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„Sześć do kwadratu” to gazetka wydawana 

w naszej szkole od lat. Na czas pandemii redakcja 

gazetki zawiesiła swą działalność, lecz w tym roku 

szkolnym wracamy do Was z nowym numerem 

szkolnego pisma. Przeczytacie w nim wiele 

ciekawych artykułów dotyczących tego, co dzieje 

się w szkole. Będą też: opowiadanie i wiersze 

uczniów, krzyżówki, zagadki i kolorowanki dla 

najmłodszych. Gazetkę tworzą uczniowie – oni 

piszą artykuły, wykonują ilustracje, wymyślają 

konkursy. Jeżeli też chcesz, aby Twój tekst znalazł się w „Sześć do kwadratu”, skontaktuj się 

z panią Katarzyną Gumulak, która w naszej szkole uczy języka polskiego i jest opiekunką 

gazetki.  

 

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY 

Dzień Kropki 

15 września w 108 krajach obchodzony jest Dzień Kropki. Co to za święto i kto je wymyślił? 

Pomysł pochodzi do Petera H. Reynoldsa, który napisał książkę „The Dot” – „Kropka”. 

Poświęcił ją swojemu nauczycielowi matematyki z siódmej klasy, panu Matsonowi, który 

dostrzegł w nim talent i kreatywność. Książka „Kropka” przedstawia historię dziewczynki 

o imieniu Vashti, która jest nieśmiała i nie wierzy w siebie. Kiedy na lekcji plastyki nie wie, 

co narysować, nauczycielka cierpliwie czeka i mówi: „Postaw tu kropkę, i zobaczymy, co się 

stanie…”. Dzięki temu, że nauczycielka zmotywowała Vashti do działania, okazało się, 

że dziewczynka ma talent. Każdy z nas ma jakiś talent, jakieś umiejętności, z których może być 

dumny. Kropka z historii o Vashti stała się symbolem talentu, pasji, rozwiniętych skrzydeł oraz 

pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji – Międzynarodowego Dnia 

Kropki. Tego dnia w naszej szkole uczniowie brali udział w różnych zabawach, aby odkryć 

i pokazać swe umiejętności i talenty, tworzyli obrazki z kropek, opowiadali o swych pasjach 

i zainteresowaniach. Bądź jak Vashti – uwierz w siebie, odkryj swój potencjał! 

Paulina Potrawa 

Narodowe Czytanie 

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji 

Narodowego Czytania, organizowanej przez prezydenta 

RP od 2012 r. Polega ona na tym, że w całej Polsce na 

początku września publicznie czyta się książkę 

polskiego pisarza, zaproponowaną przez prezydenta. 

W tym roku 3 września w wielu miejscach w Polsce 

czytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. My 

także czytaliśmy utwory z tego zbioru. 5 września 

ósmoklasiści za pośrednictwem szkolnego radiowęzła 

zaprezentowali balladę „Powrót taty”, a 15 września publiczność zgromadzona w bibliotece 

wysłuchała m. in. „Świtezianki” oraz „Pani Twardowskiej”.  
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

29 września obchodziliśmy XXI Ogólnopolski Dzień 

Głośnego Czytania. Święto to zostało ustanowione w 2001 

roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Jego patronką jest 

Janina Porazińska, wybitna pisarka, która wiele swoich 

książek napisała z myślą o dzieciach. W naszej szkole 

wszyscy uczniowie mieli okazję wysłuchać audycji, w której 

zostali zachęceni do głośnego przeczytania przynajmniej 

fragmentu książki. Pierwszoklasiści w auli słuchali, jak 

uczennice klasy 6c czytały im powieść Miry Jaworczakowej 

pt. „Jacek, Wacek i Pankracek”. Był też konkurs z ręcznie 

robionymi zakładkami w nagrodę oraz spotkanie w bibliotece 

dla uczniów klasy 2b, podczas którego wszyscy chętnie głośno czytali.  

 

 

Wybory do szkolnego samorządu 

27 września odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Najwięcej głosów zdobyła 

Natalia Kisiel, która została przewodniczącą szkoły. Jej zastępczynią została Małgorzata 

Poręba. Obie dziewczyny miały ciekawe pomysły, które spodobały się głosującym uczniom. 

Teraz pora zabrać się do pracy. Trzymamy kciuki, aby udało się im godnie reprezentować 

społeczność uczniowską i aktywnie działać przez cały rok.  

