
 

 
 
 

  

W numerze: 
 NASI NOWI NAUCZYCIELE 
 ŚWIĄTECZNA ANKIETA 
 SPOTKANIE Z... 
 SAMORZĄD UCZNIOWSKI            
 TWÓRCZOŚĆ Z SZUFLADY 
 CIEKAWOSTKI, FAKTY, MITY 
 HUMOR 
 KRZYŻÓWKA 

       GAZETKA  SZKOLY  PODSTAWOWEJ  NR 231  nr 3/11/2015 

Z okazji nadchodzących  
Ś w i ą t  

Bożego Narodzenia 
życzymy 

anielskiej cierpliwości, 
pasterskiej skromności, 
królewskiej hojności, 

Maryjnej wiary, 
by serca Wasze dla Jezusa 

stajenkami się stały! 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Redakcja 
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        NASI NOWI NAUCZYCIELE 
 

 

 

    Imię i nazwisko: Anna Grabowska 

    Znak zodiaku: Koziorożec 

    Ulubiona dyscyplina sportowa: pływanie 

    Zainteresowania: muzyka klasyczna,  literatura ,  języki obce 

    Ulubiona potrawa: różne sałatki 

    Ulubiona muzyka: muzyka fortepianowa 

    Ulubiony kolor: zielony 

    Podróż marzeń: Toskania 

    Ulubiona książka: Mariusz Szczygieł  „Antologia 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Maria Smuga 

Znak zodiaku: Lew 

Ulubiona dyscyplina sportowa: tenis stołowy, siatkówka 

Zainteresowania: sport 

Ulubiona potrawa: zupa ogórkowa, makaron w sosie kurkowym 

Ulubiona muzyka: rock, pop, wokalistka Imany 

Ulubiony kolor: niebieski i czerwony 

Podróż marzeń: Tajlandia, Nowa Zelandia 

          Ulubiona książka: „Sekret” 
 

 

 

 

         

      

    Imię i nazwisko: Marta Kowalik 

    Znak zodiaku: Lew 

    Ulubiona dyscyplina sportowa: snowboard 

    Zainteresowania: sport 

    Ulubiona potrawa: leczo 

    Ulubiona muzyka: pop 

    Ulubiony kolor: szary 

    Podróż marzeń: Australia 

    Ulubiona książka: Ramsay Gordon „Sekrety szefa” 

 

 

 

 

 

 

 

    Imię i nazwisko: Marek Gałązka 

    Znak zodiaku: Wodnik 

    Ulubiona dyscyplina sportowa: pływanie 

    Zainteresowania: malarstwo, jazda na rowerze 

    Ulubiona potrawa: naleśniki 

    Ulubiona muzyka: rock, pop, muzyka klasyczna 

    Ulubiony kolor: zielony 

    Podróż marzeń: Australia 

    Ulubiona książka: Wojciech Kuczok  „Spiski. Przygody tatrzańskie” 

Nauczyciel bibliotekarz 

Nauczyciel wychowania  

fizycznego/ wychowawca 

świetlicy 

Nauczyciel języka 

angielskiego i francuskiego 

Wychowawca świetlicy 

Przygotowały: Urszula Grzelak,  Lena Kowalska,  

                         Oliwia Małecka i Aleksandra Narożny 
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                         Święty Mikołaj – postać  
                          starszego  mężczyzny z białą  
                        brodą ubranego w czerwony  
                      strój, który wedle różnych  
             legend i baśni w okresie świąt Bożego 
Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty 
saniami ciągniętymi przez zaprzęg 
reniferów. Według różnych wersji 
zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię. 
Obecnie powszechna forma tej postaci 
wywodzi się z kultury brytyjskiej                                
i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji 
bożonarodzeniowych. W większej części 
Europy, w tym w Polsce, mikołajki 
obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia jako 
wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa 
Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez 
cały mijający rok były grzeczne, znajdują 
prezenty, ukryte pod poduszką, w bucie lub 
w innym specjalnie przygotowanym w tym 
celu miejscu (np. w skarpecie). Najstarsze 
przekazy o Mikołaju pochodzą z VI wieku. 
Według średniowiecznej hagiografii żył na 
przełomie III i IV wieku, był biskupem Miry 
w Licji, wsławił się cudami oraz pomocą 
biednym i potrzebującym. Przez wieki 
był jednym z najbardziej czczonych 
świętych na Zachodzie i Wschodzie.  

