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Papcio Chmiel 
z Pegazikiem

23 marca członkinie redakcji gazety
szkolnej „Szkolny Donosiciel” wraz
z grupą uczniów z kl. IV-VI oraz II-III
gimnazjum spędzili cały dzień w
stolicy Wielkopolski na
Poznańskich Targach Książki.  
   Rozpoczęły się one spotkaniem z Łukaszem Wierz-
bickim, autorem, oraz Aleksandrem Dobą – głównym boha-
terem książki „Ocean to pikuś”. Prezentacja najnowszej
książki autora „Afryki Kazika” przyciągnęła wielu widzów. Z
pewnością magnesem była także osoba słynnego kaja-
karza, który powrócił właśnie z Gdyni. Odbywał się tam
największy w Polsce festiwal podróżników i właśnie na nim
przyznano mu jedną z pięciu głównych nagród - Kolosa za
„wyczyn roku”.

   Niestety, choć p. Ł.Wierzbicki przywitał lotyńską grupę i p.
Andrzej Miłoszewicza ze sceny, nie udało się nam z nim
porozmawiać. Ł. Wierzbicki i A. Doba najpierw podpisywali
swoją książkę, a zaraz potem opuścili teren targów, bo
spieszyli się na spotkanie w jednej ze szkół.

   Dopiero po tej prezentacji nastąpiło uroczyste otwarcie
XVII Poznańskich Targów Książki Pegazik. Co roku dla
najlepszych twórców i popularyzatorów książek dla dzieci i
młodzieży wręczana jest nagroda Pegazika. W tym roku
przyznano ją m.in. Henrykowi Chmielewskiemu, autorowi
kultowej serii komiksowej „Tytus, Romek i A’To-mek”. Nie-
stety, Papcia Chmiela nie było, ponieważ na przyjazd do
Poznania nie pozwolił mu stan zdrowia.

   Uczestnicy wycieczki, a szczególnie członkowie redakcji,
nie próżnowali. Wzięli udział w kilku spotkaniach, m.in. Ma-
gdaleną Podbylską, autorką książki „A u nas powstanie”, z
Bohdanem Butenką, polskim rysownikiem, ilustratorem i
grafikiem, autorem komiksów oraz książek, scenarzystą,
projektantem lalek i dekoracji dla teatrów, oraz Krystyną
Michałowską – ilustratorką, graficzką i malarką.

   Obejrzeli tez kilka wystaw. Składały się one przede wszy-
stkim z prac pochodzących z książek dla dzieci. Na jednej z
takich prezentacji, zatytułowanej "Mistrzowie ilustracji",
znalazły się obrazy wspomnianej K.Michałowskiej. Ale były

też inne, m.in. wystawa z cyklu „Salon Ilustratorów” oraz prac wykonanych przez uczniów
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach dla Dzieci Niewidomych do wierszy
J.Brzechwy.

   Uczniowie spędzili na targach ponad 6 godzin. Do domu wracali z torbami pełnymi
książek, które mogli kupić taniej niż w księgarniach (a jak mieli szczęście, to jeszcze
zdobyć autograf ich autora) oraz zakładek. Była nawet szansa, żeby zrobić własną,
oryginalną, a to wszystko dzięki Radiu Poznań. Wystarczyło zrobić sobie kilka  zdjęć,
uśmiechając się do specjalnego aparatu, po czym następowało odliczanie i… gotowe.
Maszyna drukowała zakładkę.

