebian rozpoczęła się od konkurencji „Uczta                     

na Olimpie” – która polegała na rozwiązaniu krzyżówki! Po tej małej 

rozgrzewce Zeusowi goście dokonali swojej prezentacji. Każdy piątoklasista 

krótko przedstawił postać mitologiczną, w którą wcielił się na czas trwania tego 

spotkania. Na Olimpie ucztowali znani z panteonu greckich bogów: Zeus, Hera, 

Afrodyta, Posejdon, Hades, Hermes, Apollo, Hestia i wiele innych postaci. 

Kolejnym – niezwykle zabawnym i pomysłowym - punktem zajęć była 

konkurencja „Boskie menu”, czyli przypisywanie potraw przygotowanych przez 

nauczycielkę poszczególnym bogom na zasadzie skojarzeń. Następnie 

współzawodniczyliśmy w zadaniu „Mitologia w naszym języku”                                   

i sprawdzaliśmy swoją wiedzę                       

z frazeologii o mitologicznym rodowodzie. W końcu rozpoczął się 

Turniej wiedzy mitologicznej – pytania prezentowane                       

na slajdach nie okazały się wcale takie trudne! Wreszcie przyszedł 

czas   na ostatnie zadanie – pisemny test wiedzy – Maraton 

mitologiczny. Bogowie olimpijscy z ogromnym zaangażowaniem 

przystąpili do jego rozwiązywania. Długopisy grzały się                      

od pisania. Po sprawdzeniu wyników okazało się, że nasza klasa 

ma sporą wiedzę z zakresu greckiej mitologii.  

 

Na zakończenie lekcji uczestników czekała niespodzianka! Rodzice wraz                  

z wychowawczynią przygotowali prawdziwie olimpijską ucztę! Wszyscy mogli 

spróbować niebiańskich smakołyków, serwowano nektar, ambrozję i wiele 

innych pyszności, które pozwoliły lepiej wyobrazić sobie uczty u Zeusa i Hery. 

Ta lekcja zrobiła na wszystkich obecnych ogromne wrażenie. Na pochwałę 

zasługuje dekoracja oraz bardzo ciekawe konkursy przygotowane przez naszą 

nauczycielkę języka polskiego. Te zajęcia pozwoliły nam nabrać pewności, że 

koniec lekcji poświęconych mitologii w szkole, nie powinien być końcem 

naszej przygody ze światem starożytnych Greków  i Rzymian. Niewątpliwie                   

tę lekcję zapamiętam na bardzo długo!!!!   

To była fascynująca  podróż   

do starożytności!  

 

 

 Zuzanna Matusik – 

uczennica klasy VB 
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K  A  L  E  N  D  A  R  I  U  M 
 
 
 
 
 

6 stycznia 2012 
W S P Ó L N E    K O L Ę D O W A N I E !                                                     
W dniu 6 stycznia w kościele NMP Matki Pięknej Miłości szkolny zespół 

ANIMATO pod opieką Pani Donaty Kuzary występował wraz  z innymi 

chórami na koncercie kolęd pt. „Przybieżeli do Betlejem”.  Uroczystość 

rozpoczęła się o godz. 19.00. Uczniowie wykonali  znane kolędy   m. in.: 

Wśród nocnej ciszy, Gdy się Chrystus rodzi, Lulajże Jezuniu. Warto dodać, 

że nasi  młodzi śpiewacy mieli zaszczyt wystąpić wraz  ze słynną śpiewaczką 

Anną Adamiak -  mezzosopran. 
 
 

11 lutego 2012 
K O N C E R T   U M U Z Y K A L N I A J Ą C Y                              
Uczniowie klas IV-VI mieli okazję uczestniczyć w audycji umuzykalniającej 

pt. „Z gitarą przez świat”. Pan Bartosz Stakum zaprezentował  nam 

dźwięk gitary basowej, akustycznej i elektrycznej. Pani Patrycja Lipińska 

prowadziła ciekawe zabawy. Zaproponowała wspólne wykonanie znanych 

piosenek  „Płonie ognisko w lesie” czy „Gdybym miał gitarę”. Wszyscy byli 

zachwyceni koncertem. To spotkanie dostarczyło nam wielu                                                                 

niezapomnianych wrażeń. 
 
 

17 lutego 2012 
K A R N A W A Ł O W E    S Z A L E Ń S T W A                  
W naszej szkole odbyła się dyskoteka karnawałowa  dla klas IV-VI. 

Wszyscy świetnie się bawili. Bardzo ciekawym pomysłem było urządzenie 

robiące śnieg. Atrakcji dostarczyło przeciąganie liny. Podczas 

karnawałowego szaleństwa, jak to często bywa, odbyły się pokazy tańców 

poszczególnych klas oraz inne ciekawe zabawy. Bardzo nam się podobało        

i z niecierpliwością czekamy na kolejna tego typu zabawę na szkolnym 

parkiecie.  
 

2 marca 2012 
W Y S T Ę P   D R U G O K L A S I S T Ó W- K R Ó L E W N A   Ś N I E Ż K A 
Na  początku marca zaprezentowano przedstawienie  pt. Królewna 

Śnieżka. Aktorami byli uczniowie klas drugich – uczestnicy koła 

teatralnego. Mali aktorzy z wielką radością i zaangażowaniem brali 

udział w tym przedsięwzięciu. Widzowie mogli zobaczyć złą 

Królową, poznać krasnoludki oraz podziwiać urodę Śnieżki. Po reakcji 

widowni i końcowych, gorących oklaskach dało się zauważyć, że 

występ wszystkim bardzo się podobał.                        
 

