
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

PSP im. Powstańców Śl.
ul. Opolska 51
46-024, Łubniany

Numer 5 04/21

Łubniańska
Prasówka

.

INNOWACJA PT. "UCZEŃ Z PASJĄ" TO KOLEJNY WSPANIAŁY POMYSŁ NASZEJ PANI PSYCHOLOG
PANI BEATY GĘDŹBY-KACZMAREK. PROJEKT PRZYBLIŻA NAM SYLWETKI UCZNIÓW, KTÓRZY

MAJĄ SWOJE ZAINTERESOWANIA, ALE Z RÓZNYCH PRZYCZYN NIE CHCĄ O NICH MÓWIĆ. DZIĘKI
ZAANGAŻOWANIU PANI BEATY, ZABRALI GŁOS. PIERWSZEGO WYWIADU UDZIELIŁ NAM OLIVER

MATYSZOK - UCZEŃ KLASY 7B, A WYWIAD PRZEPROWADZIŁ NASZ DZIENNIKARZ XAVIER MOCZKO.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ WYWIADU.

W TYM NUMERZE JESZCZE:

- RECENZJA KSIĄŻKI "PŁONĄCY MOST",
- MEMY O ZDALNYM NAUCZANIU ZAPROJEKTOWANE SAMODZIELNIE PRZEZ DZIENNIKARZY,

- ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W GMINIE ŁUBNIANY.

                                                                                                                     ZACHĘCAMY DO LEKTURY!
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Drodzy i kochani Uczniowie!
Wiem, że wszyscy jesteście wspaniali i wyjątkowi. Wiem, że macie mnóstwo pasji, zainteresowań, hobby i
talentów. Wiem też, że wśród Was są tacy, którzy w to nie wierzą lub jeszcze tego nie odkryli, dlatego bardzo
chciałabym zachęcić Was do poszukiwania pasji oraz odnajdywania i rozwijania w sobie ukrytych talentów. W
tym celu chciałabym rozpocząć cykl, w którym będę mogła przedstawić Wam wybranych wyjątkowych,
zdolnych i utalentowanych uczniów naszej szkoły, którzy poza nauką mają swoje zainteresowania i pasje i
takich, którzy odkryli już w sobie jakiś talent. Mam nadzieję, że dzięki temu i Wy odważycie się podzielić z
innymi tym, co Was interesuje, fascynuje, ciekawi i zajmuje w wolnym czasie, do czego bardzo serdecznie Was
namawiam. Możecie zgłaszać mi np. poprzez czat w aplikacji Microsoft Teams lub poprzez wiadomości w e-
dzienniku chęć Waszego udziału w innowacyjnym projekcie „Uczeń z Pasją”i pochwalić się nie tylko przede
mną, ale też przed całą szkołą tym, co potraficie, kochacie, lubicie robić i jakie macie hobby, zainteresowania i
pasje.
Na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce „INNE”, a także w naszej gazetce szkolnej prowadzonej
przezdziennikarzy z Koła Dziennikarskiego pod opieką Pani Magdaleny Swobodzian będą zamieszczane opisy
wraz z wywiadami i zdjęciami naszych bohaterów – Uczniów z Pasją. 
Pierwszym takim uczniem, którego chciałabym Wam przedstawić jest Oliver Matyschok z klasy VII b. Poniżej
