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Indianie 
dla 
nauczycieli

Jaśmina Findling z klasy V  
w składzie Jury Dziecięcego

tegorocznego międzynarodowego
festiwalu filmów dla dzieci i 

młodzieży Ale Kino!!!

„Ale Kino” to festiwali filmowy, który co roku odbywa się w
Poznaniu. Uczniowie naszej szkoły a szczególnie redakcja
od wielu już lat w nim uczestniczą. Tegoroczny odbędzie
się w dniach 3-10 grudnia. Oczywiście, że planujemy się w
tych dniach w Poznaniu pojawić.
    Z tego powodu śledzimy informacje dotyczące festiwalu.
Już w październiku znalazł się na stronie alekino.com
tegoroczny afisz. Jest on bardzo „kosmiczny” i pełen
alekinaków. Zachęcamy na jego obejrzenia. Wiemy też, że
Platynowe Koziołki otrzyma Reksio, sympatyczny piesek,
który kończy właśnie 50 lat. 
   Dwie członkinie naszej redakcji, Jaśmina i Laura, bardzo
chciały na festiwalu spędzić cały tydzień i obejrzeć nie
kilka ale kilkadziesiąt filmów. Dlatego wzięły udział w
konkursie na jurora jury dziecięcego. Zadanie polegało na
nagraniu maksymalnie 1-minutowego filmiku w którym
trzeba było przedstawić swojego ulubionego bohatera
filmowego oraz uzasadnić wybór.  Czas do przesłania
prace należało przesłać do 8 października. Wyniki poznały
24 października.  
   Spełniło się marzenie jednej z nich - Jaśminy, która jako
juror jury dziecięcego spędzi w Poznaniu cały  tydzień (3-
10 XII) i na pewno napisze o swoich przeżyciach.
  Organizatorzy festiwalu podziękowali za udział w
konkursie także Laurze. Gratulowali jej odwagi i życzyli
powodzenia za rok. 
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W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole uroczysty apel.
Wyróżniający się nauczyciele i pracownicy obsługi otrzymali Nagrody Dyrektora, 
a uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

   13 października do szkoły przybyła Burmistrz Okonka. Pani Małgorzata Sameć
podarowała pierwszoklasistom słodkie upominki i życzyła im szczęśliwych lat w szkole.
Poinformowała też o przyznanych przez siebie Nagrodach Burmistrza. Okazało się, że
otrzymają je dwie nauczycieli: p. A.Kwiatkowska i p. M.Kaluta oraz dyrektorzy, p. I.Adamczuk i p.

A.Miłoszewicz.

   W czasie uroczystości dyr. Adamczuk dziękowała wszystkim za całoroczną pracę, a
także wręczyła Nagrody Dyrektora. Otrzymali je nauczyciele:  p. Iwona Nowak, p. Halina
Szumert, p. Aneta Świercz, p. Agata Jurjewicz i p. Zbigniew Sienkiewicz, oraz pracownicy
obsługi: p. Kamila Rozkocha, p. Eugenia Błaszkiewicz, p. Małgorzata Domańska, p.
Bogusława Gawęda oraz p. Wiesława Walczak i p. Sławomir Olesiak.  

   Uczniowie starali się podziękować swoim nauczycielom i wychowawcom recytując
wiersze i tańcząc, oraz ofiarowując kwiaty i słodkie babeczki z życzeniami. Jednak
 największą radość sprawili wszystkim Indianie sprowadzeni, jak twierdziła p. M. Kaluta,
„prosto z Peru". To strasznie daleko, ale zespół złożony z 8 wykonawców nie wyglądał na
zmęczony i dał super koncert. Szczególnie podobały się kolorowe, bogato zdobione stroje.
Swoją muzyką i śpiewem goście porwali wszystkich, a szczególnie przedszkolaków, do
tańca. Halę opuścili przy wiwatach publiczności. Dyr. Adamczuk najpierw podziękowała za
występ, a potem została wyściskana przez wodza, w wyniku czego jej twarz zamieniła się w
kolorowy obrazek.
  
Całą uroczystość przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Małgorzaty i Jacka Kalutów
oraz p. Mirosławy Leśniak.