30 marca 2012                                                                                                                    
IV   W A R S Z A W S K I E    F O R U M   E D U K A C Y J N E                                                                                                                                 
W przedostatnim dniu marca w siedzibie Zespołu Szkół im. inż. Stanisława 

Wysockiego  odbyło się  IV FORUM EDUKACYJNE nt. Autorzy 

twórczych projektów humanistycznych – kompetencje nauczyciela                             

w rozwijaniu uzdolnień i kształceniu twórczej postawy uczniów, na którym 

zaprezentowała się nasza szkoła (jedyna placówka z Białołęki) w ramach 

realizacji  programu „Wars  i Sawa”. Spotkanie zorganizowało Biuro 

Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Warszawskie Centrum Innowacji 

Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 
  

 
 Przygotowała: Aleksandra Ryńska 
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W I C E D Y R E K T O R E M  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 231 

 
 
 
 
 

P A N I Ą  
ANNĄ  STRÓŻECKĄ-SZLACHCIC 

  

 

Jest Pani zarówno wicedyrektorem, jak                           

i nauczycielem przyrody. Który rodzaj pracy 

daje Pani większą satysfakcję? 
 

Są to zajęcia innego typu. Praca z dziećmi daje mi 

dużą satysfakcję. Mogę przekazać uczniom swoją 

wiedzę i nauczyć ich czegoś nowego. Praca 

wicedyrektora to praca z dokumentami. Ona  też 

może przynosić satysfakcję, jeżeli coś co zrobię, 

cieszy innych lub jest dla nich pożyteczne.    
 

 

Jakie są najmilsze wspomnienia z Pani szkoły 

podstawowej?   
 

    Najmilsze wspomnienia z mojej szkoły 

podstawowej to wycieczki klasowe. Kiedyś nie 

było zielonych szkół tylko wycieczki jedno- dwu-  

lub trzydniowe. Pozwalały się one zintegrować 

uczniom, nauczyć czegoś, dlatego te wyjazdy 

bardzo dobrze pamiętam. Najbardziej utkwiła mi  

w pamięci wycieczka  do Zakopanego, ponieważ  

spaliśmy w luksusowym hotelu. Codziennie 

wędrowaliśmy górskimi szlakami,  dotarliśmy 

nad Morskie Oko –  to  była wycieczka inna niż 

wszystkie. Widziałam to, co kocham – przyrodę! 

 
 

Co według Pani jest w życiu  najważniejsze? 
 

Dla mnie najważniejsze w życiu jest zdrowie, 

rodzina, życie w zgodzie ze sobą i ze światem.   

 

 

         

 

 

 

 

 

Gdzie wybrałaby się  Pani w podróż marzeń? 

 
Najchętniej dookoła świata!  Każde miejsce jest 

ciekawe i  interesujące w jakiś szczególny 

sposób, dlatego nie ma miejsca, do którego                 

za wszelką cenę chciałabym pojechać. Wszystkie 

zakątki, w które pojadę są dla mnie ciekawe, nie 

ma znaczenia czy są blisko, czy daleko.  

 

 

 
 

Imię i nazwisko 
Anna Stróżecka-

Szlachcic 

Jako dziecko 

chciałam być... 

nauczycielką                         

w przedszkolu 

Lubię słuchać... 

 

 

poezji śpiewanej 

Śmieszą mnie... 

 
 

stare polskie komedie 

Kiedy stoję rano przed 
lustrem, widzę... 

 

 

silną kobietę 

Boję się... 

 
 

niczego się nie boję 

Autorytetem są dla 
mnie.... 

 
 

moi rodzice 

W życiu kieruję się... 

 

 

zdrowym rozsądkiem 

Gdybym nie była 
nauczycielem, to... 

byłabym przewodnikiem 

turystycznym 

Chciałabym poznać... 

 
 

różne ciekawe miejsca 

S P O T K A N I E    Z… 
 

KWESTIONARIUSZ  „JURANDZIKA” 

Rozmowę prowadziły:  

Aleksandra Mikołajczyk, Aneta Mroczek,        

Weronika Zyskowska 

 

 

Zdjęcia:  

Katarzyna Szlachcic 
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Joanna Ceglarz   Ania z Zielonego Wzgórza 

Anna Cesarz    Dzieci z Bullerbyn 

Anna Czernik    Mitologia 

Łukasz Dąbrowski   Do przerwy 0 : 1 

Małgorzata Fijałkowska  Dzieci z Bullerbyn 

Katarzyna Filipiak   Dzieci z Bullerbyn 

Katarzyna Jeż    Karolcia 

Danuta Kalinowska   O psie, który jeździł koleją 

Anna Kazimierczuk   Dzieci z Bullerbyn 

Marta Komińczuk   Dzieci z Bullerbyn 

Renata Książkiewicz   Babcia na jabłoni 

Donata Kuzara   Ania z Zielonego Wzgórza 

Anna Lednicka   Ania z Zielonego Wzgórza 

Wioletta Lewandowska  Tajemniczy ogród 

Iwona  Łykowska   Tajemniczy ogród 

Robert Maciak   Mały Książę 

Magdalena Marek   O psie, który jeździł koleją 

Agnieszka Maślanka   Dzieci z Bullerbyn 

  Grażyna Mich    Pan Samochodzik i templariusze 

Beata Mizerska – Wróblewska Chata wuja Toma 

Beata Murawska   Chata wuja Toma 

Monika Okuniewska   Dzieci z Bullerbyn 

Anna Ostrowska    Dzieci z Bullerbyn 

Artur Przyłucki   Przypadki Robinsona Kruzoe 

Marta Rogińska   W pustyni i w puszczy 

Monika Sadłek   Błękitny zamek  

Małgorzata Słowik   Baśnie Andersena 

Małgorzata Smolińska  Na mazowieckich dróżkach 

Dorota Sosnowska  Dzieci z Bullerbyn 

Katarzyna Stefaniuk   Dzieci z Bullerbyn 

Anna Stróżecka – Szlachcic        Ania z Zielonego Wzgórza 

Małgorzata Święcon   Dwa lata wakacji 

Wanda Szczepańska   Dzieci z Bullerbyn 

Lilianna Trepczyńska – Sacała Dzieci z Bullerbyn 

Leszek Warda    O psie, który jeździł koleją 

Dariusz Wierbiłowicz   Przygody Munchausena 

Ewa Wiśniewska   Ania z Zielonego Wzgórza 

Marta Wojtkowska   Mały Książę 

Zofia Zyśkowska   W pustyni i w puszczy 

 

