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Alekiniaki czekały
   
   Redakcja po raz kolejny wybrała się do Poznania na
Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino. 2 i 3
grudnia szkolni dziennikarze wzięli udział w pokazach filmowych.
W ciągu dwóch dni obejrzeli w Multikinie 51 kilkanaście filmów.
Były to filmy aktorskie i animowane przeznaczone dla różnych
kategorii wiekowych. Każdy członek redakcji zobaczył cztery
filmy i ma zadanie napisać o nich do gazety.

  Festiwal reklamował plakat pełen alekiniaków – maskotek tego
kulturalnego wydarzenia. Pojechało na nie 8 uczniów pod opieką p.
M.Leśniak oraz opiekun redakcji, który przez cały tydzień
opiekował się M.Kostrzak. Nasza redakcyjna koleżanka pełniła na
festiwalu rolę członka Jury Dziecięcego.

  Członkowie redakcji rozpoczęli swój pobyt w Poznaniu udzia-łem
w uroczystym otwarciu festiwalu. Gala nosiła tytuł „Sto lat.
Wspólna radość”. Odbyła się ona w Kinie Pałacowym. Po obej-
rzeniu niedzielnych filmów szkolni dziennikarze udali się na nocl-
eg do "Teyhostel". Do domu wrócili następnego dnia wieczorem.

  Obszerniejsza relacja z festiwalu ukaże
się w kolejnym wydaniu gazety.

R.Kozłowska, 4sp

Festiwalowe alekiniaki

Redakcyjne plany
   24 października odbyło się pierwsze w
tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami
dzieci, które są w redakcji szkolnej gazety.
Przyszło na nie 6 opiekunów uczniów z
klasy IV, bo to one głownie należą do
„Szkolnego Donosiciela”. Zorganizował je
p. A.Miłoszewicz.
   Rodzice dowiedzieli się, jakie umieję-
tności ćwiczyć będą ich dzieci na zaję-
ciach i jak mogą im pomagać, np. w wy-
myślaniu tematów. Opiekun redakcji poin-
formował ich o planach redakcji na cały rok
szkolny. Szczególną uwagę zwrócił na
plan wyjazdów i warsztatów oraz na u-dział
w konkursach dziennikarskich.  W tym
roku redakcja skupi się na konkursie Junior
Media oraz wyjazdach do Poznania na
festiwal filmowy i podróżniczy oraz na targi
książki.

W.Letki, 4sp

Słynni bohaterowie kreskówek
przypominają 

   5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z
Bajek. Tego dnia nie było w naszej szkole jakiegoś świętowania.
Za to na schodach pojawiły się wykonane z kartonu postacie
kota Toma, myszy Jerryego, Kubusia Puchatka, kota Garfielda,
psa Pluto, kanarka Tweetego i sarenki Bambi.

Obok nich znalazły się kolorowe kartki z hasłami. Przypominają
one uczniom, jak powinni się zachowywać w szkole. Wśród nich
są na przykład takie:
   Systematycznie i punktualnie uczęszczaj na zajęcia szkolne.
   Zachowuj się kulturalnie w stosunku do pracowników szkoły 
           i rówieśników.
   Chętnie wykonuj prace społeczne na rzecz klasy i szkoły. 
   Reaguj na krzywdę innych i przejawy zła – broniąc słabszych.
   Bądź życzliwy i uczynny – pomagaj innym.
 

W.Letki, 4sp
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Napisanie hasła do encyklopedii 
– niełatwa sprawa 

„Informujemy, że Państwa szkoła
została zakwalifikowana do I
edycji Projektu “Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020”,
realizowany przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w
Poznaniu.” – taką informację
otrzymali dyrektorzy naszej
placówki 30 sierpnia 2017r. –
pisaliśmy o tym 149. numerze
„Szkolnego Donosiciela”. Jedną
z części projektu są zajęcia
pozalekcyjne z uczniami, którzy
mają przygotować informacje do
Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii
Wielkopolski lub Cyfrowej Mapy
Dorzecza Warty. Ich realizacja
rozpoczęła się w wrześniu br. A
w listopadzie podjęta została
decyzja, że bohaterem hasła
będzie ks. Leon Pellowski.