 

WRZEŚNIOWE NIETYPOWE DNI I ŚWIĘTA 

Czy wiecie, że w kalendarzu jest mnóstwo nietypowych 

świąt? Prawie codziennie jest jakieś święto. Na przykład 12 

września jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Z tej 

okazji warto pomyśleć, kiedy była ostatnia wizyta 

u stomatologa. Zdrowa jama ustna pozwala każdemu 

szeroko się uśmiechać😊 

28 września obchodzony jest Światowy Dzień Jabłka. Ten 

dzień jest dobrą okazją, aby pokazać ludziom, jak zdrowe są 

jabłka. Świeże jabłko zawiera bardzo dużo witamin, np. B1, 

B2, B3, B5, B6, B9, A, K. Na świecie jest ponad 8000 

odmian jabłek. Jabłonie są najczęściej uprawianym w Polsce drzewem owocowym.  

Zapewne wszyscy wiedzą, że 30 września jest Dzień Chłopaka. W naszej szkole te święto jest 

zwykle obchodzone bardzo uroczyście. Chłopcy otrzymują od koleżanek drobne upominki, 

w niektórych klasach odbywają się konkursy i zabawy dla chłopaków.  

Amelia Grzywna 
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Opowiadanie 

Prawdziwy przyjaciel 
Pewnego jesiennego popołudnia dwunastoletni chłopiec o imieniu Janek jechał sobie rowerem 

przez las. W pewnym momencie zobaczył w oddali światło i postanowił sprawdzić, co to 

takiego. Gdy dotarł na miejsce, bardzo się zdziwił. Nie dowierzał w to, co widzi. Przecierał 

oczy ze zdumienia, gdyż światłem tym okazały się duże, błyszczące oczy… smoka. 

Janek bardzo się przestraszył, ale nie uciekł. Nogi jakby wrosły mu w ziemię, nie potrafił się 

ruszyć. Nieoczekiwanie smok podszedł do przestraszonego chłopca, który błyskawicznie wyjął 

zza paska miecz. Smok nieco się cofnął, rozłożył skrzydła i zrobił smutną minę. Janek 

przyglądał mu się z uwagą. Nie wiedział, czy smok szykuje się do ataku, czy chce odlecieć. 

Dziwny mieszkaniec lasu różnił się od innych smoków, które chłopiec znał z książek. Ciało 

miał pokryte niebieskim futerkiem. Jego ogon był długi i zakręcony, pysk wypełniony był 

niezbyt ostrymi zębami, a oczy były bardzo, bardzo smutne.  

Smok zauważył, że miecz Janka jest zabawkowy i trochę się uspokoił. Zaczął mówić: 

- Jak masz na imię? 

- Jestem Janek, a ty? – odpowiedział dzieciak. 

- Ja mam na imię Olaf. Co tu robisz sam w lesie, o takiej późnej porze? 

- Wracam do domu od babci. Pojechałem przez las na skróty, żeby było szybciej.  

I tak oto rozpoczęła się długa rozmowa, w której smok zdradził Jankowi swój sekret. Wyjawił 

mu, dlaczego jest taki smutny. Wszystko dlatego, że nie potrafi ziać ogniem. Z tego powodu 

wygnano go z krainy smoków i teraz jest samotny i mieszka w lesie.  

Od tej pory Janek zaczął odwiedzać Olafa. Smok opowiedział mu o swoich zwyczajach, 

na przykład o tym, że co wieczór lubi wypić wiaderko gorącego mleka, ale w lesie trudno 

o mleko i pije tylko wodę z rzeki, w której często też pływa. Janek także lubił mleko i pływanie 

w rzece, więc pomyślał, że może zaprzyjaźnić się z Olafem. Od tej pory zaczęli spędzać ze sobą 

dużo czasu. Razem się bawili, wędrowali po okolicy i było im ze sobą dobrze. Pewnego dnia 

na twarzy smoka zagościł uśmiech 

i nagle udało mu się wydobyć z siebie 

ognisty podmuch. Okazało się, że nie 

potrafił ziać ogniem, bo jego serce 

nie znało uczucia przyjaźni. Od tej 

pory Olaf ział ogniem, gdy tylko tego 

zapragnął. Nie opuścił jednak lasu 

i Janka. Byli przecież przyjaciółmi na 

dobre i złe.   

 

Mateusz Cybulski 

Źródło ilustracji: pixabay 

 



5 
 

 

 

Rozwiązanie krzyżówki 

na ostatniej stronie 
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WYCIECZKI, WYCIECZKI 

TWINPIGS I MUZEUM OGNIA W ŻORACH 

23 września 2022 roku uczniowie klasy 6a odwiedzili Muzeum Ognia w Żorach. Zapoznali 

się tam z multimedialną ekspozycją i wzbogacili swą wiedzę na temat ognia i energii od czasów 

prehistorii do współczesności. Po części edukacyjnej przyszedł czas na rozrywkę. 

