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Drodzy Czytelnicy! 

Oto drugi numer szkolnej gazetki „Sześć do 

kwadratu”. Przeczytacie w nim artykuły o tym, co 

ciekawego dzieje się w naszej szkole. Ponadto 

mamy dla Was  wywiad z panią Marią Kukułką, 

która uczy matematyki oraz dwie recenzje 

przedstawienia „W krainie mitów”. Dla 

najmłodszych przygotowaliśmy krzyżówkę, 

i obrazki do kolorowania. Znajdzie się też coś dla 

fanów sportu – artykuł o Cristiano Ronaldo. Zapraszamy do lektury        

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kolorowanka dla najmłodszych 

Pokoloruj jesienną dynię      
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Konkurs na lampion z dyni 

Tradycją naszej szkoły 

stało się organizowanie 

jesiennego konkursu na 

lampion z dyni. W tym 

roku także taki konkurs 

się odbył. Jak zwykle 

uczestnicy wykazali się 

pomysłowością i humo-

rem. Powstały lampiony 

wesołe, kolorowe, 

śmieszne, ale i straszne. 

Zwycięzców wyłoniono 

w drodze głosowania.  

 

Laureatami konkursu w kategorii klas I-III zostali: 

I MIEJSCE Oliwia Prus kl. 1a (dynia nr 5) 

II MIEJSCE Maja Frydecka kl. 2a (dynia nr 42) 

III MIEJSCE Bartek Szczechowiak kl. 1c i Wojtek Szczechowiak kl. 2a (dynia nr 24) 

Wyróżnienia zdobyli: 

Karolina Tragarz kl. 3c (dynia nr 40) 

Gucio Matuszczyk kl. 1a (dynia nr 43) 

Laureatami konkursu w kategorii klas IV 

-VIII zostali: 

I MIEJSCE Agata Połniak i Paulina 

Potrawa kl. 6c (dynia nr 18) 

II MIEJSCE Oliwia Sobik kl. 8a (dynia nr 

30) 

III MIEJSCE Weronika Adamkiewicz kl. 

4a (dynia nr 20) 

Wyróżnienia zdobyli: 

Emilia Prus kl. 4a (dynia nr 7) 

Antoni Pomykoł kl. 8a (dynia nr 37) 

Alicja Ring kl. 5c (dynia nr 22) 
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OPOWIADANIE 

POLOWANIE 

 

           Na nieodkrytym lądzie, w odległej części świata istniały dwa królestwa: Nadmorskie 

Królestwo Zygmunta i Klary, zamieszkane przez rasę ludzi i Leśne Królestwo Mrocznych 

Elfów, w którym władała królowa Arniela. Pomiędzy tymi dwoma królestwami panowała 

względna zgoda i pokój, a były one zachowane dzięki umowie, którą zawarli ich władcy. 

Jednym z jej zapisów był zakaz polowania na zwierzynę na wyznaczonych ziemiach. Ludzie 

nie mogli polować na północ od rzeki Efos, która płynęła przez środek puszczy Adrion, gdyż 

północna część puszczy należała do elfów. Miejscem polowań ludzi były południowe części 

puszczy. Złamanie tej zasady było surowo karane i nie było wyjątków. Wszyscy się jej 

trzymali, lecz z czasem zaczęło brakować zwierzyny na południu. To doprowadziło do tego, 

że pewnego razu umowa została złamana. Jak do tego doszło? Zaraz wam opowiem.  

           W Nadmorskim Królestwie żyła sobie pewna rodzina. Jej członkowie od dawna 

mieszkali na obrzeżach lasu. W rodzinie tej był chłopiec o imieniu Winicjusz. Jego 

marzeniem zawsze było wybranie się z ojcem na polowanie. Kiedy osiągnął 15 lat, mógł już 

brać udział w tym wydarzeniu. Więc pewnego ranka wybrał się z ojcem do puszczy. Mieli 

zamiar upolować jelenia. Podążyli w okolice rzeki Efos, nad brzegiem której można było 

spotkać spragnione zwierzęta. Winicjusz wiedział o umowie między ludźmi a elfami, ojciec 

często mu opowiadał, że nigdy nie złamał panujących zasad, nawet, gdy zaczęło brakować 

zwierząt. Przestrzegał też zawsze swego syna, aby także się trzymał umowy, bo dla 

leśnych elfów są one święte. 