J.Findling, 5sp
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INFORMACJE  Z  PRZEDSZKOLA

Dane mówią, że połowa Polaków ma
nadwagę, 27 procent jest otyłych, a polskie
dzieci tyją najszybciej w Europie. Co piąte z
nasma problemy z nadwagą i otyłością.
Podobno aż 8 proc. przedszkolaków jest

otyłych. Dlatego zdrowo sie odżywiać należy w
każdym wieku, a dzieci powinny się tego uczyć.
Już nawet w przedszkolu. 5 października dzieci

z naszego oddziału 5-6-latków wykonały
surówkę z marchewki i jabłek. Dzięki temu

część dzieci po raz pierwszy poznała jej walory
smakowe, a ich opiekunka wytłumaczyła, jaka
jest w niej zawartość witamin. Oczywiście, w

czasie wykonywania surówki zostały
zachowane zasady higieny i bezpieczeństwa.

Po skończonej pracy dzieci zasiadły do
degustacji. 

„Uczymy się chodzić po pasach” - taki był temat
zajęć, które przeprowadził dla przedszkolaków

10 października dzielnicowy Maciej
Kochanowski. Zajęcia były praktyczne. Maluchy
uczyły się prawidłowego przechodzenia przez

jezdnię po pasach przy szkole. Przedszkolaki ze
starszej grupy miały na sobie kamizelki

odblaskowe, które zakupiła im pani Aneta
Świercz. Ponadto dzieci zobaczyły od środka

policyjny radiowóz.
Po skończonych zajęciach starszaki

podziękowały policjantowi wierszykiem pod
tytułem „Pasy” i razem z młodszymi

koleżankami i kolegami pożegnały go brawami. 

L.Budzyńska, 5sp

INFORMACJE  Z  PRZEDSZKOLA

20 września świętowano w naszej szkole dzień
przedszkolaka. Organizatorem całej akcji była p.

Aneta Świercz. Małe dzieci z naszych dwóch
oddziałów przedszkolnych świetnie się bawiły. To

m.in. dzięki właścicielce Parku Owadogigant w
Lubnicy. pani Siemińska przyjechała na spotkanie

z maluchami w towarzystwie p. Agnieszka
Kuczyńska oraz Garfielda z popularnej kreskówki
i Sida z „Epoki lodowcowej”. Przedszkolaki brały
udział w różnorodnych zabawy sprawnościowych

oraz odgadywały zagadki.
Taki dzień przedszkolaka to po prostu 

marzenie.
A.Kubik, 5sp

11 października dzieci 5-6-lenie pojechały do
nadleśnictwa w Okonku, gdzie odbyły zajęcia w
Zielonej Klasie. Przeprowadziła je p. Małgorzata
Ufnowska, m.in. specjalistka ds. hodowli lasu.
Tematem zajęć była obecna pora roku - jesień.

Maluchy bliżej poznały wybrane drzewa i rośliny.
Uczono je też odróżniania grzybów jadalne od
trujących. W Zielonej Klasie zobaczyły również

eksponaty zwierząt, które spotkać można w
naszych lasach. Na koniec każde dziecko

otrzymało na pamiątkę leśną zakładkę i małe co
nieco.

L.Budzyńska

Spotkania, rozmowy 
i konkurs
2 października to Światowy Dzień bez
Przemocy. Z tej okazji z uczniami klas IV-VII i
gimnazjalistami spotkał się kurator sądowy,
p. Wojciech Zieliński ze Złotowa.

  Mówił przede wszystkim o cyberprzemocy.
Przypominał, że może nią być np. wysłanie do
sieci internetowej jakiegoś kompromitującego
zdjęcia innej osoby. Wielu się wydaje, że dzieje
się to anonimowo i pozostaje bez konsekwencji.
Nic bardziej mylnego, bo komputerowi eksperci
mogą się z łatwością dowiedzieć, z jakich kont i
kto je wysłał. Takie zdarzenia są dziś
oczywiście karalne. Najmniejszą karą dla
nieletnich jest otrzymanie dozoru kuratora
sądowego, a najgorszą poprawczak. Pan
Zieliński podał kilka konkretnych zdarzeń.
Pokazały one, że „uko-chany” przez wielu
Internet, a właściwie ci, którzy go niewłaściwie
używają, może innym wyrządzić dużą krzywdę.
Spotkanie zakończyło się następującym
życzeniem: „Obyśmy się spotkali tylko w takich
szkolnych okolicznoś-ciach.”

