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 Z I M A 
 
 
 

Pani Zima już przyszła, 

z ukrycia wyszła. 

Posypała śniegiem cały świat, 

zerwała z drzewa ostatni piękny 

kwiat. 

Dodała również mrozu garść 

i posmarowała zimną maść. 

Tak udekorowała nasz świat zimowy, 

a my uwielbiamy go, choć jest biały, 

a nie kolorowy! 
 
 
 

 
 
 
 

Marta Wrzesień 
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Kokarda 

wykonana 

przez Panią 

Annę 

Komorowską 

 
Prezydent RP Bronisław Komorowski    
w naszej gazetce!!!!!!!  
  

Czytelnicy „Jurandzika”! Myślicie może, że nasza gazetka jest 

przewidywalna i schematyczna. Mylicie się! Oto pierwsze                    

w historii naszej szkoły materiały potwierdzające wiarygodność 

bezpośredniego spotkania z Prezydentem Rzeczypospolitej 

Polski Bronisławem Komorowskim oraz  Pierwszą Damą 

Anną Komorowską! 

R E L A C J A:  

Dnia 9 listopada 2013 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się 

spotkanie dla sportowców i ich rodzin, uczniów polskich szkół                  

i pracowników Kancelarii Prezydenta mające na celu  zapoznanie z  historią barw 

narodowych oraz Kokardy Narodowej. Uroczystość była wyjątkowa, bo Pary 

Prezydenckiej nie spotyka się ot tak na ulicy. Poniżej prezentujemy zdobyte materiały: 

autograf Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego oraz  Prezydentowej 

Anny Komorowskiej dla Czytelników 

„Jurandzika” !! 

 Przygotowała: Pola Życka 

DOCIERAMY   WSZĘDZIE.... 
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8 listopada 2013                                            
Ś W I Ę T O    N I E P O D L E G Ł O Ś C I                  

W piątek tuż przed długim listopadowym weekendem odbyła sie  uroczystość  

z okazji Święta Niepodległości. Przedstawienie zatytułowane Do kraju tego, 

gdzie kruszynę chleba... przygotowały i zaprezentowały dwie klasy: IV B              

i VI C  pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego - Pani Anny Czernik 

oraz nauczyciela historii - Pana Artura Przyłuckiego. Uczniom towarzyszył 

na scenie zespół ANIMATO prowadzony przez Panią Donatę Kuzarę.                 

W tej nietypowej lekcji historii udział wzięła szkolna społeczność z klas IV-VI. 

 

18 listopada 2013 
P R Z E M Y S Ł A W   S A L E T A   W   N A S Z E J   S Z K O L E                    
W ramach projektu edukacyjnego „Na sportowo, czyli zdrowo” w naszej szkole 

gościł zawodowy Mistrz Europy z 2002 r. w boksie oraz amatorski Mistrz 

Świata i Europy w kick-boxingu - Pan Przemysław Saleta. Spotkanie                      

z Mistrzem cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Gość z dużym 

entuzjazmem opowiadał o swojej przygodzie ze sportem,  o największych 

sukcesach oraz o zasadach rywalizacji sportowej  w uprawianych przez siebie 

dyscyplinach sportu.  
 

27 listopada 2013 
W R Ó Ż B Y   I   D Y S K O T E K A   A N D R Z E J K O W A                 
Według dawnych wierzeń noc świętego Andrzeja miała moc magiczną, 

pozwalającą zerknąć przez ramię w przyszłość. Nawiązując do tego zwyczaju 

Samorząd Szkolny zorganizował wróżby i dyskotekę andrzejkową. Bawiliśmy 

się świetnie. Były wróżby, tańce, konkursy  i wiele innych atrakcji. Uczniowie 

najpierw uczestniczyli we wspólnej zabawie w sali gimnastycznej przy 

gorących rytmach ulubionych przebojów. Potem krótka przerwa i wróżby 

andrzejkowe. Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt dobrodzieju! Wolę swoją okaż, 

najmilszego pokaż!  
 
9 grudnia  2013 
A K A D E M I A   I N T E G R A C J I                                
Fundacja „Akademia Integracji. Praca. Edukacja. Sport” została powołana               

do życia przez AMS S.A.  Skupia się na szeroko pojętych problemach                        

i zagadnieniach związanych z życiem, aktywnością i rolą społeczną osób 

niepełnosprawnych, ze szczególnym naciskiem na pracę, edukację i sport.                