znajdziecie krótką charakterystykę Olivera i jego zainteresowańoraz wywiad przeprowadzony z nim przez
naszego dziennikarza – Xaviera Moczko z klasy V. Zamieszczone zostaną także zdjęcia Olivera i jego prac
oraz zdjęcia zrobione podczas przeprowadzanego z nim przez Xaviera wywiadu.
Pozdrawiam Was serdecznie – Wasza pani psycholog – Beata Gędźba – Kaczmarek 
UCZEŃ Z PASJĄ – OLIVER MATYSCHOK 
Oliver Matyschok  jest uczniem klasy VII b Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w
Łubnianach. Jego pasją jest malowanie i rysowanie map w dużym formacie (kartki formatu A1 lub A0) oraz
projektowanie dróg. Posiada nietypową wiedzę na temat budowy dróg nie tylko wojewódzkich czy krajowych,
ale także zagranicznych. Jego zainteresowania wiążą się również  z nawigacją. Oliver z pamięci potrafi
odtworzyć wybrane drogi krajowe i zagraniczne, ich numery, węzły, parkingi, stacje benzynowe czy przejścia
graniczne oraz miasta i państwa, przez które przebiegają te drogi. Potrafi również rozpoznawać miejscowości,
województwa i państwa, z których pochodzą pojazdy po ich numerach rejestracji. Nastolatek kolekcjonuje plany
miast oraz mapy drogowe i turystyczne.
Uczeń marzy o tym, by w przyszłości zostać architektem. Jego zainteresowanie kartograficzne rozwija się od
ponad trzech lat. Pierwszą stworzoną przez niego mapą była wymyślona mapa Chorwacji. Potem uczeń
odwzorował już tę prawdziwą mapę tego kraju i od tego rozpoczęła się jego przygoda  z rysowaniem map, która
trwa do dzisiejszego dnia.
Oliver jest bardzo dobrym uczniem. Od czwartej klasy co roku otrzymuje świadectwo  z wyróżnieniem. W III i VI
klasie otrzymał nagrodę Dyrektora Szkoły, a w VI klasie dodatkowo jeszcze Stypendium Naukowe. Lubi szkołę i
lubi się uczyć i nikogo zapewne nie zdziwi fakt, że jego ulubionym przedmiotem jest geografia. Oliver planuje
pisać egzamin z geografii na zakończenie ósmej klasy w przyszłym roku.
Warto również dodać, że Oliver oprócz opisanych wyżej zainteresowań posiada także zdolności sportowe.
Może poszczycić się najwyższą ilością punktów w klasie, a nawet w całej szkolew kategorii najlepszy
sportowiec. Szybko biega, bierze udział w zawodach sportowych w biegach w różnych miejscowościach
Opolszczyzny. Trenuje koszykówkę w klubie AZS Opole, gdzie szlifuje swoje zdolności koszykarskie. Trenuje
także karate. W tej dziedzinie odnosił liczne sukcesy, między innymi walczył na mistrzostwach Polski,
trzykrotnie był mistrzem Opolszczyzny w poszczególnych kategoriach karate, zdobywał też tytuły
wicemistrzowskie w karate w Opolu i na Opolszczyźnie. 

