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Pierwsze wyzwanie
STRONA

INTERNETOWA
Nowy rok szkolny już się zaczął,
książki i przybory szkolne dawno
kupione. Uczniowie odliczają dni
do kolejnych wakacji.  Portal
Junior Media również nie
próżnuje - już na początku
września zaprosił szkolne pisma
do rywalizacji w kolejnej edycji
konkursu "#juniorlab". 

    Już 5 września jego organiza-
torzy opublikowana nowy
regulamin konkursu. Trochę się w
nim zmie-niło w porównaniu z ub.
rokiem. Pisaliśmy już o tym, więc
teraz war-to tylko przypomnieć, że
dużo wię-cej punktów będzie
można uzyskać za opublikowane
gazetki i zwycię-stwa w
konkursach. Dużo niżej oce-niane
będą natomiast recenzje.  

  Pierwsza okazja do zdobycia pun-
któw pojawiła się 10 września.
Konkurs, taki na rozgrzewkę, pole-
gał na stworzeniu własnej pocz-
tówki z wakacji. Opiekun "Szkol-
nego Donosiciela" wysłał kilkana-
ście prac, w tym 10 uczniów niena-
leżących do redakcji. Niestety, ża-
dna z nich nie została 

No ale nie ma
powodu, żeby
zwieszać nos na
kwintę. Kolejne
zadanie, tym ra-
zem bardziej
po-ważne,
ukazało się na
www.jun-
iormedia.pl 5
pa-ździernika.
Wy-zwanie
polega na
stworzeniu
własnej strony
internetowej.
Nasze dwie
redaktorki (Jaś-
mina Findling i
Oliwa Łosek)
podczas war-
sztatów zorgani-
zowanych pod-
czas LszJM w
Żorach miały o-
kazję dowie-
dzieć się, jak to
się robi. Czasu
na wykonanie
tego zadania
jest jeszcze
trochę, bo orga-
nizatorzy czeka-
ją na linki z ad-
resami stron do
9 listopada. Po-
nieważ dla wię-
kszości człon-

ków stworzenie własnej strony to
zada-nie bardzo skomplikowane,
opiekun redakcji, pan Andrzej Miło-
szewicz, postanowił zorganizować
w sobotę, 27 października, specjal-
ne warsztaty. W czasie 4-godzin-
nych zajęć prowadzonych przez
Jasminę szkolni redaktorzy starali
się założyć swoje strony interneto-
we, które w czasie kolejnych 2
tygo-dni będą starali się uzupełnić
infor-macjami, materiałami i
zdjęciami. Powstaje również strona
redakcji - to z kolei zadanie
zespołowe. W jej stworzeniu
pomaga Wiktoria Piotro-wska, dwa
lata temu jeszcze na-czelna naszej
redakcji.

J.Findling, 6sp

wyzwanie

Prace nad stroną
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O lesie i zwierzętach

Klasy 3. i 4. naszej szkoły
podstawowej odwiedziła
pani  Małgorzata
Ufnowska, edukator z
Nadleśnictwa Okonek.

  Bohaterami tego spotkania
były leśne zwierzęta. Pani
Uf-nowska opowiadała o
takich, które zapadają w sen
zimowy i o takich, które tego
nie robią i potrzebują
jedzenia, żeby przeżyć.
Mówiła więc także o
zdobywaniu przez nie poży-

wienia i ich dokarmianiu.   
  Żeby urozmaicić zajęcia,
zaprezentowała kilka koloro-
wych plansz. Na jednej z
nich były zwierzęta aktywne
zimą (np. wilk, sarna, dzik,
sowa), na drugiej zapadające
w zi-mowy sen (np.
niedźwiedź, mrówka, suseł,
borsuk), a na trzeciej, co
niektóre zwierzęta robią,
żeby przetrwać zimę.
Przeczytała też kilka wier-
szowanych historii. Ich boha-
terami były: jeżyk, myszka,
wiewiórka. .

  Spotkanie odbyło się 29
października br. i trwało ok.
45 min. Zorganizowała je dla
klas patronackich, czyli
biorą-cych udział w projekcie
ekolo-gicznym, p.
S.Neugebauer.

