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NOWE ŹRÓDŁO ENERGII
Rozdział 1.

16. lipca 2018 r.

     
     Przy ulicy Leśnej znajduje się niewielki, błękitny dom. W tym budynku mieszka
pewien chłopiec o imieniu Dawid. Ten chłopiec od kilkunastu dni pracuje nad pewnym
urządzeniem, które sam opracował. Oto kilka słów z jego notesu:
     Od kilku dni pracuję nad pewnym urządzeniem, jest to opracowany przeze mnie
generator energii, właśnie zamontowałem w nim nowe źródło energii, które
stworzyłem z dwóch baterii, kilku kabli i co najważniejsze małego akumulatora, jednak
jest on lekko uszkodzony i jak go znalazłem, miał na sobie jakiś dziwny zielonkawy
płyn. Chodziłem po wysypiskach, zbierałem różne kable i obwody. I tak siedzę sobie
jakiś czas przy moim biurku…
     Dom był niewielki, a pokój Dawida był w kształcie kwadratu; łóżko, biurko, krzesło,
mała szafa i duże okno. Dawid siedzi właśnie przy biurku i łączy kable tak, aby ,,nowe
źródło energii’’ było w pełni połączone z całą resztą.
Tyle razy Ci powtarzałem, żebyś wziął się za coś ambitniejszego… - mówi jego ociec
zaglądając do pokoju. Mężczyzna ten jest niezbyt wysoki, trochę otyły i oczywiście ma
imię po pradziadku, czyli Janusz.
- Zacznij się wreszcie uczyć i nie grzeb ciągle w tym złomie – powtarzał.
     Chłopiec nie zważa na te wszystkie zaczepki ojca i dalej majstruje przy urządzeniu.
Po chwili spojrzał na zegarek i była godzina 20:30, więc pobiegł na dół do kuchni,
zrobił sobie tosta, zjadł go szybko i wrócił do pokoju. Przypomniało mu się, że chciał
zamontować tam jeszcze pewien przełącznik, więc ponownie usiadł przy biurku i
siedział tam do godziny 21:00. W końcu, zmęczony pracą położył się spać.
     W nocy obudziło go jakieś bardzo dziwne brzęczenie. Gdy wstał, zobaczył, że jego
generator wydawał te odgłosy, a otwór znajdujący się w urządzeniu emituje dziwne
czerwone światło. Dawid wahał się chwilę, ale zaraz włożył rękę do otworu, w którym
znajdowało się ,,nowe źródło energii’’ (wiedział, że to nie jest zbyt dobre zachowanie).
Nagle poczuł piekielny ból, jakby ktoś zaczął ściskać jego rękę prasą hydrauliczną.
Jego dłoń była cała czerwona, wyglądała niemal jakby… płonęła! Ciąg dalszy
nastąpi...

Dawid Woś z kl. VI

. .
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Z czym mi się kojarzy pomaganie?

źródło:

     Pomaganie kojarzy mi się z ratowaniem kogoś w trudnych
sytuacjach, a w szczególności osób starszych.

Mam w rodzinie babcię Helgę, której już niejednokrotnie
pomagałam. Moja babcia jest miła, koleżeńska i wyrozumiała. Mogę
z nią porozmawiać o ważnych sprawach. Z przyjemnością służę jej

pomocą.
     Pewnego deszczowego popołudnia, w piątek, gdy wracałam ze

szkoły, zobaczyłam moją babcię z pełnymi torbami zakupów, wręcz
produkty wysypywały się z reklamówek. Wiedziałam, że babcia nie

ma już siły na dalszą drogę. Bez wahania pozbierałam zgubione
rzeczy i wzięłam dwie siatki w swoje ręce. Tak razem doszłyśmy do
jej domu. Babcia była mi niezmiernie wdzięczna. Te podziękowania

pamiętam do dziś.
     Moim zdaniem właśnie na tym polega pomaganie innym.

                                                                                                                           
                                                                    Wiktoria Nowak z kl. IIIb

https://www.superkid.pl/kolorowanki-dzien-babci-i-dziadka
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ADOPCJA PSA. CO ZROBIĆ?

