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SZKOLNY  PROJEKT  EDUKACYJNY 
„MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE” 

 
 
 
 

Ach, muzyka. To magia większa od wszystkiego, co my tu robimy 

          Joanne Kathleen Rowling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 maja 2015 r. w sobotnie przedpołudnie odbył się PIKNIK RODZINNY będący finałem 

szkolnego projektu edukacyjnego „Muzyka łagodzi obyczaje”. Na rodziców, uczniów, zaproszonych 

gości czekało wiele atrakcji. Jak co roku wspólną zabawę rozpoczęła krótka przemowa Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 231 Pani Wandy Szczepańskiej. 

Następnie rozpoczęły się występy na dwóch przygotowanych scenach: dużej i małej. 

Na początku na dużej scenie odbył się występ baletu.                                  

Potem zaprezentował się  szkolny zespół ANIMATO, 

który zaśpiewał utwór pt. ,,Piosenka jest dobra                 

na wszystko” oraz ,,Rytm i melodia”. Później 

wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego tańca. 

Zatańczyły także cheerleaderki, a potem wystąpili 

laureaci III edycji  konkursu ,,Młode talenty na start''. 

Zaraz po tym na scenie pojawiły się uczennice klasy V A z zespołu The Cups oraz 

dziewczynki z klasy V C, które wykonały piosenkę pt. ,,List do Matki” z repertuaru 

Wioletty Villas. Następnie odbyły się występy uczniów Studio Muzycznego ARTE.     

Uwagę licznie zgromadzonej wokół sceny publiczności przykuły pokazy taneczne w wykonaniu 

wicemistrzyń Warszawy w tańcu jazzowym Adriany Smolicz i Karoliny 

Skudzińskiej. Równie porywający okazał się taniec nauczycieli i uczniów 

z tamburynami i chustami. 

W wyjątkowy nastrój wprowadziła nas piosenka rodziców „Puszek 

Okruszek”, a mocno poruszył występ zespołu muzycznego Limited 

Edition. 

Na zakończenie pikniku nauczyciele przygotowali dla wszystkich 

niespodziankę – wykonali piosenkę „To jest maj” (na melodię „Małgośki” Maryli Rodowicz). 
 

Poza sceną na boiskach szkolnych odbywały się liczne konkursy: 

 „Zanuć ze mną mamo, zanuć ze mną tato”  
 Konkurs dla melomanów „Jaki to kompozytor/utwór”?  
 „Wyklaskiwane rytmy”  
 Quiz muzyczny „Pamiątki z życia Chopina”  
 

Można było także odwiedzić różne „KĄCIKI”: 

 Muzyczno-plastyczny „Muzyczne inspiracje”, 

 Instrumenty muzyczne wykonane przez uczniów, 

 Prezentacje koncertów, które odbyły się w szkole, 

 Prezentacje związane z „Dniem ciszy”. 
 

Koordynatorami projektu „Muzyka łagodzi obyczaje” były Panie: Donata Kuzara i Monika Nogalska. 
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IMIĘ I NAZWISKO  
NAUCZYCIELA 