W.Letki, 4sp

W ogonku po ciasto

   Co tydzień, w środę każdy
uczeń naszej szkoły może
kupić sobie ciasto lub
galaretkę. Wszystko zaczęło
się 24 października. Kilka dni
wcześniej Rada Rodziców
ustaliła, że warto spróbować
wprowadzić w szkole
„słodkie środy”. Ciasta na
pierwsze dwie upiekli
członkowie Rady Rodziców,
a następne rodzi-ce z
poszczególnych klas we-dług
listy. 

   Powinno być tego sporo,
bo kolejki na przerwach są
tak długie, że niektórzy stoją
na-wet na schodach, żeby i
dla nich wystarczyło.

Z.Wawrzeńczyk

 Zbieramy odpady 
Przypominamy, że do szkoły
przynosić można makulaturę

(zostanie sprzedana), baterie i stare
telefony komórkowe (bierzemy

udział w konkursach polegających
na ich zbiórce) oraz plastikowe

nakrętki (przekażemy je rodzicom
Mateusza).

Słodka środa

Jesień w Lubniczce Jesień w Lubniczce

  31 października było można
zakupić duże galaretki z
żelkami halloweenowymi
oraz również babeczki z
patycz-kami ozdobionymi
symbolami tego
amerykańskiego święta.

 Sprzedaż odbywa się w
kantorku pań z obsługi szko-
ły. Koszt kawałka ciast to 2
zł, a galaretki - złotówkę.
Fundu-sze zebrane w ten
sposób zasilą konto rady
rodziców.

Spotkanie

JF

A.Kubik A.Kubik
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Urząd
pocztowy, punkt
pocztowy, nic

Początkowo zatrudnionych 
w nim było dziewięciu
pracowników, w tym siedmiu
urzędników pocztowych". Tu
też piastował swój urząd
policjant pocztowy,
odpowiedzialny również za
sąsiednie wsie. Jako ostatni
pełnił tę funkcję Leo
Weinkauf."

W zamkniętym przed kilku
laty dwupiętrowym,
niewielkim, wykonanym 
z cegły budynku poczty
mieszka pani Elżbieta
Wawrzyniak, była naczelnik
urzędu. Okna na parterze,
gdzie poczta się znajdowała,
są wciąż zakratowane. Przez
kilka ostatnich lat wysłać list
lub paczkę, dostać znaczek
albo kopertę można było w
oddalonym od niej 
o kilkadziesiąt metrów
sklepie na ulicy pocztowej.
Teraz, aby te i inne sprawy
załatwić, trzeba pojechać
albo do Okonka, albo do
Szczecinka. 

Mieszkańcy nie są,  

Budynek poczty, gdy jeszcze
była...

Od 1 wrześni br. w Lotyniu
nie ma już punktu
pocztowego. Znajdował się
on od likwidacji Filii Poczty
w Lotyniu, co miało
miejsce 31 marca 2011 r.,
w miejscowym sklepie
ABC. 

31 sierpnia zniknęła więc
instytucja, która w Lotyniu
miała swoją długą historię.
Pani Agnieszka Findling, 
w swojej książce pt. "HIstoria
Lotynia. Od założenia wsi do
1945 roku"
(http://www.szczecinek.net.pl/lotyn/historia.html
) pisze, powołując się na
fragment książki W.
Brümera: "Jeszcze przed
rokiem 1900 otwarty został w
Lotyniu urząd pocztowy.
Obsługiwał on także
okoliczne miejscowości.

Motyle na sprzedaż

W szkole w Lotyniu
odbywają się dla wszystkich
chętnych zajęcia plastyczne.
Prowadzi je pani Ewa Kuchta
we wto-rki, co dwa tygodnie,
na 7. i 8. godzinie lekcyjnej.
Uczestni-czy w nich ok. 10
dziewcząt 
z różnych klas. Zajęcia są
różnorodne. We wrześniu 

zaproponowała namalowa-
nie farbami akrylowymi ko-
lorowych motyli. Prace były
bardzo udane, dlatego pani
powiedziała, że je sprzeda-
my, np. na jakimś kiermaszu.
Zarobione w ten sposób
pieniądze można by prze-
znaczyć na zakup materia-
łów plastycznych.

