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BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE
W numerze przeczytacie o:
SUKCESACH NASZYCH UCZNIÓW,
RADACH DOTYCZĄCYCH ZDROWYCH I BEPIECZNYCH
FERII.
Ponadto mamy dla Was:
WYWIAD Z FRANCISZKIEM LASSAKIEM, KTÓRY ODNOSI
SUKCESY W SZACHACH,
RECENZJE KSIĄŻEK, KTÓRE NA PEWNO WAS ROZBAWIĄ
(LUB WYSTRASZĄ),
KRZYŻÓWKĘ, LABITYNT, KOLOROWANKI
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Zbliżają się ferie zimowe, dlatego przygotowaliśmy dla Was numer szkolnej
gazetki dotyczący bezpieczeństwa w czasie wolnym, pomysłów na ciekawe zajęcia
i rzeczy, które można robić, aby się nie nudzić. Przeczytajcie „Sześć
do kwadratu”, zainspirujcie się ciekawymi historiami tu przedstawionymi,
rozwiążcie krzyżówkę, pokolorujcie obrazki. I pamiętajcie – bądźcie ostrożni,
przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa, kierujcie się rozsądkiem. Pomoże Wam
to spędzić ciekawie i bezpieczne czas zimowego odpoczynku.
Redakcja

CO WARTO PRZECZYTAĆ W FERIE?
W ubiegłym roku szkolnym gościł w naszej szkole pan Waldemar Cichoń, autor serii książek
o Cukierku. Jego opowieści nie są wcale o słodyczach, tylko o kotku o takim słodkim
imieniu. Polecam przeczytać piątą część przygód tego kotka pt. „Gdzie jesteś
Cukierku?”. Jest ona bardzo śmieszna i ciekawa. Występują w niej bohaterowie znani
z poprzednich tomów, czyli Maciuś i jego brat Marcelek. Ale pojawiają się też nowe postacie.
Jeżeli lubicie wesołe przygody przemiłych zwierzaków, ta książka jest dla Was. Zdradzę
tylko, że Cukierek znowu będzie psocił i wyniknie z tego wiele zaskakujących sytuacji, np.
nasz ulubiony kotek trafi do przedszkola…
Dla czytelników, którzy mają poczucie humoru, jest także książka pt. „Mikołajek”. Jej
autorami są Rene Goscinny, który wymyślił przygody małego łobuziaka Mikołaja i Jean
Jacques Sempe, który wszystko pięknie narysował. Dlaczego polecam tę książkę? Dlatego,
że nie tylko Was rozbawi, ale także pokaże, że życie kilkuletniego chłopca może być trudne,
jednak nie ma takich kłopotów, których by się nie dało pokonać. Mikołajek ma przyjaciół,
na których może liczyć, ma nauczycieli, których lubi, ma dobrych, pomocnych rodziców.
Ale ma też problemy z arytmetyką, z dziewczyną, z kolegami. Podoba mi się w nim to, że nie
jest ideałem. Na szczęście dzięki inteligencji i pomysłowości, zawsze daje sobie radę.
Na przykład, gdy dostał złą ocenę, powiedział rodzicom, że był w pierwszej dziesiątce
w klasie. Zapomniał tylko wspomnieć, że dziesięć osób pisało sprawdzian.
Kto czytał książki o Harrym Potterze? Myślę, że bardzo wiele osób. Właśnie im polecam
kolejną lekturę napisaną przez J. K. Rowling, czyli „Baśnie Barda Beedle’a”. Jest to zbiór
opowieści, które dostarczą Wam wielu wrażeń. Jest tam magia, niesamowite przygody,
śmieszne i straszne sytuacje. Polecam tę książkę raczej starszym uczniom, bo niektóre historie
tu opisane naprawdę mnie przeraziły. Moją uwagę przykuły także świetne rysunki, które
pobudziły moją wyobraźnię. Fani Harry`ego Pottera oraz zwykli mugole powinni sięgnąć
po tę piękną książkę.
A. S.
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Jak spędzić ferie zdrowo i bezpiecznie?
Zbliżają się ferie zimowe. To czas odpoczynku od nauki i zabawy. Ale warto zachować
kilka zasad, aby ferie nie skończyły się katastrofą: chorobą, urazem itp. Oto nasze rady,
jak postępować, aby ferie były zdrowe i bezpieczne.