Okazuje się, że najbardziej ulubioną książką z dzieciństwa naszych nauczycieli jest lektura 

trzecioklasistów Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren. 

Równie chętnie pedagogowie sięgali po książkę Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza. 

Jeżeli nie znacie jeszcze niektórych z wymienionych pozycji – zachęcamy do czytania!                                

Miłej lektury!!!!    

 

 

ULUBIONE KSIĄŻKI Z DZIECIŃSTWA... 
NASZYCH NAUCZYCIELI 

 

Informacje zebrały:  

Marianna Drewniak, Karolina Małachowska  
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Słodkie życie Batona 

Cześć. Nazywam się Baton i chodzę do szóstej klasy Szkoły Podstawowej Nr 231 w Warszawie. 
Szczerze mówiąc, bardzo ją lubię. Wiem, wiem, to dziwne, dlatego nie przyznaję się do tego 
moim kumplom: Dżonasowi, Paulinowi, Piotrkowi, Horacemu i Leszkowi. Tylko Anka i Zuza mnie rozumieją.                   
To jedyne normalne dziewczyny, jakie znam.  No, oprócz Mamałygi, ale ona jest w sumie bardziej chłopakiem, 
więc się nie liczy.   

Wracając do tematu szkoły, to można w niej na serio świetnie się bawić.                  
Nie, nie żartuję. Oczywiście nie mówię o nudnych grach edukacyjnych                        
i rozwiązywaniu krzyżówek. Myślę o PRAWDZIWYCH rozrywkach, których 
ona dostarcza. W poniedziałek ostatnią lekcją była plastyka z panem 
Rzodkiewką, który jest tak stary, że myślę, że pamięta czasy renesansu. 
Całe 45 minut opowiada i wygłasza monotonnym głosem monolog                           
o różnicach między pozytywizmem a romantyzmem, KOMPLETNIE nie 
zwracając na nas uwagi.              

 

Na nieszczęście tego dnia malowaliśmy jesienny krajobraz. Nie cierpię plastyki, ponieważ jestem beznadziejnym 
rysownikiem, malarzem i co tam jeszcze, więc po cichutku rozmawiałem z Dżonasem. Paulin z Zuzką wysyłali sobie 
liściki (pewnie miłosne; każdy wie, że są w sobie zakochani), Ania grała z Leszkiem w kółko i krzyżyk, Piotrek                       
z Horacym omawiali wyniki wczorajszego meczu (Barcelona wygrała!), a reszta klasy, pomijając Karolinę (czyli 
największego lizusa na świecie) również nie słuchała gadaniny Rzodkiewki. Tylko Mamałyga bawiła się                                 
w mieszanie kolorów.  

Dziewczyna rozejrzała się dyskretnie i…. szybko maznęła mnie pędzlem! Na ramieniu pozostał mi obrzydliwy 
różowy ślad! Nienawidzę jej! W odpowiedzi wyjąłem z pudełka niebieską farbę i , aby nie tracić czasu, wycisnąłem 
trochę na dłoń i pomazałem jej kark.  Mamałyga powoli odwróciła się i spojrzała na mnie spode łba. Wiedziałem, 
że szykuje się wojna. Dżonas, który wszystko widział, zaczął przygotowywać broń: czarna , żółta, zielona, 
niebieska, pomarańczowa i różowa farba. Wysłałem szybko liściki do chłopaków z wezwaniem do boju. Zuzka 
wiedziała co się wyprawia, a gdy Leszek potwierdził to cichym szeptem, kiwnęła głową i spojrzała na nas dziwnie. 

- No co?! – wymówiłem bezgłośnie. – Jesteś z nami? 

Zuza pokręciła głową z politowaniem. Anka, która od dłuższego czasu                     
z zaciekawieniem przyglądała się całej akcji, udała, że spadł jej długopis 
(tak naprawdę sama go rzuciła)i podeszła do mnie i Dżonasa. 

- Co jest? – wyszeptała spoglądając nam prosto w oczy. – Co z Mamałygą?  

Dżonas nie mógł wymówić ani jednego słowa. Głupek. Jak można                            
z powodu dziewczyny stracić zainteresowanie mną i całą akcją? 

-Eeee..ee.. – przełknął ślinę. – Robimy wojnę – zmrużył oczy, próbując 
zrobić wojowniczą minę. Nie wyszło mu. – My przeciwko Mamałydze. 

-  I mnie – uśmiechnęła się Anka. – Zacznijcie się bać. 

Podeszła do przyjaciółki, chwilę omawiały plan i sympatia Dżonasa odeszła do swojej ławki. Rzodkiewka 
oczywiście niczego nie widział.  

Dżonas wyglądał na zmieszanego. O co mu chodzi? Jeśli rozważa dojście do dziewczyn, to chyba zwariuję.                                
Co to za chłopak?! 