O.Łosek, 6sp

Koncert na stulecie

   11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.
W tym roku mija 100. rocznica tego wydarzenia. W całym
kraju odbywają się z tej okazji różne imprezy sportowe i
kulturalne. Najczęściej są to chyba koncerty. Jeden z nich
odbył się 8 lutego br. w hali sportowej w Lotyniu. Jego
organizatorki, p. Ewa Kuchta oraz p. Bożena Solka-Kubiak,
połączyły to wydarzenie z 99. rocznicą zakończenia po-
wstania wielkopolskiego. 
   Wieczornica składała się z dwóch części. W pierwszej
występowali uczniowie z Zespołu Szkół w Lotyniu. Rozpo-
czął ją Polonez Fryderyka Chopina. Następnie Julia Cha-
reńska zaśpiewała „Biały krzyż”, znaną piosenkę Czerwo-
nych Gitar. Potem były kolejne m.in. „Warszawianka 1831”,
„Pierwsza kadrowa”, „Gdy szedłem raz od Warty”, a na
koniec tej części „Dokąd idziesz, Polsko”. Występy
uczennicy kl. III przeplatał chór. Zespół p. Kuchty zaśpie-
wał tak znane pieśni jak: "Rota", "Przybyli ułani" oraz "O

Na targach... Pan Aleksander Doba

Czas relaksu Na targach Prace K.Michałowskiej

mój rozmarynie”. Magdale-
na Kostrzak zaśpiewała
dwie pieśni: „Wojenko, wo-
jenko” oraz „Ej, dziewczyno,
ej niebogo”. Jednak najwię-
kszą niespodzianką okazał
się występ p. E. Kuchty. Za-
śpiewała ona bardzo trudną
piosenkę Jacka Wójcickie-
go pt. „Miejcie nadzieję”. 
   W drugiej części koncertu
wystąpił okonecki chór So-
nata. On również wykonał
kilkanaście pieśni patrioty-
cznych i otrzymał od nie-
licznej, niestety, widowni.

M.Kostrzak, 5sp
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TYDZIEŃ 
KULTURY 
JĘZYKA 
POL-
SKIEGO

   W związku obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości szkolni poloniści oraz wychowawcy klas I-
III po raz pierwszy  zorganizowali  „Tydzień Kultury Języka Polskiego”.
   W ciągu pięciu dni (19-23 marca) przeprowadzili trzy konkursy: ortograficzny (dla klas IV-VI), który wyłonił Szkolnego
Mistrza Ortografii, recytatorski oraz pięknego czytania – w nich mogli wziąć udział uczniowie z wszystkich klas. Zaprosili
również uczniów do zaprezentowania swoich ulubionych książek polskich pisarzy. Poza tym uczniowie klas młodszych
robili ilustracje do ukochanych lektur, a starsi rozwiązywali zagadki i krzyżówki dotyczące języka ojczystego.
   Odbyły się też dwie wycieczki: gimnazjaliści pojechali do Szczecinka na przedstawienie „Kamienie na szaniec”, a grupa
składająca się z 23 uczniów i dwóch opiekunów wybrała się do Poznania na targi książki dla dzieci i młodzieży.
   Poniżej szczegółowe informacje o tych wydarzeniach.

J.Findling, 5sp

Po dogrywce
Amanda Koniec z kl. VI została Szkolną Mistrzynią Ortografii roku 2018.
    Konkurs odbył się19 marca w sali nr 3 Szkoły Podstawowej w Lotyniu i
został przeprowadzony przez p. Andrzeja Miłoszewicza w związku z
Tygodniem Języka Polskiego. Wzięło w nim udział 13 uczniów z kl. IV-VI.
Polonista wybrał tekst, jak powiedział, „średnio trudny”, w którym znalazł się
„przepis na sałatkę warzywną po polsku” a w nim takie słowa jak gulasz,
zagorzałych, wrzątek, rondel, pieprz, żelazna i łyżka. Po sprawdzeniu prac
wszystkich uczestników okazało się, że będzie potrzebna dogrywka między
Agatą i Amandą Koniec. Ostatecznie lepiej wypadła w niej ta druga. Mistrzyni
gratulujemy.