   Jak wygląda proces adopcji?
 Dzisiaj schroniska posiadają swoje strony internetowe (w Opolu jest to adres: http://schroniskowopolu.pl
lub konto na Facebooku (https://www.facebook.com/schroniskoopole/). Możemy na nich sprawdzić, jakie
zwierzęta czekają na adopcję. Często jest to kilka zdjęć i opis. Pracownicy schroniska starają się, jak
najlepiej zaprezentować pieski, tak by przyszły właściciel mógł wybrać odpowiedniego towarzysza dla
siebie. Jeśli jesteśmy wstępnie zdecydowani, to możemy odwiedzić schronisko zabierając ze sobą smycz,
obrożę lub klatkę transportową. Po spotkaniu z psem, możemy zabrać go na krótki spacer. Jeśli jesteśmy
zdecydowani, to należy dokonać pewnych formalności: wnieść opłatę ok: 30-40 zł i podpisać umowę, w
której oświadczamy, że będziemy się należycie troszczyć o pupila, czyli odpowiednio karmić, wychodzić
na spacery 2-3 razy dziennie, a w razie gdy zachoruje, to zapewnimy mu opiekę weterynaryjną oraz
szczepienia okresowe. W umowie jest też mowa o nietrzymaniu psa na uwięzi i niewypuszczaniu psa
poza posesję bez dozoru. Jest tam też taki zapis, który mówi, że jeśli jego właściciel umrze lub nie będzie
mógł dłużej się nim opiekować i odda go innej osobie, to należy poinformować o tym schronisko.
Adoptowany pies ma wszczepiony mikrochip z kodem. Gdy nasz pupil zaginie, ten kod posłuży do
identyfikacji nas, czyli właścicieli psa.
   Po adopcji musimy liczyć się z tym, że piesek będzie potrzebował czasu, by zaaklimatyzować się w
nowym miejscu, poznać otoczenie oraz wszystkich domowników i przyjaciół domu. W przeciągu kilku
tygodni możemy też spodziewać się wizyty pracowników schroniska, którzy będą chcieli zobaczyć, w
jakich warunkach mieszka pies. Gdy jednak pupil z jakichś powodów nie będzie nam odpowiadał, np. nie
będzie chciał współpracować, to możemy go oddać do schroniska w przeciągu 2 tygodni od daty adopcji.
Kiedy ten okres minie, a będziemy zdecydowani go oddać, to wtedy będziemy musieli wnieść stosowną
opłatę. Pamiętajmy, że oddanie psa do schroniska to ostateczność. Taki pies może już nigdy nie chcieć
zaufać człowiekowi. 

Alicja Janta z kl. VI
(źródło: http://schroniskowopolu.pl/)

Mój pupil też jest adoptowany.

Niektórzy z nas zastanawiają się
nad pupilem i więc często

kupują go w hodowli. Zwierzątko
można też zaadoptować. Takie

miejsca są często przepełnione,
więc warto się nad tym

zastanowić. Może takie zwierzę
będzie twoim przyjacielem do

końca życia? .

https://www.facebook.com/schroniskoopole/
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O jeździe na nartach w wakacje? Czemu nie?

https://pl.depositphotos.com/123134468/stock-illustration-boy-and-girl-on-skiing.html

