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Klon krwawy i żółta lipa 

liście, listeczki sypią. 

Zrzuca je ptak lecący, 

strąca osa niechcący. 

 

Wiatrowi na płacz się zbiera, 

że liście się poniewiera; 

chodzi dołem 

i górą i zbiera je oburącz, 

i płacze nad nimi deszczem, 

po gałęziach je mokrych wiesza. 

 

Nic z tego ... Oczywiście. 

Potem mówią, że wiatr zrywa 

liście. 

 
              Kazimiera Iłłakowiczówna 

http://www.toondoo.com/
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W dniach 18-19 września 2013 roku w naszej szkole pojawił się wyjątkowy gość - nauczyciel 

Adam Summerfield, który przyjechał z Anglii, aby poznać metody nauczania matematyki w polskich 

szkołach. Biuro Edukacji wytypowało naszą placówkę i przez dwa dni pan Adam obserwował nauczycieli                

i uczniów przyswajających matematyczne zawiłości. Był pod dużym wrażeniem umiejętności uczniów 

zarówno klas młodszych, jak i starszych.  

Na co dzień Adam Summerfield pracuje w Coed y Dderwen Primary School.  

Poniżej przedstawimy krótką rozmowę z nauczycielem z Wysp Brytyjskich.  
 

Interview with Mr. Adam Summerfield  
 

1. Do you like our school, Mr. Adam? 

Yes, I like it. Your school is bigger than our school in England. 

 

2. What's the difference between our school and the school in England? 

The difference is... You have different teacher of every subject.  

In my school I teach every subject: Mathematics, English, Science, History, Personal, 

Social and Health Education… 

 

3. Would you like to be a pupil                                                                             

of our school? 

It would be great, yes.. I’d like,  

because you have more bricks than my children, it would give me a lot  

of fun 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Rozmowę przeprowadziła 

       Pani Danuta Kalinowska wraz z uczennicami klasy VI C  

     Agnieszką Makowską, Martą Wrzesień  oraz Aleksandrą Bobińską  
 

W kolejnych numerach „Jurandzika” będziemy przedstawiać nowych pedagogów, którzy rozpoczęli 

pracę w Szkole Podstawowej nr 231 w roku 2013/2014. 

W tym wydaniu szkolnego pisma prezentujemy dwie anglistki, które pracują z uczniami klas I-III  

oraz IV-VI. 

 

Imiona i nazwisko: Ewa Patrycja Płachta 

Nauczany przedmiot: język angielski 

Ulubiona postać z bajki: Kubuś Puchatek czyli Winnie-the-Pooh 

Niezapomniane wakacje: Francja 

Jako dziecko chciałam być:  nauczycielem angielskiego i podróżnikiem 

Wymarzony uczeń to: bystry i kreatywny, pełen zapału do pracy 

Śmieszy mnie: humor z zeszytów 

 

Imiona i nazwisko: Malwina Prusinowska 

Nauczany przedmiot: język angielski i język francuski 

Ulubiona postać z bajki: Shrek 

Niezapomniane wakacje: we Francji 

Jako dziecko chciałam być:  piosenkarką 

Wymarzony uczeń to: wesoły i pracowity 

Śmieszy mnie: kabaret 

 

Przygotowały: Aleksandra Szczepańska, Klaudia Woźniczka  i Gracjana Stolarska 



                                                 J U R A N D Z I K                                                   3                                                 
 

K  A  L  E  N  D  A  R  I  U  M 
 
 
 
 
 

3 października 2013                                            
W Y B O R Y   D O   S A M O R Z Ą D U   U C Z N I O W S K I E G O                  

W czwartek wszyscy uczniowie klas IV-VI wybierali swoich przedstawicieli 

do Samorządu Szkolnego. Najwięcej głosów uzyskała uczennica klasy IV A 

Jagoda Czyż, zastępcą został uczeń klasy V B Jakub Święcon, zaś funkcję 

Rzecznika Praw Dziecka objęła Aleksandra Ryńska  z klasy VI C. Pozostali 

uczniowie pracować będą w trzech sekcjach - informacyjno-dekoracyjnej: 
Klaudia Krasnodębska i Julia Różycka, kulturalnej: Maria Tomaszewska 

i Laura Bobel oraz sportowej - Aleksandra Bobińska. Gratulujemy!!! 
 