N.Morgiel-Zarzycka, 4sp

robiły one prace na konkurs
"Pocztówka z wakacji" oraz
tworzyły kompozycje z roz-
topionych kredek wosko-
wych. 16 października 
p. E.Kuchta zaproponowała

Z.

oczywiście zadowoleni 
z takiego stanu rzeczy. 
Z informacji sołtys Lotynia
wynika, że były prowadzone
rozmowy z naczelnikiem
poczty w Jastrowiu (bo to jej
bezpośrednio podlegał punkt
w Lotyniu), ale nie przyniosły
rezultatu. Podobno z jednym
z powodów jest brak miejsca,
w którym taki punkt mógłby
funkcjonować.

Gdyby coś się w tej sprawie
zmieniło, poinformujemy.

M.Kostrzak, 6sp
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NIT-y, czyli niedługie
informacje tekstowe ze
szkoły, Lotynia i okolic

1.09. Strażacy z Lotynia
wzięli udział w olimpiadzie
sportowo-strażackiej w
Stockelsdorf.

3.09. – W hali odbyła się
inauguracja roku szkolnego
2018-2019. Władze gminy
reprezentowała podczas niej
sekretarz gminy p. Bronisła-
wa Ćwikła. Dyr. I.Adamczuk
w krótkim wystąpieniu poin-
formowała o planach na
nowy rok szkolny i przedsta-
wiła wychowawców klas.

9.09. W Lotyniu odbyły się
parafialne dozynki. Ja dzieje
się od lat, całkowity dochód 
z  tej uroczystości
przeznaczony zostanie na
remont parafialnego
kościoła.

12.09. – Przedszkolaki
spotkały się z przedstawi-
cielami Szkoły Policji w Pile.
Grupa kierowana przez
Wojciecha Thiela
podarowała maluchom
profilaktyczne kolorowanki
pt. „Małgosia w mieście” oraz
„Jaś w lesie” dotyczące
zaginięć dzieci w mieście
oraz terenie otwar-tym.

13.09. – Odbyło się posie-
dzenie rady pedagogicznej.
Jej członkowie zostali prze-
szkoleni w zakresie Rozpo-
rządzenia o Ochronie
Danych Osobowych
(RODO).

* Dyrekcja i nauczyciele spo-
tkali się po raz pierwszy w
tym roku szkolnym z rodzi-
cami. Przekazali im hasła i
loginy umożliwiające korzy-
stanie z dziennika elektro-
nicznego. 

19.09. – Odbyło się posie-
dzenie rady pedagogicznej.

20.09. – Odbył się apel in-
formacyjno-porządkowy po-
święcony przypomnieniu
podstawowych zasad doty-
czących niewychodzenia w
czasie przerw do sklepów
oraz korzystania ze szkolnej
świetlicy.  
*  Maluchy z oddziału 
p. A. Świercz zostały przez
dyr. I. Adamczuk pasowane
na przedszkolaków.

21.09. –  3 uczennice, 
A. Świrska, P. Gnaś 
i M. Kostrzak, brały udział w
plenerze plastycznym
„Piękna nasza Polska cała”, 

jaki w Okonku zorganizowała
tamtejsza szkoła podstawo-
wa.

24.09. –  Pani B. Solka-Ku-
biak brała udział w szkoleniu
dla nauczycieli opiekunów
zespołów uczniowskich
projektu Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolski
(Poznań). Nauczycielka
historii wróciła z aparatem
cyfrowym, który
organizatorzy przekazali na
realizację projektu. Jego
temat nie jest jeszcze
dokładnie określony, ale
wiadomo, że pracować
będzie nad nim grupa 12
uczniów naszej szkoły.

25.09. –  Przedszkolaki z
obu grup pojechały na
wycieczkę na okoneckie
wrzosowiska, gdzie powitały
nadchodzącą jesień.

28.09. – Do szkoły dotarła
pierwsza partia książek
zaku-pionych w ramach
Narodwe-go Programu
Rozwoju Czy-telnictwa. Na
zapytanie ofer-towe
odpowiedziała jedna z
księgarń w Szczecinku i to
ona dostarczy książki o war-
tości 15 tys. zł.

O.Łosek, 7sp

Początek...

SzD
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