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Ratujmy i uczmy
ratować
Punktualnie w południe 16
października br. w hali sportowej
przy Zespole Szkół w Lotyniu
odbyła się kolejna próba bicia
rekordu w jednoczesnej
resuscytacji krążeniowo-
oddechowej.  W ten sposób
uczniowie naszej szkoły
ponownie uczestniczyli w
ogólnopolskim projekcie
organizowanym przez Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy
„Ratujmy i uczymy ratować”.

   Czemu akurat 16 października?
Tego dnia obchodzony jest "Euro-
pejski Dzień Przywracania Czynno-
ści Serca". W całej Europie dzieci
w swoich szkołach uczą się
prawidło-wego udzielania pierwszej
pomocy. Tak również jest od 5 lat
w Polsce. Każdego roku w
placówkach eduka-cyjnych, które
wcześniej zgłosiły chęć udziału w
akcji, uczniowie przez 30 minut
wykonują czynności przywracania
oddechu i krążenia. 

  W naszej szkole uczniowie ćwi-
czyli na 8 fantomach. Przy każdej
grupie, złożonej z kilkunastu ucz-
niów, znajdował się ratownik
szcze-cineckiej grupy ratowniczej
PRO-MED lub lotyńskiej straży.
Dbali oni o właściwy sposób
wykonywanych czynności.

   Z pewnością tego dnia wszyscy, biorący czynny
udział, nauczyli się lub utrwalili to, jak udzielać
pierwszej pomocy. Najważniejsze jest bezpieczeństwo
ratownika. Potem należy sprawdzić przytomność po-
szkodowanego, zbadać jego oddech i rozpocząć,
jeżeli to konieczne, resuscytację (30 uciśnięć klatki
pier-siowej i 2 wdechy, i tak do skutku). Trzeba
również po-starać się przywołać kogoś do pomocy
oraz wykonać ratunkowy telefon (999 lub 112).

   Zdarzenie w ZS w Lotyniu zorganizowały p.
Agniesz-ka Kwiatkowska, p. Małgorzata Kaluta oraz
p.  Agata Juriewicz.  Było ono nagrywane i
fotografowane, ponie-waż organizatorzy z WOŚP
proszą zwykle o relację z imprezy. W całej Polsce w
ubiegłym roku w tej akcji udział wzięło 85 tys.
Polaków, w tym 105 w naszej szkole. W tym było
zdecydowanie lepiej, bo organiza-torzy doliczyli się
150 uczestników.

M.Kostrzak, 6sp
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Oliwia Łosek

Dziennik z Letniej Szkoły Junior Media w Żorach, 3.

SUKCES  CZŁONKINI REDAKCJI

Magda jurorem
tegorocznego Ale
Kino!

   Uczennica kl. VI wystarto-
wała w konkursie na członka
Jury Dziecięcego Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmów
Młodego Widza Ale Kino w
Poznaniu. Uczestnicy musieli
nagrać video. Trzeba było w
nim opowiedzieć, w jakim fil-
mie chcieliby się zagrać. Ma-
gda zdecydowała się na Har-
rego Pottera, swojego ulubio-
nego bohatera szklanego e-
kranu. Nagranie powstało 14
października koło szkoły.
Ma-gdzie pomogli J.Findling i
o-

piekun redakcji. Trzeba je
było powtarzać kilka razy, ale
wreszcie się udało! 

   Jeszcze tego samego dnia
opiekun wysłał film do Poz-
nania. Kilka dni później Ma-
gda otrzymała telefoniczną
informacje od organizatorów,
że została członkiem jury. To
oznacza, że na początku
grudnia spędzi w stolicy
Wielkopolski tydzień na oglą-
daniu filmów. Gratulujemy!