          Gdy byli już blisko rzeki, ojciec kazał Winicjuszowi 

zachować spokój i poruszać się wolno i cicho, aby nie spłoszyć 

zwierzyny. Zwierzęta są bardzo wyczulone i płochliwe, trzeba 

być bardzo uważnym, aby je podejść na odpowiednią odległość do 

oddania strzału. Mieli łuki, które sami wykonali, które były 

skuteczne, ale tylko dzięki odpowiedniej technice i celności 

strzelca. Tego wszystkiego Winicjusz uczył się pod okiem ojca, 

a teraz przyszedł czas sprawdzić to w terenie. Poruszając się 

wolno, wypatrywali jeleni i nagle w oddali, w gęstwinie przy rzece 

zauważyli pojącego się dorosłego samca z ogromnym porożem. Był idealnym celem, 

pomyśleli i ruszyli w jego kierunku. Rzeka, w miejscu gdzie poił się jeleń, była bardzo płytka, 

i zwierzęta mogły bez problemu ją przekraczać. Kiedy udało im się podejść bliżej, 

przyszedł moment oddania celnego strzału. Musiał być precyzyjny, prosto w serce. 

Winicjusz był gotowy do oddania strzału, jednak nadepnął na gałązkę, która pękła 

z trzaskiem. Jeleń natychmiast się spłoszył i  przekroczył rzekę. Winicjusz popędził 

za nim, nie słuchając słów ojca, który próbował go zatrzymać.  Bardzo chciał wrócić 

ze zwierzyną ze swego pierwszego polowania. Nie zauważył, że znalazł się w północnej 
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części puszczy, zamieszkanej przez mroczne elfy. Było to miejsce pełne magii i dziwnych 

zjawisk, dlatego ludzie nie zapuszczali się tam. Każde zwierzę i drzewa były oczami 

i uszami elfów, dlatego złamanie zasad od razu zostało zauważone. Na nieszczęście 

Winicjusza i jego ojca w tym dniu na polowanie wybrała się także wraz z małą grupą 

łowiecką królowa elfów Arniela. Nagle zjawiła się przed Winicjuszem i jego tatą.  

- Jak śmieliście złamać zasady i polować na naszej ziemi? - powiedziała Arniela.  

Ojciec Winicjusza opowiedział, jak wyglądała sytuacja, prosił o łaskę i wybaczenie. 

Niestety Arniela była wściekła i nieugięta! Ludzie polowali na jej terenie, gonili święte 

zwierzę, a w dodatku był to przywódca stada. Królowa Arniela posiadała moc władania 

ogniem, nieliczni mogli zobaczyć te zdolności. Rozgniewana zeszła z konia i pokazała swoje 

wściekłe oblicze. Rozłożyła ręce i skierowała ognisty wzrok na dwójkę przerażonych ludzi, 

jej dłonie zaczęły płonąć, a wokół niej powstał okrąg ognia.  

- Jeden z was poniesie karę – rzekła.  

Ojciec Winicjusza błagał, żeby to jego ukarała, bo to on popełnił błąd, polując tak blisko 

granicy. Arniela odrzekła mu, że będzie musiał pożegnać się z synem. Ojciec usłyszawszy 

te słowa, padł na kolana i uronił kilka łez. To wzruszyło królową, która rzekła: 

- Nie martw się, nic złego go nie spotka.  

- Jak to? Nie rozumiem - odrzekł ojciec.  

- Aby lepiej nas zrozumieć, ludzie muszą bliżej poznać nasze prawa i obyczaje. Nikt ich 

lepiej nie pozna, niż ten, który mieszka wśród nas. Dlatego twój syn zamieszka z nami 

i dopiero w dniu jego 18 urodzin będziesz mógł go zobaczyć. Stanie się on głównym 

łącznikiem pomiędzy dwoma rasami: ludzi i elfów. Za jego pośrednictwem spróbujemy was 

przekonać, że nie powinniście zabijać leśnych zwierząt, że trzeba szanować przyrodę. Las 

to nasz i wasz dom. Niszcząc go bez opamiętania, niszczymy swoją przyszłość. Czy 

zgadzasz się na takie rozwiązanie? 