   Tego dnia w szkole był także policjant. Pan
Kochanowski z Komisariatu Policji w Okonku
odwiedził młodsze klasy oraz przedszkolaków i
tłumaczył im, na czym polega przemoc.

   W szkole zorganizowany został też konkurs
plastyczny pt. „Stop przemocy”. Prace oceniane
były w dwóch kategoriach: kl. IV-VI oraz VII sp i
II-III gimnazjum. Najciekawsze zostały
zaprezen-towane na szkolnych korytarzach.
Wśród nich znajdują się nagrodzone przez jury
projekty Pauliny Pęk (V), Patrycji Szewczyk
(VI), Wiktorii Witczak (IV) i Alexa Majchera (IV)
oraz Aleksandry Królak (IIg), Jakuba
Wiśniewskiego (IIIg) i Marcina Suchanowskiego
(IIIg).

   Organizacją Dnia bez Przemocy zajęła się p.
K.Wielgus, a konkurs przeprowadziła wspólnie z
p. E.Kuchtą.

J.Findling 
oraz A.Kubik i A.Andrejaszko (5sp)

kl. IV kl. VI
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Dzieci z naszego
przedszkola razem z

klasą patronacką brały
bardzo aktywny udział

w akcji Sprzątania
Świata i...

... a w czasie bicia
rekordu 

w jednoczesnej
resuscytacji uczyły się,
jak udzielać pierwszej

pomocy.
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Ciężka praca, mały efekt
   Nasza szkoła, po raz drugi, wzięła udział w konkursie Empiku „Tysiąc
powodów, by czytać”. Akcja, promująca czytelnictwo, polegała na tym, aby
zdobyć jak najwięcej głosów w niecałe 20 dni (od 2 do 22 października).
Nagrodą było 1000 książek, które powiększyłyby szkolną bibliotekę. Żeby
wziąć udział w plebiscycie, uczniowie musieli zrobić zdjęcie okładki książki.
Nie chodziło o rysunek, tylko o rzeczywisty obraz.

   Zaprojektowaniem okładek zajęli się uczniowie z kl. V i VI. Ostatecznie do
organizatora przesłana została praca Agaty, Patrycji, Laury, Pauliny, Judyty,
jaśminy i Magdy z kl. V. Zdecydowały się ona na stworzenie okładki do
książki „Oskar i pani Róża”. Opowiada ona historię chłopca, który, mimo
choroby, stara się zrozumieć, czym jest miłość, wiara w Boga, prawda i
przyjaźń. Przygotowując zdjęcie, uczennice najpierw chciały wykorzystać
miejscową przychodnię zdrowia i panujący w niej klimat. Zdjęcia nie okazały
się jednak udane. Wtedy zmieniły pomysł. Postanowiły wykorzystać biel
(przydało się prześcieradło babci...) - symbol niewinności i czystości
tytułowego bohatera. Na tej bieli pojawiły się ślady ludzkich stóp i cyfry
symbolizujące upływ czasu. Zdjęcie wykonały na szkolnym korytarzu tak,
aby nie było widać niepotrzebnych elementów. Na początku cała praca
okazywała się banalna, ale taka nie była.

   Powstały projekt na wspomniany konkurs wysłał p. Miłoszewicz. Niestety,
nie udało się nam zdobyć takiej ilości głosów, aby znaleźć się wśród pięciu
wyróżnionych. Może w przyszłym roku...   