 

 

 
 

 
 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO  NAUCZYCIELA Od św. Mikołaja chciałbym/chciałabym dostać... 
Beata Mizerska-Wróblewska szczęście 
Beata Murawska umiejętność dystansowania się do trudnych spraw 
Alina Wojciechowska    zdrowie bliskich 
Anna Fijałkowska górę czekolady 
Małgorzata Białek psa sznaucera 
Barbara Budek  niespodziankę 

Daria Turek  klocki Piko 
Marzena Kądziela  tablet graficzny 
Iwona Maciejewska czarodziejską różdżkę 

Monika Nogalska zdrowie 

Joanna Ceglarz  buty i strój narciarski 

Agnieszka Jałowiec   niespodziankę 
Wiesława Maranowska czytnik e-book 
Agnieszka Maślanka dużo snu 
Małgorzata Słowik czas dla rodziny i przyjaciół 
Agnieszka Parulska narty i ... mieszkanie 
Anna Guzowska  to o czym marzę 
Agnieszka Koczkodaj  zdrowie mojej rodziny 
Anna Czernik   święty spokój... 
Artur Przyłucki  prezenter (pilot do prezentacji) 
Karolina Nowak  nowego laptopa 
Robert Maciak  możliwość zostania św. Mikołajem, który rozdaje prezenty 

Krzysztof Zagdański drona 

Łukasz Dąbrowski  dużo wolnego czasu 
Zofia Zyśkowska  spełnienie marzeń 
Elżbieta Jarymowicz  wiele niespodzianek 
Ewa Wiśniewska coś, o czym Mikołaj już  wie 
Anna Grabowska książkę 
Dariusz Dobrzyński  zdrowie 
Katarzyna Stefaniuk  reportaże Mariusza Szczygła 
Sławomir Kamiński  koniec z bólem głowy 
Marlena Grzegorzewska  gwiazdkę z nieba 
Małgorzata Święcon   zdrowie 
Joanna Stefańska dom nad morzem 
Monika Okuniewska egzotyczny wyjazd 
Renata Radzikowska łyżwy 
Martyna Łysoń wolny czas 
Beata Daszkowska wakacje 
Cezary Indulski grzecznych uczniów 

Łukasz Chełchowski dodatkową dobę 
Małgorzata Smolińska bilet na podróż dookoła świata 
Marek Gałązka Anioła Stróża 
Wioletta Lewandowska łyżworolki 
Weronika Sobotka  gwiazdkę z nieba 
Izabela Kobylińska książkę 
Donata Kuzara pokój w rodzinie i… odkurzacz do samochodu 
Aneta Łaska podróż na Alaskę 
Grażyna Mich złoty łańcuszek 

IMIĘ I NAZWISKO  
DZIENNIKARZA  
„JURANDZIKA” 

                      Od św. Mikołaja  
chciałbym/chciałabym                 
dostać... 

Dominik Drzycimski  Play Station 4 
Szymon Kończyk Play Station 4 
Kuba Borowski  klocki Lego MINECRAFT 
Bartek Marszał  sokoła Milenium - Lego  
Kuba Ciupa grę MINECRAFT 
Helena Szymala maskotkę  Furby  

Oliwia Małecka mysz 
Ola Narożny  małe zwierzątko  
Lena Kowalska niespodziankę 

Julia Szpigler deskę snowboardową 

Basia Gołębiewska niespodziankę 

Oliwia Lamparska deskorolkę 
Ula Grzelak  nowy plecak „pluszowy miś” 
Wiktoria Kołakowska książkę „Magiczne drzewo”  
Justyna Grabowska klocki Lego Friands 
Ida Drzycimska Sims 4 
Monika Milewska  Sims 4 
Franek Szewczyk telefon  
Gabrysia Stępień książkę 
Agata Michalska książkę 
Hania Dąbrowska książkę 
Laura Domżalska psa 

Tomek Orzechowski telefon  

Jan Dymkowski Play Station 4/ komputer 
Mateusz Król magię w pudełku   
Kuba Król  długopis do drukowania w3D 

Marcin Kowalczyk klocki Lego - silniki 

cO CHCIAŁBYŚ DOSTAĆ OD ŚW. MIKOŁAJA? 

 

 

Przygotowali: Hanna Dąbrowska, Agata Michalska, Jan Dymkowski, 
                            Urszula Grzelak, Barbara Gołębiewska i Oliwia Lamparska 
 

 

W świątecznej ankiecie wzięli udział nasi nauczyciele, ale 
tym razem przepytaliśmy także nasze koleżanki i kolegów                  
z redakcji „Jurandzika”.  „Mikołajkowe” oczekiwania są 
przeróżne!!! Poczytajcie....                                                                                
A Wy na jakie czekacie w tym roku prezenty? 