O. Łosek, 6sp

Czytali najpiękniej
Wojtek Letki (kl. III sp), Szymon Gocałek (IV sp) i Julia Chareńska (III
gim.) zwyciężyli w swoich kategoriach w tegorocznej edycji Szkolnego
Konkurs Pięknego Czytania. Odbył się on 22 marca.
    W wyniku eliminacji w finale wzięło udział 25 uczniów. Jury w składzie: p.
A.Kwiatkowska, p. J. Czułada, p.K. Wielgus oceniało m.in. dobór tekstów,
wyrazistość i tempo czytania, intonację oraz poprawność interpretacji. Po
wylosowaniu kolejności uczniowie prezentowali wybrane przez siebie teksty.
W drugiej części czytali fragmenty przygotowane przez organizatorów
konkursu, czyli p. I.Nowak (kl. I-IIIsp), p. J.Czuładę (kl. IV-VI) i p.
A.Gładkowską (kl. VII i II-III gim.). Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe,
które zostaną im prawdopodobnie wręczone podczas tegorocznego Pikniku
z Książką.

Ostateczne wyniki są następujące:
kl. I-III sp: 1. miejsce Wojciech Letki; 2. Julia Niestój (IIsp); 3. Wiktoria
Kuczyńska (IIIsp);
kl. IV-VI  1. Szymon Gocałek; 2. Oliwia Łosek (VIsp); 3. Laura Budzyńska
(Vsp)
kl. VIIsp i I-III gim.: 1. Julia Chareńska; 2. Fabian Ciecierski; 3. Wojciech
Gocałek (wszyscy z kl. III)

J.Szulik, 5sp

Były prezentacje, będzie
wystawa
  W Tygodniu Kultury Języka Polskiego, który
zorganizowali nasi poloniści, odbyły  się prezen-
tacje ulubionych książek polskich pisarzy. Ucz-
niowie klas 4-7 sp. i 2-3 gimnazjum na lekcjach p.
J. Czułady, p. A. Gładkowskiej i p. A. Miłosze-
wicza przedstawiali zalety najciekawszych, ich
zdaniem, baśni i powieści.
  Wszyscy uczniowie kl. 4a przygotowali lapbooki
na temat "Akademii Pana Kleksa". W innych
klasach też ich nie brakowało (kilka niezwykłych
prac wykonali także gimnazjaliści), choć byli i
tacy, którzy przygotowali plakaty  albo o książ-
kach tylko mówili.
  Najciekawsze prace zostały ocenione. Poloni-ści
myślą też o zaprezentowaniu ich podczas
majowego „Pikniku z Książką”. Na wystawie
znajdą się także ilustracje do ulubionych książek,
jakie przygotowali uczniowie z kl. I-III sp.
Szczególnie ciekawa jest praca Alana
Choroszewskiego do „Lokomotywy” J.Tuwima.

A.Konieczna, 4sp 

Wyniki konkursu recytatorskiego

3-4-latki; I miejsce: Dagmara Wysocka, Jessica
Nadolska, Ewa Zientek, Izabela Lipińska;
5-6-latki: I miejsce: Daria Kopkiewicz, Mikołaj
Gnaś, Oliwia Kaczyńska;
klasy I-III sp: 1. Julia Gancarz; 2. Wiktoria
Kaczyńska; 3. Lena Piotrowska;
klasy IV-VI: 1. Jaśmina Findling; 2. Emilia
Skoczylas; 3. Magdalena Kostrzak;
klasy VII i II-III gim.: 1. Marcelina Kuźmińska; 
2. Aleks Choroszewski; 3. Ewelina Dudek i Pawel
Łosek. 
    

Prace

Uczestnicy konk.

Praca i jej autor

Gratulacje!

Pięknie czytali KonkursKon. rec.

uczniów

rec.
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FOTO - INFORMACJE  Z  PRZEDSZKOLA
1. Zbliżająca się wiosna i święta spowodowały w oddziale przedszkolnym 5-6-latków pani Anety Świercz pewne zmiany, przede
wszystkim w wyglądzie sali. Na suficie pojawiły się wiszące, ażurowe, wycięte z kartonu jajka, na oknach kolorowe zajączki, a na
tablicach  prace dzieci o tematyce wielkanocnej. Salę zdobi też pani wiosna oraz wystawka prezentująca wiosenne zwyczaje i
obyczaje.

