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Zaczęło się...

Od redakcji
3 września zaczął się rok szkoły i z piątoklasistki stałam się już
oficjalnie szóstoklasistką. Zaczął się też 27. rok działania redakcji.  Nie
jest łatwo, bo kilka z nas się wykruszyło, ale na szczęście wzmocnili
nas czwartoklasiści. Trochę jeszcze potrwa, zanim się redakcyjnych
obowiązków nauczą, ale przecież tak było z każdym z nas.

  Na początku jakiegoś nowego okresu snuje się plany na
przyszłość. My postanowiliśmy, że przede wszystkim
skupiamy się na konkursie "#juniorlab". Organizatorzy na
pewno przygotują ciekawe zadania, dzięki którym nauczymy
się wielu nowych dziennikarskich umiejętności.
Prawdopodobnie inaczej będzie wyglądać nasza gazeta i
częstotliwość jej wydawania. Jeśli po drodze znajdą się jakieś
inne konkursy, to na pewno weźmiemy w nich udział.
Postaramy się także znowu odwiedzić kilka razy Poznań, żeby
zawitać na targi książki i festiwale – podróżnicze i filmowy. A w
maju przyszłego roku chcielibyśmy odpowiedzieć na
zaproszenie Pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdy i wybrać się
po kilkuletniej przerwie do Krakowa.
   Jak widać, mamy wielkie plany. Łatwiej było by je
zrealizować w szerszym składzie. Dlatego jednych
namawiamy do przyjścia, a drugich do powrotu do redakcji. 

Jaśmina Findling, 6sp

Do wakacji już tylko 10 miesięcy
W tym roku w całej Polsce uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
odbywały się 3  września. 

   Tego dnia o godz. 9 lotyńską halę sportową wypełnili uczniowie, ich
rodzice i nauczyciele. Zanim wszyscy odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”,
uczennica kl. VI Magda Kostrzak zagrała na flecie „Taniec małych łabędzi”
z baletu Czajkowskiego.  Potem specjalnie przywitani zostali uczniowie
klasy I oraz przedszkolaki. Następnie głos zabrała dyr. I. Adamczuk, która
po krótkim przemówieniu  otworzyła nowy rok szkolny 2018-2019. Na
koniec zatańczyły jeszcze strażackie „Iskierki”, a M.Kostrzak wykonała
fragment znanego utworu z filmu „James Bond”. 
   Cała uroczystość trwała ok. 40 min. Potem uczniowie rozeszli się do klas
na pierwsze spotkania z wychowawcami.

R.Kozłowska, W.Letki, N.Morgiel-Zarzycka, 
Z.Wawrzeńczyk, wszyscy 4sp 
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Dziennikowa rewolucja
Od początku roku szkolnego, nauczyciele nie przychodzą
do klas z papierowymi dziennikami. Zamiast tego włączają
komputery i sprawdzają obecność, wystawiają oceny i
wpisują uwagi w dzienniku elektronicznym.

   Już od połowy ubiegłego roku szkolnego wszyscy
nauczyciele poznawali jego obsługę. Zapisywali wszystko
dziennikach papierowych, ale też korzystali z elektronicznego.
Żeby to było możliwe, dyrekcja szkoły przy dużej pomocy
finansowej władz gminy, zakupiła kilkanaście nowych
komputerów, które od kilku miesięcy stoją już w klasach.
   W tym roku obowiązuje tylko dziennik elektroniczny. 13
września odbyło się zebranie z rodzicami, podczas którego
pan Cezary Osojca podał ogólne zasady obsługi tego
narzędzia. Na spotkaniach z wychowawcami rodzice dostali
loginy i hasła do kont swoich i dzieci. Dzięki nim mogą na
bieżąco sprawdzać ich obecności i oceny oraz odczytywać
wiadomości od wychowawców i nauczycieli. Natomiast
uczniowie, oprócz informacji o stopniach, będą mogli np.
przypomnieć sobie, jakie było zadanie domowe i na kiedy
trzeba przeczytać lekturę lub jakie przynieść na lekcję
materiały. 