Do naszej szkoły przybyło dwóch przedstawicieli Fundacji, którzy 

zaprezentowali pokaz sportowo-edukacyjny w ramach programu Pasja, 

edukacja, bezpieczeństwo. Odbył się także pokaz szermierki. 
 
20 grudnia 2013 
S Z K O L N E   J A S E Ł K A                          
Tuż przed świąteczną przerwą uczniowie naszej szkoły po raz kolejny mogli 

przeżyć historię Maryi i Józefa szukających miejsca w gospodzie, którzy                  

po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni. 

Całość przedstawienia – przygotowana przez klasy młodsze pod kierunkiem 

Pani Katarzyny Sułkowskiej - pokazująca scenki z życia nowonarodzonego 

dzieciątka, mędrców, pasterzy oraz aniołów, przeplatana była kolędami                   

w wykonaniu zespołu ANIMATO oraz występem uczennic z klasy IV B, 

które przepięknie zagrały na fletach. Na zakończenie wszyscy wysłuchali 

świątecznych życzeń Pani Dyrektor Wandy Szczepańskiej i w świątecznych 

nastrojach rozeszli się do sal, w których odbyły się klasowe spotkania. 

     Przygotowali: Zofia Orlonek, Laura Domżalska  i Piotr Mróz 
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Proszę powiedzieć, jakie były Pana ulubione 

książki z dziecińskwa? Proszę podać źródło 

swojej inspiracji. 

Od najmłodszych lat lubiłem czytać książki, 

w których dużo się działo. Zacząłem                   

od lektury całej serii Muminków.                      

Były oczywiście „Dzieci z Bullerbyn”, które 

uwielbiałem.  Ale potem pojawiły się książki 

fantastyczno-przygodowe. Jakaś fantastyka. 

Pani z biblioteki na początku nie wierzyła, 

że czytam tyle książek w tak krótkim 

tempie. Nawet gdy oddawałem książkę, 

zadawała mi pytania, a ja musiałem 

odpowiadać, żeby udowodnić, że  znam jej 

treść. Potem czytałem też książki 

przygodowe, np. „Wakacje z duchami”. 

Książki Adama Bahdaja, kryminały i wiele 

innych. 

Ci autorzy mieli znaczny wpływ na to, jak 

pisałem moje książki. Wychowałem się                   

na nich. 

 

Podobno pisanie dla dzieci jest trudne. Czy 

to prawda? 

 

Cóż.... właśnie dla mnie osobiście łatwiej 

pisać dla dzieci niż dla dorosłych. Bardzo 

łatwo przychodzi mi pisanie dla dzieci,               

za to nie potrafię tworzyć dla dorosłych. 

Kilka lat temu zacząłem pisać książkę             

dla dorosłych, ale jeszcze jej nie 

skończyłem, mam tylko połowę.  

 

 

Czy zdradzi nam Pan, nad czym obecnie pracuje? 
 

Tak, to jest czwarta część o przygodach Elfa, 

która będzie nosiła tytuł „Elf i Dom Strachów”. 

To będzie mój pierwszy prawdziwy horror, 

aczkolwiek pojawią się oczywiście momenty,             

w których będzie można się pośmiać, ale będą też 

takie chwile, kiedy ciarki będą nam chodzić                   

po plecach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
   Urodziłem się pod znakiem ekscentrycznych     
  Bliźniąt, a to zobowiązuje. Od   najmłodszych   
          lat szedłem zatem przez życie wzbudzając   
          przerażenie otoczenia dziwnymi pomysłami, 
            których skutki najczęściej były dalekie                  
          od zamierzonych. Dziecięce marzenia                   
         o zostaniu następcą Jurija Gagarina 
     zaowocowały tym, iż studiowałem astronomię,  

                                                                               by niedługo potem porzucić ją na rzecz pracy                      
         w agencji reklamowej. Moja przekorna 
            natura sprawiła jednak, że w końcu 
                       zacząłem pisać książki. 

                     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S P O T K A N I E    Z… 
 Marcinem 

Pałaszem 

Rozmowę prowadzili:  

Emilia Mielczarek, Ola Janowska, Maja Foremska 

i Marcel Groblewski 
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W tej rubryce chcemy zamieszczać informacje                 

o sukcesach naszych 

Koleżanek i Kolegów.              

W tym numerze 

prezentujemy osiągnięcia                

z pierwszego semestru               

roku szkolnego 2013/2014! 

Wszystkim laureatom konkursów serdecznie 

gratulujemy! 