Ulubiona  piosenka Wykonawca/ zespół 

Wanda Szczepańska „Czy ten pan i pani” Anna Wyszkoni 

Anna Stróżecka-Szlachcic „To już jest koniec” Elektryczne Gitary 

Beata Mizerska-Wróblewska „Don’t Worry Be Happy” Bobby McFerrin 

Beata Murawska „My heart will go on” Celine Dion 

Alina Wojciechowska    „Cisza” Kamil Bednarek 

Małgorzata Białek „Autobiografia” Perfekt 

Barbara Budek  „Między ciszą a ciszą” Grzegorz Turnau  

Daria Turek  „She’s like the Wind” Patrick Swayze 

Marzena Kądziela  „Waiting for the sun”  The Doors  

Iwona Maciejewska „Wiosna” Marek Grechuta 

Monika Nogalska „Nieidealna” Arka Noego 

Joanna Ceglarz  „Mów mi dobrze” Happysad  

Agnieszka Jałowiec   „Agnieszka” Łzy  

Donata Kuzara „Nieidealna” Arka Noego 

Agnieszka Maślanka „Idź swoją drogą” Wojciech  Młynarski 

Ewa Tutak  „Piece by piece” Katie Melua 

Małgorzata Słowik „Do kołyski” Dżem 

Anna Guzowska  „Time after time’’ Eva Cassidy  

Agnieszka Koczkodaj  „Nothing else matters”  Metallica 

Anna Czernik   „Cisza jak ta” Budka Suflera 

Artur Przyłucki  „I Shot To Sheriff” Bob Marley 

Irena Uchańska  „Pod Papugami” Czesław Niemen 

Robert Maciak  „Alive” Pearl Jam 

Krzysztof Zagdański „Szybki świat” Bruno Schulz 

Łukasz Dąbrowski  „Kto dogoni psa” Fasolki  

Zofia Zyśkowska  „Być może” Anna German   

Elżbieta Jarymowicz  „Psalm 103”  TGD 

Ewa Wiśniewska „Błogosław duszo moja Pana” TGD 

Anna Winiarska  „Power of Love” Celine Dion 

Dariusz Dobrzyński  „Ona tańczy dla mnie” Weekend 

Katarzyna Stefaniuk  „I am pretender” Queen 

Sławomir Kamiński  „A Like Chopin”/„Forever  Young” Gazebo/ Apharille 

Marlena Grzegorzewska  „Sad  but true” Metallica 

Małgorzata Święcon   „Stumblin’ In Live” Chris Norman C. C. Catch 

Grażyna Mich „Złota brama” Beata Kozidrak 

Malwina Wilk „Killing me softly” Frank Sinatra 

Renata Radzikowska „Zapytaj mnie...” Anna Wyszkoni 

Dominika Więckowska-Duda  „Human” The Killers 

Beata Daszkowska „Najpiękniejsza w klasie” Majka Jeżowska 

Iwona Chałas „Pour que tu m'aimes encore” Celine Dion 

Łukasz Chełchowski „Yeah!” Usher 

Małgorzata Smolińska „Autobiografia” Perfekt 

Magdalena  Marek „Dance me to the end of love” Leonard Cohen 

Renata Książkiewicz „Puszek Okruszek” Natalia Kukulska 

         

                                                        MUZYCZNA ANKIETA  
                        Witamy Szanownych Czytelników gazetki „Jurandzik”.                                
                        W związku ze szkolnym projektem „Muzyka łagodzi 
obyczaje” przedstawiamy Wam wynik naszej ankiety. Pytaliśmy 
już o wiele rzeczy naszych nauczycieli, tym razem zapytaliśmy                  
o ulubioną piosenkę... Oto odpowiedzi naszych ankietowanych!!!  
 

 

 

Przygotowali: Hanna Dąbrowska, Agata Michalska, Julia Wojda i Patryk Sobieszczański 

 

„SMACZKI”   JĘZYKOWE 

 kocia muzyka– wrzask, hałas jako 

oznaka niezadowolenia lub w celu dokuczenia 

komuś 

 łabędzi śpiew– o ostatnim dziele 

autora lub dziele kończącym jakiś okres 

historyczny 

 cienko śpiewać – łagodnieć, 

pokornieć, spuszczać z tonu 

 śpiewająco – bez trudu, z łatwością 

 ktoś jest do tańca i do różańca – ktoś 

nadaje się zarówno do zabawy, jak i do 

pracy; kiedy trzeba jest wesoły, a kiedy 

trzeba - poważny 

 tańczyć na wulkanie – żyć 

beztrosko, bawić się, nie uświadamiając 

sobie grozy sytuacji 

 tańczyć jak ktoś zagra– być ślepo 

posłusznym, postępować zawsze tak, jak 

sobie ktoś życzy 

 grać pierwsze skrzypce – mieć 

gdzieś decydujący głos, przewodzić 

 kiszki marsza grają– ktoś jest 

głodny 

 grać komuś na nerwach – 
denerwować kogoś, wytrącać                           

z równowagi 

 grać na czyichś uczuciach– 
wykorzystywać czyjeś uczucia jako 

środek do osiągnięcia zamierzonego celu 
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SPOTKANIE  Z... UCZENNICĄ KLASY IV E                                                   

                                                    Zofią Staszewską 
Wywiad z Zosią Staszewską dla Radia Białołęka udzielony  w dniu 10 lutego 2015 r.  

Prowadził  redaktor Dawid Zmuda. 
 