   A.Andrejaszko, 6sp

Był plener, będzie wernisaż
Trzy uczennice ZS w Lotyniu: Agata Świrska, Patrycja Gnaś 
i Magdalena Kostrzak wraz z P. Ewą Kuchtą 21 września br. udały się
do "Leśnej Klasy" w Nadleśnictwie Okonek. Zostały one zaproszone
przez Szkołę Podstawową w Okonku na plener malarski pt. "Piękna
nasza Polska cała".

   Na początku uczestnikom imprezy pokazano prezentację
multimedialną złożoną z krajobrazów Polski. W tym samym
czasie czytano wiersze o na-szej ojczyźnie. Zaprezentowały
je p. burmistrz Małgorzata Sameć, p. Ewa Abramowicz ze
Szkoły Podstawowej w Pniewie (uczniowie z tej placówki
również brali niej udział) oraz p. wicedyrektor Szkoły
Podstawowej w O-konku Małgorzata Kijowiec. Następnie
zaczęła się właściwa część pleneru - malowanie farbami
akrylowymi na płótnie krajobrazów Polski.

Całe to artystyczne zdarzenie, zakończone wspólnym
posiłkiem - były pieczone kiełbaski- prowadziła p. Mariola
Zalewska wraz z pracownikami szkoły w Okonku. Trwało ono 2
godziny. Wykonane przez uczestników pleneru prace mają być
wystawione w Szkole Podstawowej w Okonku. Termin
prezentacji jest jeszcze nieznany.

M.Kostrzak, 6sp
Plener EK

Same
zakazy!

am

Pierwszy w tym roku szkolnym apel informacyjny odbył
się 20 września br. na 1. godzinie lekcyjnej, ok. 8 rano.
Tym razem pani dyr. Adamczuk spotkała się z uczniami
przed halą sportową.

   Poinformowała ona uczniów o zakazie wychodzenia do
okolicznych sklepów na przerwach. Powiedziała, że zakupy
można zrobić przed lekcjami albo przynosić do szkoły
kanapki i napoje z domu. Przypomniała też, że wszyscy
uczniowie dojeżdżający mają obowiązek przychodzić przed
lekcjami i po zajęciach do świetlicy. Muszą też pójść do niej
wszyscy uczniowie, jak zostanie odwołana jakaś lekcja. Poza
tym zwróciła uwagę na właściwe korzystanie z papieru
toaletowego. Należ brać go z pojemników tylko tyle, ile
potrzeba, żeby go nie marnować, bo jest bardzo drogi.
Powinni tego pilnować szkolni dyżurni. Za nieprzestrzeganie
tych zaleceń grozi obniżenie sprawowania.

N.Morgiel-Zarzycka, R.Kozłowska, W.Letki, 
Z.Wawrzeńczyk, wszyscy 4sp

Dzieje się 
u przedszkolaków 
i w klasach I-III

Wrzesień był dla naj-
młodszych uczniów
bardzo ciekawy.
Przedszkolaki spotkały
się z policjantami ze
Szkoły Policji w Pile
oraz pojechały na
wycieczkę na okone-
ckie wrzosowiska.
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Rusza 9. edycja Junior
Media. Na początek
pocztówka z wakacji

Lubisz
kino?

Zostań
jurorem! 

3 września zaczęła się IX edycja
Junior Media, bezpłatnego projektu
edukacji medialnej dla szkół. Dzięki
niemu uczniowie mogą rozwijać swoje
dziennikarskie zainteresowania i
pasje. Nasza redakcja po raz kolejny
postanowiła wziąć w nim udział.

 Jak co roku szkolni dziennikarze
będą wykonywać przygotowane
przez organizatorów zadania i
dostawać za nie punkty. W tym
roku zmieniły się trochę zasady
ich przyznawania. Poinformowali
o tym 5 września. Napisali, że
„szczególnie ważna jest dla nas
Wasza praca zespołowa, czyli
redagowanie gazetki oraz udział
w wyzwaniach #juniorlab - za to
przyznamy najwięcej punktów!”.