Twoje imię i nazwisko _______________________                       

Twój wymarzony prezent _____________________ 
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K I E R O W N I K I E M  
ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

 
 
 
 
 

P A N I Ą  

BEATĄ  MURAWSKĄ 
 

 
 
 

Proszę powiedzieć, kim chciała Pani zostać 

w dzieciństwie? 
 

Moim marzeniem w dzieciństwie  było zostać 

aktorką, zawsze o tym marzyłam   i bardzo 

często bawiłam się w teatrzyk  jako mała 

dziewczynka. Ale im byłam starsza, tym moje 

zainteresowania się zmieniały...  Potem 

marzyłam o zawodzie sprzedawcy, bo bardzo 

lubiłam ważyć różne produkty,  to była jedna                  

z moich ulubionych zabaw, no i w końcu  

skończyłam szkołę podstawową. Wtedy 

postanowiłam, że może zostanę  nauczycielem             

i to będzie przeszłość mojego życia.  To był 

strzał w dziesiątkę!    
 

Pełni Pani ważną funkcję w naszej szkole -

kierownika świetlicy . Proszę powiedzieć, które 

działania uważa Pani za najciekawsze                            

dla naszych uczniów? 
 

Moim zdaniem najciekawsze i najważniejsze 

jest planowanie pracy świetlicy, organizowanie 

zajęć dodatkowych w taki sposób, aby dzieci                  

w naszej świetlicy mogły miło i przyjemnie 

spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania. 
 

W jaki sposób Pani  najchętniej spędza wolny 

czas? 
 

Niestety, tak jak większość dorosłych nie mam 

zbyt dużo wolnego czasu. A jeśli już... to 

najchętniej spędzam go w kuchni. Słucham 

wtedy muzyki relaksacyjnej i gotuję coś 

niezwykłego. Przygotowywanie pysznych 

potraw przynosi mi wiele radości i cieszy moich 

domowników. 
 

Co Pani ceni najbardziej w innych ludziach? 
 

W  innych ludziach  najbardziej cenię szczerość, 

prawdomówność  i to, gdy ludzie szanują siebie 

nawzajem.  

 

 

Jest Pani wieloletnią pracowniczką naszej 

szkoły. Jakie wydarzenie zapamiętała Pani 

najbardziej z życia naszej placówki? 
 

Najważniejszym wydarzeniem było nadanie 

imienia naszej szkole,  zdarzyło się tak, że jako 

uczennica chodziłam do szkoły podstawowej    

im. Mariusza Zaruskiego. Uważam, że 

przygotowania, w których brałam udział jako 

nauczyciel, powaga przedsięwzięcia 

spowodowały, że był to dla mnie wyjątkowy 

czas i wyjątkowy dzień. 

 

 

 

Imię i nazwisko Beata Murawska 

Mój znak zodiaku to… Ryba 

Ulubiona dyscyplina 
sportowa to… 

siatkówka 

Na bezludną wyspę 
zabrałabym… 

nigdy tam się nie znajdę – 
kocham ludzi! 

Kiedy stoję przed 
lustrem widzę… 

dziewczynę, którą lubię 

Nie lubię… gdy ktoś kogoś krzywdzi 

Gdybym była bogata… prowadziłabym działalność 
charytatywną – pomoc chorym 
dzieciom 

Moja wymarzona 
podróż marzeń to… 

wyspa Bali 

Autorytetem są                      
dla mnie… 

Jan Paweł II i mój Tata 

S P O T K A N I E    Z… 
 

KWESTIONARIUSZ  „JURANDZIKA” 

Zdjęcia: Piotr Bieniek 
Rozmowę prowadziły:  

Urszula Grzelak, Barbara Gołębiewska                

i Oliwia Lamparska 

 

 

Zdjęcia:  

Piotr Bieniek 
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23 września 2015 r. 

odbyły się w naszej 

szkole wybory do 

SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

na rok szkolny 

2015/2016. 

Opiekunem została 

Pani  

Katarzyna Kakietek. 

 

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski, podobnie jak w latach ubiegłych, pragnie podejmować działania 

charytatywne na rzecz ludzi czy zwierząt, wzbudzając w ten sposób w swoich rówieśnikach empatię, wrażliwość 

oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym.                                                                                                                
Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich kolegów i koleżanek, członkowie Samorządu zajmują się 

organizacją imprez okolicznościowych, aby pośród wielu obowiązków szkolnych, młody człowiek znalazł także 

czas na zabawę i zasłużony relaks.                                                                                                                      
Najważniejszym natomiast celem tegorocznej działalności Samorządu Uczniowskiego jest zwracanie uwagi                 

na ogromne znaczenie wysokiej kultury osobistej w życiu każdego człowieka, poprzez włączanie się w realizację 

szkolnego projektu edukacyjnego „Jak obycie ułatwia życie, czyli kultura osobista na co dzień  i od święta”. 
 