  Opiekunem grupy projektowej
została p. Bożena Solka- Kubiak.
Wybór był oczywisty, ponieważ
nauczycielka uczy historii, a pro-
jekt, takie był wstępne założenia,
miał dotyczyć wydarzeń lub posta-
ci związanych z odzyskaniem
przez Polskę niepodległości, a
szczególnie powstania wielkopol-
skiego. Ponieważ w Lotyniu nie
było takich osób ani wydarzeń,
trzeba był szukać ich gdzie indziej.
Zespół postanowił więc odwiedzić
Muzeum Ziemi Złotowskiej w Zło-
towie. Pani Bożena Solka-Kubiak
zorganizowała 24 października
spotkanie z panem Jeyzym Jelon-
kiem, który jest w nim asystentem
muzealnym. Najpierw opowiadał on
o losach ziemi złotowskiej od roku
1772, czyli od pierwszego rozbioru
Polski. Złotowszczyzna

znalazła się wtedy w zaborze pru-
skim. W 1918 r. do Rzeczypos-
politej wróciło tylko 60% zajętych
kiedyś terenów, reszta musiała
poczekać do zakończenia II wojny
światowej w roku 1945.
  Pan Jelonek mówił również o
walkach powstańczych na teranie
Złotowa i zaangażowaniu w nie
Polaków. Wiele razy wymieniał na-
zwisko ks. Leona Pellowskiego. Był
on proboszczem w Złotowie od
1903 r. i  zasłużył się m.in. organi-
zacją polskiego czytelnictwa pod
egidą Towarzystwa Czytelni Ludo-
wych, kierowaniem (1906-1907)
powiatowym komitetem strajku
szkolnego i organizowaniem przy-
szłej polskiej administracji i szkol-
nictwa. 
  Prawdopodobnie to jego postacią
będzie zajmować się grupa uczen-
nic wybranych przez p. Solkę-Ku-
biak. Tworzy ją 12 dziewcząt z kl.
6. i 7. sp oraz z klasy gimnazjalnej.
Zdecydowana większość z nich
należała do  „Szkolnego Donosi-
ciela” lub wciąż jest w zespole re-
dakcyjnym. Nauczycielka nie ukry-
wała,że zależy jej na osobach, któ-
re mają doświadczenie w pisaniu
tekstów dziennikarskich na pod-
stawie zgromadzonych informacji.
   Zespół spotyka się zwykle co ty-
dzień, we czwartek.Jego prace 

przyśpieszyły, gdy p. Solka-Kubiak
o-trzymała wszystkie niezbędne
informacje. Nastąpiło to podczas
szkolenia dla nauczycieli - opieku-
nów zespołów uczniowskich. Od-
było się ono w dniach 13-15
listopada w Tarnowie Podgórnym.
Opiekunka raz już uczestniczyła w
podobnym, ale jednodniowym spo-
tkaniu, które odbyło się 24 wrze-
śnia w Poznaniu. Przywiozła z
niego aparat cyfrowy (Panasonic
Lumix DC-FZ82), kartę pamięci i
etui. Jakiś czas potem w paczce
dotarły jeszcze tablety dla uczniów
(20 sztuk) i laptop dla nauczyciela
realizującego projekt. Sprzęt po-
móc ma w jak najlepszym przy-
gotowaniu materiałów do „Cyfro-wej
Dziecięcej Encyklopedii Wiel-
kopolski”. Oczywiście po jego za-
kończeniu będzie wykorzystywa-ny
w szkole przez uczniów i nau-
czycieli.

J. Findling, 6sp 

W muzeum

Przyszły tablety

CDzEWBS-K
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  Teraz pozostaje mi tylko czekać.
Do 3 grudnia tyle czasu! Tego dnia
będziemy w Poznaniu na festiwa-lu.