 
19 października 2013 
Ś L U B O W A N I E   K L A S    P I E R W S Z Y C H                    
W sobotni poranek miało miejsce niezwykle doniosłe wydarzenie – 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH. W poczet uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 231 zostało przyjętych  135 pierwszoklasistów. Uroczystego 

pasowania dokonała Pani Dyrektor Wanda Szczepańska. Witamy  młodszych 

kolegów i koleżanki w naszej szkolnej społeczności i życzymy im  samych 

sukcesów w nauce.  

 
24 października 2013 
S P O T K A N I E   Z   H O K E I S T Ą                  
W ramach realizowanego w tym roku projektu „Na sportowo, czyli zdrowo”  

do naszej szkoły przybył zawodnik HUKS Legia Warszawa – Wojciech 

Wróblewski, który przybliżył nam zasady gry hokeja na lodzie oraz 

zaprezentował strój hokeisty. W czasie spotkania  nasze redakcyjne koleżanki 

przeprowadziły krótki wywiad z zawodnikiem i zapytały o jego karierę 

sportową oraz sukcesy, a także o plany na przyszłość. Nasz gość nawiązał 

świetny kontakt ze swoimi słuchaczami, a samo spotkanie przebiegało                    

w niezwykle miłej atmosferze. Czekamy na kolejnych znanych sportowców...  

 
28 października 2013 
C E R T Y F I K A T   W A R S   I   S A W A                                  
W poniedziałek Pani Dyrektor Wanda Szczepańska odebrała z rąk Pana 

Prezydenta Włodzimierza Paszyńskiego  - po raz drugi - Certyfikat Szkoły 

Wspierającej Uzdolnionych. Trzy lata temu jako pierwsza szkoła 

podstawowa z Białołęki przystąpiliśmy do Programu Rozwijania 

Zainteresowań i Wspierania Uczniów Uzdolnionych WARS i SAWA. Teraz 

znaleźliśmy się wśród 43 warszawskich szkół, które otrzymały bezterminowe 

przedłużenie Certyfikatu.  

 
30 października 2013 
M I Ę D Z Y N A R O D O W Y   D Z I E Ń   B I B L I O T E K                               
W środę z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych naszą 

placówkę odwiedził wrocławski pisarz dla dzieci i młodzieży Marcin Pałasz. 

Jak co roku spotkanie autorskie  poprzedzone zostało przedstawieniem 

przygotowanym  przez Koło Przyjaciół Biblioteki kl. VI B i IV C oraz 

zespół ANIMATO pt. Marcin Pałasz dzieciom. Pisarz zdobył serca 

publiczności barwnymi opowieściami o książkach, swoim psie Elfie i różnymi 

anegdotami. Na zakończenie autor podpisywał swoje książki.  
 

 
    Przygotowali: Zofia Orlonek, Agata Michalska, Kasia Świderska  i Piotr Mróz 
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 W I C E D Y R E K T O R E M  
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 231 

 
 
 
 
 

               PANIĄ  
B E A T Ą  

      MIZERSKĄ-WRÓBLEWSKĄ 
 

 

 

Proszę uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić 

jakie nowe wydarzenia czekają nas w tym roku 

szkolnym? 

 
Myślę, że ciekawy będzie projekt edukacyjny  

realizowany w tym roku szkolnym – „Na sportowo,  

czyli zdrowo”. W ramach projektu będziemy spotykać  

się  z profesjonalnymi  sportowcami  i uczniami 

naszej szkoły  uprawiającymi  różne dyscypliny 

sportu. Planujemy ciekawe wycieczki, m.in.                                  

do Centrum Olimpijskiego,  na Stadion Narodowy. 