Jesteśmy w „3 pokojach z kuchnią”. Wokół nas kilkadziesiąt prac Zosi – naszej białołęckiej artystki 

Dobry wieczór, Zosiu… 

Dobry wieczór 

Ile masz lat? 

Mam 10 lat. 

Chodzisz do szkoły? 

Tak. Do podstawówki - do IV klasy. 

Tutaj na Białołęce. Powiedz, kiedy zaczęłaś te wszystkie prace malować? 

Zaczęłam malować w pierwszej klasie, kiedy miałam 7 lat. 

Czy ktoś Cię zainspirował do tego,  ktoś podpowiedział…? Czy sama któregoś dnia usiadłaś                          

i zaczęłaś malować? 

Sama. Po prostu usiadłam i namalowałam… 

Czy  jest tutaj ten Twój pierwszy obraz albo któryś z pierwszych obrazów, które stworzyłaś? 

Tak. To rysunek  kuchni, która przedstawia naszą kuchnię w domu. 

Gdybyś mogła opowiedzieć,  jak ta kuchnia wygląda, jakie ma kolory i co na niej jest. 

Są tu lampy,  które wiszą nad stołem i krzesła, które się ruszają oraz światło na górze. 

Ja tylko powiem, że jest tu dużo pomarańczy, są czernie  jakby się tam coś gotowało przy okazji. 

Nie jest to dokładne odzwierciedlenie, jak zdjęcie, prawda? 

Nie. To jest takie zdjęcie… tylko z pamięci. 

A skąd biorą się pomysły? Jak to się dzieje, że malujesz? 

Najczęściej maluję martwą naturę, którą przygotowuje pani Iwona Polańska- Ziemska – moja 

nauczycielka i mentorka. Czasem tworzę też abstrakcje. Ostatnio namalowałam np. Sowę-człowieka. 

Mamy ten obraz tutaj? 

Nie. Bierze udział w konkursie pozaszkolnym i malowałam go w szkole na zajęciach. 

A co to za konkurs? 

Konkurs artystyczny pt. „W mojej wyobraźni”. 

Dużo dzieci z Twojej klasy było na wystawie… 

Tak. Teraz wszyscy o tym mówią, bo Ci którzy byli, „roznieśli”, że im się bardzo podobało tutaj. 

A jak Ty się czujesz z taką rosnącą sławą? 

Nie za bardzo, bo boję się, ze później mogę zapomnieć o rodzinie…. 

HA, HA, HA... super! Ale na razie nie zapominasz,  bo mama  i tata uśmiechnięci! Właściwie 

wzruszające to było. Gdybyś nas oprowadziła i tak szybciutko o trzech swoich ulubionych obrazach 

opowiedziała... 

Pierwszy to jest kot w cętki na fioletowym tle. Jest rudawy z niebieskimi oczami. Namalowałam go                       

w maju zeszłego roku. 

Ja dodam, że te kolory pięknie przechodzą, tu są różne odcienie fioletu. A następne? 
 „Angry Bird”, ponieważ bardzo lubię grać w tę grę  i mam kilka takich maskotek. „Słoneczniki”, bo                      

o wiele lepsze niż pierwsze, które namalowałam. Tamte mi wyszły takie nierzeczywiste, a tutaj widać 

postęp. 

To jeszcze jeden,  który lubisz najbardziej. Niektóre z daleka robią  

takie wrażenie, że człowiekowi w oczach się mieni kolorami... 

Jeszcze jeden kot. Ten jest szary i siedzi nad miską obok stolika,   

na którym stoi pucharek pełen wody, gruszka i mandarynka. To grafika.  

A czy masz już swoją ulubioną technikę? 

Wśród moich obrazów można znaleźć farby, ołówek i suche pastele,  

ale moja ulubiona technika to suche pastele. Nimi najlepiej udaje mi się 

malować.  

Czekamy na następne obrazy, na następny wernisaż… A co teraz 

malujesz ?  

Maluję teraz tęczę, a później pewnie jakieś kwiaty. 

To życzymy powodzenia Zosiu!    