    
    Moją przygodę z nartami zaczęłam mając zaledwie cztery latka. Pojechałam wówczas z rodzicami do
Zieleńca. Umówili mnie oni z panią instruktor na 13:00. Pani nazywała się Kasia. Tłumaczyła mi że, mam jeździć
pługiem, żeby opanować technikę hamowania, czego do końca nie rozumiałam, dlatego ciągle się wywracałam.
Mimo że godzina bardzo szybko minęła, to częściowo zrozumiałam technikę jazdy. Byłam bardzo zmęczona i
poszliśmy z rodzicami na gorącą, aromatyczną czekoladę z cynamonem. Moja mama stwierdziła, że jedna
godzina z instruktorem jazdy na nartach to znacznie za mało.
     W następny weekend pojechaliśmy na Czarną Górę i kolejny raz jeździłam z instruktorem, panem Bartkiem.
Gdy próbowałam jeździć samodzielnie, to nagle znikąd pojawił się jakiś pan, który najechał mi na narty i
wywróciłam się, upadłam na rękę. Pan instruktor myślał, że ręka jest złamana, na szczęście okazało się, że
mam tylko obtłuczenie. Ta sytuacja jednak nie zniechęciła mnie do dalszej nauki.
Po dwóch latach nauki jazdy w Polsce, pojechaliśmy wspólnie z rodziną, na narty do Austrii. Przeżyłam szok,
gdy pierwszy raz wjechaliśmy do góry specjalnym wagonem, który przewoził jednym kursem 180 osób na
wysokość 3000m w miejscowości „Samnau”. To było coś wspaniałego, stać na równi z górami. Widoki
niesamowite, na górze świeciło słońce. Tam też pierwszy raz zjechałam czarną trasą. To najbardziej stromy
stok. Są również łagodne stoki: niebieskie dla początkujących i czerwone dla narciarzy średnio
zaawansowanych. W austriackich górach jest tyle stoków, że jeśli się ktoś pomyli, to można nawet wyjechać w
innej wiosce. Sama też coś takiego przeżyłam, jadąc z moją mamą na torze saneczkowym.                     
Postanowiłyśmy, że pewnego dnia wybierzemy się na sanki. Jest tam tor saneczkowy o długości 16 km.
Wypożyczyłyśmy sanki, wjechałyśmy gondolą do góry i ruszyłyśmy torem w dół. W pewnej chwili mama
zauważyła, że jedziemy w zupełnie innym kierunku. Gdy zjechałyśmy w dół, zobaczyłam, że jesteśmy w innej
miejscowości i w dodatku bez mapy ani telefonu. Miałyśmy totalnego pietra, ale moja mama zna język niemiecki,
więc poprosiła starszą panią, żeby jej objaśniła, jakim autobusem możemy dotrzeć do taty. Na szczęście za
godzinę przyjechał autokar, który nas dowiózł do celu. Do dziś wspominamy tamtą przygodę i przestrzegamy znajomych, aby

mieli mapki ze sobą i wybierali odpowiednie trasy, bo można odjechać nawet o 100 km dalej od miejsca wjazdu.

     I tak oto okazało się, że moja przygoda z nartami trwa już dziewięć lat. Bardzo polubiłam ten sport mimo, że
jest bardzo niebezpieczny.

Wanessa Sowa z kl. VI

.
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Moja wymarzona praca
Opublikowałam już kilka tekstów w gwarze śląskiej.

Oto kolejny z nich. Chciałabym tym razem
opowiedzieć Wam o mojej przyszłej pracy. 

    Moja wymarzonoł robota je florystyka. Robi sie tam bukiety na
ślub, pogrzeb i na inne okazje. Kocham kwiołtki, a najbardziej, jak
sum w moim pokoju. Wtedy zech je w niebie. Kiedy jedziemy z
mamom na zakupy, to joł patrza w syba, a gdy łobejrza napis
KWIACIARNIA zaczynom głośno krzyczec z radości. Goldum
mamie, ze ma sie zatrzymać, ale łuna i tak mnie nie słucha, wienc joł
sie załamuja, bo chca wylyjś z auta i isc do mojej kochanej przyszłej
pracy.
    Mojej mamie podołboł się, jak robia bukiety ze stucnych
kwiołtków, a mi to sprawia frajda. Nie moga sie juz doczekac, kiedy
skoncza szkoła i pójda uczyc sie zawodu.

Angelika Pytel z kl. VI

https://florystycznapasja.pl/bukiety-z-okazji-matki-boskiej-zielnej-by-monika-muracka/ .
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Redakcja Łubniańskiej prasówki

http://www.gromnik.pl/

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018
wszystkim pracownikom szkoły, społeczności

szkolnej, rodzicom oraz osobom współpracującym
z redakcją Łubniańskiej prasówki składamy

serdeczne podziękowania za trud włożony przy
powstawaniu e-gazetki i realizacji innowacji

pedagogicznej pt. Łubniańska prasówka na Junior
Media. 

Życzymy przy tym udanych i bezpiecznych wakacji,
a także niezapomnianych wrażeń z wakacyjnych

podróży. Do zobaczenia we wrześniu;)

.