Powstał zespół cheerliderek, który cieszy się dużą 

popularnością szczególnie wśród dziewcząt. Czekają 

nas również różne zawody sportowe. Zachęcać 

będziemy uczniów do zdrowej rywalizacji  

i stosowania zasad fair play.  

 
W naszej szkole sprawuje Pani funkcję wicedyrektora, 

co z całą pewnością oznacza wiele dodatkowych 

zajęć. Czy znajduje Pani zatem czas na swoje pasje? 

Co Panią najbardziej interesuje? 

 

Moją pasją jest muzyka. Mogę słuchać jej pracując 
przy komputerze lub jadąc samochodem.  

Na słuchanie muzyki na żywo rzeczywiście brakuje 

mi czasu. Na zajęciach terapii pedagogicznej 

wykorzystuję muzykoterapię jako metodę 

wspomagającą. Mój ulubiony gatunek  muzyki to 

smooth jazz. 
 

Proszę powiedzieć, gdzie spędziła Pani tegoroczne 

wakacje? 
 

Tegoroczne wakacje spędziłam nad polskim 

morzem: w pięknym Sobieszewie  i w Białogórze.  

 
Kim chciała Pani zostać, kiedy była Pani dzieckiem? 
 

Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać oczywiście 

nauczycielką. To marzenie udało mi się spełnić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy idę rano                   

do pracy, myślę o… 

miłych 

niespodziankach, 

czekających mnie                      

w pracy. 

Lubię, gdy inni… uśmiechają się               
do siebie. 

Szkoda mi czasu na… kłótnie. 

Gdybym złapała złotą 

rybkę, zażyczyłabym 

sobie… 

podróż dookoła świata, 

eleganckim statkiem 

pasażerskim. 

Na bezludną wyspę 

zabrałabym… 

przyjaciela. 

Gdybym miała 

skrzydła 
poleciałabym… 

do Hiszpanii. 

Moim marzeniem 

jest… 

dom z widokiem             

na morze. 

W życiu kieruję się… uczciwością. 

S P O T K A N I E    Z… 
 

Zdjęcia:  

Karolina Ciastkowska 

Rozmowę prowadziły:  

Agnieszka Makowska i Marta Wrzesień 

KWESTIONARIUSZ  „JURANDZIKA” 

Wywiad przygotowała:  

Aleksandra Bobińska 
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Szanuj rodziców, czcij bogów 

i nie krzywdź zwierząt! 
 

                       Triptolemos 

 

            

 

 

 
 
 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

PANI/PAN: 

 

ZWIERZĘ 

 

RASA 

 

IMIĘ 

Elżbieta Jarymowicz kot dachowiec Żbik 

Łukasz Dąbrowski pies hawańczyk Ozzy 

Dariusz Dobrzyński pies yorkshire terrier Lili 

Sławomir Kamiński chomik „krowiasta” Rambo 

Smolińska Małgorzata kot amborat - ruski Śmieszek 

Irena Uchańska pies labrador Fola 

Donata Kuzara  rybka dania Olinek 

Anna Fijałkowska pies sznaucer Aza 

Renata Książkiewicz  pies wielorasowiec Zuza 

Grażyna Mich   pies yorkshire terrier Maks 

Karolina Nowak  pies kundelek Kumpel 

Artur Przyłucki  pies - Neron 

Ewa Wiśniewska  pies cocker spaniel Linda 

Alina Wojciechowska szynszyl - Kewin 

Magdalena Ostowoka kot mieszany Teofil 

Maciak Robert pies yorkshire terrier Gizmo 

Joanna Bolesta  kot dachowiec Czarny 

Beata Mizerska - 

Wróblewska 
kot 

kot 

europejski 

syberyjski 

Junior 

Asta 

(Kina) 