Poniżej zamieszczamy wywiad z Oliverem
przeprowadzony przez dziennikarza koła

dziennikarskiego – Xaviera Moczko z klasy V.
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Wywiad z 17 marca, godz. 14.30,sala nr 16 w PSP im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
XAVIER MOCZKO: CZEŚĆ OLIVER, jestem dziennikarzem z "Łubniańskiej prasówki". CHCIAŁEM
CI ZADAĆ KILKA PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z TWOJĄ PASJĄ. Z TEGO CO WIEM, TO JEST TO OGÓLNIE
POJĘTA KARTOGRAFIA. Możesz wyjaśnić czytelnikom to pojęcie?
OLIVER MATYSCHOK: Cześć Xavier. Kartografia zajmuje się nie tylko sporządzaniem map, ale również
gromadzeniem na tych mapach różnych informacji wiedzy z zakresu gospodarki, statystyki, turystyki. 
XAVIER MOCZKO: Kto cię tym zainspirował?
OLIVER MATYSCHOK: Wszystko zaczęło się od tego, że mając pięć lat dostałem
grę komputerową ‘’Euro Truck’’, w której chodzi o to, że jeżdżąc tirem po Polsce i po Europie miałem dostarczyć
ładunki do firmy. Tak poznałem różne kraje i autostrady. Z czasem dostawałem nową wersje tej gry i teraz mogę
jeździć po dwudziestu czterech krajach. Jeżdżąc w grze zauważyłem, że niektóre kraje mają bardzo rozwiniętą
sieć autostrad. Zacząłem wtedy myśleć, jak można by było zmienić sieć autostrad w Polsce, aby szybciej
dojechać do celu. Tak zacząłem malować mapy Polski i innych krajów tworząc ich własne projekty, jak również
przerysowywać mapy z atlasów i map turystycznych, co wciąż sprawia mi wielką frajdę. 
XAVIER MOCZKO: Jakie mapy już znasz?
OLIVER MATYSCHOK: W swojej kolekcji mam już różne mapy wiszące na ścianie, atlasy, mapy drogowe,
bardzo dużo map turystycznych z różnych krajów, a do tego ciągle powiększam kolekcję swoich map. Jadąc w
miejsce, w którym jeszcze nie byłem zawsze przywożę sobie mapę na pamiątkę.
XAVIER MOCZKO: Ile czasu zajmuje ci nauczenie się i opanowanie danej mapy?
OLIVER MATYSCHOK: Na dzień dzisiejszy opanowanie mapy zajmuje mi małą ilość czasu. Narysowałem już
bardzo dużo map, na początku były malowane na małych kartkach z bloku a później zacząłem te kartki sklejać,
aby bardziej przypominały mapę drogową. Wtedy rodzice zaczęli kupować mi specjalne bloki, na których teraz
maluję.
XAVIER MOCZKO: Wiem, że też je rysujesz. Co potem z nimi robisz? Zbierasz? Pokazujesz rodzinie?
OLIVER MATYSCHOK: Ciekawsze mapy zostawiam sobie i pokazuje rodzinie i znajomym. 
XAVIER MOCZKO: Kiedy masz czas na realizowanie swojej pasji? Przecież mamy tyle nauki.
OLIVER MATYSCHOK: Kiedy tylko skończę odrabiać lekcje lubię usiąść do malowania map lub wyjść na dwór
pograć w kosza. To mi sprawia przyjemność.
XAVIER MOCZKO:A od kiedy interesujesz się kartografią?
OLIVER MATYSCHOK: Kartografią interesuję się od 4 lat.
XAVIER MOCZKO: Rysując takie mapy pewnie trzeba się wykazać cierpliwością
i precyzyjnością. Wyjaśnij, dlaczego?
OLIVER MATYSCHOK: Tak, zdecydowanie trzeba wykazać się cierpliwością i precyzją, ponieważ są tam
bardzo małe elementy, które muszą być dobrze odwzorowane, aby odzwierciedlały rzeczywistość.
XAVIER MOCZKO: Czy chcesz w przyszłości połączyć swoją pasję z pracą zawodową?
OLIVER MATYSCHOK: Zdecydowanie tak, chciałbym w przyszłości zostać architektem dróg oraz autostrad. 
XAVIER MOCZKO: Możesz opowiedzieć, jak wygląda Twój wyjazd z rodziną na wakacje?
OLIVER MATYSCHOK: Wyjeżdżając samochodem na wakacje ze swoją rodziną przed wyjazdem analizuję z
rodzicami najkrótszą trasę i w razie korków wiem, jak je ominąć.
XAVIER MOCZKO: Co byś zmienił lub poprawił w naszej Polsce?
OLIVER MATYSCHOK: W Polsce na pewno brakuję nam wiele autostrad i dróg ekspresowych, aby
ustanowić sprawny ruch po Polsce. Obserwuję na bieżąco w różnych mapach, gdzie są
miejsca i stale je kontroluję. Mam wiele propozycji, aby ruch na drogach był bardziej płynny. Dużo planuję też
dróg na Opolszczyźnie, większymi drogami są drogi ekspresowe. Pierwszą drogą silnego ruchu
będzie S45 czyli krajowa 45, która miałaby biec z Wielunia (woj. Łódzkie) do Wodzisławia Śląskiego (woj.
Śląskie). Droga miałaby biec przez Wieluń, Praszkę, Kluczbork, Opole, Krapkowice i Racibórz.
Druga droga to S46 (dzisiejsza krajowa 46), która miałaby łączyć Jędrzejów (woj. Świętokrzyskie) z Kłodzkiem
(woj. Dolnośląskie). Przez drogę przebiegałyby takie miasta, jak Jędrzejów, Szczekociny, Częstochowa,
Lubliniec, Opole, Nysa, Kłodzko. Oprócz tych głównych dróg miałaby być obwodnica Strzelec Opolskich,
obwodnica Namysłowa, obwodnica Głuchołaz i obwodnica Ozimka. Planowane drogi ciągle dodaję i usuwam z
mojej listy. Co jakiś czas wpadam na nowe pomysły i je realizuję.  
XAVIER MOCZKO :Dziękuję za wywiad. Myślę że będziesz dalej rozwijał swoją pasje. Pozdrawiam.
OLIVER MATYSCHOK: Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
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✒Jedna z wielu map Oliviera Xavier i Olivier - wywiad

Xavier z
Olivierem.