I to prawda, bo za stworzenie i
opublikowanie gazetki w serwisie
juniomedia.pl dostanie się 15 pkt.,
a było tylko 5. Trzeba jednak
pamiętać, żeby liczyła ona co
najmniej 4 strony, zdjęcia nie
zajmowały więcej niż połowę
objętości, no i zawierała minimum
4 różne artykuły napisane przez
różne osoby. Więcej punktów
będzie też za zajęcie trzech
pierwszych miejsc w zadaniach
zespołowych, np. za pierwsze aż
50, za drugie - 40, a za trzecie -
30. 

  Dużo mniej punktów otrzyma się
natomiast za recenzję. W tamtym
roku każda warta była 5 pkt., a w
tym tylko 1. Organizatorzy zwrócili
też uwagę na to, że
"najważniejsza

w pracy dziennikarza jest uczciwość – za
naruszenie zaufania łatwo utracić
punkty.”  Dlatego w regulaminie napisali,
że „w przypadku przesłania recenzji,
która jest plagiatem, usunięte zostaną
wszystkie punkty danej redakcji przy-
znane za recenzje!”

  Organizatorzy na początek rywalizacji
zaproponowali konkurs plastyczny.
Zadanie polega na przygotowaniu pro-
jektu pocztówki z wakacji. Trzeba ją
wysłać do 28 września. Nagrodami będą
książki, gadżety Junior Media i, dla
najlepszych, 10 pkt. do rankingu. Każda
zgłoszona praca to jeden punkt na konto
redakcji (pod warunkiem, że należy się
do zespołu), dlatego członkowie
Szkolnego Donosiciela” mają obowiązek
przygoto-wać projekty, żeby opiekun
mógł je ze-skanować i wysłać w terminie.
O wyni-kach konkursu poinformujemy w
nastę-pnym numerze. 

P.Gnaś, 6sp

9.

konkurs

 W NASTĘPNYM  NUMERZE  O  TYM,  JAK
BYŁO NA LETNIEJ  SZKOLE  JUNIOR  MEDIA 
W  ŻORACH.

AK

W tym roku, tak samo jak w
poprzednim, można
powalczyć 
o wyjazd do Poznania i
zostanie jurorem Jury
Dziecięcego 36.
Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Ale Kino. W tamtym
roku udało się to Jaśminie
Findling, więc nawet
uczniowie 
z niewielkich szkół jak nasza
mają szansę.

Jak sobie taki wyjazd
wywalczyć? - trzeba stworzyć
„samodzielną, indywidualną
(praca nie może być zgłoszona
przez kilku uczestników)
prezentację w postaci nagrania
video w formie pliku bądź
formacie DVD lub Bluray”.
Należy w niej opowiedzieć   o
tym, w jakim filmie chciałoby się
zagrać!  Czas trwania nagrania
nie może przekraczać 1 minuty
(prezentacje, które prze-kroczą
ten czas, będą odrzucane). 
Organizatorzy czekają na
nagrania do 14 października
2018, a wyniki ogłoszone
zostaną 22 października 2018
roku na stronie www.alekin-
o.com.

Zatem aparaty, kamery, telefony
w dłoń!, bo  nagrodą jest
tygodniowy pobyt w Poznaniu (w
całości  na koszt organizatora)
na festiwalu filmowym w roli
jurora. 

A.Andrejaszko, 
P.Gnaś, 6sp
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Szkoła na kilka dni przed początkiem roku...

  Wydaje się, że szkoła w czasie wakacji
jest zamknięta na klucz. Nic bardziej
mylnego. Jest 22 sierpnia, do początku
roku szkolnego (w tym ministerstwo
wyznaczyło go na 3 września) pozostało
12 dni. Tymczasem dolny korytarz zasta-
wiony jest meblami z sali numer 20. To
szatnia przedszkolaków, znajdują się w
niej także sprzęty, z których korzystają
opiekunki maluchów. Pomieszczenie
mu-siało zostać opróżnione, bo pan
Sławek Olesiak dostał zadanie
odświeżenia go. Właśnie zakleja kolejną
dziurę w ścianie. Potem przyjdzie czas
na wyrównanie ścian i malowanie, a na
końcu położenie na podłodze paneli.