- Nie wiem, czy mój syn się z tym zgodzi – powiedział niepewnie mężczyzna. 

Winicjusz powiedział: 

- Tato, zgadzam się zamieszkać wśród elfów, uczyć się od nich, aby potem nauczyć ludzi 

wszystkiego, co ważne. 

Tak oto zakończyło się nieszczęsne polowanie na jelenia. Winicjusz zamieszkał wśród elfów 

i wiele się od nich nauczył. Pokój między ludźmi i elfami trwał nadal, a las był bezpiecznym 

miejscem dla wszystkich, także dla zwierząt. 

 

Karol Serszyński 
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RECENZJA 

„W krainie mitów” 

 

          Występ był ciekawy i fascynaujący. Spektakl opowiadał historię dwojga dzieci, które zgubiły 

się w muzeum. Przez przypadek wypuściły one złe moce z puszki Pandory i zostały uwięzione 

w labiryncie.  

             Nie przeraziło to chłopca i dziewczynki, którzy podjęli działania, aby zdobyć specjalną nić 

utkaną z czterech żywiołów. Aktorzy bardzo wczuli się w swoje role. Widząc scenografię, 

wiedziałam, gdzie dzieje się akcja sztuki. Kostiumy były świetnie dobrane do ról, niektóre pięknie 

zdobione, przypominały greckie tuniki i przywoływały skojarzenia z konkretnymi bogami greckimi. 

Od razu można się było domyślić, kogo grają aktorzy. Było też dużo efektów specjalnych – wybuchy, 

dym, świetlne błyskawice. Pojawiły się również elementy humorystyczne – młodzi bohaterowie 

dopiero uczyli się mitycznych frazeologizmów i czasem trochę je przekręcali. Uwagę zwracała też 

muzyka – momentami trochę straszna, co sprawiało, że spektakl miał dreszczyk emocji.   

       Myślę, że naprawdę warto zobaczyć te przedstawienie, ponieważ było emocjonujące 

i pouczające.  

Dorota Owczarczyk, 5c 

 

Spektakl „W krainie mitów” wymaga od odbiorcy choć minimalnej znajomości mitologii greckiej. 

Na scenie widzieliśmy nawiązania do mitów o Dedalu i Ikarze, Midasie, Orfeuszu i Eurydyce, 

Syzyfie, Tezeuszu i Ariadnie oraz Prometeuszu. W sztuce grało piecioro aktorów, a prawie każdy 

z nich grał kilka postaci. Wyjątkiem byli odtwórcy głównych ról – Michała i Oli Witkowskich, 

ponieważ oni byli praktycznie cały czas na scenie. Cała akcja rozgrywała się w muzeum, do którego 

bohaterowie udali się na szkolną wycieczkę. Olka i Michał oddzielili się od grupy i po chwili zabawy 

muzealnymi eksponatami, otworzyli puszkę Pandory. Wywołało to kataklizm na skalę globalną. Czy 

bohaterom uda się naprawić ten błąd – o tym przekonacie się, wybierając się na przedstawienie. 

Moim zdaniem warto to zrobić, by odkryć zainteresowanie mitologią, zobaczyć aktorów 

wczuwających się w swe role i odpowiednio dobraną scenografię i rekwizyty. 

Adam Watoła, 5c 

18 października uczniowie klas piątych 

byli w Teatrze Ziemi Rybnickiej na 

spektaklu pt. „W krainie mitów”. 