J.Findling, 6sp

JF

14 XI 2018, środa
  Odwołano moją ostatnią lekcję.
Pan Andrzej od razu to wykorzy-
stał (myślę, że robi to specjal-nie…)
i zorganizował redakcyjne
spotkanie. Weszłam i zobaczyłam
na talerzyku… cze-ko-la-dę!! Opie-
kun zawsze nam wypomina, że
jemy za dużo słodyczy, a sam je
kryje po kontach. To nie fair…  A ja
usiadłam naprzeciwko niej i nawet
nie ruszyłam kawałka. O panu po-
wiedzieć tego nie mogę...
  Ale wróćmy do spotkania. Mówili-
śmy głównie o Junior Media. Z nie-
cierpliwością czekamy na wyniki
konkursu na stronę internetową,
które zostaną opublikowane w pię-
tek. Mam nadzieję, że moja praca
nie poszła na marne.

16 XI 2018, piątek
  Są wyniki! Ale się naczekałam.
Jak tylko je zobaczyłam, napisa-
łam do opiekuna:
Szanowny Panie Andrzeju,
właśnie weszłam na stronę Junior
Media... Praca Wiktorii zajęła 2
miejsce! Niestety nikomu z nas się
nie udało... Ale jestem szczęśliwa!
Bardzo mnie cieszy 40 pkt., które
dostaniemy. Piszę teraz recenzję,
musimy troszkę podgonić!
Przecież chcemy w jak
największym składzie pojechać 
na LSZJM.
Pozdrawiam dumna z redakcji
naczelna

22 XI 2018, czwartek
  Za niecałe 2 tygodnie jedziemy na
Festiwal Filmowy Młodego Widza
Ale Kino! Jest organizo-wany od
wielu lat. Będę na nim już po raz 4.,
przy czym przed rokiem
pojechałam do Poznania na trochę
innych zasadach. Jako członek ju-
ry dziecięcego obejrzałam wtedy
kilkanaście ciekawych filmów, z
których chyba tylko dwa czy trzy
pojawiły się potem w kinach. 
  Jedziemy do Poznania także po
materiały do recenzji. Jak je napi-
szemy to dostaniemy za nie pun-
kty do rankingu Junior Media. Żeby
jednak napisać jedną, ale porządną,
trzeba widzieć co po-winna
zawierać a czego nie. Właśnie
dlatego pan Andrzej zaprosił
nowicjuszy na specjalne warsztaty.
Starszaki (takich jak ja) na
ozdobnego zaproszenia się nie
doczekały. Co za nietakt… 
 Przyszłam jednak aby popra-
cować nad tekstami, a jedno-
cześnie pobawić się losem opie-
kuna, który miał nauczyć czwarto-
klasistów tego czego zrobić się nie
da.
  Kiedy przyszłam to świętej klasy,
która znajduje się na końcu kory-
tarza, zamurowało mnie. Wszyscy
grzecznie siedzieli i grzecznie słu-
chali! Myślałam, że będzie zamie-
szanie a ty proszę. Co prawda ich
twarze pokazywały, że nic nie ku-
mają ale przynajmniej się starali.
Przepiękny widok! Jestem z nich
dumna!

26 XI 2018, poniedziałek
  Dziś nie było pan w szkole, a mo-
je wspaniałe, idealne wręcz działo
sztuki, to znaczy praca na kolejny
konkurs Junior Media, czekało na
ostateczne poprawki. Według mnie
nie były one potrzebne, ale pan miał
widocznie jakiś zastrze-żenia.
Około 15 odczytałam e-mail z in-
formacją, że czeka na mnie w
szkole. Jak torpeda wyleciałam z
domu z rolkami na nogach licząc
na to, że z kwadrans będę z po-
wrotem. Wróciłam… na kolację. Na
początku usłyszałam, że praca jest
do bani (ach, jak pan potrafi pięknie
zmotywować), a potem, że „można
ją jeszcze uratować”. Za-kasałam
więc rękawy i wzięłam się do
pracy. Reanimacja trwała 3
godziny. Najzabawniej wyglądało jej
skracanie z do 5 tys. znaków ze
spacjami. Ostatecznie praca była
gotowa na czas. Opiekun wysłał ją
podobno około 22.00.   