        Opiekun: Katarzyna Kakietek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Zuzanna Mróz 

 

„Początek kolorowej jesieni” 

                                                                                                                                  
Przychodzi jesień z koszyczkiem w dłoni, 

W koszyczku niesie liści kolorowych, 

czerwone, zielone, żółte oraz brązowe, 

spadają z drzew na ziemię kolorową 

 

Pani jesień sypnęła z zamachem, 

Zamiotło i zawiało wiatrem, 

Pani jesień gwizdnęła z wiatrem, 

Bo kocha odpędzać lato nasze 

 

Kwiaty i ptaki w walizce spakowane,  

a lato w drzwiach z walizką w ręce stoi 

i macha na pożegnanie rączka w kształcie kwiatka. 

Zawiało i zabrakło płatka,  

żeby pożegnanie smutne było dla nas. 

W tym numerze 

„Jurandzika” prezentujemy 

jesienną twórczość  poetycką 

uczennicy KLASY V E 

Zuzanny Mróz. 

Zuzanna Mróz 

 

„Jesień”    

 
Jesienią wszystko jest możliwe  

jesienią pada deszcz 

jesienią zabaw jest wiele 

czerwień także jest. 

 

         Złoty, brązowy, pomarańczowy  

         kolory jesienne są... 

         Czerwone liście na drzewach 

         rosną jesiennymi barwami... 
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WITAJCIE,  CZYTELNICY! 

 W tym numerze naszego szkolnego pisma...  

  10  MAŁO ZNANYCH FAKTÓW 

 

 

 

    

       O   WŁADCACH          O  POETACH  I  NIE TYLKO... 
 

 

 

 
 

1. Egipski faraon Pepi II nie musiał przejmować się 

muchami, zawsze obok niego stał niewolnik 

wysmarowany miodem, który przyciągał wszystkie 

muchy z okolicy. 
 

2. Ibrahim I Szalony wpadł kiedyś w taką złość, że kazał 

powrzucać do rzeki (w workach) wszystkie 280 żon... 
 

3. Sułtan turecki Muhamed IV miał służącego, który 

spisywał dziennik jego rządów. Po którymś - dość 

nudnym - dniu kolejna strona dziennika pozostała pusta. 

Muhamed przebił więc swego skrybę włócznią, mówiąc: 

„Teraz będziesz miał o czym pisać” 
 

4. Rzymski cesarz Heliogabal wyprawiał huczne 

przyjęcia, podczas których goście zjadali żywe papugi. 
 

5. Niektórzy goście cesarza tracili życie, gdy ten 

szczelnie wypełniał salę płatkami kwiatów. 
 

6. W trakcie gorącej dyskusji car Rosji Iwan groźny 

przez przypadek zabił swojego syna. 
 

7. Budowniczych cerkwi Wasyla Błogosławionego Iwan 

kazał oślepić, żeby już nigdy nie wybudowali niczego 

piękniejszego. 
 

8. Robespierre był człowiekiem roztargnionym, pewnego 

razu nalał zupę prosto na obrus, gdyż nie zauważył, że  

na stole nie ma talerza. 
 

9. Rzymski cesarz Kommodus bardzo lubił walczyć                

z gladiatorami, a za swe występy kazał Rzymowi płacić. 
 

10. Juan Manuel de Rosas żądał, żeby ludność kraju 

okazywała mu szacunek poprzez noszenie wpiętej                  

w ubranie czerwonej wstążki. 

 

1. Starożytny poeta rzymski Wergiliusz 

wpadł w taki smutek  po śmierci ulubionej 

muchy, że wyprawił jej pogrzeb. 
 

2. Pisarz Oscar Wilde zabierał na spacery 

martwego homara na sznurku. 
 

3. Beethoven przed przystąpieniem              

do komponowania zanurzał głowę                

w zimnej wodzie. 
 

4. Fryderyk Chopin nosił przez pewien czas 

brodę tylko po jednej stronie twarzy. 
 

5. Sir Wiliam Gilbert trzymał pszczołę, 

którą nazwał Bzyczek. 
 

6. Angielski malarz L.S. Lowry zawsze 

nosił zniszczone ubrania. Kiedy zapytano 

go, co robi ze swymi starymi ubraniami, 

odpowiedział: „Noszę je”. 
 

