
SzósTeczka
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Macieja Rataja
Staroprzygodzka 112
63-400, Ostrów Wielkopolski

Numer 1 11/17

Szkoła mocna zgodą -
mediacje rówieśnicze

Wywiad z Panią Magdą -
bibliotekarką

Minecraft - gra, która
przyciąga jak magnes...

Na sportowo

Gra, w której
tworzymy nową
rzeczywistość.
Wszystko dzieli
się na tabele i
nie wiem w jaki
sposób to
przeskoczyć

Pani Magda
pracuje w naszej
szkole od
niedawna, ale już
teraz czuje się tu
jak w domu! 

1. Co to są
mediacje i z
czym się je
je?;) Sonda
- jak często
się kłócisz?
Niestety ten
tekst w
ogóle mnie
nie słucha i
dzieli się jak
chce.

1. Musimy
jakoś to
przeskoczyć
:) 

.

Ciekawostki, które zainteresują wszystkich
fanów sportu!
Na sportowo 

Są liczby dodatnie, 

ujemne, naturalne, 

całkowite... A ta liczba

 jest... doskonała!
I
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Nieprawda! Prawda! On kłamie! To
wcale tak nie było! To jej wina! Już
nigdy nie będziemy przyjaciółkami!
Z nim nie da się grać w piłkę!
Znasz to? Mówisz tak czasami?
Według sondy przeprowadzonej
przez naszą redakcję co piąty
uczeń klas 4 -6 kłóci się
codziennie, a przynajmniej raz w
tygodniu zdarza się to prawie
połowie z nas. Jak myślisz,
dlaczego tak się dzieje?

Powodów jest wiele. Czasami nie są one nawet związane bezpośrednio z osobą, z którą się
pokłóciliśmy. Bywa, że wstaliśmy lewą nogą, ktoś nas rano zdenerwował, albo dostaliśmy złą
ocenę ze sprawdzianu. Na przerwie poszturchanie nas przypadkiem kolega, albo zobaczymy,
że nasza przyjaciółka rozmawia z kimś innym. Nasze emocje lubią płatać nam figle. Myślimy:
„zrobił to specjalnie, nie lubi mnie”, albo „na pewno mnie obgadują”…. Stąd już o krok do
kłótni…
Wiele nieporozumień jesteśmy w stanie rozwiązać sami, rozmawiając ze sobą. Ale co jeśli
kolega czy koleżanka nie chcą rozmawiać, albo jeśli kłócicie się od tak dawna, że nie
pamiętacie nawet o co poszło? A może sytuacja jest dla was na tyle trudna, ze boicie się
prosić o pomoc? Możecie przyjść z waszym problemem do mediatorów. Są to uczniowie
naszej szkoły, wasi koledzy i koleżanki, którzy zorganizują czas i miejsce, w którym będziecie
mogli spokojnie porozmawiać. Nie rozwiążą oni za was konfliktu, ale pomogą wam znaleźć
rozwiązanie trudnej sytuacji. Nie staną po żadnej ze stron. A na dodatek całą rozmowę
zachowają w tajemnicy. Same korzyści, nieprawdaż!? 
Poznajcie naszych mediatorów! Możecie się do nich zgłaszać bezpośrednio lub wrzucić
prośbę o pomoc do skrzynki mediacyjnej. Zapraszamy!                                                                   
(A.B.)
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Natalia, 4a Stanisław, 4a Kaja, 4b Amelia, 4b Kinga, 4c Zuzia, 4c

Olek, 4d Marcin, 4d Boguś, 5a Kamila, 5a Liliana, 5a Marta, 5b

Amelia, 5b Natalia, 5b Asia, 5b Alicja, 6a Laura, 6a Iga, 6b

Marek, 6b Agata, 6b Oliwia, 6b Magda, 6b Klaudia, 6b Natalia, 6c
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Wywiad z panią Magdaleną Knappe!

p. Magdalena Knappe

Wiktoria Kasałka: Czy nasza
szkoła jest pierwszą, w której
Pani pracuje i co się Pani u nas
podoba?

Magdalena Knappe: Nie, jest
już którąś z kolei, dużo ich było
po drodze, więc musiałabym
się długo zastanawiać, ale
pracuje mi się tutaj bardzo
dobrze, jak nigdy wcześniej.