   Co dzieje się na piętrze? Pani Janka
Rozkocha kończy porządkować gabinet
dyrektorów i sekretariat. Pani dyr. Adam-
czuk pojechała na szkolenie, opiekun
redakcji zaplanował pierwsze powakacyj-
ne spotkanie, więc nikt jej nie przeszka-
dza.

   Sporo zmian na korytarzu. Ciekawe,
kto po powrocie do szkoły zauważy, że
na ścianach pojawiły się nowe dyplomy.
Zniknęły te mówiące o sukcesach z roku
2010 i starszych, a pojawiły się te z 2017
i 2016 roku. Nie ma też tablicy z naj-
ważniejszymi osiągnięciami uczniów ZS
z w Lotyniu. Dyrektor Miłoszewicz
szykuje uaktualnioną planszę. Podobno
brakuje tylko zdjęć i będzie gotowa. To
samo dotyczy fotografii z wycieczek
Szkolnego Donosiciela z poprzednich
lat - tych z 2007, 2008 i 2010 już nie ma.
Na wywołanie czekają te z ostatnich
wyjaz-dów redakcji - do Warszawy,
Zakopanego i Wrocławia.

   Najwięcej zmian jest chyba w
szkolnym kantorku. Od czerwca bardzo
przejaśniał. Na galę z okazji 25-lecia
redakcji wynie-sione zostały wszystkie
kroniki oraz nu-

mery gazet. Potem nie było czasu na
porządki. Kiedy my pojechaliśmy na
wakacje, zajął się nimi opiekun. Przede
wszystkim przełożył wszystkie gazety
do nowych segregatorów – tych, które
dostaliśmy w prezencie w czasie gali.
Oliwia Łosek i Jaśmina Findling
pomogły natomiast uporządkować
materiały w kronikach oraz rysunki
pana Zbyszka Sienkiewicza. Tworzą
one teraz całą kolekcję (prawie). Na
grzbietach pojawiły się nowe opisy,
więc do szukanych materiałów łatwiej
będzie trafić. Opiekun planuje też
powiesić na ścianie okolicz-nościowe
dyplomy, jakie otrzymaliśmy z okazji
25-lecia redakcji.

  Pracowników szkoły czeka jeszcze
sporo pracy, aby przygotować szkołę
do nowego roku szkolnego. Porządnie
musi wyglądać także jej otoczenie. Już
widać, że pan Olesiak rozpoczął
przycinanie ży-wopłotu, pewnie lada
dzień zrobi całość. Trawniki musiał
skosić wcześniej. 

   Może pora gromadzić już
kredki w tornistrze?... 

Jaśmina Findling 

Po powrocie...

Po powrocie...

Tak
Tak

Dłużej w szkole
  Po roku przerwy dyrekcja naszej szko-
ły powróciła do kursu autobusowego po
8. lekcji. Powody są dwa. Pierwszy to
ten, że szczególnie w starszych klasach
jest bardzo dużo lekcji. Uczniowie klas
7., 8. i gimnazjalnej kończą swoje zaję-
cia najczęściej po 7. lekcji. A przecież
nauczyciele prowadzą szereg zajęć
pozalekcyjnych. I to jest drugi powód -
muszą dać szansę uczniom wziąć w nich
udział. Są przecież chór i zajęcia
plastyczne, jest Encyklopedia Wielko-
polan i koło teatralne, gazeta oraz szko-
lny klub sportowy. Większość tych zajęć
zaplanowano na 8. godzi. lekcyjnej. W
związku z tym po godz. 15 są dwa kursy.
Ostatni do Żółtnicy o 15.50. 

M.Kostrzak 6sp
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	Na początku uczestnikom imprezy pokazano prezentację multimedialną złożoną z krajobrazów Polski. W tym samym czasie czytano wiersze o na-szej ojczyźnie. Zaprezentowały je p. burmistrz Małgorzata Sameć, p. Ewa Abramowicz ze Szkoły Podstawowej w Pniewie (uczniowie z tej placówki również brali niej udział) oraz p. wicedyrektor Szkoły Podstawowej w O-konku Małgorzata Kijowiec. Następnie zaczęła się właściwa część pleneru - malowanie farbami akrylowymi na płótnie krajobrazów Polski.
	Całe to artystyczne zdarzenie, zakończone wspólnym posiłkiem - były pieczone kiełbaski- prowadziła p. Mariola Zalewska wraz z pracownikami szkoły w Okonku. Trwało ono 2 godziny. Wykonane przez uczestników pleneru prace mają być wystawione w Szkole Podstawowej w Okonku. Termin prezentacji jest jeszcze nieznany.