 
 

 

 

 

 

Żadne przyrodzone uzdolnienie nie jest tak 

znakomite, aby nie stało się jeszcze  

znakomitsze i jeszcze bardziej niezwykłe, gdy się    

do niego dołączy światło  

nauki i wykształcenie umiejętności 

A. Frycz-Modrzewski 
 

 

 

JĘZYK POLSKI 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS „LIST 

DO TATY” 

ETAP OKRĘGOWY: 

Aleksandra Ryńska z kl. VI C  I miejsce  

Wojciech Grabowski z kl. V A  II miejsce 

Dominika Spuz-Szpos z kl. VI C  III miejsce 

 
KONKURS ORTOGRAFICZNY                        

„ORTOGRAFIA NA MEDAL” 

ETAP DZIELNICOWY: 

Pola Życka z kl. V C   I miejsce  

 

MATEMATYKA 
SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY 

MATEMATYCZNEJ DLA KLAS IV - VI 

 

Rafał Kucharski  z kl. IV C  I miejsce 

Kinga Zbieska  z kl. IV B  II miejsce 

Marceli Kaczmarczyk z kl. IV C III miejsce 

Antoni Mikołajczyk z kl. IV C III miejsce 
 

Jędrzej Pysiak  z kl. V B  I miejsce 

Magdalena Siwek z kl. V A  II miejsce 

Kacper Nowiński z kl. V B  III miejsce 

Józef Rostkowski z kl. V B  III miejsce 
 

Aleksandra Ryńska z kl. VI C I miejsce 

Jakub Ostrowski z kl. VI A  II miejsce 

Marta Wrzesień   z kl. VI C  III miejsce 

Julia Zięba z kl. VI C  III miejsce 

 

 CDN 

 

      LIRYKA – WIERSZE 

 
 
 
 
 

Wiersz zazwyczaj posiada rym i strofy (zwrotki). 

Lecz są autorzy wierszy bezrymowych, czyli 

wierszy białych. Również możemy czytać wiersze 

stychiczne (ciągłe) – nie są one podzielone na strofy. 

Wielu dorosłych zna Pana Tadeusza. Jest to 

przykład wiersza stychicznego –  

„Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. […]” 

 

Poemat epicki to dłuższy utwór pisany wierszem. 

Homer napisał dwa takie dzieła: Odyseję i  Iliadę. 

Wiersze wyrażają różne uczucia i zawierają wiele 

frazeologizmów oraz przysłów. 

 

     MYŚLI...NIEUCZESANE 
 

Stanisław Jerzy Lec to znany polski poeta, satyryk 

i aforysta. Dlaczego właśnie ten twórca? 

Lec sięgając po formułę starożytnych sentencji, 

posługując się ostrym dowcipem, kalamburem, 

skrótem myślowym, budował wyjątkowo trafny 

komentarz do współczesnych zjawisk społecznych. 

Jest autorem dzieł: „Myśli nieuczesane” (1957)                 

i „Myśli nieuczesane nowe” (1964), które zostały 

przetłumaczone na wiele języków. 
 

 Nawet w jego milczeniu były błędy językowe. 
 

 Nie sztuka powiedzieć: „Jestem!”. Trzeba jeszcze 

    być.  
 

 Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek.  
 

 Trzeba wielu lat by znaleźć przyjaciela,  

     wystarczy chwila by go stracić.  
 

 Myśli są niewidzialne, ale bezmyślność 

      jest widoczna.  
 

 Kto wie, co by odkrył Kolumb, gdyby 

     mu nie stanęła na drodze Ameryka.  
 

 Słodkie życie słono kosztuje.  
 

 Człowiek lubi się śmiać. Z innych.  
 

 Owoce zwycięstwa? Gruszki na wierzbie.  
 

 Burząc pomniki, oszczędzajcie cokoły.  

     Zawsze mogą się przydać. 
 

 Gdy dobiegłem do celu i odwróciłem się, 

     zobaczyłem: LEC. 
 

Przygotowała: Helena Zyskowska 
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ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH ( walentynki) obchodzimy 14 lutego. To święto przybyło              

do Polski   w latach dziewięćdziesiatych XX wieku. Obchodzi się je niemal na całym 

świecie m. in. W USA, we Włoszech, Anglii, Francji i w Japonii itd. Patronem walentynek 

jest św. Walenty. Tego dnia ludzie myślą o tym, jak ważna jest 

prawdziwa miłość. Obdarowują ukochane osoby kwiatami, 

wysyłają do nich ,,walentynki”- kartki z serduszkami, wierszami              

i miłosnymi wyznaniami. Zakochani dają sobie wzajemnie laurki, 

serca z piernika, ciasteczka w kształcie serc  i piszą listy miłosne.   