Z.Wawrzeńczyk, 4sp

W czasie nagrania

Dzień 5
3 sierpnia, godz. 7.42

Śniadanie to najważniejsze
danie dnia? Ja tak nie
 myślę. Z dziewczynami
poszłyśmy spać o 23, więc
gdy opiekunka nas obudziła 
o 7.20,  musiałyśmy się do
spieszyć, aby zdarzyć. Jest
nas 5, więc jeśli każda
spędzi średnio po 10 minut w
łazience, to nie zdążymy. Na
każdą przypada 8, a jeszcze
musimy mieć jakąś rezerwę
na zejście. Marnie to widzę.
Może dlatego, że przez
zaspane oczy. Odezwę się
po śniadaniu albo jak będę
miała czas wolny.

godz. 10.33
   Jesteśmy na warsztatach,
na których kończyłyśmy
swoje prace dotyczące
miasteczka Twinpigs oraz
Żor. Robiłyśmy to w tych
samych grupach, co po-
przednio, moja uzupełniały
jeszcze Jaśmina i Maja.
Napisałyśmy około 5
akapitów. Tylko poprawić 
i gotowe. Może nie
wspominałam, ale przez trzy
dni uczyliśmy się tworzyć
stronę internetową (nasza to
https://lifestory924850528.wordpress.com/,
a to jest jeden z wpisów
https://lifestory924850528.wordpress.com/2018/08/02/zory-
piekne-miasto-na-poludniu-
polski/

godz. 15.55
   Jesteśmy w Parku
Wodnym Aquarion.
Zmęczenie nie powstrzymuje
nas od pływania i zabawy w
wodzie. Jest cudownie! Może
nie ma tu tak dużo atrakcji
wodnych jak w Uniejowie, ale
to nam całkowicie wystarczy.
Najważniejsze, że w ogóle
nas tam zabrano i
zaplanowaną taką atrakcję w
tak upalny dzień – dziś
chyba znowu ze 30 stopni,
bo żar leje się z nieba i tylko
woda daje trochę ochłody .

godz. 17.45
  Po basenie zawsze
odczuwa się głód. Nasze
żołądki nie są inne, więc po
podwieczorku każdy z kolo-
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Jesienne
kompozycje

Prace uczniów
kl II sp (wych. p.
M.Kaluta)

każdy z kolonistów
pozostawił na stole pusty
talerz.

godz. 22.05
   Wszystkie się już
wykąpałyśmy, wszystkie
oprócz Angeliki. Ona jak
zwykle ostatnia. Zawsze
ustalałyśmy sobie kolejkę do
łazienki, ale ona jakby o tym
nie wiedziała, więc prawie
każdego dnia była na końcu.

Dzień 6
godz. 7.35
     Przejdę do setna. Dzisiaj
w planie Muzeum Ognia,
Twinpigs, czyli czas wolny w
miasteczku, i...dyskoteka!
Nie mogę się doczekać.
- Ej, dziewczyny,  w co ja się
ubiorę? – rozmyślała głośno
Jaśmina. Angelika miała ten
sam problem
- No właśnie, ja też nie wiem.

godz. 13.27
- Fajnie było w tym Muzeum
Ognia, prawda? - zapytała
Jaśmina. 
-Superowo!
Najefektowniejszy był dym
wydobywający się z sufitu -
powiedziała Majka.

Siedzimy już w restauracji,
czekamy na obiad. Nie wiem,
co nam dziś zaserwują, ale
pewnie moja współlokatorka
Angelika doskonale się w tej
sprawie orientuje. Nie, żeby
była jakimś głodomorem, po
prostu ma dostęp do
jadłospisu.

godz. 20.00
„Black” – tak nazywała się
piosenka, do której wszyscy
tańczyliśmy. Bez wątpienia
przebój tej ostatniej
dyskoteki. Przed
rozpoczęciem imprezy
opiekunowie podarowali nam
świecące bransoletki z PZU,
z którymi pani Sylwia zrobiła
nam zdjęcie.

godz. 23.55
Koniec dyskoteki był smutny.
Niektóre dziewczyny wręcz
płakały, że już jutro się
rozstajemy. W pewnym
momencie też chciałam
uronić łezkę. W tym roku
trafiła się naprawdę super
ekipa.

Dzień 7. - ostatni, g. 9.20
I pomyśleć, że jest
to ostatnie wspólne
śniadanie. 

godz. 14.05
- Fajny pomysł, Kinga –
powiedziała p. Joanna Pazio.
A co chodziło? Kinga
wymyśliła, aby stworzyć
gazetkę pod tytułem
„Połączeni przez
JuniorMedia”. W tej gazetce
umieszczalibyśmy to, co
dzieje się w naszych
rodzimych pismach i w
szkole.

godz. 14.30
Więc to naprawdę koniec.
Odjeżdżą Paulina z Patrycją.
Zaraz po nich Kacper i
Michał, a potem my. Czas na
podsumowanie. To był
najlepszy tydzień w tym roku.
Może więcej się nie
zobaczymy, ale na pewno
utrzymamy wspólny kontakt.
Zebrałam od każdego numer
telefonu. Na pewno będę
dzwonić.

