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Pierwsze wyzwanie filmowe, pierwszy konkurs

i pierwsze miejsce!

Laureaci konkursu filmowego na gali.

Taśma
filmowa

     Uczniowie z koła dziennikarskiego reprezentowali szkołę w
Konkursie Filmowy „Chcę żyć bezpiecznie!” zorganizowanym przez
Komendę Miejska Policji w Opolu oraz Fundację PRP-LEGE. Zadaniem
konkursowym było napisanie scenariusza i zrealizowanie produkcji
filmowej dotyczącej bezpieczeństwa. Uczniowie nakręcili film pt. „Kilka
ważnych spraw”        i zdobyli pierwsze miejsce w powiecie opolskim.
     Głównym bohaterem filmu jest Tadek, uczeń kulturalny, grzeczny i
wrażliwy na krzywdę innych. Madzia, jego bliska koleżanka jest nękana
przez kolegów z klasy, w szczególności przez Dąbrowskiego, a koleżanki nie
dają jej spokoju. Bohater staje w obronie dziewczyny pokonując wszelkie
przeciwności losu, poświęcając nawet swoją przyjaźń z najlepszymi
kumplami. Do kogo zwraca się o pomoc? I dlaczego w filmie tak ważną
funkcję pełni zmieniacz czasu?
   Prowadzący galę konkursową policjant, pan Maciej Kędra,
pogratulował zwycięzcom i zaprosił do kolejnej edycji konkursu.
Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, z których część została
przeznaczona na działalność koła dziennikarskiego.

ZAPRASZAMY NA PREMIERĘ FILMU.

Uczniowie z koła dziennikarskiego
wraz z opiekunką p. Magdaleną Swobodzian

Zdj. p. K. Sowa-Stiller

.
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FRAGMENT SCENARIUSZA FILMOWEGO PT.
"KILKA WAŻNYCH SPRAW"

.

SCENA III
Miejsce: biblioteka szkolna

TADEK IDZIE DO BIBLIOTEKI I MÓWI:
TADEK: Dzień dobry pani Joanno.

BIBLIOTEKARKA: Witaj Tadeuszu, a cóż to cię do mnie sprowadza?
TADEK: Mam pewien, dość duży problem. Pomoże mi pani?

BIBLIOTEKARKA: A cóż się stało?
TADEK: Moja przyjaciółka została wyśmiana przez moich kolegów.  Ja

przyznałem, że jest miła i dobra, lecz oni także i mnie odtrącili.
(Przygnębiony)

BIBLIOTEKARKA: Och! Bardzo mi przykro, ale  przynajmniej teraz wiesz, że nie są
prawdziwymi kumplami, prawda? (Tadek przytakuje ze smutkiem). Mniejsza z tym,

mam radę na tę sprawę (Rymuje z celem pocieszenia chłopca)
TADEK: Naprawdę?! A ja myślałem, że nawet Pani nic nie poradzi. (Mówi

wyraźnie pocieszony)
BIBLIOTEKARKA: Proszę, mam nadzieję, że daję ci go we właściwym momencie.

(Wręcza chłopcu magiczny zmieniacz czasu)
TADEK: (PRZYPADKOWO ODWRACA SIĘ TYŁEM DO BIBLIOTEKARKI – OGLĄDA

TALIZMAN) Ale jak ma mi pomóc wisiorek z Harrego Pottera? Halo?... (Tadek odwraca
się znowu, ale pani Joanna znika)

DALEJ MÓWI TADEK: To jest… zmieniacz czasu, ale gdzie pani Joanna?...  o co tutaj
chodzi ? Nic nie rozumiem …Dobra, to przecież nie jest prawdziwy zmieniacz czasu
prawda? Skoro pani Joanna tak po prostu zniknęła, to moim zdaniem wszystko jest

możliwe. No powiedzmy…
TADEK WYCHODZI Z BIBLIOTEKI, A TAM CZEKAJĄ NA NIEGO  CHŁOPCY.

MARIUSZ: Cześć Tadek! Gdzie byłeś tyle czas, bo pomyśleliśmy, że miałbyś ochotę na
małą partyjkę pokera. Mietek ma cukierki na zakłady!