Dziękuję. 
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JĘZYK POLSKI 

 Pola Życka – laureatka III miejsca              

V Ogólnopolskiego Pijarskiego 

Konkursu Gramatycznego                       

im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

 Wojciech Grabowski – finalista               

II miejsca   

V Ogólnopolskiego 

Pijarskiego Konkursu 

Gramatycznego im. ks. Onufrego 

Kopczyńskiego 

 Mateusz Demczuk – finalista 

Ogólnopolskiego Konkursu                 

„Z poprawną polszczyzną na co dzień” 

 Kamil Żelaśkiewicz – laureat III miejsca 

Miejskiego Konkursu Polonistycznego „Znam 

mitologię” i zdobywca wyróżnienia w Konkursie 

Recytatorskim „Warszawska Syrenka” 

 Natalia Chrzanowska – finalistka Warszawskiego 

Konkursu Czytelniczego „Magia lektur” 

 Igor Reterski – laureat II miejsca                            

I Białołęckiego Dyktanda Ortograficznego 

„Ortografik”  

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 Natalia Auda – laureatka 

Ogólnopolskiego Konkursu 

OLIMPUS 

 Liwia Nowowiejska –                      

IX miejsce w Ogólnopolskim 

Konkursie OLIMPUS 

 Alek Pajda – X miejsce                   

w Ogólnopolskim Konkursie OLIMPUS 

 

MATEMATYKA 

 Krzysztof Dobosz  – bardzo dobry wynik                     

w Międzynarodowym Konkursie KANGUR 
 

WYRÓŻNIENIA 

KATEGORIA MALUCH: 

Piotr Bieniek, Natalia Chrzanowska, Anna Kopyś, 

Amelia Marek, Rafał Poniatowicz, 

Maks Kwiatkowski 
KATEGORIA BENIAMIN: 

Stanisław Kotłowski, Pola Życka, 

Jędrzej Pysiak, Ida Pacholczuk 
 

 Pola Życka   – wyróżnienie                  

w Konkursie Matematycznym Szkół Twórczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELIGIA 

 Karolina Jabłońska – laureatka                  

I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu 

poświęconego bł. ks. Jerzemu 

Popiełuszce: „Jerzy Popiełuszko – 

Człowiek Prawdy, który zło dobrem 

zwyciężał” 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYRODA 

 Adam Kotowicz – laureat 

ogólnopolskiego Konkursu OLIMPUS 

 

MUZYKA 

 Zespół „Limited Edition”  (Pola Chmielewska, 

Alicja Kubiak, Rafał 

Poniatowicz, Mateusz Margol, 

Sławek Kuzara) – II miejsce                

w Konkursie Piosenki 

Anglojęzycznej „Start to sing”, II miejsce                                

w Warszawskim Konkursie „FrankoFonia”,                     

III miejsce w Warszawskim Konkursie Wokalnym 

„Debiuty 2015”. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 Fryderyk Gerbowski – najlepszy STRZELEC              

w Mistrzostwach Dzielnicy             

– piłka nożna 

Mistrzostwach Dzielnicy              
w ramach Warszawskiej 

Olimpiady Młodzieży:

 Jan Dymkowski – II miejsce- pływanie 

 Magdalena Siwek – II miejsce - pływanie

 Zuzanna Skoczylas – III miejsce- pływanie

PLASTYKA 

 Zofia Staszewska – II miejsce                        

w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym 

„W mojej wyobraźni” 

 

TEATR 

  KLASA VI A – wyróżnienie i NAGRODA 

SPECJALNA w V Przeglądzie 

Twórczości Dziecięcych 

Zespołów Teatralnych                                  

o Statuetkę Złotego TESPISA               

za przedstawienie „Opowieść                      

o TRZECH DRZEWACH”

GRATULUJEMY!!!! 

Za nami kolejny rok szkolny. Przedstawiamy najlepszych z najlepszych – zwycięzców z klas IV-VI  

w różnych tegorocznych konkursach, którzy sięgnęli po najwyższe laury: 
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                   „Nadchodzą praktykanci!” CZĘŚĆ 2 
 

 

                    W Szkole Podstawowej nr 231 kończył się rok szkolny. Uczniowie z niecierpliwością wyczekiwali lata         

i upragnionych wakacji. Słońce świeciło mocniej niż kiedykolwiek, zaczęło się ocieplać, a dni stawały się dłuższe. 

Szóstoklasiści,   w tym Szóstka z plusem bez Plusa, rozmawiali o wynikach egzaminów, o polonezie i o wielu innych 

sprawach,   z których większość w ogóle nie dotyczyła nauki. Wspominano też o praktykantach, którzy przez cały 

rok przychodzili do szkoły, nauczając przedmiotów, w których się specjalizowali. 