	Rusza 9. edycja Junior Media. Na początek pocztówka z wakacji
	Lubisz kino? Zostań jurorem!
	3 września zaczęła się IX edycja Junior Media, bezpłatnego projektu edukacji medialnej dla szkół. Dzięki niemu uczniowie mogą rozwijać swoje dziennikarskie zainteresowania i pasje. Nasza redakcja po raz kolejny postanowiła wziąć w nim udział.
	w pracy dziennikarza jest uczciwość – za naruszenie zaufania łatwo utracić punkty.”  Dlatego w regulaminie napisali, że „w przypadku przesłania recenzji, która jest plagiatem, usunięte zostaną wszystkie punkty danej redakcji przy-znane za recenzje!”
	W tym roku, tak samo jak w poprzednim, można powalczyć  o wyjazd do Poznania i zostanie jurorem Jury Dziecięcego 36. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Ale Kino. W tamtym roku udało się to Jaśminie Findling, więc nawet uczniowie  z niewielkich szkół jak nasza mają szansę.
	Jak co roku szkolni dziennikarze będą wykonywać przygotowane przez organizatorów zadania i dostawać za nie punkty. W tym roku zmieniły się trochę zasady ich przyznawania. Poinformowali o tym 5 września. Napisali, że „szczególnie ważna jest dla nas Wasza praca zespołowa, czyli redagowanie gazetki oraz udział w wyzwaniach #juniorlab - za to przyznamy najwięcej punktów!”.  I to prawda, bo za stworzenie i opublikowanie gazetki w serwisie juniomedia.pl dostanie się 15 pkt., a było tylko 5. Trzeba jednak pamiętać, żeby liczyła ona co najmniej 4 strony, zdjęcia nie zajmowały więcej niż połowę objętości, no i zawierała minimum 4 różne artykuły napisane przez różne osoby. Więcej punktów będzie też za zajęcie trzech pierwszych miejsc w zadaniach zespołowych, np. za pierwsze aż 50, za drugie - 40, a za trzecie - 30.     Dużo mniej punktów otrzyma się natomiast za recenzję. W tamtym roku każda warta była 5 pkt., a w tym tylko 1. Organizatorzy zwrócili też uwagę na to, że "najważniejsza
	Organizatorzy na początek rywalizacji zaproponowali konkurs plastyczny. Zadanie polega na przygotowaniu pro-jektu pocztówki z wakacji. Trzeba ją wysłać do 28 września. Nagrodami będą książki, gadżety Junior Media i, dla najlepszych, 10 pkt. do rankingu. Każda zgłoszona praca to jeden punkt na konto redakcji (pod warunkiem, że należy się do zespołu), dlatego członkowie Szkolnego Donosiciela” mają obowiązek przygoto-wać projekty, żeby opiekun mógł je ze-skanować i wysłać w terminie. O wyni-kach konkursu poinformujemy w nastę-pnym numerze.
	Jak sobie taki wyjazd wywalczyć? - trzeba stworzyć „samodzielną, indywidualną (praca nie może być zgłoszona przez kilku uczestników) prezentację w postaci nagrania video w formie pliku bądź formacie DVD lub Bluray”. Należy w niej opowiedzieć   o tym, w jakim filmie chciałoby się zagrać!  Czas trwania nagrania nie może przekraczać 1 minuty (prezentacje, które prze-kroczą ten czas, będą odrzucane).  Organizatorzy czekają na nagrania do 14 października 2018, a wyniki ogłoszone zostaną 22 października 2018 roku na stronie www.alekin-o.com.  Zatem aparaty, kamery, telefony w dłoń!, bo  nagrodą jest tygodniowy pobyt w Poznaniu (w całości  na koszt organizatora) na festiwalu filmowym w roli jurora.