AUTORKA TEKSTU: Martyna Flak
Ferie można spędzić w różnych miejscach, ale wszędzie może być zarówno bezpiecznie, jaki
i niebezpiecznie. Zima w górach jest piękna i pełna wrażeń, ale będąc tam, musimy znać
zasady obowiązujące na górskich szlakach i stokach. Oczywiście nie ma mowy o samotnych
pieszych wycieczkach po górach. Jeżeli wybieramy się na spacer, to tylko z dorosłymi,
którym warto przypomnieć, że zagrożenie lawinowe wyklucza jakiekolwiek wyjścia w góry.
Warto znać też numer alarmowy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
(601 100 300, 985), aby w razie czego móc z niego skorzystać.
Na stronach GOPR znajdziecie też spis zasad obowiązujących na stoku narciarskim.
Ja przypomnę tylko o jednej – zawsze jeździmy w kasku, to może uratować Wasze życie.
Resztę zasad znajdziecie na stronie http://www.bezpiecznienastoku.pl/ .
Zabawy na śniegu są obecne nie tylko w górach.
Także spędzając ferie w mieście, możemy jeździć
na sankach, lepić bałwana, rzucać się śnieżkami.
Gdy wybieramy miejsce do takich zabaw,
powinniśmy jednak kierować się rozsądkiem.
Nie zjeżdżamy z górki, która kończy się na ruchliwej
ulicy, bo możemy wpaść wprost pod nadjeżdżający
samochód. Nie ślizgamy się na drodze, na chodniku,
po których chodzą inni przechodnie. Możemy
tam upaść lub potrącić kogoś i spowodować
obrażenia. Oczywiście – nie ślizgamy się
na zamarzniętym stawie lub jeziorze. Tafla lodu
może być cienka i nieszczęście gotowe.
Jak zawsze zachowujemy zasady bezpieczeństwa, przechodząc przez ulicę. Spiesząc się
na ślizgawkę, nie zapominajmy, że przed wejściem na jezdnię należy się dokładnie rozejrzeć.
I pamiętajcie o odblaskach. Zimą zmrok zapada szybko. Bądźmy widoczni na drodze,
na poboczy czy chodniku.
A co z zasadami bezpieczeństwa w domu? Oczywiście takie też istnieją. Na pewno będziecie
korzystać z komputera i Internetu. Pamiętajcie – nie ujawniamy danych osobom, które nas
o to proszą, nie umawiamy się z nimi na spotkania. Nigdy nie wiesz, kto nawiązuje z Tobą
kontakt za pośrednictwem Internetu, bo nie widzisz tej osoby. Nie ufajmy obcym, a gdy nas
coś zaniepokoi, powiedzmy o tym rodzicom.
Wielu niebezpieczeństw możemy uniknąć, gdy będziemy ostrożni i rozważni. Ferie to czas
odpoczynku, ale niech ten odpoczynek będzie bezpieczny!
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Chcę być Mistrzem Świata
– wywiad z Frankiem Lassakiem, młodym szachistą z naszej szkoły
Uczeń klasy II b, Franciszek Lassak, osiąga
duże sukcesy w grze w szachy, choć gra
naprawdę od niedawna. Reprezentował naszą
szkołę na III Ogólnopolskich Mistrzostwach
Szkół i Przedszkoli w szachach, które odbyły
się w katowickim Spodku. Franek zajął tam
bardzo wysokie, bo 15 miejsce na 163
biorących udział w mistrzostwach uczniów
klas II z całej Polski. Tylko w ciągu ostatniego
półrocza
brał
ponadto
udział
min.
w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska
juniorów do lat 9 (Imielin, 16-18.06.2018),
Indywidualnych
Mistrzostwach
Śląska
juniorów w szachach szybkich (Łaziska
Górne, 06.10.2018), Wakacyjnym Turnieju
Szachowym - I Miejsce w kategorii chłopców
(Boguszowice,
29.06.2018), III
Turnieju
Szachowym ZEFIR-RAPID - I Miejsce
w kategorii chłopców do lat 8 (Boguszowice,
22.09.2018),
II
Edycji
Turniejów
Szkoleniowych w SP-34 Akademii Szachowej
Zefir - I Miejsce kategorii chłopców do lat10
(Rybnik, 27.10.2018). Poniżej prezentujemy
krótki wywiad, jakiego Franek udzielił naszej
gazecie.