TADEK: Co wy kombinujecie? Przecież nie chcieliście mnie w swojej
paczce? (Wyraźne zdziwienie)

MIETEK: Widzisz Mariusz mówiłem, że jest pokręcony. Chyba Tadek potrzebuje cukru
co?

(To mówiąc wymachuje mu paczką cukierków przed nosem.
Mariusz przytakuje z wyraźną chęcią do walki o coś słodkiego)

TADEK: Chłopaki no może nie teraz, ale pod koniec dnia odbędzie się spotkanie dla
prawdziwych facetów.

MARIUSZ: Ok postaramy się, ależ to będzie spotkanie!  (Puszcza oko do kolegi)
TADEK MACHA IM NA POŻEGNANIE, JUŻ PĘDZĄC W STRONĘ ULUBIONEGO

KĄCIKA MAGDY.
Scenariusz został przygotowany przez uczniów: Oliwię Król i Dawida Wosia. Liczy dziewięć stron. .
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Dawid Woś zajął Łukasz Niżyński - Piotr Duława zdobył

                             Trzech laureatów
          i trzy historie dotyczące naszego regionu

Gala finałowa konkursu

   

24.11.2017r. W Łubniańskim Ośrodku Kultury odbyło
się podsumowanie XXIV Regionalnego Konkursu
Literackiego „Ze Śląskiem na ty”. W tegorocznej edycji
zgłoszono do konkursu blisko 150 prac, wśród których
dostrzeżono prace uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Śl. w Łubnianach.
Laureatami zostali:
- Piotr Duława z kl. III – opiekun pani Sylwia Buchta.
Uczeń napisał pracę pt. „W pośrodku lasa kaplicka
stoła…”,
- Łukasz Niżyński z kl. V – opiekun pani Jolanta
Begińska.
Napisana praca nosi tytuł: „Historia mojej rodziny -
powrót na Śląsk”,
- Dawid Woś kl. VI – opiekun pani Magdalena
Swobodzian i praca pn.: „Jak to moja ołma Klara we
wielołku chlyb piekła”.

                          Wszystkim laureatom, opiekunom
                         i rodzicom serdecznie gratulujemy!

II miejsce. wyróżnienie. II miejsce.

"Ze Śląskiem na ty".
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   Ło piecyniu chleba w dóma ,we wielołku to juz mozno chtoś kiedyś pisoł, ale joł
musam to zrobić jescy rołs, bo chto jak chto, ale moja Ołma Klara wiy ło tym richtich 
wszysko i joł wóm tera to napisa, zeby sie  tym sfami podzielić.
  Ołma Klara urodziyła sie 14 sierpnia 1937 roku na Kosowcach, pochodzi ze jednego
ze nołstarsych kosowskych rodów łod Sowów.mRołs na wiecór,  jak zejch nie chcioł
jejść wiecerzi  (a to mi sie doś cansto zdążało, bo jak to Ołma gołdoł to joł je trocha
lichy jedzołsz) i zech wymyśloł, co by to na tyn chlyb połozyć... Ołma pejdziała:
- Wiys synecku, jak joł była takoł modoł jak ty, to my takych problejmów nie miejli, bo
my byli radzi jak my tyn chlebołsek w dóma mieli. A zeby go miejć to my sie przi  niym
nołprzód  musiejli narobić, bo my do sklepu pó niego nie śli, yno sami  go
piekli.Zacóno sie na jejsiyń,  jak juz kartołfle były wykopane, to na tym polu bół dobry
plac na łozime zyto i tam my jy siołli. Jak przisło lato to  trza je było zezniwować, ale
nie kómbajnym, yno bindrym. To była takoł masina co yno siekła zboze , trza było za
niom iś i ryncnie snopy wiónzać,  powrósłym tez ze zbozoł zrobiunym.
Potyn my te snopki ukłołdali we śtałki i nareście sfoziyli do stodoły.
  We sierpniu jak juz wiynksość gospodołrzi we wsi, miała zboze zezniwowane, to
przisoł cas na mócynie. Przijyzdzoł ze Jyłowej  Ciurlok ze dreśmasinóm, stołwioł jóm
na dwórku, abo we stodole jak było w niyj doś placu i my móciyli.
 