Przedstawienie przygotowali aktorzy 

z Narodowego Teatru Edukacji 

z Wrocławia i było ono adresowane do 

młodych widzów pragnących przeżyć 

przygodę w świecie mitów i utrwalić 

wiedzę o wierzeniach starożytnych 

Greków. Przeczytajcie recenzje 

uczniów, którzy widzieli ten występ. 
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SPORT   
 

Sylwetki znanych piłkarzy - CRISTIANO 

RONALDO 
               

Cristiano Ronaldo to urodzony 5 lutego 1985 

w Funchal portugalski piłkarz, obecnie 

występujący na pozycji napastnika w angielskim 

klubie  Manchester United oraz w reprezentacji 

Portugalii, której jest kapitanem. W narodowych 

barwach wystąpił 191 razy, strzelając 117 

bramek. 

DZIECIŃSTWO 

Jego matka – Maria Dolores dos Santos - była kucharką i dorabiała jako sprzątaczka 

we Francji. Ojciec Ronaldo to Jose Dinis Aveiro (1954-2005). Był ogrodnikiem i zmagał się 

z uzależnieniem alkoholowym. Cristiano zaczął grać w piłkę, mając 3 lata – z kolegami 

z sąsiedztwa. Pierwsze treningi piłkarskie rozpoczął w 1993, czyli w wieku 8 lat.        

KARIERA KLUBOWA I REKORDY 

Ronaldo grał w 4 klubach: Sporting CP, Mancheter United (dwukrotnie: w latach 2009 – 

2018 oraz od 2021 do teraz), Real Madryt, Juventus. Cristiano ma na swoim koncie wiele 

rekordów. Oto niektóre z nich: najwięcej zdobytych hat-tricków w jednym sezonie Ligi 

Mistrzów UEFA: 8 (wspólny rekord z Lionelem Messim), najskuteczniejszy zawodnik 

w historii reprezentacji Portugalii: 117 goli, najwięcej występów w historii Ligi Mistrzów 

UEFA: 182 mecze. 

*Powyższe zdjęcie powstało z okazji strzelenia 

przez Ronaldo 700 gola w karierze klubowej 

(w meczu 10. kolejki Premier League 

z Evertonem, 10 października 2022 r.). Zdjęcie 

przedstawia piłkarza i liczbę strzelonych goli. 

Artykuł przygotował: Maciej Suchorab 

Źródło: wikipedia.pl 

 



8 
 

WYWIAD                                             

Przez długopis do głowy… 
Rozmowa z panią Marią Kukułką 

 
Dzień dobry. Dziękujemy, że zgodziła 

się pani z nami porozmawiać. Zaczniemy 

od ważnego pytania – dlaczego uczy pani 

akurat matematyki? To taki trudny 

przedmiot i na pewno trudne zadanie 

dla pani. 
Pani M. Kukułka: Matematyka zawsze była 

moim ulubionym przedmiotem. Już od czasów 

szkoły podstawowej chciałam jej uczyć. U nas 

w klasie była pomoc samokoleżeńska i zawsze 

bardzo lubiłam pomagać swoim koleżankom 

i kolegom w matematyce i gramatyce języka 

polskiego. Nie było dla mnie (i dla nich) 

problemem, aby zostać po lekcjach lub przyjść 

wcześniej, aby się pouczyć. 

A jakie cechy ceni pani u uczniów? 
Pani M. Kukułka: Cenię uczciwość, 

punktualność, życzliwość, sumienność, 

pracowitość, kulturę osobistą – to są ideały. 

Jednak zawsze staram się przyjmować każdego 

ucznia takim, jakim jest, chociaż w sytuacjach 

trudnych zadaję sobie pytania: „Po co tak robi? 

Dlaczego tak się zachowuje?” 

Wielu uczniów nurtuje pytanie, 

dlaczego zadaje pani tyle zadań 

domowych? 
Pani M. Kukułka: Uważam, że matematyki nie 

można nauczyć się inaczej, jak tylko „przez 

długopis do głowy”. Ja też zawsze miałam 

zadawanych bardzo dużo zadań domowych 

z matematyki na każdym etapie edukacyjnym: 

w szkole podstawowej, liceum i na studiach. 