 - Jak myślicie, czy przyjdzie do nas ktoś jeszcze? - zapytał Jacek. 

- Według mojej listy pojawili się praktykanci z wszystkich przedmiotów... oprócz WF-u - odezwała się Mika, 

zaglądając do ogromnej kartki. - Bartek, masz farta, to twój ulubiony przedmiot. I w dodatku będzie za chwilę. 

- E tam - rzekł wymijająco piłkarz. - Ciekawe, kiedy ten koleś przyjdzie... 

- Mam dziwne przeczucie, że dzisiaj - obok grupki przyjaciół niespodziewanie pojawiła się Klaudia, trzymając w ręce 

babeczkę oblaną różowym lukrem. 

- Skąd masz to ciastko? - zapytał Bartek, patrząc łapczywie na smakołyk. 

- To niskokaloryczna babeczka, ma tylko 100 kilokalorii. Samo zdrowie - odparła dziewczyna, parskając okruszkami. 

- Wiecie co... Może już pójdźmy przed salę. Jak zawsze, gdy tylko zadzwoni dzwonek, zrobi się straszny tłok i nigdy 

się nie dopchamy! - westchnęła Wiktoria. 

 Dziewczyna miała rację – już po chwili wszyscy uczniowie klasy 6E rzucili się do szatni. Po krótkim czasie 

rozweselony tłum wybiegł na dwór, gdzie czekał na nich... 

- To jest pan Sztanga, który dzisiaj w ramach praktyk poprowadzi lekcje wychowania fizycznego - powiedziała pani 

wuefistka, pokazując na łysego, muskularnego mężczyznę ubranego w dresy z Adidasa. - Sztanga, tylko ich nie 

zamęcz na śmierć... - dopowiedziała, po czym ulotniła się tak szybko, jak tylko mogła. 

 - TAK JEST, PANI KAPITAN! A teraz... RÓBCIE PO PIĘĆDZIESIĄT POMPEK! - powiedział praktykant. 

Uczniowie spoglądali ze zdumieniem i przerażeniem. 

- Żartowałem! - zaśmiał się pan Sztanga, po czym uśmiechnął się szeroko. - W ramach rozgrzewki pobiegnijcie kółko 

dookoła dużego boiska. Potem będziecie mogli pograć w piłkę nożną lub w koszykówkę – co kto woli. 

- Uff, już myślałam, że pan Sztanga będzie strasznie niemiły – Wiktoria westchnęła z ulgą do Jacka, po czym 

zaczęła biec. 

 - I jak, rozgrzaliście się już? - zapytał uczniów praktykant. 

- I to bardzo! - rzekła Klaudia. - Czuję, że spaliłam wszystkie kalorie z mojej babeczki... 

- Ciekawe. Wiecie, że podczas gry w piłkę nożną spala się przeciętne ciastko w 10 minut? Podczas gry w koszykówkę 

zajmie wam to 12 minut. 

Szóstoklasiści z zainteresowaniem przysłuchiwali się ciekawostkom. Zaczęły padać pierwsze pytania. 

- Proszę pana, a w ile „spalę” swoją kanapkę? 

- Ile czasu muszę grać w badmintona, abym mogła zjeść ciastko czekoladowe? 

- W ile minut „spala” się żelki? 

- Jeśli wszyscy będziecie grać w badmintona, to kolejno w 45 minut, pół godziny i 50 minut. Ale żeby móc w ogóle 

uprawiać sport, musicie się zdrowo odżywiać i zamiast żelków jeść na przykład owoce. Wbrew pozorom, są o wiele 

smaczniejsze! Co więcej, największe zużycie energii podczas 1 godziny treningu ma miejsce podczas gry w piłkę 

nożną i wynosi 650 kcal/h. 

- Proszę pana, a co z jazdą na rolkach? - zapytały dziewczyny. 

- Musicie pojeździć całą godzinę, żeby spalić 400 kcal, czyli na przykład pączka. Dla porównania, 100 g truskawek 

ma 30 kcal. Uważajcie, co jecie, a jeśli chcecie sprawdzić kaloryczność produktów, poszukajcie tabeli z wartościami 

odżywczymi produktów w internecie. 