2. W ramach przedświątecznych porządków syn opiekunki przedszkolaków umył stojące w sali akwarium. Tydzień później ktoś,
prawdopodobnie nieumyślnie, wsypał za dużo pokarmu. To spowodowało, że zdechły prawie wszystkie rybki, zostały tylko dwie.
Pani Świercz, jak sama powiedziała, „prawie pękło serce”, a dzieci były zrozpaczone. Od czego są jednak rodzice! Ich szybka
reakcja sprawiła, że akwarium tylko przez moment stało puste. Dzięki paniom: Agnieszce Kuczyńskiej, Monice Findling i Izabeli
Stefaniak szybko wypełniło się różnorodnymi rybkami. Najważniejsze, że wśród nich były dwie złote, które, jak wszystkim
wiadomo, spełniają życzenia. (zdj. 1-3)

3. Od 5-9 marca dzieci w oddziale p. A. Świercz rozmawiały o dinozaurach. Te które miały ich figurki w domach mogły je
przynieść i zaprezentować swoim koleżankom i kolegom. Podczas zajęć maluchy zostały podzielone na 4 grupy, w którym
wykonały prace pt. Park Jurajski - dinozaury. 
W nagrodę otrzymały słodkie lizaki w kształcie dinozaura. Zajęcia sprawiły, że dzieci poznały różne gatunki dinozaurów. Ich
podsumowaniem była nauka piosenki pt. „Dinozaur w szafce”. (zdj. 4-5)

4. Jak segregować śmieci? - taki był temat spotkania obu grup przedszkolnych z pracownikami Pilskiego Regionu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi (16 III). Dzieci najpierw poznały historie świnki Peppa, która wykonywała wiosenne porządki. W czasie
ich trwania musiała dokonywać segregacji śmieci. Na jej przykładzie maluchy uczyły się, jak należy to robić. W ten sposób
dowiedziały się, do jakich pojemników wrzucać różne odpady. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowanki
zatytułowane „Segregacja nie jest trudna, wystarczy tylko chcieć”. Natomiast 
p. A. Świercz i p. A. Juriewicz podziękowały za przeprowadzenie warsztatów ekologicznych i wręczyły panom Krzysztofowi
Oleksemu i Adamowi Klaryńskiemu dyplomy. (zdj. 6-8)

5. 27.03. – W oddziale przedszkolnym 3-4-latków odbyły się zajęcia otwarte pt. „Wiosna tuż, tuż”. Przeprowadziła je p.
A.Jurjewicz. Uczestniczyli w nich, bardzo czynnie, rodzice maluchów. (zdj. 9-10)

6. 16 kwietnia odbyła się  w naszej szkole II Spartakiada Przedszkolaka. Do udziału w niej zaproszone zostały reprezentacje
wszystkich sześciu działających na terenie gminy przedszkoli. Od tygodni trwały przygotowania do tej imprezy. Kierujące nimi
panie A.Kwiatkowska i A.Świercz, napisały jej scenariusz. Informacje o konkurencjach odpowiednio wcześnie dotarły do
wszystkich zespołów. Organizatorki pozyskały też sponsorów i zakupiły upominki oraz przygotowały dekoracje. Kto w rywalizacji
zwyciężył? - wszyscy uczestnicy. (9)

M.Kostrzak, 5sp

Uczestnicy Spartakiada Przedszkolaka

Spotkanie

Prace

Jest akwarium!

Po krakowiaku

RECENZJA

   Moja ulubiona książka nosi tytuł „Co rekiny robią
przez cały dzień w morzu?”. Napisała ją Eleonora
de Sabata, a w Polsce wydało Wydaw-nictwo
Elżbieta Jarmołkiewicz w r. 2016 w serii
Biblioteczka Dziecięca. 
   Lubię ją ponieważ jest tam wiele ciekawych in-
formacji o różnych gatunkach rekinów. Są wśród
nich m.in. rekin wielorybi, żarłacz rafowy
czteropłetwy i długoszpar, który pływa z otwartą

paszczą i w ten sposób połyka ogromne ilości
maleńkich organizmów unoszących się w morzu
lub oceanie. Mięso wielorybów jest także przy-
smakiem. Gdy czytałam tę książkę, dowie-
działam się, że wiele osób jada je, nawet nie
zdając sobie z tego sprawy. Na śródziem-
nomorskich targach rybnych można kupić mięso
np. mustela siwego, rekina psiego i kolenia
pospolitego. 