Wiemy, że grasz w szachy od dwóch lat. Jak poznałeś tę grę i dlaczego Ci się spodobała?
Zacząłem grać, jak miałem 6 – 7 lat. Mój pierwszy kontakt z szachami miał miejsce przed
ekranem komputera, bo pierwsze szachy, w jakie grałem, to była gra komputerowa. Zacząłem
grać w szachy z komputerem. Na początku nie wygrywałem zbyt często, ale teraz to dla mnie
pestka. Gry uczyłem się także od taty, który gra w szachy już od dawna. W szachach podoba
mi się to, że trzeba być skupionym i myśleć. Ta gra jest ciekawa i rozwija umysł.
Czytaliśmy o Twoich sukcesach na szkolnej stronie internetowej. Czy ostatnio brałeś
udział w jakimś turnieju i moglibyśmy coś dodać do Twojej listy sukcesów?
Już dużo razy brałem udział w różnych turniejach szachowych. Mam dwa medale i pięć
pucharów. Jednak w ostatnich dniach nie byłem na żadnych zawodach. Przygotowuję się do
kolejnego turnieju, na który jadę w lutym.
W takim razie – będziemy trzymać kciuki. A o czym myślisz, gdy bierzesz udział
w zawodach?
Myślę, że chcę wygrać. Jestem skupiony na zwycięstwie. Zazwyczaj gram szybko
i podejmuję szybkie decyzje.
Czym jeszcze oprócz szachów się interesujesz? Co lubisz robić w wolnym czasie?
W szkole na lekcjach wychowania fizycznego lubię grać w piłkę nożną. Lubię też czytać
książki i bawić się z siostrami.
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Czy masz jakieś marzenia związane z szachami?
Oczywiście. Chcę być mistrzem świata w grze w szachy.
Czy gra w szachy rozwija jakieś umiejętności? Może pomaga jakoś w nauce?
Gra w szachy pomaga rozwijać umysł i myślenie logiczne. A to na pewno przydaje się
w szkole. Podoba mi się to, że grając, trzeba przewidywać, szybko myśleć, być skupionym.
Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów.
Wywiad przeprowadziły: Hanna Kwiendacz i Paulina Płaszczyńska
###########################################################################