Agnieszka Maślanka  koń 

koń 

koń 

pies 

pies 

kot 

rybki 

rybki 

wielkopolski 

małopolski 

arab 

owczarek 

niemiecki 

dachowiec 

barwinki 

neonki 

 

Hultaj 

Kastet 

Gatito 

Lara 

Axel 

Felek 

- 

- 

Renata Radzikowska pies kundelek Chibi 

Małgorzata Dumańska  pies kundelek Filar 

Beata Świerżewska – 

Daszkowska  
pies labrador Saba 

O naszych nauczycielach wiemy już sporo   Zapytaliśmy 

już o ich ulubione książki z dzieciństwa, dobranocki, które 

lubili oglądać, a teraz nadszedł czas na to, aby zdradzili, 

jakie mają zwierzątka. Oto wyniki naszej szkolnej ankiety! 

Przygotował: Marcel Groblewski 

 
        Ile razy Robert Kubica stanął na podium 

Grand Prix? 

a) 22 

b) 16 

c) 30 
 

Najpopularniejsze dyscypliny zimowe to: 
a) saneczkarstwo 

b) narciarstwo 

c) łyżwiarstwo 
 

Ile osób jest w drużynie siatkarzy? 

a) 10 

b) 12 

c) 6 
 

Maraton to bieg na odległość:  

a) 35 km  

b) 50 km 

c) 42,195 km  
 

W Sydney w 2000 r. obok taekwondo pojawił się 

triathlon jako nowa dyscyplina olimpijska.                

Składa się on z konkurencji:  

a) skok w dal, wzwyż, rzut młotem  

b) bieg na 100 m,800 m,1500 m 

c) pływanie, kolarstwo, bieg  

 

 

 

Przygotowały: Liwia Przewłocka i Natalia Karcz 

      

 
 

 

                      CIEKAWOSTKI O SPORCIE... 

 

 

Czy wiesz, że złoty medal olimpijski jest                                  

w rzeczywistości pozłacanym srebrem. Przepisy 

wymagają jednak, by był pozłacany co najmniej                      

6 gramami czystego złota. 

 

Czy wiesz, że najmłodszą złotą medalistką igrzysk 

jest Marjorie Gestring - reprezentantka USA                   

w skokach  do wody. 

 

Czy wiesz, że najstarszy medalista igrzysk 

olimpijskich ma 72 lata. Najstarszym medalistą 

igrzysk olimpijskich jest Oscar Swahn ze Szwecji. 

Zdobył srebrny medal w strzelectwie w 1920 r.                      

na igrzyskach w Antwerpii. 

 

Czy wiesz, że Alfred Hajos zwyciężył dwukrotnie                  

w zawodach pływackich na igrzyskach                              

w Atenach? W 1896 roku 18-letni Węgier zwyciężył 

w zawodach pływackich na 100 m oraz 1200 m. 

Start odbywał się w wodzie o temperaturze 10 stopni 

C. 

 

 
 

 

http://czywiesz.pl/sport/275784,Czy-wiesz-ze-zloty-medal-olimpijski-jest-w-rzeczywistosci-pozlacanym-srebrem.html
http://czywiesz.pl/sport/275784,Czy-wiesz-ze-zloty-medal-olimpijski-jest-w-rzeczywistosci-pozlacanym-srebrem.html
http://czywiesz.pl/sport/275559,Czy-wiesz-ze-najmlodsza-zlota-medalistka-igrzysk-jest-Marjorie-Gestring.html
http://czywiesz.pl/sport/275559,Czy-wiesz-ze-najmlodsza-zlota-medalistka-igrzysk-jest-Marjorie-Gestring.html
http://czywiesz.pl/sport/275495,Czy-wiesz-ze-najstarszy-medalista-igrzysk-olimpijskich-ma-72-lata.html
http://czywiesz.pl/sport/275495,Czy-wiesz-ze-najstarszy-medalista-igrzysk-olimpijskich-ma-72-lata.html
http://czywiesz.pl/sport/275758,Czy-wiesz-ze-Alfred-Hajos-zwyciezyl-dwukrotnie-w-zawodach-plywackich-na-igrzyskach-w-Atenach.html
http://czywiesz.pl/sport/275758,Czy-wiesz-ze-Alfred-Hajos-zwyciezyl-dwukrotnie-w-zawodach-plywackich-na-igrzyskach-w-Atenach.html
http://czywiesz.pl/sport/275758,Czy-wiesz-ze-Alfred-Hajos-zwyciezyl-dwukrotnie-w-zawodach-plywackich-na-igrzyskach-w-Atenach.html
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  -Mika, chodź z nami!- grupka złożona z trzech chłopaków, dwóch dziewczyn i jednego 