- Ej! Co jest? Jesteś z nami czy z kobyłami? 
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 Dżonas pokiwał głową. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale założyłem, że trzyma ze mną. Powiedziałem, że okej                 
i szeptem wrzasnąłem do Leszka (Tak, tak, da się krzyczeć szeptem. To ten rodzaj szeptu, gdy wołamy do kolegi                
z końca sali, kiedy chcemy, żeby pożyczył nam ołówek), czy dołącza się do mnie i Dżonasa.  Gdy się zgodził, 
namówił Paulina. Zuzia uznała, że z nas są głupki i postanowiła, że będzie pomagała Ance i Mamałydze. Piotrek 
wraz z Horacym postanowił bojkotować całą akcję. 

Można było zacząć wojnę.  

Pierwszy krok wykonałem ja ochlapując nogę naszemu 
głównemu wrogowi. Nieprzyjaciel warknął pod nosem i rzucił 
się do boju. Wkrótce sala nr 38 stała się miejscem generalnej 
demolki. Farby latały pomiędzy obozami, oczywiście 
Rzodkiewka drzemał cicho nie zwracając uwagi   na walkę. Klasa 
darła się niemiłosiernie. Leszek    w pewnym momencie natarł 
włosy Horacemu czerwoną. To było dopiero COŚ. Alojzy z IV A 
ze swoim irokezem    nie umywa się  do mojego przyjaciela. 
Właśnie miałem powiedzieć rudowłosemu, co sądzę o jego 
nowym wyglądzie, gdy Karolina, ta wredna okularnica, wstała 
i… wrzasnęła na cały głos: 

- Proszę pana, oni się biją! 

Rzodkiewka się obudził, a w sali zapanowała kompletna cisza. 

Plastyk wstał powoli i rozejrzał się dookoła. Spojrzał na umorusanego niebieską farbą Piotrka, zieloną Anię, 
Dżonasa z różową twarzą, Paulina całego w fioletowej farbie, Mamałygę próbującą pospiesznie zmyć z ramion 
brązowy kolor i na Leszka we wszystkich kolorach tęczy. Potem zerknął na Zuzkę, która miała całą twarz żółtą                  
i rubinową i na mnie. Żyła na skroni nauczyciela pulsowała nieprzeciętnie szybko. 

Po chwili zauważył czerwonowłosego Horacego nieśmiało wychodzącego spod ławki. 

To było za wiele dla staruszka. 

- Co tu się dzieje?! – wykrzyknął. – Zwariowaliście?! – pierwszy raz widziałem go w takim stanie. 

- Od pięćdziesięciu pięciu lat nauczam, ale nigdy nie zdarzyło mi się coś takiego! Niewdzięczni! – zgromił nas 
wzrokiem. – Oczywiście o zaistniałej sytuacji poinformuję waszą wychowawczynię, więc spodziewajcie się nagany! 

- Ale… – zaczęła Karolina.  

- Nie przerywać! Ja tu całą lekcję opowiadam, wypruwam żyły…. 

W tym momencie przerwał mu dzwonek. 

Wybiegliśmy czym prędzej z klasy. Oczywiście baliśmy się reakcji naszej 
pani, ale ta akcja była niesamowita, nikt mi chyba nie zaprzeczy!                           
Ze strachem czekaliśmy na godzinę wychowawczą. Ku naszemu zdumieniu 
pani Szczeżułka nie wspomniała ani słowem o plastyce. Wszyscy się 
wyczyściliśmy, łącznie z Horacym (okazało się, że akurat ta farba bardzo 
łatwo się zmywa), więc pani nic nie zauważyła. 

Nawet nie wiecie, jak byliśmy zdziwieni, gdy na przerwie dowiedzieliśmy 
się od V D, że na wychowawczej mieli niezłą jazdę  od nauczyciela, za to, że 
urządzili bitwę podczas plastyki. Pewnie swoim zwyczajem, stary 

Rzodkiewka pomylił klasy i poskarżył się nie NASZEJ pani, ale wychowawcy PIĄTEJ, dzięki czemu nie mieliśmy dziś 
bury od pani Szczeżułki! Kolejny raz się nam upiekło! 

 Autorka:  Michalina Zienkiewicz 
Ilustracje wykonał: Jan Wojda 
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S  

 

jak SUKCES 

Aleksandra Bryk 
 – uczennica klasy VI D 
 

 laureatka wojewódzkiego etapu 
XII Konkursu Ortograficznego 
„Ortografia na medal” 
 

Michalina Zienkiewicz 
 – uczennica klasy VI D 
 

 finalistka Ogólnopolskiego 
Konkursu „Z poprawną polszczyzną 
na co dzień” 
 
 

Karol Weber 
 – uczeń klasy VI D 
 

 I miejsce w dzielnicowym 
Konkursie Recytatorskim 
”Warszawska Syrenka” 
 
 Aleksandra Ryńska 

 – uczennica klasy IV C 
 

 finalistka Ogólnopolskiego 
Konkursu „Z poprawną polszczyzną 
na co dzień” 
 
 Dominika Bauer 

 – uczennica klasy V C 
 

 I miejsce w XIII Konkursie 
Wiedzy o Białołęce 
 
 

Filip Zawrotniak 
 – uczeń klasy VI D 
 

 V miejsce w Warszawskim 
Konkursie Czytelniczym „Magia 
lektur” 
 
 

Gabriela Tałałaj 
 – uczennica klasy IV A 
 

 III miejsce w konkursie 
„Act and Sing in Winter 
2012” 
 
 

Pola Koczoń 
 – uczennica klasy VI B 
 

Michalina Zienkiewicz 
 – uczennica klasy VI D 
 

 finalistka etapu szkolnego Konkursu 
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty 

 
 

 finalistka etapu szkolnego Konkursu 
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty 
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Ukcesy W sporcie 

