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Z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia.
Na zdjęciu uczniowie klas IIb, Va, VIa i VIb oraz szkolny chór.

W TYM NUMERZE PRZECZYTACIE:
Opowiadanie o niezwykłym samochodzie,
Zaproszenie do udziału w konkursie literackim
i plastycznym,
Relację z szkolnego konkursu na ozdobę z dyni,
Recenzję spektaklu „Tam i z powrotem”.
DLA NAJMŁODSZYCH MAMY:
Krzyżówkę i kolorowankę z misiem
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„Sześć do kwadratu” to gazetka szkolna,
w której mogą znaleźć się teksty każdego
z uczniów.
Możesz
napisać
artykuł,
opowiadanie, wiersz, reportaż. A może potrafisz
rysować lub układać rebusy? Jesteś dobrym
fotografem albo mistrzem w wymyślaniu
zagadek?
Zapraszamy
do współpracy
wszystkich, którzy wraz z nami chcą tworzyć
nasze szkolne pisemko. Wystarczy zgłosić się
do pani Katarzyny Gumulak i opowiedzieć
o swoim pomyśle.

W tym numerze przeczytacie m. in. o:
Dniu Czystego Powietrza, szkolnych konkursach, przygodach pewnego magicznego pojazdu,
akcji „Prezent pod choinkę”.

A to ilustracja wykonana przez Karolinkę Listwoń i Dorotkę Owczarczyk. Jeżeli chcecie
zaprezentować swoje obrazki w gazetce, przynieście je do pani Katarzyny Gumulak.
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Kącik Młodych Twórców
W tym numerze opowiadanie Wiktorii Tyc z klasy 6a. Zapraszamy do lektury. Jeżeli
sami też piszecie opowiadania, mogą znaleźć się w szkolnej gazetce. Zapraszamy
do współpracy.

Auto magii
Cześć! Jestem Ash i mam 15 lat. Mam siostrę bliźniaczkę o imieniu Haru. Razem z rodzicami
mieszkamy w dość dużym domu. Moja mama pracuje w sklepie obuwniczym, a tata jest
prawnikiem. Jesteśmy szczęśliwą rodziną.
- Wstajemy! – mama weszła do mojego pokoju. – Dzisiaj jedziemy na wyjątkowe zakupy.
Kupujemy nowe auto!
- Dobrze, już wstaję! – w jednej sekundzie byłem na nogach, szybko się umyłem i zbiegłem
do kuchni. Czekałem na ten dzień bardzo długo. Tata planował zakup samochodu od jakiegoś
czasu i dużo o tym ze mną rozmawiał. W końcu się na tym znam!
- Cześć Haru! Cześć tato! Jedziemy? – zawołałem.
- Cześć – odpowiedzieli jednocześnie. – Moment, a śniadanie? – dodał tata.
*
Gdy dojechaliśmy do salonu samochodowego, od razu zauważyłem jedno auto. Było
nietypowe, rzucało się w oczy – niebiesko-czerwone, jak kolorowa zebra.
- Tato! Zobacz, jakie ciekawe auto.
- Faktycznie – powiedział tata i wdał się w dyskusję ze sprzedawcą. Okazało się, że to
unikalny prototyp zaprojektowany przez jakiegoś wynalazcę. Jest do sprzedania, ponieważ
ten wynalazca potrzebuje pieniędzy i pozbywa się swoich wynalazków.
Samochód miał cztery miejsca, miał komputer pokładowy i wiele różnych udogodnień –
podgrzewane szyby i siedzenia, głośniki w suficie, przyciemniane szyby, poduszki
powietrzne, system wspomagania hamowania. Tata bez zastanowienia kupił to cudo.
*
Następnego dnia trochę się nudziliśmy – ja i moja siostra. Rodzice byli zajęci i nie
wiedzieliśmy, w co się pobawić. Poszliśmy do garażu obejrzeć jeszcze raz nasz nowy pojazd.
Tata był nim dziś w pracy i wrócił zachwycony. Powiedział, że to auto praktycznie samo się
prowadzi.
Auto było otwarte, więc wsiedliśmy. Nie wiadomo czemu, ale w środku były tylko dwa
miejsca. Dziwne, przecież wczoraj jechaliśmy nim w czwórkę i każdy miał, gdzie siedzieć.
W środku było przyjemnie. Ja i Haru zaczęliśmy udawać, że jedziemy na wakacje. Ja
udawałem kierowcę, a ona pasażerkę, która boi się prędkości. Gdy zabawa się nam znudziła,
postanowiliśmy iść do pokoju i pograć w gry.
- Ash! Nie mogę otworzyć drzwi! – zawołała Haru.
- Jak to? Nie wygłupiaj się! O nie! Ja też nie mogę!
- Kurczę, jestem głodna! Zjadłabym ciasteczka mamy.
Nagle usłyszeliśmy: „Klik!” i przy tylnym oknie samochodu pojawił się talerz z ciasteczkami
mamy. Zjedliśmy je bez zastanowienia. Były pyszne.
- Wiesz, ten samochód chyba nie chce być sam. Dał nam ciasteczka, żebyśmy zostali. Ale ja
już chcę wyjść. Niech nas ktoś wypuści – powiedziała Haru.
I nagle – „Klik!” – drzwi się otworzyły. Wybiegliśmy z auta, ale nikomu nie powiedzieliśmy,
co się wydarzyło.
*
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Przez tydzień nie zbliżaliśmy się do garażu. Ale ciekawość zwyciężyła i znowu wsiedliśmy
do samochodu.
- Autko! Chcesz się z nami pobawić? – powiedziałem głośno. Odpowiedziała mi cisza.
- Szkoda, że nie mamy piłeczki. Moglibyśmy sobie porzucać! – krzyknęła Haru.
Usłyszeliśmy: „Klik!” i na kolanach Haru wylądowała piłka. Tak zaczęła się nasza przygoda
z czarodziejskim autem. Ono potrafiło nie tylko jeździć. Ale to już inna opowieść…