O. Łosek, kl.7

Zajączek
Drzewo Postać

Autorka tekstu i współlokatorki
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Jesienne dział sztuki

   Na terenie naszej szkoły rośnie wiele pię-
knych drzew. Są między nimi klony i lipy.
Kie-dy przychodzi jesień, liście najpierw
zmieniają swoją barwę, a następnie spadają
na ziemię. Wtedy trzeba je sprzątać. Zajmuje
się tym personel szkoły. Jednak to kłopot, bo
liści jest bardzo dużo. Można więc pomóc w
ich zbie-raniu, tworząc z nich ładne prace. 

   Na taki pomysł wpadła nauczycielka plas-
tyki. Uczniowie na zajęciach tworzyli różne
jesienne kompozycje. Wykorzystali do nich
liście klonu, lipy, kasztanowca i dębu oraz
ich owoce, a także igły sosny, świerka i płatki
kwiatów. Okazało się, że nie potrzeba kredek
ani farb, żeby powstały efektowne dzieła
sztuki.

Z.Szynkaruk, 4sp

NITy, czyli niedługie
informacje tekstowe ze
szkoły, Lotynia i okolic

30.07.-5.08. – Jaśmina Fin-
dling i Oliwia Łosek brały u-
dział w Letniej Szkole Junior
Media w Żorach - sprawozd-
anie ukazało się  w 1. nume-
ze opublikowanym na portalu
JM.

15-19.08. – 20-osobowa
reprezentacja OSP Lotyń (w
tym 16 członków Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej)
uczestniczyła w ćwiczeniach
gaśniczych w Stockelsdorf.

16.08. – Redakcja otrzymała
dyplom za zajęcie VIII
miejsca w ogólnopolskim
konkursie „#juniorlab”.

20.08. – Rozpoczął się
remont szatni przedszkola-
ków (sala nr 20). Konserwa-
tor, p. S.Olesiak,
pomieszcze-nie pomaluje, a
po wakacjach staną w nim
dwie szafy, jedna pod sam
sufit. Znajdą w nich 

miejsce, m.in.rzadziej
używane zabawki
przedszkolaków, leżaki i
pościel. Będzie także
miejsce na kurtki maluchów i
leżaki.

22.08. - Odbyło się pierwsze
powakacyjne spotkanie
członków redakcji.
Uczestniczyły w nim 4 osoby.
Szkolni dziennikarze
rozpoczęli prace nad
materiałami do nr. 1.
"Szkolnego Donosiciela".

27.08. - Nauczyciele
powrócili do zawodowych
obowiązków i rozpoczęli
przygotowania do nowego
roku szkolnego. 

29-30.08. - Odbyły się
egzaminy poprawkowe.
Zdawało je 10 uczniów  

z polskiego, historii, chemii,
fizyki, biologii i geografii. Nie
wszyscy sobie z nimi
poradzili.  

30.08. – Odbyło się
posiedze-nie rady
pedagogicznej, na którym
ustalono ostateczne wyniki
klasyfikacji na koniec roku
szkolnego 2017-2018.

31.08. – zlikwidowanie w
Lotyniu punktu pocztowego
Poczty Polskiej, który
znajdował się w jednym z
miejscowych sklepów.