psa zawołała wychodzącą ze szkoły dziewczynę z dziwną fryzurą i niemodnymi ubraniami. Była  

to Mariola Mazurowska, nowa uczennica klasy 5 F Szkoły Podstawowej nr 231. Od czasu przybycia 

do nowej szkoły nikt się nią nie interesował, wręcz przeciwnie, starał się jej unikać. Dlaczego? Mika 

codziennie zdobywała same szóstki i piątki, nawet na lekcji matematyki u pani Iloraz, co było 

naprawdę niezwykłe, więc była uważana za wielką, wielką kujonkę. Którą nie była. Miała po prostu 

wysoki poziom IQ.  

 A teraz jeszcze ktoś ją wołał. I to nie byle kto, elitarny klubik dla uzdolnionych ludzi,  

do których należeli: córka milionera, jej brat bliźniak, kapitan dzielnicowej drużyny piłki nożnej, 

przewodnicząca samorządu szkolnego i haker! 

„No dobra, idę” – pomyślała Mika – „Pewnie będą chcieli powiedzieć coś niemiłego o moim 

wyglądzie i zachowaniu”. Dziewczyna podeszła bliżej. Nagle usłyszała miły głos Wiktorii: 

- Cześć, Mika, czy chcesz z nami iść do MarcPola? To całkiem niedaleko, w lewo za zakrętem, kupimy 

sobie po batonie. Idziesz z nami? 

Mariola nie dowierzała własnym uszom. Chodzić po sklepach z „Piątką”? To niesamowite szczęście! 

Kiwnęła nieśmiało swoją ledwo uczesaną głową, ale w duszy skakała ze szczęścia. 

 W MarcPolu rozdzielili się. Chłopcy poszli do sklepu, a dziewczyny do Rossmana. Claudia była 

wniebowzięta, używając próbki lazurowej maskary, a Wiki oglądała bransoletki. 

Mika zasmucona patrzyła na lakiery do paznokci. Nie miała ani grosza, nie tylko kieszonkowego.  

Jej cała rodzina mieszkała w brzydkim i starym domu, nawet miała tylko jedną parę butów na spółkę 

z młodszą siostrą. Z głośnym westchnięciem odbiegła od stoiska, gdy nagle… wpadła z impetem  

na półkę z szamponami. TRZASK! Okulary dziewczyny spadły na podłogę, a szkła rozbiły się na milion 

kawałków. 

 - O, nie! Moje okulary! Kupione za ostatnie pieniądze! Skąd ja wytrzasnę nowe? Nieeee! – 

rozpłakała się Mariola. Z trudem wstała i doszła do koleżanek. Od razu przybiegł do niej Plusik, 

merdając ogonkiem. Następnie dobiegły Wiki i Claudia. Pomogły Mice wstać i oceniły stan okularów. 

Nadawały się tylko do śmieci. Dziewczyny zasmuciły się, bo wiedziały, że teraz Mika nie ma w ogóle 

pieniędzy. Na chwilę odeszły od Miki, szeptając między sobą. Po chwili podeszły do koleżanki. 

 - Mika, wiemy, że twoi rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Naszym 

obowiązkiem jest ci pomóc- uroczyście powiedziały Wiki i Claudia - niniejszym przeznaczamy ci sto 

złotych na nowe okulary! Reszta jest twoja – dokończyły dziewczyny z uśmiechem. 