OGŁASZAMY SZKOLNY KONKURS LITERACKI
I PLASTYCZNY
na temat: „Moje Boże Narodzenie”.
CELE KONKURSU:
- kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji,
- rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia,
- wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w formie
literackiej,
- promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie
prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
- uczestnikami konkursu są uczniowie kl. V – VII. Ich zadaniem jest napisanie pracy
na podany temat w dowolnej formie literackiej, np. opowiadanie, list, wiersz, bajka,
kartka z pamiętnika itd.
– prace mogą dotyczyć różnych aspektów świąt, np. zwyczaje, świąteczne przygody,
niezwykłe prezenty, nastrój, wspomnienia lub doświadczenia związane
z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia.
REGULAMIN KONKURSU
PLASTYCZNEGO
- uczestnikami konkursu są uczniowie kl. I – III. Ich zadaniem jest wykonanie pracy
plastycznej na podany temat w dowolnej technice na kartce formatu A4.
Prace należy złożyć do dnia 6 grudnia u organizatorów konkursu lub wychowawcy.
Zachęcamy do uczestnictwa.
Organizatorzy: nauczyciele języka polskiego i nauczyciel plastyki.
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Z życia szkoły
DYNIOWY KONKURS

Jakiś czas temu do Polski dotarł zwyczaj wycinania dyń. Mistrzowie w tej dziedzinie
potrafią z dyni stworzyć prawdziwe dzieło sztuki. Również uczniowie naszej szkoły
pokazali, na co ich stać i samodzielnie lub z pomocą rodziców przygotowali ozdoby z dyni.
W szkolnym konkursie na najładniejszą i najciekawszą dynię na Halloween zostały
wyróżnione następujące osoby:
1 miejsce: Dominik Król 1D
2 miejsce: Artur Harazim 6B
Ex équo: Dylan Czapliński 5B
3 miejsce: Martyna Świąder 7A
Ex équo: Zuzanna Szlagorska 5A
Wyróżnienia:
Oliver Racis 7A, Julia Cnota 6A, Paweł Juszczyk 5A

BEZCENNE CZYSTE POWIETRZE
14 listopada jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza. Został on
ustanowiony 15 lat temu przez działającą m.in. na rzecz jakości powietrza Fundację Arka
z Bielska-Białej. Również nasza szkoła włącza się w tę akcję. Uczniowie wysłuchali audycji
na temat przyczyn i skutków zanieczyszczania powietrza. Dowiedzieliśmy się też, jak
tym zanieczyszczeniom przeciwdziałać. W tym roku w SP 36 odbył się także konkurs
na plakat - Świat zadymiony ma tylko złe strony. Powstały bardzo ciekawe prace, które
można podziwiać na mini wystawie na półpiętrze.
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Wyniki konkursu na plakat:
I miejsce – Aleksandra Nowacka 7a
II miejsce – Małgorzata Poręba 5a
III miejsce – Sadanowicz Natalia 5a i Oliwia Sobik 5a

JUŻ CZAS NA PREZENT POD CHOINKĘ
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Prezent pod
choinkę”. Wszystkie klasy miały okazję przygotować prezent, który trafi
do dzieci w szkołach, domach dziecka, świetlicach, szpitalach na Ukrainie, Białorusi,
Rumunii oraz do dzieci uchodźców. W gabinecie pani pedagog udało się zgromadzić
mnóstwo kolorowych, wypełnionych po brzegi paczek. Dziękujemy wszystkim, którzy
okazali swe dobre serce i włączyli się do tej akcji. Pamiętajcie – dobro powraca.