 - Ten WF był całkiem ciekawy... - powiedziała Wiktoria po skończonej lekcji. - Tyle że więcej 

rozmawialiśmy niż graliśmy w piłkę. 

- Nie przejmuj się! Dzisiaj prawie nikt nie jadł ciasteczek, tylko truskawki! - roześmiał się Bartek. 

 

Autorka: Pola Życka 
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 H U M O R 
WAKACYJNY 
 

Turysta ogląda w Sopocie pokoik do wynajęcia. 

- Miał być pokój z widokiem na morze. 

- A ten obraz przedstawiający statek 

podczas sztormu, który wisi na ścianie to 

co?! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Kowalski chwali się koledze: 
- Na wakacjach byłem w Anglii. 
- I co? 
- Już wiem, dlaczego Anglicy ciągle piją herbatę.  
- Dlaczego? 
- A próbowałeś ich kawy? 
 
Po wakacjach Jasiu opowiada kolegom: 

- Mówię wam, było rewelacyjnie. Jaka 
prędkość, jakie wrażenia. Jadę na słoniu, 
patrzę za mną pantera, gepardy. 
- I co zrobiłeś? 
- Nic, karuzela stanęła i zszedłem.  

 
Po wakacjach spotykają się dwaj 
Japończycy:                
- I co... Gdzie byłeś?                                                               
Co ciekawego widziałeś?   
- Nie wiem, jeszcze nie zdążyłem 
obejrzeć zdjęć...   
 
Jasio przyszedł na rozpoczęcie roku ubrany na czarno. 

Widząc to nauczycielka pyta chłopca: 
- Jasiu, co się stało, że jesteś cały na czarno? 
- Mam żałobę - odpowiada Jasio płaczliwym 
głosem. 
- O Boże! Po kim? 
- Po wakacjach... 

______________________________________________ 
 
 

Jak myślisz, to są runy, czy hieroglify egipskie?    
Odpowiedzi szukaj na łamach gazetki… 
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Przygotowali: Piotr Mróz i Wojciech Plichtowski 

 

            WIERSZYKI  O... 
  NAUCZYCIELACH 

 

Trochę w wakacyjnym klimacie, trochę                  
na pożegnanie nauki w szkole podstawowej 
postanowiłyśmy stworzyć rymowanki                              
o niektórych naszych pedagogach  
 
 

         PAN OD HISTORII 
Pan od historii 

          mądrą ma głowę. 
     Gdy o coś go zapytasz, 
         zawsze ci odpowie. 

 
         PANI OD JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

          Nasza nauczycielka 
     to pani od języka angielskiego. 

     Lubi dzieci i zwierzęta 
      gatunku wszelakiego. 

 
               PANI OD PLASTYKI 
                   Pani od plastyki 
                         lubi antyki.  
                  Zna się na sztuce 
             i wie wiele o tej nauce. 

 
         PAN OD WF-U 
Pan od WF-u ubiera się na czarno, 

            lubi dużo biegać, 
                 a na jego lekcjach jest wesoło i gwarno.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

PAN OD TECHNIKI 
Na technice uczymy się budować, 

szyć, rysować i gotować. 
Z panem zawsze jest bombowo 

i dlatego wyjątkowo. 
 
 

 

 

 

 
 

 

PAN OD PRZYRODY 
Pan od przyrody 

mapy bardzo lubi, 
dlatego na świecie 
nigdy się nie zgubi. 

 
 

 

 

 
 

Uczennice KLASY VI C: Marianna Borys, Maja 
Foremska, Ida Pacholczuk i Marianna Robak   



ToonDoo: http://www.toondoo.com   Autorem KOMIKSÓW jest uczeń KLASY VI A: Wojciech  Grabowski                              

 

        Rysunek: Jan Wojda 

      

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

INFORMACIE   INFORMACJE   INFORMACJE 
 

NASZE  WAKACYJNE  KOMIKSY 

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 

 

 
 
 

Numer przygotowali: Bartłomiej Bichta, Marianna Borys, Anna Ćwik, Hanna Dąbrowska, Laura 
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ODPOWIEDŹ UKRYTA W RUNACH 

Nasza gazetka wydawana jest od 4 lat. 

Napisaliśmy wiele artykułów na różne 

tematy. W zespole redakcyjnym pracuje 

ponad 30 osób.                       

Zachęcamy do pracy w zespole. 
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