M.Kostrzak, 5sp

Rekord pobity

   Już po raz trzeci nasza szkoła wzięła udział w
akcji bicia rekordu Guinness World Records w
jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej prowadzonej przez jak największą ilość osób!
Po raz czwarty zorganizowała ją Fundacja
WOŚP, w ramach realizacji Programu Edukacy-
jnego „Ratujemy i Uczymy Ratować".
  Już wiadomo, że padł rekord, bo na stronie
WOŚP podano, że wzięło w niej udział ponad 85
tys. uczestników. W naszej szkole było ich 109.
Przy 8 fantomach stali ratownicy z PRO-Med
Szczecinek, lotyńscy strażacy, p. Ula Borowska
z przychodni „Amelia” oraz niektórzy nauczyciele
i pokazywali dzieciom, jak powinni się zachować,
gdy trzeba pomóc. Wiele z nich zresztą dobrze to
już wiedziało.
   Ta lekcja udzielania pierwszej pomocy trwała
równo 30 min. 12.30 na zegarze oznaczała
koniec. Wtedy rozległy się oklaski dla wszystkich
uczestników. Następne takie spotkanie
prawdopodobnie za rok.

J.Szulik, 5sp

Wirtualna Redakcja
„Szkolny Donosiciel” weźmie tym roku udział w
jeszcze jednym projekcie. Do Junior Media
dokładamy Wirtualną Redakcję. Jest to portal
dla młodych dziennikarzy. Opiekun potwierdził
już nasz udział w jej pracach.
   Platforma jest podobna do tej z projektu
Junior Media. Działa ona od 25 września 2017
r. i skie-rowana jest przede wszystkim do
uczniów szkoły podstawowej (8-13 lat). Jego
twórcy proponują zadania z 4 działów
tematycznych. Noszą one następujące nazwy:
„Moje sprawy”, „OCOcho-dzi”, „ARTblog”,
„Zaraz wracam”. Każdy reda-ktor, gdy się
zarejestruje, może dzielić się swoimi tekstami
z innymi. Poza tym można będzie tam znaleźć
konkretne porady dla młodych dzien-nikarzy.
   Zapowiadane są też konkursy. Podczas
całego projektu wyłaniani będą najlepsi
redaktorzy. Nagrody i wyróżnienia mają być
przyznawane  w systemie tygodniowym oraz
miesięcznym. W czerwcu 2018 r., gdy
platforma zostanie zam-knięta, najaktywniejsi
redaktorzy, nauczyciele i szkoły dostaną
nagrody specjalne.
   Okazji do odnoszenia sukcesów oraz nauki
więc nam nie zabraknie. Tym bardziej zapra-
szamy do przeżycia dziennikarskiej przygody
uczniów, szczególnie z kl. IV, V, VI, a także
VII.

L.Budzyńska, 5sp

Przedłużone wakacje
   W tym roku uczniowie szkoły w Lotyniu,
podobnie jak w całej Polsce, mieli przedłużone
wakacje, bo rozpoczął się on 4 września. Tego
dnia wszystkich powitała w hali sportowej  dyr.
Iwona Adamczuk i zapowiedziała ciekawy rok
szkolny. Wspomniała także m.in. o tym, że
wchodzi w życie reforma i wprawdzie Zespół
Szkół w Lotyniu pozostaje, ale tworzyć go będą
Szkoła Podstawowa w Lotyniu z oddziałami
gimnazjalnymi oraz Przedszkole w Lotyniu.
Przedstawiła też nauczycieli (jest ich 25, w tym
dwoje dojeżdża ze SP w Okonku) oraz
pracowników administracji. Głos zabrał też były
dyr. szkoły Włodzimierz Choroszewski,
reprezentujący na uroczystości władze gminy.
Potem były spotkania w klasach i wszystko
zaczęło się od nowa: lekcje,  sprawdziany,
diagnozy, prace domowe...
   Tradycyjnie już inaugurację roku szkolnego
poprzedziła Mszą Świętą, którą poprowadził w
miejscowym koście ks. proboszcz Leszek
Kuśmierzak.

M.Kostrzak, 5sp
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SZKOLNY  TURNIEJ  PIŁKI  RĘCZNEJ

   „Gang Świeżaków” wygrał szkolny  turniej piłki
ręcznej drużyn mieszanych, który odbył się 27
października w naszej hali pod hasłem „Dbaj o
własne wykształcenie, nie popadnij w
uzależnienie”. Brały w nim udział 4 zespoły:
„Legendarna Szóstka”(6sp), „Czarnuchy” (7sp),
„Oszołomy” (2g.) i „Gang Świeżaków” (3g.).
Najlepszym bramkarzem został Dawid
Wojewódzki z kl. VI, a strzelcem Fabian
Ciecierski z drużyny zwycięzców, który zdobył 8
bramek.
   Turniej, rozgrywany systemem każdy z
każdym, zorganizowali wuefiści, p. Agnieszka
Kwiatkowska i p. Darek Kowalczuk, a przechodni
puchar dla zwycięzców ufundowała Rada
Rodziców.