NASZE SUKCESY
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych zawodach i konkursach. Osiągają
tam niemałe sukcesy. Czas pochwalić się naszymi talentami, zwycięstwami
i aktywnością w szkole i poza nią.
Uczeń klasy 2a Franciszek Kwiendacz zdobył III miejsce w XVI Wojewódzkim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w kategorii soliści kl. I-III, organizowanym przez Szkołę Podstawową im.
Jana Pawła II w Wielowsi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
Dnia 10.01.2019r w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku odbył się etap rejonowy XVIII
Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. W konkursie dotyczącym księgi Apokalipsy św. Jana
brało udział 17 najlepszych uczniów ze wszystkich gimnazjów Rybnika i okolic. Nasza
uczennica Kinga Michalik zajęła wysokie 4 miejsce, zaś Dagmara Sławik i Kinga
Kowalczyk uzyskały kolejno 7 i 8 miejsce.
09.01.2019 r. reprezentacja szkoły - dzieci z rocznika 2010, 2009 oraz 2008 - wzięła udział
w Miejskich zawodach Sportowych - Gry i Zabawy. Wszyscy dzielnie walczyli i dali z siebie
wszystko. Ostatecznie drużyna zajęła III miejsce. Skład drużyny: Boduch Wojciech IIb,
Kisiel Natalia IIb, Cybulski Filip IIc, Cybulski Mateusz IIc, Gut Natalia IIc, Kozak
Olivier IIc , Skrobol Zuzanna IIc , Teszner Antoni IIc, Wójcik Wiktoria IIc ,
Złotkowska Natalia IIc , Buchta Jagoda IVa, Bydlińska Jagoda IVa, Kania Milena IVa ,
Kołodziej Bartosz IVa , Poręba Małgorzata IVa , Szlagórska Zuzanna IVa ,
Woszczyńska Lena IV a , Bałoz Laura IVb, Goliasz Igor IVb , Harazim Igor IVb , Król
Konrad IVb , Lepiarczyk Nikodem IVb , Cyganek-Czaplicki Dylan IVb, Skowronek
Bartosz IVb, Wojtysiak Maurycy IVb, Piecha Jessika IVb , Sosnowska Zuzanna IVb ,
Lisiński Jakub Va , Pikulicka Julia Va , Gojny Paweł Vb . Dziękujemy i gratulujemy!
Z okazji Międzynarodowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień w naszej szkole odbył się
konkurs na „Kartkę Życzliwości”. Oto jego wyniki:
I miejsce – Aleksandra Listwoń
II miejsce – Artur Harazim
III miejsce – Milena Królikowska
Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy i gratulujemy chęci niesienia
radości.
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Jak nie nudzić się w ferie?
W ferie będziecie mogli odpocząć od nauki. Jednak nie oznacza to, że macie się
nudzić. Przygotowaliśmy dla Was kilka zadań na ferie. Zapraszamy do zabawy.

KRZYŻÓWKA, którą przygotował Karol Sokołowski z 5a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

21 STYCZNIA TO DZIEŃ …..
Wchodzi po niej kominiarz.
Do jazdy na lodowisku.
Stolica Polski.
… Stoch – nasz wspaniały skoczek narciarski.
Mają je owoce.

POKOLORUJ DZIECI, KTÓRE CIESZĄ SIĘ, BO ZBLIŻAJĄ SIĘ FERIE

ŹRÓDŁO: pixabay.com
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LABIRYNT – znajdź drogę do wyjścia.

ZAGRAJ Z KOLEGĄ LUB
KOLEŻANKĄ W „KÓŁKO
I KRZYŻYK”

Ferie zimowe 11.02 – 24.02.2019 r.
”Sześć do kwadratu” – gazetka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36
im. Czesława Miłosza w Rybniku.
Autorzy tekstów: Martyna Flak, Paulina Płaszczyńska, Hanna Kwiendacz.
Współpraca: Karol Sokołowski (krzyżówka)
rysunki – pixabay.com.pl
Opiekun gazetki: Katarzyna Gumulak.
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 36 im. Czesława
Miłosza w Rybniku
ZAPRASZA!
v

Jeśli chcesz uczyć się w szkole przyjaznej wszystkim uczniom,
bezpiecznej, nowoczesnej, świetnie wyposażonej – zapraszamy
do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36
im. Czesława Miłosza w Rybniku.
Organizujemy:
 kształcenie w klasach integracyjnych , sportowych (kl. V,
VI) i dwujęzycznych (kl. VII)
 naukę w systemie jednozmianowym
 liczne zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań
 wycieczki edukacyjne, konkursy, zawody sportowe itd.
Realizujemy projekt „O krok dalej” oraz projekt „We are
All different but we all smile in the same way”,
dofinansowane z Funduszy Europejskich Erasmus+

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku
ul. Sztolniowa 29b
44-251 Rybnik
www.sp36.miastorybnik.pl tel. 032 4218228
Zainteresuj się rekrutacją już dziś! Zadzwoń!
Odwiedź naszą stronę!
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