Olivier

Olivier i jego mapa.. .
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Dziś napisze recenzję książki pt.
''Zwiadowcy. Płonący most''. W tym
artykule opiszę jeszcze, jak zaczęła się
moja przygoda z książkami. Nie
przedłużając zapraszam do czytania!
Mój początek z książkami
Żeby dowiedzieć się, jak zaczęła się moja
przygoda z książkami, musimy się cofnąć do
drugiej klasy. Zaczynaliśmy czytać lektury. Był to
też mój pierwszy raz w bibliotece. Półki były
wypełnione książkami po same brzegi. Niektóre
koleżanki z mojej klasy wypożyczały lektury, a
inne książki, więc ja też postanowiłam coś
wypożyczyć. Był to utwór ''Magiczny kotek''.
Czytadło wciągnęło mnie mocno. Wypożyczałam
coraz więcej książek. Mogłam je czytać dniami i
nocami. Nocami, bo w trzeciej klasie, gdy
czytałam lekturę, to tak mnie pochłonęła, że nawet
nie zauważyłam, że jest północ.
O książce słów kilka
UWAGA! Na początku chcę zaznaczyć, że książki
nie polecam młodszym czytelnikom, gdyż zawiera
tematy nieprzeznaczone dla dzieci. Wzięłam te
książkę z działu dla młodzieży, jak byłam mniejsza
i po prostu się wystraszyłam tych opisanych
zdarzę, ale teraz, kiedy już jestem starsza,
ponownie do niej wróciłam i mi się spodobała.       
        

        ''ZWIADOWCY.

      PŁONĄCY MOST'' 

Wciągnęłam się w nią tak, że przeczytała ją w
cztery dni. Przeczytanie jej w tak krótkim czasie
można nazwać wyczynem dla dziesięciolatki/a, bo
ma aż trzydzieści dwa rozdziały. W książce
głównymi bohaterami są: Gilan, Horace i
Will. Gilan to były uczeń Halta, przywódcy
zwiadowców. Chłopak jest starszym zwiadowcą i
synem sir Davida. Horace natomiast nie jest
zwiadowcą, tylko rycerzem, którego Gilan zabrał
na wyprawę. Najważniejszą postacią jest Will -
uczeń Halta. Pojechał także na wyprawę Gilana.
Potem dochodzi Evanlyn. Dziewczyna znalazła
bohaterów przez przypadek, gdy wędrowała w
poszukiwaniu jedzenia. Gilana zdziwiło to, że
Evanlyn wiedziała o zwiadowcach. Chłopak od
razu rozważył to, że może być szlachcianką.
Moim zdaniem, najciekawszym zdarzeniem w
książce była walka Horace'a z Morgarathem -
czarnym charakterem. Według mnie najlepsze
były walki, ale nie tylko. Już wypożyczyłam dwie
następne księgi, żebym miała co czytać w wolnej
chwili. Książkę polecam z całego serca starszym
czytelnikom. Mam nadzieję, że wam też się
spodoba.

                                                                       
         Redagowała Ilona Twardawska kl.V
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TELEWIZJA

                          „Światowy Dzień Ziemi 2021”
 
Światowy Dzień Ziemi by obchodzony 22 kwietnia. W tym roku
hasłem motywującym jest: „Przywróć naszą Ziemię”. Ze względu
na pandemię, musimy przenieść się do świata wirtualnego. Dzień
Ziemi uznany został w 1990 roku zamiast Dnia Globalnego.
Zmobilizowało to 200 milionów ludzi w 141 państwach, dzięki
czemu otworzył drogę do szczytu ONZ (Organizacja Narodów
Zjednoczonych) w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do tego czasu ta
uroczystość jest bardzo dobrą okazją do promowania
ekologicznych postaw, ale uświadamia też o problemach, które są
powiązane ze zmianą klimatu. W tamtych latach do akcji chętnie
dołączyli się celebryci z całego świata. Nasza szkoła w PSP
Łubniany również brała udział w obchodach Światowego Dnia
Ziemi poprzez sprzątanie lasu uczniowie propagowali postawę
ekologiczne. Na zdjęciu poniżej widzimy grupę z Łubnian
zaangażowaną w akcję, między innymi Xavier, Filip, Fabian,
Aleksander i Maksymilian w sprzątaniu towarzyszyła również
TELEWIZJA POLSKA która przygotowała krótką relację ze
sprzątania.                       

                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                      Redagowała Alicja Dorosz z kl. V

POLSKA
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