   Książka E. de Sabaty jest kolorowa, są w niej
też zdjęcia i zabawne obrazki. Przy okazji to
prawdziwa skarbnica wiedzy, ale taka, do której
sięgnąć mogą najmłodsi czytelnicy. Dlatego
zachęcam do jej czytania. Ma ona jeszcze jedną
zaletę – po rozłożeniu jej okładka zamienia się w
wygodną torebkę. Można ja wszędzie ze sobą
zabrać. 

Zuzanna Szram, 4a
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Laurkowy
dziennik
Laura Budzyńska

13.03.2018, godz. 7.18
   Zostało mi 12 minut do przyjazdu autobusu, a ja
czekam na tatę, który ma mnie podwieźć na
przystanek autobusowy (mam do niego 2 km).
Mówią, że kobiety się dłużej szykują, ale tata też
to potrafi.
   Dziś mówię wiersz. Strasznie się stresuję. Na
razie są to klasowe eliminacje, bo finał odbędzie
się 21 marca. Aż boję się pomyśleć, co będzie,
jak stanę na środku hali i recytować w obecności
wszystkich uczniów. Już to sobie wyobra-
żam. Uciekam, bo spóźnię się na autobus i z ko-
nkursu Nici. Później się odezwę.

Godz.12.44
   Siedzę teraz w trójce i czekam na swoją kolej.
Ćwiczymy do konkursu pięknego czytania. Pan
może wybrać tylko 2 dziewczyny do finału, a jest
nas 6. Po kolei staramy się udowodnić, że po-
trafimy poradzić sobie z nieznanym tekstem. Po-
lonista złośliwie wybrał fragment „Bajek robo-tów”,
w którym znajdowało się strasznie dużo zu-pełnie
mi obcych słów.

Godz.20.00
  Od rana uczę się „Ptasiego radia” Juliana Tuwi-
ma, bo postanowiłam, że ten powiem na konkur-
sie recytatorskim. Jest strasznie trudny (i długi).
Nockę mam zarwaną. 

14.03.2018r., godz. 13.48
   Dziś w szkole nic ciekawego się nie działo, no
może tylko to, że na polskim pisaliśmy
popra-wę z ostatniej pracy klasowej. Polonista
zmienił zasady i teraz odbywa się ona w szkole.
Trzeba było m.in. zredagować kartkę z dziennika. 

pisałam w niej pana Andrzeja jako groźnego
nauczyciela ninje. Nie jestem pewna, czy zreali-
zowałam temat, a jeszcze bardziej, czy się to
nauczycielowi spodoba.
   Środa. Jeszcze całe 2 dni do weekendu.  Żeby
mi się tak chciało chcieć, jak mi się nie chce...
Nie  mogę się doczekać piątku, dlatego, że jadę
do mojej kuzynki. Zostało tylko 48 godzin do u-
pragnionego przez studentów, uczniów i wszyst-
kich innych (tak mi się przynajmniej wydaje) dni
tygodnia. Choć nie, ciekawa jestem, czy to doty-
czy także opiekuna redakcji, bo przecież pisze do
nas także w soboty i niedziele, a ostatnio in-
formował, że do późnej nocy składał kolejny nu-
mer gazety na JM.  Trzeba tę sprawę dokładnie
zbadać. 

15.03.2018, godz. 13.48
   Siedzę w szkole, przed chwilą poprawiłam z
panem przedwczorajszy dziennik. Wczoraj nie
napisałam ani słowa dlatego, że uczyłam się
wiersza na konkurs recytatorski. Jednak zmieni-
łam "Egzamin" na "Ptasie Radio" Juliana Tuwi-ma.
Chciałam wyrecytować "Lokomotywę", ale ten
wiersz nie jest dla mnie. Poddałam się już po jego
pierwszym przeczytaniu.  