W.K.: Kim chciała pani zostać kiedy była pani małą dziewczynką i czy myślała już
Pani wtedy o tym, żaby zostać bibliotekarką?
M.K.: Kiedy byłam mała chciałam być baletnicą, a o zostaniu bibliotekarką
pomyślałam dopiero na studiach pedagogicznych. Chciałam pracować z dziećmi,
dlatego przyszło mi do głowy że to może być szkolna biblioteka.
 W.K.: Co jest najtrudniejsze w Pani pracy, a co sprawia pani największą radość?
M.K.: Radość sprawia mi kiedy widzę, że dzieci czytają, wypożyczają, są
uśmiechnięte. A kłopotów chyba nie mam.
W.K.: Co najchętniej pani robi w wolnym czasie?
M.K.: Bawię się z moimi synami, spędzam z nimi czas.
W.K.: A jakie są Pani ulubione filmy albo książki?
M.K.: Ulubionej książki nie mam, ale lubię tematykę wojenną, szczególnie książki
mówiące o holokauście. Oglądać najbardziej lubię  thrillery i filmy psychologiczne,
zwłaszcza polskie.
W.K.: Czy lubi pani zwierzęta i czy ma Pani jakieś w domu?
M.K.: Lubię zwierzęta. Miałam nawet pieska, maltańczyka, który nazywał się Bolek.
W.K.: Dziękuję za rozmowę.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 03/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SzósTeczka

Ta liczba jest po prostu doskonała!

Weronika jest świetną
uczennicą. Bardzo lubi
matematykę, dlatego
przygotowała dla
czytelników
matematyczną
ciekawostkę!                   
  A czy wiedzieliście o
tym, że liczby potrafią
się ze sobą przyjaźnić?
Zapytajcie o to na lekcji!

Wiadomo, że każdy uczeń lubi dostawać szóstki.
Ale liczba  sześć jest doskonała nie tylko
jako ocena.
Liczbą doskonałą jest dlatego, że jest ona równa sumie
wszystkich swoich dzielników mniejszych od
niej samej.
Liczby doskonałe zostały wynalezione przez
pitagorejczyków.
Liczbą doskonałą jest również 28, 496 i 8123.
 np. 28=1+2+4+7+14.

Teraz będziecie mogli pochwalić się tym, że wiecie  czym jest
liczba doskonała :D.

(W.R.)
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Przeczytajcie co o popularnej grze komputerowej MINECRAFT pisze
Staś z klasy 4a.

To gra komputerowa o otwartym świecie, stworzona przez Markusa
Perssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala
graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo
generowanym świecie gry.Gracz może atakować napotkane istoty,
zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty. Minecraft rozwija również
zmysł twórczo - architektoniczny. Można budować piękne domy,wielkie
budynki,niezwyciężone twierdze i wiele, wiele więcej, a oto kilka
przykładowych prac graczy.

(S.W.)
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NAJSZYBSZY ROBOT CZTERONOŻNY WILDCAT

WildCat  to w tej chwili najszybszy robot czteronożny na świecie. Został stworzony przez
firmę Boston Dynamics. Jego wysokość wynosi 1,17m, a jego waga to 154kg. Silnik WildCat
działa na metanol, czyli substancję, która jest silnie trująca dla człowieka lecz bardzo dobrze
nadaje się do silnika takiego robota. WildCat rozwija prędkość, która dochodzi do 32km/h.
Robot używa galopującego chodu, jak pies czy koń i pochyla się na zmianę w obie strony,
aby utrzymać przyczepność i równowagę. Według mnie ten robot jest naprawdę fantastyczny
i ciekaw jestem do jakich celów będzie wykorzystywany. 

(S.W.)
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Football News #1

Ciekawy mecz
w Lidze Mistrzów

Straszna kontuzja
Neymara JR

W następnym
numerze!

Naingolan  stracił
zęby

W niedzielę PSG podejmowało u
siebie drużynę Marsilia. PSG wygrało
3-0, jednak Neymar musiał zejść z
boiska po kontuzji. Po meczu lekarze
stwierdzili że Neymar ma skręconą
kostkę. (C.W.)

W meczu AS Romy Naingolan
walczył z zawodnikiem przeciwników,
na skutek  tego stracił sporo swojego
uzębienia.

(C.W.)

13 lutego odbył się mecz 1/8 finału
Ligi Mistrzów. Mierzyły się Totenham
vs Juventus. Mecz zakończył się
wynikiem 2-2. Juventus szybko zyskał
przewagę. Dwie bramki zdobył
Gonzalo Higuain . Juventus miał
okazję na lepszy wynik, lecz Gonzalo
Higuain  chybił z rzutu karnego.
Totenham był natomiast lepszy w
drugiej połowie i zdobył dwie bramki.

(C.W.)

Kolejny Polak 
w Premier League

Jarosław Jach przechodzi z Zagłębia
Lubin do Crystal Palace. Czas pokaże
czy zawodnik zaklimatyzuje się w
Premier League.

(C.W.)

Gazetkę przygotowali: 
Anna Berkowska - redaktor naczelny, Marta Mieszała - zastępca redaktora
naczelnego. 
Redaktorzy: Wiktoria Kasałka, Weronika Rychlewska, Cyprian Welcer,
Stanisław Wójtowicz.

Chcesz lepiej poznać finalistów TALENTÓW
SZÓSTKI 2018?
A może chcesz się dowiedzieć czym zajmuje się
tegoroczny UCZEŃ Z PASJĄ? 
Już wkrótce ukaże się wydanie specjalne naszej
gazetki, w całości poświęcone bohaterom
tegorocznego Święta Szkoły! 
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