Konkurs

Blog

JM
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nich upieczone przez p. Anetę i
Paulinę Suchanowską, słodkie za-
jączki, jeżyki  i grzybki. Następnie
pan leśnik na tubie naśladował od-
głosy jeleni - przedszkolaki były
pod wielkim wrażeniem.
  Po powrocie na miejsce
parkin-gowe czekały na wszystkich
upie-czone przez p. Janusza
Świercza kiełbaski, które
zasponsorowali p. Monika i Mariusz
Findling. Na ko-niec wizyty na
wrzosowiskach dzieci otrzymały od
leśnika mag-nesiki ze zwierzęciem
leśnym oraz cukierki.  
  Wszyscy  pożegnali też p. Jesień,
zajączka i pana leśnika głośnym
okrzykiem „Darzbór”!

W.Guła, 7sp 

Na wrzosowiskach

Na wrzosowiskach

NIT-y, czyli niedługie
informacje tekstowe ze
szkoły. Lotynia i okolic

5.10. – Nauczyciele wychowania
fizycznego zorganizowali mistrzo-
stwa szkoły w piłce ręcznej drużyn
mieszanych.

8.10. –  Uczniowie klas  IV-VI spo-
tkali się  z Maciejem Kochanow-
skim, policjantem z posterunku w
Okonku i dzielnicowym.

10.10. –  Grupa nauczycieli spot-
kała się z p. Karoliną Skotarczak-
Dobrzyńską z Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Pile w ramach
Akademii Wspomagania. Było to
pierwsze spotkanie z kilku, jakie
odbędą się w czasie całego roku.
Będą one poświęcone kształceniu
rady pedagogicznej w zakresie
wykorzystania podczas zajęć tab-
lic interaktywnych oraz aplikacji o
charakterze dydaktycznym.  
* Do szkoły dotarła druga partia
książek zakupionych w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Szkoła otrzymała na

ten cel 12 tys. zł z budżetu pań-
stwa oraz 3 tys. ze środków gminy.

12.10. – W szkole obchodzono
Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
Uroczysty apel, podczas którego
wręczono Nagrody Dyrektora, po-
łączony był ze ślubowaniem ucz-
niów klasy I oraz otwarciem placu
zabaw.

14.10. – Opiekun redakcji wysłał
pracę M. Kostrzak z kl. 6 sp na
konkurs na członka Jury Dzie-
cięcego festiwalu Ale Kino. Było to
minutowe wideo na temat tego, w
jakim filmie chciałaby zagrać.

15.10. – Uczniowie z  kl. VII-VIII i III
gim. wyjechali pod opieką p. A.
Gładkowskiej do Szczecinka na
film „Dywizjon 303” .

16.10. – 150 osób, głównie ucz-
niów, wzięło udział w ogólnopol-
skiej akcji bicia rekordu w jedno-
czesnej resuscytacji krążenio-wo-
oddechowej. Od kilku lat organi-
zuje ją Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy.

17.10. –  Rada Pedagogiczna zo-
stała przeszkolona w zakresie
obsługi pakietu Office 365. Został
on zainstalowany w komputerach,
które zakupiono w związku z wpro-
wadzeniem dziennika elektronicz-
nego.   
* Odbyło się pierwsze spotkanie
nowo wybranej Rady Rodziców
Szkoły. Jej przewodniczącym po-
został p. M.Czarnecki, a coroczną
wpłatę na jej działalność podnie-
siono do 30 zł.

W.Guła, 7sp
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Spotkali jesień na
wrzosowiskach

  50 przedszkolaków wyjechało 26
września dwoma busami na oko-
neckie wrzosowiska, by spotkać
się z leśnikiem i edukatorem Ada-
mem Stangreciakiem. Głównym
celem wizyty w tym niezwykłym
miejscu było powitanie nowej pory
roku - jesieni.
  Leśnik opowiadał dzieciom o
wrzosowiskach, mieszkańcach o-
kolicznych lasów, rosnących w
nich drzewach i roślinach. Jakiś
czas po tym, jak maluchy z nau-
czycielkami szukały grzybów, spo-
tkały na leśnej drodze Panią Jesień
i zajączka. Otrzymały od
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