16.03.2018, godz.14.01
    14 minut, tyle czasu zostało mi do powrotu do
domu. Jadę dziś do kuzynki i bardzo mi się spie-
szy.
   Opiekun redakcji zwołał dziś ważne zebranie,
ale zostałam tylko ja i Angelika. Reszta dziew-
czyn miała sprawy do załatwienia.
   Na Junior Media pojawiły się dwa nowe zada-
nia. Jedno związane jest z aplikacją StoryMap -

trzeba za pomocą niej wykonać mapę, na której
musimy przedstawić historię dziejącą się u nas w
gminie. Niestety, jeszcze nie mamy pomysłu, co
to mogłoby być. Drugie to konkurs fotograficzny
związany z przyrodą, szczególnie wiosenną, ale
nie tylko. Organizatorzy proszą też o zdjęcia w
kategoriach „detal” i „życie codzienne”. Na lau-
reatów czekają książki p. E.Nowak "Kiedyś na
pewno", gadżety JM i 10 punktów na konto na-
grodzonych redakcji. Czasu jest sporo, bo do 13
kwietnia. Lubię fotografować, więc na pewno
wezmę w nim udział.

21.03.2018r., godz. 13.02
   Dziś finał konkursu recytatorskiego. Już da-wno
po nim. Co mogę powiedzieć? - nawali-łam
totalnie. Nie będę zdradzać szczegółów, bo już i
tak cała szkoła gada na temat "płaczącej Laury". 
Szkoda gadać... Było, minęło. 
  Poznańskie Targi Książki. Wszystko byłoby
super, gdyby nie jego pora, stanowczo za 
wczesna. 6.45! - o tej godzinie, to leżę do góry
brzuchem i smacznie sobie śpię. Jutro kolejny
konkurs - pięknego czytania. Ciekawe, czy zno-
wu nawalę… Może los się nade mną zlituje i za-
jmę jakieś miejsce na podium. To ostatni konkurs
w Tygodniu Kultury Języka Polskiego. Kończyć
go będzie piątkowy wyjazd na No ale p. Miło-
szewicz twierdzi, że nie możemy się spełnić na
pierwsze spotkanie (z panami Dobą i Wierz-
bickim).  A poza tym, jak napisał w e-mailu, to o-
kazja do „podziwiania pięknego, czarującego i
zapierającego dech wschodu słońca".

NIT-y, czyli niedługie
                          informacje tekstowe

19.03. – Odbył się konkurs o tytuł Szkolnego
Mistrza Ortografii kl. IV-V – wyniki na str. 10.
* Redakcja awansowała na 6. miejsce w ran-kingu
konkursu „#juniorlab” po doliczeniu prze-słanych
w styczniu i lutym recenzji. „Szkolny Donosiciel”
zgromadził 266 pkt. Gdyby w tym momencie
zakończyła się rywalizacja, oznacza-łoby to, że w
Letniej Szkole Junior Media mogły-by
uczestniczyć 3 członkinie redakcji.

20.03. – Gimnazjaliści oraz uczniowie kl. 7 oglą-

dali w Szczecinku przedstawienie „Kamienie na
szaniec”. Wyjazd zorganizowała p. A. Gładko-
wska.

21.03. – Panie A. Jurjewicz i H. Szumert prze-
prowadziły i zorganizowały szkolny konkurs recy-
tatorski. Rywalizacja odbywała się w trzech kate-
goriach: przedszkolaki, kl. I-III sp, kl. IV-VI sp oraz
kl. 7 sp i 2-3 gim. Wyniki na str. 11.
* ZS w Lotyniu znalazł się wśród 300 szkół z
Wielkopolski, którym przyznane zostaną środki
finansowe w ramach Priorytetu 3. „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Będą one
przeznaczone na zakup nowych książek do
szkolnej biblioteki.

SZKOLNY  DONOSICIEL

Teksty napisały: Amelia, Jaśmina, Judyta,
Magda, Małgorzata, Oliwia.
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