A.Kubik, J.Szulik(5sp)
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Laurkowy dziennik

Z  PRZYMRUŻENIEM  OKA
Wiedziałam, że niebezpieczne są barierki przy

schodach, ruszająca się bramka na boisku, dołki
w ziemi, ale podłoga? Równa, płaska

płaszczyzna też może mi zrobić krzywdę?
Okazało się, że tak. No dobra, szłam sobie

jakby nigdy nic i nagle potknęłam się o miękki
klocek, którym zaatakował mnie kolega.

Wywaliłam się jak długa. Chciałam bardzo
głośno płakać, ale byłam w szoku, no i wypadało
udać twardą. Ból jednak był większy, więc mi się

nie udało!  Ja, uczennica kl. V, Judyta Szulik
oświadczam, że biorąc pod uwagę sposób, w

jaki złamałam sobie palec, a drugi mocno
potłukłam, powinnam zostać wpisana do księgi
rekordów Guinessa. Ponieważ jednak nikt się w

tej sprawie do mnie nie zgłosił, postanowiłam
napisać książkę pt. "Wypadki Judyty". Na pewno

zostanie ona bestsellerem.
   Judyta Szulik, 5sp

Z  PRZYMRUŻENIEM  OKA

Kradzież bułek to niby nic poważnego, ale jak
ktoś jest głodny, to boli. Dla mnie to naprawdę

był koszmar nie do opisania. Kradzieże
przeważnie zdarzają w sklepach, ale nie tylko,
bo moje zwinęli nasz polonista i "Pomponik".

Byłam tego dnia tak strasznie głodna, że kupiłam
sobie aż trzy. Z tych wszystkich jedną zjadłam,
drugą ukradła mi Jaśmina, a ostatnią  zwędził mi

i zjadł ze smakiem polonista. Od tamtego
momentu nigdy już nie zostawiam swoich bułek
przy panu królu najwyższym i Jaśminie. Wolę

mieć bułki, niż ich nie mieć...

   Judyta Szulik, 5sp

Z  PRZYMRUŻENIEM  OKA

Podobno pewien szkolny polonista równie dobrze
mógłby prowadzić lekcje wdż-u. Okazało się, że
fantastycznie tłumaczy, jak powstają dzieci. Nie
robi tego wprost, tylko posługuje się przykładami.
W czasie ubiegłorocznych warsztatów pokazał

nam np. film "Mikrokosmos", w którym
występowały zakochane biedronki, a podczas

wycieczki w Tatry zwrócił naszą uwagę na
przytulające się jaszczurki. Podsumowując,

redakcja nie musi mieć aż tylu lekcji wiedzy do
życia w rodzinie, bo wszystko może wyjaśnić

natura i... polonista. (fanka przyrody).

Agata Kubik, 5sp

5.10.2017 r., godz. 15.00
   Wróciłam ze szkoły. Siedzę teraz i rozkminiam,
kto jest moim ulubionym bohaterem filmowym. Po
co mi to?  Jak co roku nasza redakcja wyrusza
do stolicy Wielkopolski, Poznania, i uczestniczy w
festiwalu Ale Kino. W tym także się tam
wybieramy. Zawsze zastanawiało mnie to,
dlaczego w składzie jury są dzieci w moim wieku i
oceniają filmy. Teraz już wiem! Na stronie
festiwalu znalazła się informacja pt. „Zostań
jurorem! KONKURS na Jury Dziecięce”. Opiekun
redakcji wyjaśnił, o co chodzi. Przeczytaliśmy też
regulamin, a w nim to,  że należy nagrać film max.
1 minuta i opowiedzieć o swoim ulubionym
bohaterze. Mam ich wielu, ale wybiorę kogoś, kto
jest najłatwiejszy do opisania. Czasu jest niewiele,
bo do 8 października trzeba wysłać nagranie.
godz. 18.00
   Mam to!!! Film już nagrany. Jeszcze tylko jutro
muszę odebrać od p. Andrzeja kartę zgody
rodzica. Bardzo chciałabym, aby moja praca
zwróciła uwagę jury. Mam od tych filmików
zapełnioną całą pamięć w telefonie. Nie myślałam,
że to takie trudne. Nie możesz się zaciąć ani
pomylić, przejęzyczyć albo zająknąć. Ale się
udało, najważniejsze jest to, że wierzyłam w
siebie i zrobiłam ten film.