	ŁUBNIAŃSKA PRASÓWKA
	E-GAZETKA UCZNIÓW Z KOŁA DZIENNIKARSKIEGO

	Nowe
	źródło energii
	s. 2
	Z czym mi się kojarzy pomaganie? s. 3
	O jeździe na nartach w wakacje?  Czemu nie? s. 5

	Adopcja psa. Co zrobić? s. 4
	Moja wymarzona praca (tekst w gwarze śląskiej) s. 6
	Podziękowania s. 7
	NOWE ŹRÓDŁO ENERGII Rozdział 1. 16. lipca 2018 r.
	Przy ulicy Leśnej znajduje się niewielki, błękitny dom. W tym budynku mieszka pewien chłopiec o imieniu Dawid. Ten chłopiec od kilkunastu dni pracuje nad pewnym urządzeniem, które sam opracował. Oto kilka słów z jego notesu:      Od kilku dni pracuję nad pewnym urządzeniem, jest to opracowany przeze mnie generator energii, właśnie zamontowałem w nim nowe źródło energii, które stworzyłem z dwóch baterii, kilku kabli i co najważniejsze małego akumulatora, jednak jest on lekko uszkodzony i jak go znalazłem, miał na sobie jakiś dziwny zielonkawy płyn. Chodziłem po wysypiskach, zbierałem różne kable i obwody. I tak siedzę sobie jakiś czas przy moim biurku…      Dom był niewielki, a pokój Dawida był w kształcie kwadratu; łóżko, biurko, krzesło, mała szafa i duże okno. Dawid siedzi właśnie przy biurku i łączy kable tak, aby ,,nowe źródło energii’’ było w pełni połączone z całą resztą. Tyle razy Ci powtarzałem, żebyś wziął się za coś ambitniejszego… - mówi jego ociec zaglądając do pokoju. Mężczyzna ten jest niezbyt wysoki, trochę otyły i oczywiście ma imię po pradziadku, czyli Janusz. - Zacznij się wreszcie uczyć i nie grzeb ciągle w tym złomie – powtarzał.      Chłopiec nie zważa na te wszystkie zaczepki ojca i dalej majstruje przy urządzeniu. Po chwili spojrzał na zegarek i była godzina 20:30, więc pobiegł na dół do kuchni, zrobił sobie tosta, zjadł go szybko i wrócił do pokoju. Przypomniało mu się, że chciał zamontować tam jeszcze pewien przełącznik, więc ponownie usiadł przy biurku i siedział tam do godziny 21:00. W końcu, zmęczony pracą położył się spać.      W nocy obudziło go jakieś bardzo dziwne brzęczenie. Gdy wstał, zobaczył, że jego generator wydawał te odgłosy, a otwór znajdujący się w urządzeniu emituje dziwne czerwone światło. Dawid wahał się chwilę, ale zaraz włożył rękę do otworu, w którym znajdowało się ,,nowe źródło energii’’ (wiedział, że to nie jest zbyt dobre zachowanie). Nagle poczuł piekielny ból, jakby ktoś zaczął ściskać jego rękę prasą hydrauliczną. Jego dłoń była cała czerwona, wyglądała niemal jakby… płonęła! Ciąg dalszy nastąpi...

	Dawid Woś z kl. VI

	Z czym mi się kojarzy pomaganie?
	Pomaganie kojarzy mi się z ratowaniem kogoś w trudnych sytuacjach, a w szczególności osób starszych. Mam w rodzinie babcię Helgę, której już niejednokrotnie pomagałam. Moja babcia jest miła, koleżeńska i wyrozumiała. Mogę z nią porozmawiać o ważnych sprawach. Z przyjemnością służę jej pomocą.      Pewnego deszczowego popołudnia, w piątek, gdy wracałam ze szkoły, zobaczyłam moją babcię z pełnymi torbami zakupów, wręcz produkty wysypywały się z reklamówek. Wiedziałam, że babcia nie ma już siły na dalszą drogę. Bez wahania pozbierałam zgubione rzeczy i wzięłam dwie siatki w swoje ręce. Tak razem doszłyśmy do jej domu. Babcia była mi niezmiernie wdzięczna. Te podziękowania pamiętam do dziś.      Moim zdaniem właśnie na tym polega pomaganie innym.                                                                                                                                                                                                 Wiktoria Nowak z kl. IIIb