ZAWODY SIATKARSKIE  - CHŁOPCY -  III miejsce  
Reprezentacja:  Piotr Filant, Damian Urbaczewski, Michał 
Albera, Mateusz Robak, Jakub Marcińczak, Filip Zawrotniak, 
Cezary Janduła, Jan Rurka, Waldemar Zieliński i Jan Wojda 

ZAWODY SIATKARSKIE  - DZIEWCZYNY - III miejsce  
Reprezentacja:  Marika Karasek, Pola Koczoń, Aleksandra 
Mikołajczyk, Izabela Mróz, Joanna Przesław, Weronika 
Zyskowska, Patrycja Radzik, Maja Huzar, Marysia 
Zuchniewicz, Aneta Mroczek 
 

ZAWODY  W PIŁCE RĘCZNEJ  - DZIEWCZYNY - III miejsce 
Reprezentacja:  Marika Karasek, Aleksandra Mikołajczyk, 
Basia Jasiulewicz oraz Joanna Przesław, Weronika 
Zyskowska, Izabela Mróz, Natalia Giemza, Klaudia Chmiel, 
Weronika Wyszyńska 
 
 
ZAWODY  W PIŁCE RĘCZNEJ  - CHŁOPCY  - III miejsce 
Reprezentacja:  Piotr Filant, Mateusz Robak, Jan Wojda, 
Filip Zawrotniak, Mikołaj Bąk, Michał Albera, Damian 
Urbaczewski, Jędrzej Robak, Cezary Januła, Kacper Giemza, 
Mateusz Czerko 
 

DWA OGNIE USPORTOWIONE  - DZIEWCZYNY   - I miejsce 
Reprezentacja:  Marysia Zuchnicka, Ewa Bednarska, 
Małgorzata Świderska, Aleksandra Reźbik, Gabriela Tałałaj, 
Martyna Ziombrowska, Zosia Kuzara, Julia Stachnik, 
Marysia Remiszewska 
 

  Przygotowała: Aleksandra Bryk 

XLV WARSZAWSKA  OLIMPIADA MŁODZIEŻY W TENISIE 
STOŁOWYM  -   CHŁOPCY  - IV miejsce                                                                     
Reprezentacja:  Jakub Kaska, Kuba Marcińczak, Piotr Filant              
i Mateusz Robak 
 

 MISTRZOSTWA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA m.st. WARSZAWY                 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH  -   DZIEWCZYNY  - III miejsce                                                                     
 MISTRZOSTWA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA m.st. WARSZAWY               
W TENISIE STOŁOWYM  - CHŁOPCY -  I miejsce                                                                     
 MISTRZOSTWA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA m.st. WARSZAWY               

W TENISIE STOŁOWYM  -DZIEWCZYNY -  III miejsce    

 MISTRZOSTWA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA m.st. WARSZAWY               

W TENISIE STOŁOWYM  -DZIEWCZYNY -  III miejsce                                                                     
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FRAZEOLOGIA 

   

 

 

 
 

Bawić się w kotka i myszkę 
 

         Jeżeli bawisz się z kimś w kotka                      
i myszkę znaczy, że się z nim droczysz, drażnisz, 
wykorzystujesz swoja przewagę. To bardzo 
nieuczciwe zachowanie – to nie fair prowadzić 
wobec kogoś zwodniczą grę. 
 

Drzeć z kimś koty 
Być z kimś w niezgodzie – bardzo się nie lubić i 
ciągle kłócić. 
 

Kocia muzyka 
Słyszałeś kiedyś, jak w marcu hałasują koty? Te piski, 
wrzaski, hałas, ogłuszający jazgot – to właśnie kocia 
muzyka. Jeśli ktoś kiedyś nazwie tak twoje próby 
muzyczne, naprawdę nie masz się z czego cieszyć. 
 

Kupować kota w worku 
Oj, nie doradzamy. Kupowanie kota w worku to 
nabycie czegoś bez dokładnego przyjrzenia się 
nabytkowi – stąd może potem wynikać wiele – 
niekoniecznie miłych – niespodzianek…. 
 

Odwracać  kota ogonem 
W bardzo wykrętny i fałszywy sposób zmieniać sens 
czegoś. To zręczne przeinaczanie sprawy tak, jak 
jest nam wygodniej. 
 

PIES 
 

Żyć jak pies z kotem 
Lepiej nie żyć tak z bliskimi, bo ten związek 
frazeologiczny oznacza ciągłe kłótnie. 
 

Pogoda pod psem 
Brrr! To paskudna pogoda, najczęściej deszczowa. 
 

Wierny jak pies 
To już wierniejszy być nie może. 
 

Pocałuj psa w nos 
Wypchaj się, nic ci się nie uda. 
 

Ni pies, ni wydra 
Zupełnie nie wiadomo co. 
 

Czuje się jak zbity pies 
Oj, to fatalnie! Bardzo źle się czujesz! 
 

Zabierać się jak pies do jeża 
Podchodzić do czegoś bardzo niechętnie,                           
z przesadną ostrożnością. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biedny jak mysz kościelna 
Oj, nie powodzi się takiemu komuś najlepiej! Jest 
naprawdę bardzo biedny – no, bo co taka mysz może 
mieć na własność? 
 

Siedzieć cicho jak mysz pod miotłą 
Jeśli zapomniałeś odrobić pracy domowej, właśnie tak 
będziesz siedział na lekcji – postarasz się nie zwrócić 
na siebie  uwagi nauczyciela, obawiając się 
konsekwencji. Jednym słowem -  nie będziesz się rzucać 
w oczy. 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

         
 

 
 

 
 
Czarna owca 
To żaden zaszczyt być nazwanym w ten sposób! Czarna 
owca to osoba, która swoim zachowaniem kompromituje 
własne środowisko. Przecież każda porządna owca 
powinna być biała! Jeśli jest inaczej, jest wyrzutkiem, 
odszczepieńcem. 