DLA NAJMŁODSZYCH
25 listopada jest Dzień Pluszowego Misia. Mamy dla Was z tej okazji kolorowankę.

6

Recenzje

Historia o odwadze, przyjaźni i poświęceniu.
Recenzja spektaklu pt. „Tam i z powrotem”.
30 listopada z klasą wybraliśmy się do Teatru Ziemi Rybnickiej na spektakl pt. „Tam
i z powrotem”, opartego na słynnej powieści J. R. R. Tolkiena o pewnym hobbicie.
Reżyserem spektaklu był Marek Lis-Orłowski, za scenografię odpowiadał Maciej Kreska,
a kostiumy zaprojektowała Barbara Bakalarczyk. Autorką choreografii była Anna Morkis,
a muzykę skomponował Michał Kowalczyk. W przedstawieniu wzięli udział aktorzy
Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu.
Sztuka przedstawiała znaną historię o przyjaźni, odwadze i poświęceniu. W pomysłowy
sposób pokazała podróż, jaką odbyli bohaterowie, a była ona ciężka i długa. Jednak cel
wyprawy był szczytny i ważny dla każdego jej uczestnika. Skarby zagarnięte przez smoka
Smauga były najważniejsze dla krasnoluda Thorina, zaś przygody i zdobycie wiary w siebie
były celem hobbita Bilbo Bagginsa.
Uważam, że aktorzy zagrali wspaniale swe role. Byli pełni emocji, widać było, że dobrze
rozumieją bohaterów, których odgrywają. Moją uwagę przyciągnęły także piękne stroje, które
pasowały do każdej postaci i pomagały oddać jej charakter. Podobała mi się również
scenografia, która choć nie była imponująca, pozwalała przenieść się do baśniowych krain,
które przemierzali wędrowcy, do hobbiciej norki lub jaskini okrutnego smoka.
Na uwagę zasługują reakcje widzów. Wszyscy śledzili akcję z wielką ciekawością
i przeżywali to, co działo się na scenie. Sztuka bardzo się mi podobała i uważam, że warto ją
zobaczyć.
Julia Cnota
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Przygody pewnego hobbita.
Klasy 6a i 6b były na spektaklu pt. „Tam i z powrotem”. Był on oparty na książce J. R. R.
Tolkiena pt. „Hobbit”. Przedstawienie skierowane do uczniów przygotowali aktorzy i twórcy
z Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu.
Głównym bohaterem spektaklu był hobbit Bilbo Baggins, który wyruszył w podróż po skarb.
Był on odpowiedzialny z zdobywanie informacji, wskazywanie drogi i rozwiązywanie
trudnych sytuacji. Jego towarzyszami byli czarodziej Gandalf i krasnolud Thorin Dębowa
Tarcza. Najbardziej zapamiętałem sceny z pająkiem oraz smokiem Samugiem. Kostiumy tych
postaci były imponujące.
Moim zdaniem spektakl był godny uwagi, ciekawy i pełen humoru. Polecam go wszystkim,
którzy chcą poznać losy hobbita.
Karol Sokołowski
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Krzyżówka

1.Spadają z drzewa. 2. Pomarańczowa kula wycinana na Halloween.
3. Pora roku po lecie. 4. Krzesło króla. 5. Otwierasz, by wywietrzyć pokój.
6. Chroni przed deszczem. 7. Owoc kasztanowca. 8. Mokry leci z nieba.

”Sześć do kwadratu” – gazetka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36
im. Czesława Miłosza w Rybniku.
Ten numer tworzyli:
teksty: Julia Cnota, Karol Sokołowski, Wiktoria Tyc, krzyżówka: Julia Pikulicka, Paulina
Płaszczyńska, Hanna Kwiendacz, Karolina Golańska,
rysunki: Karolina Listwoń, Dorota Owczarczyk, obiekty clipart, pixabay.
Zdjęcia redakcji
Opiekun gazetki: Katarzyna Gumulak.
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