	Szkoła na kilka dni przed początkiem roku...
	Wydaje się, że szkoła w czasie wakacji jest zamknięta na klucz. Nic bardziej mylnego. Jest 22 sierpnia, do początku roku szkolnego (w tym ministerstwo wyznaczyło go na 3 września) pozostało 12 dni. Tymczasem dolny korytarz zasta-wiony jest meblami z sali numer 20. To szatnia przedszkolaków, znajdują się w niej także sprzęty, z których korzystają opiekunki maluchów. Pomieszczenie mu-siało zostać opróżnione, bo pan Sławek Olesiak dostał zadanie odświeżenia go. Właśnie zakleja kolejną dziurę w ścianie. Potem przyjdzie czas na wyrównanie ścian i malowanie, a na końcu położenie na podłodze paneli.     Co dzieje się na piętrze? Pani Janka Rozkocha kończy porządkować gabinet dyrektorów i sekretariat. Pani dyr. Adam-czuk pojechała na szkolenie, opiekun redakcji zaplanował pierwsze powakacyj-ne spotkanie, więc nikt jej nie przeszka-dza.     Sporo zmian na korytarzu. Ciekawe, kto po powrocie do szkoły zauważy, że na ścianach pojawiły się nowe dyplomy. Zniknęły te mówiące o sukcesach z roku 2010 i starszych, a pojawiły się te z 2017 i 2016 roku. Nie ma też tablicy z naj-ważniejszymi osiągnięciami uczniów ZS z w Lotyniu. Dyrektor Miłoszewicz szykuje uaktualnioną planszę. Podobno brakuje tylko zdjęć i będzie gotowa. To samo dotyczy fotografii z wycieczek Szkolnego Donosiciela z poprzednich lat - tych z 2007, 2008 i 2010 już nie ma. Na wywołanie czekają te z ostatnich wyjaz-dów redakcji - do Warszawy, Zakopanego i Wrocławia.     Najwięcej zmian jest chyba w szkolnym kantorku. Od czerwca bardzo przejaśniał. Na galę z okazji 25-lecia redakcji wynie-sione zostały wszystkie kroniki oraz nu-
	mery gazet. Potem nie było czasu na porządki. Kiedy my pojechaliśmy na wakacje, zajął się nimi opiekun. Przede wszystkim przełożył wszystkie gazety do nowych segregatorów – tych, które dostaliśmy w prezencie w czasie gali. Oliwia Łosek i Jaśmina Findling pomogły natomiast uporządkować materiały w kronikach oraz rysunki pana Zbyszka Sienkiewicza. Tworzą one teraz całą kolekcję (prawie). Na grzbietach pojawiły się nowe opisy, więc do szukanych materiałów łatwiej będzie trafić. Opiekun planuje też powiesić na ścianie okolicz-nościowe dyplomy, jakie otrzymaliśmy z okazji 25-lecia redakcji.    Pracowników szkoły czeka jeszcze sporo pracy, aby przygotować szkołę do nowego roku szkolnego. Porządnie musi wyglądać także jej otoczenie. Już widać, że pan Olesiak rozpoczął przycinanie ży-wopłotu, pewnie lada dzień zrobi całość. Trawniki musiał skosić wcześniej.      Może pora gromadzić już kredki w tornistrze?...  Jaśmina Findling

	Dłużej w szkole
	Po roku przerwy dyrekcja naszej szko-ły powróciła do kursu autobusowego po 8. lekcji. Powody są dwa. Pierwszy to ten, że szczególnie w starszych klasach jest bardzo dużo lekcji. Uczniowie klas 7., 8. i gimnazjalnej kończą swoje zaję-cia najczęściej po 7. lekcji. A przecież nauczyciele prowadzą szereg zajęć pozalekcyjnych. I to jest drugi powód - muszą dać szansę uczniom wziąć w nich udział. Są przecież chór i zajęcia plastyczne, jest Encyklopedia Wielko-polan i koło teatralne, gazeta oraz szko-lny klub sportowy. Większość tych zajęć zaplanowano na 8. godzi. lekcyjnej. W związku z tym po godz. 15 są dwa kursy. Ostatni do Żółtnicy o 15.50.