O.Łosek, 7sp
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	Ratujmy i uczmy ratować
	Punktualnie w południe 16 października br. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu odbyła się kolejna próba bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.  W ten sposób uczniowie naszej szkoły ponownie uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy „Ratujmy i uczymy ratować”.
	Z pewnością tego dnia wszyscy, biorący czynny udział, nauczyli się lub utrwalili to, jak udzielać pierwszej pomocy. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ratownika. Potem należy sprawdzić przytomność po-szkodowanego, zbadać jego oddech i rozpocząć, jeżeli to konieczne, resuscytację (30 uciśnięć klatki pier-siowej i 2 wdechy, i tak do skutku). Trzeba również po-starać się przywołać kogoś do pomocy oraz wykonać ratunkowy telefon (999 lub 112).
	Czemu akurat 16 października? Tego dnia obchodzony jest "Euro-pejski Dzień Przywracania Czynno-ści Serca". W całej Europie dzieci w swoich szkołach uczą się prawidło-wego udzielania pierwszej pomocy. Tak również jest od 5 lat w Polsce. Każdego roku w placówkach eduka-cyjnych, które wcześniej zgłosiły chęć udziału w akcji, uczniowie przez 30 minut wykonują czynności przywracania oddechu i krążenia.
	Zdarzenie w ZS w Lotyniu zorganizowały p. Agniesz-ka Kwiatkowska, p. Małgorzata Kaluta oraz p.  Agata Juriewicz.  Było ono nagrywane i fotografowane, ponie-waż organizatorzy z WOŚP proszą zwykle o relację z imprezy. W całej Polsce w ubiegłym roku w tej akcji udział wzięło 85 tys. Polaków, w tym 105 w naszej szkole. W tym było zdecydowanie lepiej, bo organiza-torzy doliczyli się 150 uczestników.
	W naszej szkole uczniowie ćwi-czyli na 8 fantomach. Przy każdej grupie, złożonej z kilkunastu ucz-niów, znajdował się ratownik szcze-cineckiej grupy ratowniczej PRO-MED lub lotyńskiej straży. Dbali oni o właściwy sposób wykonywanych czynności.

	Dziennik z Letniej Szkoły Junior Media w Żorach, 3.
	Dzień 5 3 sierpnia, godz. 7.42
	godz. 10.33    Jesteśmy na warsztatach, na których kończyłyśmy swoje prace dotyczące miasteczka Twinpigs oraz Żor. Robiłyśmy to w tych samych grupach, co po-przednio, moja uzupełniały jeszcze Jaśmina i Maja. Napisałyśmy około 5 akapitów. Tylko poprawić
	godz. 15.55    Jesteśmy w Parku Wodnym Aquarion. Zmęczenie nie powstrzymuje nas od pływania i zabawy w wodzie. Jest cudownie! Może nie ma tu tak dużo atrakcji wodnych jak w Uniejowie, ale to nam całkowicie wystarczy. Najważniejsze, że w ogóle nas tam zabrano i zaplanowaną taką atrakcję w tak upalny dzień – dziś chyba znowu ze 30 stopni, bo żar leje się z nieba i tylko woda daje trochę ochłody .
	Śniadanie to najważniejsze danie dnia? Ja tak nie  myślę. Z dziewczynami poszłyśmy spać o 23, więc gdy opiekunka nas obudziła
	o 7.20,  musiałyśmy się do spieszyć, aby zdarzyć. Jest nas 5, więc jeśli każda spędzi średnio po 10 minut w łazience, to nie zdążymy. Na każdą przypada 8, a jeszcze musimy mieć jakąś rezerwę na zejście. Marnie to widzę. Może dlatego, że przez zaspane oczy. Odezwę się po śniadaniu albo jak będę miała czas wolny.
	i gotowe. Może nie wspominałam, ale przez trzy dni uczyliśmy się tworzyć stronę internetową (nasza to https://lifestory924850528.wordpress.com/, a to jest jeden z wpisów https://lifestory924850528.wordpress.com/2018/08/02/zory-piekne-miasto-na-poludniu-polski/
	godz. 17.45   Po basenie zawsze odczuwa się głód. Nasze żołądki nie są inne, więc po podwieczorku każdy z kolo-
	Uczennica kl. VI wystarto-wała w konkursie na członka Jury Dziecięcego Międzyna-rodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino w Poznaniu. Uczestnicy musieli nagrać video. Trzeba było w nim opowiedzieć, w jakim fil-mie chcieliby się zagrać. Ma-gda zdecydowała się na Har-rego Pottera, swojego ulubio-nego bohatera szklanego e-kranu. Nagranie powstało 14 października koło szkoły. Ma-gdzie pomogli J.Findling i o-
	piekun redakcji. Trzeba je było powtarzać kilka razy, ale wreszcie się udało!      Jeszcze tego samego dnia opiekun wysłał film do Poz-nania. Kilka dni później Ma-gda otrzymała telefoniczną informacje od organizatorów, że została członkiem jury. To oznacza, że na początku grudnia spędzi w stolicy Wielkopolski tydzień na oglą-daniu filmów. Gratulujemy!  Z.Wawrzeńczyk, 4sp
	Magda jurorem tegorocznego Ale Kino!
	każdy z kolonistów pozostawił na stole pusty talerz.  godz. 22.05    Wszystkie się już wykąpałyśmy, wszystkie oprócz Angeliki. Ona jak zwykle ostatnia. Zawsze ustalałyśmy sobie kolejkę do łazienki, ale ona jakby o tym nie wiedziała, więc prawie każdego dnia była na końcu.
	Siedzimy już w restauracji, czekamy na obiad. Nie wiem, co nam dziś zaserwują, ale pewnie moja współlokatorka Angelika doskonale się w tej sprawie orientuje. Nie, żeby była jakimś głodomorem, po prostu ma dostęp do jadłospisu.
	godz. 14.05 - Fajny pomysł, Kinga – powiedziała p. Joanna Pazio. A co chodziło? Kinga wymyśliła, aby stworzyć gazetkę pod tytułem „Połączeni przez JuniorMedia”. W tej gazetce umieszczalibyśmy to, co dzieje się w naszych rodzimych pismach i w szkole.
	godz. 20.00 „Black” – tak nazywała się piosenka, do której wszyscy tańczyliśmy. Bez wątpienia przebój tej ostatniej dyskoteki. Przed rozpoczęciem imprezy opiekunowie podarowali nam świecące bransoletki z PZU, z którymi pani Sylwia zrobiła nam zdjęcie.
	godz. 14.30 Więc to naprawdę koniec. Odjeżdżą Paulina z Patrycją. Zaraz po nich Kacper i Michał, a potem my. Czas na podsumowanie. To był najlepszy tydzień w tym roku. Może więcej się nie zobaczymy, ale na pewno utrzymamy wspólny kontakt. Zebrałam od każdego numer telefonu. Na pewno będę dzwonić.
	Dzień 6 godz. 7.35      Przejdę do setna. Dzisiaj w planie Muzeum Ognia, Twinpigs, czyli czas wolny w miasteczku, i...dyskoteka! Nie mogę się doczekać. - Ej, dziewczyny,  w co ja się ubiorę? – rozmyślała głośno Jaśmina. Angelika miała ten sam problem - No właśnie, ja też nie wiem.
	godz. 23.55 Koniec dyskoteki był smutny. Niektóre dziewczyny wręcz płakały, że już jutro się rozstajemy. W pewnym momencie też chciałam uronić łezkę. W tym roku trafiła się naprawdę super ekipa.
	O. Łosek, kl.7
	godz. 13.27
	- Fajnie było w tym Muzeum Ognia, prawda? - zapytała Jaśmina.
	Dzień 7. - ostatni, g. 9.20
	-Superowo! Najefektowniejszy był dym wydobywający się z sufitu - powiedziała Majka.
	I pomyśleć, że jest to ostatnie wspólne śniadanie.
	Jesienne kompozycje