 
Chodzić jak błędna owca 
Czyli chodzić w zamyśleniu, snuć się bez celu, 
nieprzytomnie. 

 
Wilczy apetyt 
To ogromny głód, wielka ochota na przekąszenie czegoś.  
Jeśli wprost pożerasz jedzenie z talerze , można o tobie 
powiedzieć,  
że masz wilczy apetyt. 
 

Patrzeć wilkiem 
Ktoś  patrzy na ciebie  
wilkiem? W takim razie  

odnosi się do ciebie wrogo i nieufnie. 

         
 

 
 

 
 
Czarna owca 
To żaden zaszczyt być nazwanym w ten sposób! Czarna 
owca to osoba, która swoim zachowaniem kompromituje 
własne środowisko. Przecież każda porządna owca 
powinna być biała! Jeśli jest inaczej, jest wyrzutkiem, 
odszczepieńcem. 

 
Chodzić jak błędna owca 
Czyli chodzić w zamyśleniu, snuć się bez celu, 
nieprzytomnie. 

 
Wilczy apetyt 
To ogromny głód, wielka ochota na przekąszenie czegoś.  
Jeśli wprost pożerasz jedzenie z talerza , można o tobie 
powiedzieć,  
że masz wilczy apetyt. 
 

Patrzeć wilkiem 
Ktoś  patrzy na ciebie  
wilkiem? W takim razie  

odnosi się do ciebie wrogo i nieufnie. 
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… do pokazywania ludzi lub drogi 

Malezyjczycy używają kciuka?  

 

…co trzy sekundy na świecie rodzi się 

dziecko? 

 

…rocznie przeciętny człowiek 

telefonuje 1140 razy? 

 

…dzieci śmieją się około 400 razy dziennie, 

podczas gdy osoby dorosłe śmieją 

się przeciętnie 15 razy dziennie? 

 

 …oko strusia jest większe niż jego 

mózg? 

 

…słonie są jedynymi zwierzętami, 

które nie potrafią skakać? 

 

…karaluch bez głowy żyje przez 

dziewięć dni zanim umrze z głodu? 

 

…dokładnie jak odciski palców, 

odcisk języka jest niepowtarzalny?  

 

…pysk lwa jest jak odciski palców? Nie ma 

dwóch lwów o takim samym 

wzorze   wąsów. 

 

 

…brytyjski uchodźca Richard Sowa zbudował                        

u wybrzeży Meksyku wyspę                                                                                                         

z pustych butelek?  
 

…najdłuższy okres słonecznej 

pogody zaobserwowano na Florydzie  

- trwał 768 dni? 

  

 

…wszystkie mięśnie twego ciała 

mogłyby podnieść ciężarówkę,  

gdyby pracowały jednocześnie? 

 

                                                

 

 

 

Przygotowały:  Alicja Młot,  

                         Nina Kruszewska 

 

 

 

 

 

 

Psy są z natury bardzo słodkie, ale niektóre                 

po prostu doprowadzają do  szału. Ludzie organizują 

konkursy piękności dla zwierząt, pokazy mody                       

i rankingi na najsłodszego psa świata. W tym 

artykule chcę pokazać Wam najsłodszego, 

najdroższego  i najmądrzejszego psa świata oraz 

wiele innych. 

 

Ostatnio wszyscy wielbiciele czworonogów szaleją 

na punkcie Boo – pięcioletniego szpica, który wygrał 

jeden z konkursów na najsłodszego psa świata. 

Liczba jego fanów na samym Facebooku wynosi                       

w tej chwili ok. 1 778 000              

i ciągle wzrasta. Kochają 

go ludzie ze wszystkich 

stron świata. Wielu z nich 

porównuje sympatycznego  

Boo do pluszowego misia. 

Pewnie ze względu na jego 

osobliwe strzyżenie, które sprawia, że wygląda jak 

słodki kłębek waty cukrowej.                                     

W odpowiedzi na oczekiwania fanów, właściciele 

pieska nieustannie publikują w sieci nowe, coraz 

słodsze zdjęcia pupila. Niedawno ruszył w trasę                        

po Stanach Zjednoczonych.  
Japończycy oszaleli                      

na punkcie Heart-Kuna, 

obdarzonego niezwykłym 

serduszkiem z sierści 

długowłosego chihuahua 

(czyt. cziłała). Jest to może 

najsłodszy i najbardziej kochany szczeniak                                  

na świecie. Podobno jego właściciel nie ma zamiaru 

nikomu go sprzedać. 

Jedenastomiesięczny 

czerwony mastif tybetański 

Big-Splash (ang. Duży 

Kleks) to z kolei 

najdroższy pies świata. 

Kupił go chiński milioner 

za 1,5 miliona dolarów! Rasa ta jest bardzo rzadka. 

W Chinach posiadanie takiego psa wróży bogactwo                   

i błogosławieństwo dla domu.   
                                    
Ostatni opisywany przeze mnie pies jest 

najmądrzejszy na świecie. Zna 

ok. 340 słów i wabi się Betsi. 

Niedawno w telewizji BBC 

leciał o nim program, ale 

niestety, nie mogłam go 

obejrzeć. Betsi jest border collie’m, a psy tej rasy 

cechują się niezwykłą inteligencją.         

Myślę, że ten artykuł rozwiał Wasze wątpliwości                  

na temat psów. 

         Aleksandra Ryńska 
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CZYM ZADZIWIA NAS WSZECHŚWIAT? 
 