7. Salvador Dali żywił paniczny lęk               

przed konikami polnymi. 
 

8. W młodości Dali opiekował się  małym 

nietoperzem, którego zagryzły mrówki,             

od tamtego czasu pokazywał się zawsze                     

z...  mrówkojadem. 
 

9. Kiedy Szekspirowi brakowało jakiegoś 

słowa, wymyślał go. W sumie stworzył 

1700 nowych słów. 
 

10. Opowiadano, że Beethoven wciąż się 

mył, ale po kąpieli zakładał brudne ubrania. 

 

 

Opracował: Jakub Król na podstawie książki pt. „Księga faktów” John’a Guest’a 
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 H U M O R 
ŚWIĄTECZNY 
 

- Mamo, z mojego listu do św. Mikołaja 

   wykreśl kolejkę, a wpisz łyżwy. 

- A co, nie chcesz już pociągu? 

- Chcę, ale jeden już  znalazłem                  

w waszej szafie. 

 

Przed świętami przychodzi zajączek do sklepu                          

i mówi: 

- Dzień dobry, przepraszam pana bardzo, po ile jest  

   makowiec? 

- Po 10 zł za kilogram, zajączku. 

- Oj, to bardzo drogo, a po ile są     

  okruszki? 

- Okruszki (mówi sprzedawca śmiejąc 

  się), okruszki są za darmo. 

Na to zajączek uradowany: 

- To poproszę 2 kilo okruszków  

 
 

Nauczyciel informatyki, ustawiając uczniów na apelu 

bożonarodzeniowym: 

- Zachowajcie między sobą spacje. 

 

 

 

POROZMAWIAJMY... 

Ten sympatyczny bałwanek wyraźnie chce coś 

powiedzieć swojemu koledze. Ale co? To musicie 

sami wymyślić! Wpiszcie teksty w„dymki”                      

i dostarczcie do naszej Redakcji. 

Trzy najzabawniejsze testy nagrodzimy.... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

KRZYŻÓWKA 

   ZIMOWA 
 

 
 
 

  
 

             
 
 

 
 
   1.            

  2.             

     3.          

    4.           

      *         

5.               

   6.            

     7.          

    8.           

 
1.  Kwiat, który zawiera w nazwie „śnieg”. 
2.  Świąteczne drzewko. 
3.  Drzewo, które traci igły zimą. 
4.  Lepimy go ze śniegu. 

5.  Boże .................................... 
6.  Zimowy opad. 
7.  Bywa tęgi i siarczysty! 
8. Zjeżdżamy na nich z górki. 

 
HASŁO: ___________  ____________ 
 
Uczennica KLASY IV B: Helena  Szymala   

ZIMOWE PRZYSŁOWIA: 
 Św. Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie. 
 Po styczniu jasnym i białym w lecie będą upały. 
 Późna zima długo trzyma. 
 Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy jest 
   niedługa zima. 
 Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi. 
 Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 
 Kiedy luty, obuj buty. 



ToonDoo: http://www.toondoo.com Autorem KOMIKSÓW jest: Wojciech Grabowski (ABSOLWENT 2014/2015)                             

 

        Rysunek: Jan Wojda 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACIE   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 

 

 
 
 

Numer przygotowali: Piotr Bieniek, Jakub Borowski, Jakub Ciupa, Hanna Dąbrowska, Laura 
Domżalska, Ida Drzycimska, Dominik Drzycimski, Maja Dymkowska, Jan Dymkowski, Barbara 
Gołębiewska, Justyna Grabowska,  Alicja Grzechnik, Urszula Grzelak, Wiktoria Kołakowska, Szymon 
Kończyk, Marcin Kowalczyk, Lena Kowalska, Jakub Król, Mateusz Król, Oliwia Lamparska, Oliwia 
Małecka, Bartosz Marszał, Agata Michalska, Monika Milewska,  Zuzanna Mróz, Aleksandra Narożny, 
Tomasz Orzechowski, Zofia Staszewska, Gabriela Stępień, Radosław Szczęsny, Franciszek Szewczyk, 
Julia Szpigler, Helena Szymala, Pani Anna Czernik, Pan Sławomir Kamiński 
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                  KONKURS  

                 M I T O L O G I C Z N Y 

 

 

Miejski Konkurs Polonistyczny „Znam 

mitologię” organizowany przez naszą 

szkołę otrzymał patronat 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty! 

Zachęcamy piątoklasistów do udziału                        

w eliminacjach szkolnych,  

które odbędą się w marcu 2016 r. 

 

 

 
 
 

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