   Zeby na tej masinie nadónzyć z tym wciepowaniym zyta, potyn zaś  łodbiyrac ta
wymócónoł słoma i wiónzać powrósłem we snopki, to trza było miejć przinołmniyj 
dziejśiyńciu  ludzi, to jedna familijoł pumołgała drugej,
wsyscy sie musiejli narobić, ale my wymóciyli.
  Jak ziołrka zyta były w miechach, to juz yno trza było jy zawiyjść do młóna.
Zarołs po wojnie to my jejździyli do młóna na Mańcołk do Pietrzołka, bo łón fajnoł
mónka meloł i nie wichłoł. Na ja, jejździyli to trocha za kans pejdziane,
bo my śli tam piechty,  z miechym zyta na tołcce, a tam i pu dnia nierołs my zmudziyli
we kolejce, az my prziśli dran.
   Jak juz zejchsie wydała za twojygo Ołpa Jana Koziol w lutym 1969 roku,
to juz potyn było trocha lepyj, bo zyto do młóna to juz furóm nóm woziół Duda.  Zawse
zarols po zniwach nasuli my z Ołpóm tak ze śtyry cetnary (to je  śtyry miechy po 50
kila)  zyta, a z tego było potyn 120 kila mónki i tak kole 80 kila łosypki (to sóm po
polsku otręby). 

Autor: Dawid Woś

Fragment pracy laureata Regionalnego Konkursu
Literackiego pt. "Ze Śląskiem na ty".

Temat: Jak to moja ołma Klara we wielołku chlyb
piekła...
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Znamy już wyniki drugiej edycji konkursu
pt. „Tysiąc powodów by czytać”.
Wprawdzie nie znaleźliśmy się w

dziesiątce zwycięskich szkół, ale dzięki
głosowaniu zdobyliśmy ponad 300

głosów. W nagrodę otrzymujemy voucher
na fotoksiążkę w EmpikFoto. Wspólnie
zastanowimy się, jakie zdjęcie szkolne
zostaną w niej zamieszczone. Konkurs

został zrealizowany przez p. Bożenę
Morawską-Jednoróg oraz p. Magdalenę

Swobodzian. Pracę konkursową
zrealizowali uczniowie z koła

dziennikarskiego.
Wyniki konkursu:

http://www.empik.com/biblioteki/wyniki-
glosowania

źródła:

Okładka do baśni pt. "Kopciuszek" - praca konkursowa.

Konkurs Fotograficzny Empiku
pt. "Tysiąc powodów by czytać"

www.empik.com/biblioteki

Zdj. uczennica Wanessa Sowa

http://www.empik.com/biblioteki/wyniki-glosowania
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   Dyskusyjny Klub Edukacyjny to część ogólnopolskiej kampanii pn. Ja czytam!Ja
oglądam! z Wydawnictwem Pedagogicznym Operon. Akcja polega na propagowaniu
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Ma na celu zachęcenie uczniów do sięgnięcia
po książkę inną niż lektura. Z założenia, spotkania mają przebiegać w miłej
atmosferze,        a w sali ma się unosić aromat gorącej czekolady, którą dzieci
uwielbiają, i z którą właśnie ma im się kojarzyć czytanie.
    W naszej szkole odbyły się już trzy takie spotkania czytelnicze. Uczniowie z kl. VI
z zaangażowaniem czytali fragmenty powieści pt. Diupa Ewy Nowak oraz rozdziały
z reportażu podróżniczego Marka Kamińskiego pt. Marek – chłopak, który miał
marzenia. Młodzież czytała, popijała gorącą czekoladę, dyskutowała i brała udział
w warsztatach dotyczących tematu: Nie ważne gdzie, ważne z kim.
   Lekcje przeprowadziła pani Magdalena Swobodzian. Zapraszamy chętnych
uczniów na kolejne spotkanie, które odbędzie się już w lutym.
                                                                                                 Redaktor naczelna 
                                                                                            "Łubniańskiej prasówki"

DYSKUSYJNY KLUB EDUKACYJNY 
W NASZEJ SZKOLE 

Uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Zdj. p. M. Swobodzian
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