 Mika nie dowierzała. Sto złotych! Dla niej to była fortuna. Radosna przytuliła koleżanki. 

Usłyszała, że Claudia szepnęła : „Nie przejmuj się, to tylko drobniaki…” W końcu ktoś ją naprawdę 

polubił. Ustaliły razem, że od tej pory klub będzie się nazywał „Szóstka z plusem”. Tak by było 

najlepiej. 

* * * 
Tymczasem w sklepie było słychać okrzyki: „Nie, nigdy nie kupimy chipsów na spółkę z TOBĄ!” czy „Wywalimy 

cię z klubu, zanim dojdziesz do kasy!” lub „Baba! Laluś!”…  CDN. 

Odcinek pierwszy:  „Pechowe okulary” 

Autorka: Pola Życka 
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J Ę Z Y K O W E 
ŁAMIGŁÓWKI  

Kiedy Polak zetknie się z cudzoziemcem, zaraz 

ma wielką ochotę pochwalić się, jaki to nasz 

język jest trudny. Proponuje powtarzanie 

pewnych zdań bez wielkiego sensu ułożonych,            

ale skupiających trudności wymowy. 

Cudzoziemiec „łamie” język ku wielkiej uciesze 

słuchających go Polaków.                                                 

Na przykład: 

Byli żyli trzej Japoni: Jach, Jachcendrach, 

Jachcendrachcendroni. 

Były żyły trzy Japonki: Sipi, Sipidripi, 

Sipidripilampoponi. 

Ożenili się: Jach-Sipi, Jachcendrach-Sipidripi, 

Jachcendrachcendroni-Sipidripilampomponi. 

Jach miał córkę Szach, Jachcendrach miał córkę 

Szachszarach, Jachcendrachcendroni miał córkę 

Szachszarachszaroni Fudżi Fajkę.                                            

Kto powtórzy całą bajkę? 

Chociaż myślę, że Japończyk nie będzie miał 

trudności z wymówieniem powyższego tekstu! 

Lecz nawet Polacy miewają trudności                               

z wypowiedzeniem niektórych polskich 

łamańców językowych. Większość  z nas  traktuje 

to jako zabawę bądź wyzwanie. 

Teraz Twoja kolej! 

Spróbuj wypowiedzieć 

łamańce: 

Tamta tapeta tu, tamta 

tapeta tam. 

Pchła pchłę pchła, pchła 

przez pchłę płakała, że pchła pchłę pchała. 

 

Źródło:  www.wikicytaty.pl 

Przygotowała: Helena Zyskowska 

K R Z Y Ż Ó W K A 

 

1. Długi, jesienny …  8. Lubią go myszy 
2. Inaczej płaszcz  9. Często z niego korzystasz 
3. Trzeci dzień tygodnia 10. Inaczej nauka 
4. … szkolny  11. Nie sztuczne, więc … 
5. Owoc kasztanowca 12. Obliczasz go na matematyce 

6. … polski  13. ...mądrości 
7. Spadają z drzew jesienią 

 

 

H U M O R 

Na lekcji geografii:                                   
- Piotruś, podejdź do mapy i pokaż 
Londyn. 
Piotrek szuka i szuka. 
Wreszcie mówi: 
- Przykro mi, ale dziś w Londynie jest 
mgła. Jutro pani pokażę. 

 

 

Na lekcji polskiego nauczyciel polecił dzieciom ułożyć 
zdanie ze słowem „cukier”. 
Zgłasza się Józio:  
- Ja piję herbatę z cytryną. 
- A gdzie tu cukier? – pyta 
   nauczyciel. 
- Rozpuścił się.... 
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     4          
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Przygotowała: Hanna Dąbrowska i Laura Domżalska 

http://www.wikicytaty.pl/


        Rysunek: Jan Wojda 
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