 

 

ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH 

W dniu zakochanych 

kiedy skończyć się lekcje udaje,      

każdy uczeń i uczennica ochoczo od ławki wstaje.       

Cicho szeleszczą cukierków papierki, 

dziewczynki dostają czekoladowe bombonierki. 

U chłopców w rękach błyszczą się kwiatki:   

stokrotki, różyczki (a nawet bratki!)                                                                                                    

We wszystkich dłoniach mnóstwo walentynek,                                                                         

niektórzy dostali nawet słodki upominek  

 

Laura Domżalska                                                      Przygotowały: Hanna Dąbrowska i Laura Domżalska 
 
 
 

 
 

 

            Nowinki   muzyczne 
„65 LAT POLSKIEJ PIOSENKI”                                                                                                                       

 
W albumie składającym się z 4 płyt można znaleźć utwory najznakomitszych autorów i kompozytorów                

w historii polskiej piosenki: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jeremiego Przybory, Juliana Tuwima, 

czy Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Grzegorza Ciechowskiego, 

Jacka Cygana. Możemy posłuchać muzyki Władysława Szpilmana, Jerzego 

Wasowskiego, Marka Grechuty, Seweryna Krajewskiego, Zbigniewa 

Hołdysa, Grzegorza Turnaua, Stanisława Soyki. Odnajdziemy 

wielkich wykonawców, którzy kształtowali polską piosenkę              

przez 65 lat jej istnienia: Kalinę Jędrusik, Ewę Demarczyk, 

Czesława Niemena, Obywatela GC, Sydneya Polaka, Macieja 

Maleńczuka. Album ten prezentuje bogatą historię 

piosenki w Polsce, od piosenek socjalistycznych śpiewanych                   

o mostach, autobusach, robotnikach jak „Czerwony 

autobus”, przez poetyckie „Wspomnienie”, a także pisane                           

na znak protestu „Chcemy być sobą”, czy wiążące się ze zmianami 

historycznymi, nastaniem demokracji jak „Ściernisko”. Każdy kolejny rok                   

w tym wyjątkowym albumie reprezentuje inny, znakomity wykonawca. Słuchając 

niniejszego albumu odbędziemy cudowną podróż muzyczno – historyczną przez ponad sześć dekad 

burzliwych dziejów naszego kraju. 

 

Przygotował: Piotr Mróz 
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- Kto to jest prawdziwy narciarz? 
- Człowiek, którego stać na luksus 
połamania nóg w bardzo znanej 

                               miejscowości 
                               górskiej,  

      przy pomocy   

                         bajecznie             

                         drogiego sprzętu. 

H U M O R 

 
 
 
                            
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i pyta 
Pawełka: 
- Wnusiu, dobrze się chowasz? 
- Staram się. Ale mama i tak 

zawsze mnie w końcu znajdzie  

i wykąpie.  
 
 

Na przystanku autobusowym mały 
chłopiec trąca w nogę starszego pana. 
- Czy lubi pan lizaki? 
- Nie. 

- To proszę go chwile potrzymać,                   
bo muszę zawiązać sznurowadło. 
 

 
 
Dwaj mali chłopcy wpadają do sklepu: 

- Szybko! Nasz tata wszedł na gniazdo os! 
- Chcecie kupić maść?                   
- Nie! Film do aparatu. 

 
 
 
Co ma wspólnego jesień z łyżką? 

Je –się – nią  
 
 
 

 

 

Przygotowali: Anna Ćwik,  A leksandra 
Reźbik, Klaudia Woźniczka i Łukasz 

Sołtanowski  
 

K R Z Y Ż Ó W K A 

 
1.  Wożą sanie św. Mikołaja. 
2.  Pieczesz je na święta. 
3.  Jeździsz na nich zimą na stokach górskich. 

4.  Ubierasz ją na święta (w bombki, łańcuch). 
5.  Dostajesz je na święta, każdy się z nich cieszy. 
6.  Kurtka, rękawiczki, czapka i … . Nosisz go                  
     na szyi. 

7.  Zjeżdżasz na nich z górki. 
8.  Przynosi Ci prezenty.  
9.  W wigilię 12… na stole. 
10. Lepisz go ze śniegu. 
11. Rzucasz się nimi z koleżankami lub kolegami. 
 