	Jesienne dział sztuki
	Na taki pomysł wpadła nauczycielka plas-tyki. Uczniowie na zajęciach tworzyli różne jesienne kompozycje. Wykorzystali do nich liście klonu, lipy, kasztanowca i dębu oraz ich owoce, a także igły sosny, świerka i płatki kwiatów. Okazało się, że nie potrzeba kredek ani farb, żeby powstały efektowne dzieła sztuki.
	Na terenie naszej szkoły rośnie wiele pię-knych drzew. Są między nimi klony i lipy. Kie-dy przychodzi jesień, liście najpierw zmieniają swoją barwę, a następnie spadają na ziemię. Wtedy trzeba je sprzątać. Zajmuje się tym personel szkoły. Jednak to kłopot, bo liści jest bardzo dużo. Można więc pomóc w ich zbie-raniu, tworząc z nich ładne prace.
	NITy, czyli niedługie informacje tekstowe ze szkoły, Lotynia i okolic
	miejsce, m.in.rzadziej używane zabawki przedszkolaków, leżaki i pościel. Będzie także miejsce na kurtki maluchów i leżaki.
	30.07.-5.08. – Jaśmina Fin-dling i Oliwia Łosek brały u-dział w Letniej Szkole Junior Media w Żorach - sprawozd-anie ukazało się  w 1. nume-ze opublikowanym na portalu JM.
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