	ADOPCJA PSA. CO ZROBIĆ?
	Jak wygląda proces adopcji?
	Dzisiaj schroniska posiadają swoje strony internetowe (w Opolu jest to adres: http://schroniskowopolu.pl lub konto na Facebooku (https://www.facebook.com/schroniskoopole/). Możemy na nich sprawdzić, jakie zwierzęta czekają na adopcję. Często jest to kilka zdjęć i opis. Pracownicy schroniska starają się, jak najlepiej zaprezentować pieski, tak by przyszły właściciel mógł wybrać odpowiedniego towarzysza dla siebie. Jeśli jesteśmy wstępnie zdecydowani, to możemy odwiedzić schronisko zabierając ze sobą smycz, obrożę lub klatkę transportową. Po spotkaniu z psem, możemy zabrać go na krótki spacer. Jeśli jesteśmy zdecydowani, to należy dokonać pewnych formalności: wnieść opłatę ok: 30-40 zł i podpisać umowę, w której oświadczamy, że będziemy się należycie troszczyć o pupila, czyli odpowiednio karmić, wychodzić na spacery 2-3 razy dziennie, a w razie gdy zachoruje, to zapewnimy mu opiekę weterynaryjną oraz szczepienia okresowe. W umowie jest też mowa o nietrzymaniu psa na uwięzi i niewypuszczaniu psa poza posesję bez dozoru. Jest tam też taki zapis, który mówi, że jeśli jego właściciel umrze lub nie będzie mógł dłużej się nim opiekować i odda go innej osobie, to należy poinformować o tym schronisko. Adoptowany pies ma wszczepiony mikrochip z kodem. Gdy nasz pupil zaginie, ten kod posłuży do identyfikacji nas, czyli właścicieli psa.    Po adopcji musimy liczyć się z tym, że piesek będzie potrzebował czasu, by zaaklimatyzować się w nowym miejscu, poznać otoczenie oraz wszystkich domowników i przyjaciół domu. W przeciągu kilku tygodni możemy też spodziewać się wizyty pracowników schroniska, którzy będą chcieli zobaczyć, w jakich warunkach mieszka pies. Gdy jednak pupil z jakichś powodów nie będzie nam odpowiadał, np. nie będzie chciał współpracować, to możemy go oddać do schroniska w przeciągu 2 tygodni od daty adopcji. Kiedy ten okres minie, a będziemy zdecydowani go oddać, to wtedy będziemy musieli wnieść stosowną opłatę. Pamiętajmy, że oddanie psa do schroniska to ostateczność. Taki pies może już nigdy nie chcieć zaufać człowiekowi.
	Alicja Janta z kl. VI
	(źródło: http://schroniskowopolu.pl/)

	Niektórzy z nas zastanawiają się nad pupilem i więc często kupują go w hodowli. Zwierzątko można też zaadoptować. Takie miejsca są często przepełnione, więc warto się nad tym zastanowić. Może takie zwierzę będzie twoim przyjacielem do końca życia?
	Wanessa Sowa z kl. VI


	O jeździe na nartach w wakacje? Czemu nie?
	Moja wymarzonoł robota je florystyka. Robi sie tam bukiety na ślub, pogrzeb i na inne okazje. Kocham kwiołtki, a najbardziej, jak sum w moim pokoju. Wtedy zech je w niebie. Kiedy jedziemy z mamom na zakupy, to joł patrza w syba, a gdy łobejrza napis KWIACIARNIA zaczynom głośno krzyczec z radości. Goldum mamie, ze ma sie zatrzymać, ale łuna i tak mnie nie słucha, wienc joł sie załamuja, bo chca wylyjś z auta i isc do mojej kochanej przyszłej pracy.     Mojej mamie podołboł się, jak robia bukiety ze stucnych kwiołtków, a mi to sprawia frajda. Nie moga sie juz doczekac, kiedy skoncza szkoła i pójda uczyc sie zawodu.
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