Wszechświat to wszystko co istnieje: planety, galaktyki, gwiazdy, księżyce… Warto się nad 
tym głębiej zastanowić i rozważyć. Gdy nastąpi astronomiczny koniec świata, ludzkość musi 
przenieść się na inną planetę. Poszukiwania trwają, znaleziono kilka takich „zastępczych 
Ziemi”. To bardzo ciekawe. Pragnę podzielić się z Wami moimi zainteresowaniami. 

Co to jest Układ Słoneczny i jakie znajdują się w nim planety? 

Każdy układ planetarny krąży wokół jakiejś gwiazdy. Nasz układ krąży wokół Słońca, które nie 
jest uśmiechniętym żółtym słoneczkiem, tylko gorącą (jej temperatura wynosi ok. 6.000°C,                
a w jądrze max. 14.000.000°C), rozpaloną gwiazdą. Do Układu Słonecznego należą również 
inne planety: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran,  
  

Neptun i Pluton. Warto wiedzieć, że im dalej planeta 

leży od Słońca,  tym jest na niej zimniej.     

 

PLANETY I ICH KSIĘŻYCE 

Prawie wszystkie planety mają swoje księżyce. Ziemia posiada tylko jeden, ale są i takie, 
które mają ich więcej, np. Jowisz, ma 63 księżyce!  

Merkury – nie ma żadnych                                                

Wenus – też nie ma 

Ziemia – 1 (Księżyc)  

Mars – 2 (Fobos i Deimos) 

Jowisz – 63 (istnieją wątpliwości czy jest ich akurat tyle, niektóre z księżyców to Io, Europa, 
Metis, Tebe ,Kallisto i Ganimedes)      

Saturn - 13   (Dione, Enceladus, Japet, Mimas, Rea, Tetyda, Tytan itp.) 

Uran – 27 (Kordelia, Ofelia, Bianka, Kresyda, Desdemona, Julia, Porcja, Rozalinda, Kupid itp.) 
Przy księżycach Urana warto dodać, że  ich nazwy zapożyczone są z powieści Szekspira. 

Neptun – 13 (Najada, Talassa, Despoina, Galatea, Larisa, Proteusz, Tryton, Nereida) 

Pluton – to planeta karłowata, nie ma księżyców           

Gwiazdy pozasłoneczne, bo takie też istnieją  

Poza naszym Słońcem istnieje jeszcze wiele innych gwiazd gigantycznych rozmiarów. Spójrz 

na te niesamowite zdjęcie, przedstawiające Ziemię i Słońce na tle innych ciał niebieskich!  
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VY Canis 

Majoris 

CZYM ZADZIWIA NAS WSZECHŚWIAT?  
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widzisz teraz, że poza naszą gwiazdą istnieje jeszcze wiele innych. Pokazałam na powyższym 
wykresie tylko kilka z nich. Największą odkrytą gwiazdą jest VY Canis Majoris. Ten oddalony               
od Ziemi o ok. 4900 lat świetlnych nadolbrzym jest  600 razy większy od promienia słońca. 

 

 

 

 

 

Największa zagadka wszechświata – czarne dziury 

Gdy gwiazda kończy żywot, zmienia swą postać. Mniejsze kończą 
jako białe karły. Słońce, czyli gwiazda „typu słonecznego” też stanie 
się białym karłem. Za to niebieskie superolbrzymy (np. Rigel), gdy 
przyjdzie ich czas, wybuchną i staną się czarnymi dziurami. Jest to 
dziwne zjawisko, w którym istnieje inna strefa czasowa. Potrafi 
pochłonąć planetę lub gwiazdę, ponieważ bardzo silnie oddziałuje       

na swoje otoczenie. Nawet światło nie może się wydostać z jej wnętrza.     

 Ziemia 

 Słońce 

  Syriusz 

     Pollux    Arktur 

   Aldebaran 

     Rigel 
  Antares 

Betelgeza 

Antares 

Aleksandra Ryńska                  
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Czarna owca 
To żaden zaszczyt być nazwanym w ten sposób! Czarna 
owca to osoba, która swoim zachowaniem kompromituje 
własne środowisko. Przecież każda porządna owca 
powinna być biała! Jeśli jest inaczej, jest wyrzutkiem, 
odszczepieńcem. 

 
Chodzić jak błędna owca 
Czyli chodzić w zamyśleniu, snuć się bez celu, 
nieprzytomnie. 

 
Wilczy apetyt 
To ogromny głód, wielka ochota na przekąszenie czegoś.  
Jeśli wprost pożerasz jedzenie z talerze , można o tobie 
powiedzieć,  
że masz wilczy apetyt. 
 

Patrzeć wilkiem 
Ktoś  patrzy na ciebie  
wilkiem? W takim razie  

odnosi się do ciebie wrogo i nieufnie. 

Przed sprawdzianem 

nauczycielka oświadcza: 

- Wierzę głęboko, że dzisiaj 

nikogo nie przyłapię                           

na ściąganiu... 

- I my też wierzymy! - 

odpowiada chórem klasa. 

 

 

 

Księgowy  

opowiada  

przyjacielowi  

o swojej podróży pociągiem: 

 

- Siedzę sobie spokojnie, myślę 

o interesach, a po wagonie 

przechadza się konduktor. 

Nagle stanął obok mnie                       

i spojrzał na mnie tak, jakbym 

biletu nie miał. 

- A co ty na to? 

- Ja? Spojrzałem na niego tak, 

jakbym miał bilet! 

 

 
 

Przychodzi misio do sklepu                      

i mówi: 

- Poproszę słoiczek miodu. 

- Nie ma. 

- No to marchewkę.                        

- Też nie ma.  

- A jest kapusta? 

- Też nie ma. 

 

Zły miś postanowił, że przyjdzie 

                           jutro. 