Wiem, że samemu trudno się zmobilizować, 

aby policzyć, rozwiązać kilka zadań – jest tyle 

innych rzeczy pilnych do zrobienia. Sama 

na sobie tego doświadczyłam. Moi byli 

uczniowie, których spotykam po zakończeniu 

naszej szkoły, często mówią, że brakuje im 

zadawanych zadań domowych, aby utrwalić 

wiedzę i umiejętności. Sami z siebie nigdy nie 

mają czasu, nie potrafią zmobilizować się do 

ćwiczeń.  

O czym marzyła pani w dzieciństwie?  
Pani M. Kukułka: Moje marzenia w kwestii 

wykonywanego zawodu zawsze krążyły wokół 

szkoły. Zaś te osobiste – wokół szczęśliwej 

rodziny. 

Co pani robi w wolnych chwilach? Jakie 

ma pani pasje? 
Pani M. Kukułka: Wolne chwile, pasje 

                – czasem muszę o nie „walczyć”. 

Mam ich kilka, nie zawsze mogę je realizować 

z różnych powodów. Bardzo lubię czytać, 

najczęściej są to kryminały, thrillery, ale 

również inne książki, np. biograficzne, 

przygodowe. Czytając kryminały, nie wiem, 

czy skupić się na rozwiązaniu sprawy, czy na 

samym czytaniu      . Najczęściej czytam po 

dwie książki, tzn. w ciągu dnia jedną, a przed 

samym snem inną. 

W wakacje mogę poczytać trochę więcej, 

niestety w czasie roku szkolnego mam duże 

ograniczenia. Mimo to staram się każdego dnia 

przeczytać jeden rozdzialik. 

Bardzo lubię też spędzać czas z rodziną, na 

różnego rodzaju wycieczkach, czy spacerach. 

No i jeszcze ogródek - tam również się relaksuję 

Jakie jest pani ulubione danie?  
Pani M. Kukułka: Hm... coś dobrego :) może 

być nawet jajecznica :):) 

Ulubiony kolor? 
Pani M. Kukułka: Lawendowy 

Ulubiona pora roku? 
Pani M. Kukułka: Moja ulubiona pora roku 

to wiosna. Wszystko się budzi do życia, jest 

tak świeżo, można zacząć sadzić kwiaty, 

no i wielkimi krokami nadchodzą wakacje       

 

           Dziękujemy za wywiad      

 
Wywiad przeprowadziły: Agata Połniak i Roksana Adamiec 
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KRZYŻÓWKA 

 

  

 

 

Poziomo: 

1. Uczymy się tam o państwach, miastach i kontynentach. 

2. Przychodzi 10 minut po dzwonku. 

3. Tam gramy w gry zespołowe. 

Pionowo: 

4. Np. podstawowa. 

5. Pomieszczenie, w którym są wszystkie szkolne klucze. 

6. Zarządza szkołą. 

7. Służy do pisania po tablicy. 

8. Zmazuje kredę z tablicy.  
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Listopad 

W listopadzie czeka nas wiele wyjątkowych dni. 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto 

Niepodległości. To ważny dzień dla każdego Polaka, upamiętniający odzyskanie 

niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). 

Inne ciekawe dni w tym miesiącu to:  

3 listopada – Dzień Kanapki, 4 listopada – Dzień Wiecznego Pióra, 5 listopada – 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Święto to ustanowiono w rocznicę urodzin Walta 

Disneya (1901-1966), twórcy fantastycznych animowanych bajek dla dzieci. W naszej 

szkole też świętujemy – np. przebierając się za bajkowe postacie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************** 
Rozwiązanie krzyżówki ze strony 9: 1.geografia, 2.spóźnialski, 3. Boisko, 4.szkoła, 5. Portiernia, 

6.dyrektor, 7.kreda, 8. gąbka 

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

im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

Ten numer tworzyli: Dorota Owczarczyk, Maciek Suchorab, Karol Serszyński, Agata 

Połniak, Roksana Adamiec, Adam Watoła, Zuzanna Skrobol, Natalia Złotkowska, Amelia 

Grzywna, Paulina Potrawa, Antoni Teszner, Hanna Kędzierska 

rysunki – Natalia Złotkowska oraz pixabay.com.pl, zdjęcia – redakcja, skysports.com 

Opiekun gazetki: Katarzyna Gumulak. 