 

HASŁO: ________________   _______________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Przygotowały: Natalia Karcz i Karolina Woźniczka 

1.            

  2.          

  3.          

 4.           

  5.          

     *       

   6.         

7.            

    8.        

   9.         

 10.           

 11.           

Sekretarka mówi do zapracowanego       

biznesmena: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej 

żeby przyszła jutro! A najlepiej niech 

wcześniej zadzwoni, to umówisz ją 

na konkretną godzinę. 

Dzieci wybierają zawody aktorek, 
piosenkarzy, strażaków, policjantów 
itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby 
zostać  św. Mikołajem.  

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi 
prezenty? - pyta nauczycielka.  
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

 



        Rysunek: Jan Wojda 

      

Uwaga! Na końcu tego numeru  po prostu MUSIELIŚMY się z Wami podzielić tymi 

żartami! Gdybyście nie wiedzieli, to wyjaśnimy Wam definicję suchara : to krótki, 

zwięzły kawał często wykorzystujący grę  słów.   Możecie wypełnić ankietkę (poniżej), 

który z tych żartów jest  dla Was najśmieszniejszy i oddać ją  Pani Annie Czernik                  

lub Panu Arturowi Przyłuckiemu.  W następnym numerze wydrukujemy wyniki ankiety     

i nowe suchary,   tym razem na inny temat.                                   

          Pora na śmiech! 

 Jaka szkoła jest najbardziej mokra?  

    Szkoła PodStawowa.  

 

 Jaka jest twoja wymarzona szkoła? 

    Zamknięta.  

 
 Jasio budzi się i zaczyna płakać. Przychodzi mama i pyta: 

-Jasiu, czemu płaczesz? 

- Śniło mi się, że szkoła się pali. 

- Och Jasiu, przecież to tylko sen! 

- NO WŁAŚNIE!!!  

 

 Dlaczego Batman miał zawsze 5 z wych. fiz? 

    Bo zawsze miał strój. 

 

Pani w szkole pyta Marcina: 

- Marcinie, czy masz swoje zadanie domowe? 

- Tak. 

- To mi je pokaż. 

Na to Marcin: 

- Błogosławieni ci, którzy nie zobaczyli, ale uwierzyli. 

 

 

 Wytnij!!! ---------> 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Numer przygotowali: Marianna Borys, Aleksandra Bobińska, Karolina Ciastkowska, Anna Ćwik, Hanna 
Dąbrowska, Laura Domżalska, Maja Foremska, Wojciech Grabowski, Marcel Groblewski, Aleksandra 
Janowska, Natalia Karcz, Zuzanna Karlewska, Agnieszka Makowska, Karolina Majchrowska, Agata Michalska, 
Emilia Mielczarek, Natalia Miernik, Piotr Mróz, Iga Niemiałkowska, Zofia Nurzyńska, Zofia Orlonek, Tomasz 
Orzechowski, Ida Pacholczyk, Wojciech Plichtowski, Julia Płudowska, Kamil Poteralski, Katarzyna Pucułek, 
Liwia Przewłocka, Marianna Robak, Aleksandra Ryńska, Patryk Sobieszczański, Aleksandra Szczepańska, 
Katarzyna Świderska, Kacper Warszawik, Karolina Woźniczka, Klaudia Woźniczka, Marta Wrzesień, Martyna 
Ziąbrowska, Piotr Zięba, Helena Zyskowska, Pola Życka, Pani Anna Czernik,  Pan Artur Przyłucki, Pan Sławomir 
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P U C H A R   0   S U C H A R 
 

Szkoła jest uderzająco podobna do Biedronki: 

     Codziennie niskie oceny! 

 

 

 Nauczycielka pyta Protazego: 

- Czy wierzysz w życie pozagrobowe? 

- Nie. A dlaczego pani pyta? 

- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego 

pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji. 

 

 

ANKIETA 
IMIĘ, NAZWISKO, KLASA __________________________________ 
NAJŚMIESZNIEJSZY SUCHAR (NR) ___________ 
NAJMNIEJ ŚMIESZNY SUCHAR (NR) __________ 
JAKI TEMAT SUCHARÓW PROPONUJESZ W NASTĘPNYM WYDANIU? 
______________________________ 

Przygotowały: Maja Foremska i Pola Życka 

 Źrodło: suchary.pl 