                           Następnego 

                           dnia                                  

                           wchodzi            

                           do sklepu i pyta: 

                          - Jest miód? 

 

- Przecież mówiłem, że nie ma!              

  - krzyknął złośliwie 

sprzedawca. 

- No to co jest? - pyta 

niedźwiedź. 

- Nic nie ma!!! 

- No to dlaczego nie zamkniecie 

  tego sklepu? 

- Ponieważ... nie ma kłódki!!! 

 

 

- Dzień dobry, kupiłem tutaj 

wczoraj u państwa tego 

żółwia stepowego                             

i chciałbym go wymienić               

na innego... 

- Dlaczego? 

- Ten nie chce  

stepować... 

 

- Co chodzi  

i stuka po suficie? 

- Mucha...  

z nogą w gipsie!! 

 

 

               Jasiu  

               na urodziny    

               dostał 

               rower, więc 

korzystając   z okazji pyta 

mamy, czy może pojeździć. 

- No pewnie, że możesz, tylko 

uważaj i nie wywróć się! - 

ostrzega mama. 

Jasiu poszedł pojeździć... 

- Patrz mamo,  jadę bez jednej 

ręki! 

- Widzę Jasiu, bardzo ładnie... 

- Patrz mamo, jadę bez dwóch 

rąk! 

- Ślicznie! Synku, tylko 

uważaj...  

- Patrz mamo, jadę bez zębów..! 

 

Jasio telefonuje                               

do nauczycielki: 

 

- Proszę zwolnić dziś Jasia                    

z lekcji – mówi grubym 

głosem. 

- A kto mówi? 

- Mój tata... 

Wyboru  dokonali: Klaudia Woźniczka, Aleksandra Reźbik,  

                               Paweł Tomaszewski 
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       1.         

   2.             

 3.               

    4.            

  5.              

        *        

       6.         

      7.          

       8.         

   9.             

     10.           

 

 
 
  1. Były sobie trzy....... 
  2. „..................... Kapturek” 
  3. „Jaś i .............................” 
  4. Zawiera go każda baśń 
  5. Jan .................... Andersen 
  6. Myli się ją z baśnią 
  7. „Brzydkie ........................” 
  8. Królewna od krasnoludków 
  9. Porwała ją ropucha 
  10. Bracia baśniopisarze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowały: Julia Bobel, Karolina Domosud, Natalia Domosud 

Od kolebki biegła za mną 

Czarodziejska baśń tęczowa 

I szeptała wciąż do ucha 

Melodyjne zaklęć słowa. 

 
                                  Adam Asnyk 

 



                                                                                                                                                                                                                                                       

Numer przygotowali: Silvana Cofre Abarza, Ewa Bednarska, Julia Bobel, Aleksandra Bryk, Michał 
Czarnowski, Kalina Domińska, Karolina Domosud, Natalia Domosud, Marianna Drewniak, Paulina Gazda, 
Damian Kalinowski, Julia Kieczka, Nina Kruszewska, Karolina Majchrowska, Agnieszka Makowska,  
Karolina Małachowska, Aleksandra Mikołajczyk, Sebastian Milewski, Alicja Młot, Aneta Mroczek, Iga 
Niemiałkowska, Sylwia Nowicka, Filip Nowicki, Patrycja Rasińska, Aleksandra Reźbik, Wiktoria Rodak, 
Katarzyna Rostkowska, Aleksandra Ryńska, Łukasz Sołtanowski,  Katarzyna Szlachcic, Dominika Spuz-
Szpos, Dawid Toczyski, Kacper Warszawik, Mateusz Wojda, Klaudia Woźniczka, Marta Wrzesień, 
Michalina Zienkiewicz, Weronika Zyskowska, Pani Anna Czernik, Pani Małgorzata Słowik i Pan                      
Artur Przyłucki 
 

„Jurandzik” Gazetka Szkoły Podstawowej nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie                                  
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INFORMACJE     INFORMACJE     INFORMACJE 
 

 

U W A G A !!! 
Naszą gazetkę można znaleźć na stronie internetowej  

Szkoły Podstawowej nr 231 w zakładce JURANDZIK!!! 

Podajemy adres: 
 

www.sp231.waw.pl 

 

 
 
 

 

K O N K U R S                                                                       
„CZY MACIE POJĘCIE, CZYJE TO  ZDJĘCIE” 

 
 

Zdjęcie 1  Pani Wanda Szczepańska 
Zdjęcie 2  Pani Zofia Zyśkowska 
Zdjęcie 3  Pani Beata Mizerska 
Zdjęcie 4  Pani Anna Lednicka 
Zdjęcie 5  Pani Donata Kuzara 
Zdjęcie 6  Pani Anna Kazimierczuk 
Zdjęcie 7  Pani Anna Czernik 
Zdjęcie 8  Pani Katarzyna Jeż 
Zdjęcie 9  Pani Katarzyna Stefaniuk 
Zdjęcie 10 Pani Anna Cesarz 
Zdjęcie 11 Pani Małgorzata Słowik 
Zdjęcie 12 Pani Beata Murawska 
Zdjęcie 13 Pan  Dariusz Wierbiłowicz 
Zdjęcie 14 Pani Danuta Kalinowska 
Zdjęcie 15 Pan  Artur Przyłucki 
Zdjęcie 16 Pani Anna Stróżecka-Szlachcic 
Zdjęcie 17 Pani Elżbieta Jarymowicz 
 

 

Nagrodę zdobyła uczennica klasy IV A Gabriela 
Tałałaj, która otrzymuje nagrodę-niespodziankę! 

  GRATULUJEMY!!!! 
 

 

 
 

 

   JURANDZIK 

        Rysunek: Jan Wojda 

http://www.sp231.waw.pl/