Szóstoklasiści przenieśli się w czasy Dzikiego Zachodu i w westernowym miasteczku Twinpigs 

zetknęli się z kulturą, tradycjami, historią i obyczajami Indian i Kowbojów oraz spędzili czas 

na świetnej zabawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH 

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 
W ramach 100. rocznicy powrotu Śląska do Polski  20 września klasa V c wzięła udział 

w wycieczce do interaktywnego Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Była 

to świetnia okazja do poznania historii Śląska poprzez udział w wydarzeniach, które miały 

miejsce po Pierwszej Wojnie Światowej. Uczniowie podążali multimedialną ścieżką 

edukacyjną dla dzieci, składająca się z 17 aplikacji prezentujących różne aspekty życia 

na Śląsku w czasie Powstań Śląskich. Taka ciekawa lekcja historii regionu na pewno zostanie 

na długo w pamięci młodych ludzi.  

 

 

 

Na wycieczkach były też klasy: IIb, IId – w Zabytkowej Kopalni Ignacy, IIa, II c 

w Koziej Zagrodzie w Brennej, IIIb, IIIc w laboratorium astronomicznym Astrolab. Takie 

wycieczki to nie tylko świetna zabawa, ale też nauka podana w ciekawej formie. 
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Liryka, liryka… 

To potwierdzona informacja – wielu uczniów naszej szkoły pisze wiersze. Są to ciekawe, mądre 

utwory, pokazujące wrażliwość i kreatywność młodych ludzi. Sami się przekonajcie. Poniżej 

kilka z nich… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjaciel 

 

Przyjaciel to ktoś taki, 

Kto zawsze przy mnie jest, 

Kto pocieszy, poda łapę. 

Przyjaciel to mój pies. 

On nigdy nie zdradzi mnie. 

Przyjaciel na całe życie, 

Maks, 

Mój pies. 

 

Bartosz Maliniak 

Lato 

 

Lato ciepłe i słoneczne, 

Pełne przygód i bajeczne. 

Idę polną drogą, 

Kwiaty pod mą nogą, 

Słońce przygrzewa, 

Schowam się za drzewa. 

Jezioro woła mnie: 

- Wykąp się! 

 

Zuzanna Skrobol 

Czas 

 

Był, jest i będzie 

i nigdy nie minie. 

Nikt go nie widział, 

choć stale płynie. 

Zmierzyć go tylko 

zegar jest w stanie. 

Życie to w czasie 

podróżowanie. 

 

Sebastian Jagielski 

Azyl 

 

Siedzę i dumam, 

Siedzę i gram. 

Pokój to mój azyl. 

Jestem w nim sam. 

Tylko kota i rybki 

Wpuszczam tam. 

 

Szymon Kazana 

POKOLORUJ MNIE       
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CZAS NA ROZRYWKĘ       

Dzięki generatorowi krzyżówek i wykreślanek (eduzabawy.com), w tym numerze gazetki 

mamy dla najmłodszych coś ciekawego. Krzyżówka jest na str. 5, a wykreślanka poniżej. 

Należy znaleźć w niej słowa związane z jesienią. A jak ktoś lubi kolorować, są też obrazki do 

kolorowania. Znajdziecie je na stronach: 1,3,4,5,7. 

 

JESIENNA WYKREŚLANKA 

Znajdź słowa: kasztany, wrzesień, październik, listopad, wichura, deszcz, kalosze, wiatr, 

kałuża, drzewa, grzyby, parasol 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie krzyżówki ze strony 5: 1.dzwonek, 2.biblioteka, 3.jesień, 4.piórnik, 5.ekierka, 6.książki, 

7.stołówka, 8.kartkówka. 

”Sześć do kwadratu” – gazetka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława 

Miłosza w Rybniku. 

Ten numer tworzyli: Natalia Złotkowska, Amelia Grzywna, Paulina Potrawa, Wojtek Boduch, Antoni, 

Teszner, Roksana Adamiec, Agata Połniak, Zuzanna Skrobol, Bartosz Maliniak, Sebastian Jagielski, 

Szymon Kazana, Mateusz Cybulski 

rysunki – własne oraz pixabay.com.pl, zdjęcie - pani Patrycja Rusin 

Opiekun gazetki: Katarzyna Gumulak. 