10.10.2017 r., godz. 15.15
   Nie pisałam 5 dni, bo brakowało mi weny. A tak
naprawdę, to nie miałam dostępu do telefonu -
moja ładowarka odmówiła mi posłuszeństwa...

  Wytrzymałam prawie tydzień bez Facebooka,
Instagrama, Snapchata itp. Sama się dziwę, że to
możliwe! Dopiero dziś się dowiedziałam, że mój
wujek ma taki sam telefon, więc mi ją pożyczył mi
ją. Do szczęścia brakuje mi dostępu do Internetu.
   Zapomniałam!  Za 16 dni wyniki konkursu na
jurora Ale Kino! W regulaminie było napisane, że
poznamy je najpóźniej 26 października. Więc
mogą być wcześniej? Nie mogę się doczekać!!!
Mam nadzieję, że mi się uda. Czasami wątpię, ale
nadziei siła!!! 

24.10.2017 r., godz.13.58
   Wyniki Ale Kino zostały ogłoszone! „Jednak nie
udało się… No cóż  może za rok szczęście się do
ciebie uśmiechnie” - takie zdanie wypowiedział 
pan Andrzej, gdy zobaczyłam e-maila od
organizatorów konkursu i rozpłakałam się tak, aby
nikt nie zauważył…  Ale  nie uszło to uwadze
polonisty. Poprosił mnie abym została po lekcji.
Zapytał co się stało. Odpowiedziałam, że jest mi
przykro i bardzo smutno i wyszłam z klasy z
łzami w moich pięknych oczkach. Pobiegłam do
toalety, dlatego, bo miałam dyżur i musiałam się
komuś wypłakać w ramię… Patrycja mnie
pocieszyła i ogarnęła, abym wyglądała jak
człowiek. Później trochę smutek mi przeszedł ,
ale jeszcze mocno bolało.  Nie wiem, czemu tak
się czułam, przecież to tylko konkurs i nie
wszyscy mogą go wygrać! Może spróbuję za rok.

7.11.2017 r., godz.19.00
   Pierwszy numer gazety wydany. Teraz czas na
drugi. Znajdą się w nim na pewno niektóre
wywiady z konkursu JM. Ostateczny termin ich
wysłania minął wczoraj. Mam nadzieję, że mój
wywiad zrobi na jury wrażenie, bo
przeprowadziłam go z panem Andrzejem. 

red.

         
    Wykonaliśmy także zadanie zespołowe - trzeba
było przeprowadzić wywiad z osobą ważną dla
naszego środowiska.  Postanowiliśmy zadać kilka
pytań dh. Konradowi Kopkiewiczowi, 
naczelnikowi   OSP w Lotyniu. Nagranie było o
kilka sekund za długie, więc opiekun spędził wiele
godzin nad jego, skróceniem, a potem
zmontowaniem oraz dodaniem tytułu i napisów
końcowych. Ostatecznie film trwa 5 minut 2
sekundy. Mamy nadzieję, że nas jury za to nie
zdyskwalifikuje.  Wyniki 16 listopada.
    To dobre wiadomości, teraz czas na te niefajne.
Wczoraj była wywiadówka... Muszę poprawić
wszystkie złe oceny (tzn. trójki i wszystko, co
poniżej)  i dopiero pojadę do Warszawy! Aaaa, no
właśnie w maju jedziemy do Warszawy!! Na parę
dni! Będzie super (jeśli dostanę zgodę). 

Laura Budzyńska, 5sp

SZKOLNY 
DONOSICIEL
ZS w Lotyniu

Teksty przygotowały:
Agata, Laura, Magda,

Jaśmina, Judyta,
Patrycja. 
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