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W naszej szkole gościły 
patyczaki

   29 listopada dzięki p. Jarosławowi
Rejnerowi uczniowie z kl. 0-3 i 4-6 znaleźli
się w egzotycznym dla nich świecie. Aż z
Torunia przywiózł on ze sobą m.in.
patyczaki, straszaki, tarantule i kameleo-
ny. Jeden z nich nazywał się Jacek i to on
najbardziej wszystkich zachwycił. Ucz-
niowie mogli go zobaczyć w porze ka-
rmienia, czyli łapania much. Chwytał je
swoim długim językiem z jednej chwili.
 Wszystkie okazy znajdowały się w ter-
rariach ustawionych w sali nr 4. Niektóre z
nich można było wziąć na rękę, a inne nie,
ponieważ, jak twierdził p. Rejner, były
niebezpieczne. Przez 45 min. opowiadał o
ich zwyczajach, występowania i rozmna-
żania się oraz o tym, co najchętniej jedzą.
 Po spotkaniu, które wśród uczniów
wzbudziło zachwyt,możliwy był też zakup
patyczaka lub straszaka. Wielu uczniów
wróciło tego dnia do domu ze szkoły z
małym zwierzątkiem.

R.Kozłowska, 4sp

Wypiękniały świetlice w Lubniczce 
i Węgorzewie
 
   W Lubniczce zrealizowany został projekt „Termomodernizacja
budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół sołectwa Lubniczka”. Jego wartość 27 tys. zł. W ramach
wykonanych prac m. in. docieplono budynek, wymieniono w nim
okna oraz wyłożono przed nim  kostkę. Wszystko to powinno
zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, a tym samym obniżyć
koszty utrzymania budynku. Poprawił się też jego wygląd. Trze-
ba podkreślić wkład pracy mieszkańców, którzy pomagali przy
pracach porządkowych, wykaszaniu i równaniu terenu.
   30 tys, zł kosztowała natomiast realizacja projektu  pn. „Mo-
dernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”. Pra-
ce obejmowały m. in:  malowanie ścian i sufitów w sali, przed-
sionku, łazience i kuchni; rozbiórkę podłóg, wykonanie posadzki
betonowej oraz położenie płytek (w łazience i kuchni); odnowie-
nie drzwi wewnętrznych. Także w tym przypadku bardzo
pomogli mieszkańcy, którzy brali udział w pracach
przygotowawczych, porządkowych oraz wywieźli wszystkie
odpady.

W.Guła, 7sp

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy

utworzony przy Zespole Szkół w Lotyniu
ma  zaszczyt zaprosić na

27. Finał WOŚP
organizowany 13 stycznia 2019 r.
POMAGANIE JEST DZIECINNIE

PROSTE
Gramy dla dzieci małych 

i bez focha - na zakup sprzętu dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych

w Lotyniu gramy od godz. 12.00

Zbiórki pieniążków do puszki przez
wolontariuszy WOŚP

odbędą się również po mszach św.
pod kościołami 

w Węgorzewie (sobota), Lotyniu,
Glinkach Mokrych, Lubnicy,

Wilczych Laskach.
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M.Kostrzak

Notatki z fotela jurora 
- zapiski Magdy Kostrzak, jurorki Jury Dziecięcego filmów
pełnometrażowych 36. Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Młodego Widza Ale Kino

3 grudnia godz. 7.15
  Właśnie zaczął się mój 2. dzień
jako festiwalowej jurorki. Przed
chwilą wstałam i zaraz wybiorę się
na śniadanie. Ale zanim to nastąpi,
muszę się przyszykować. W Mul-
tikinie 51 powinnam być o 9. Dzi-
siaj zobaczę dwa filmy, "Jestem
William" i "Zoo". Nie mogę się do-
czekać. 

godz. 8.30
  Już po śniadaniu. Zanim na nie
dotarłam, przez 5 minut bezsenso-
wnie szukałam restauracji. Wy-
szłam z windy na poziomie C, ale
nie wiedziałam, co dalej. Hotel jest
duży, a poziomy rozległe, więc
można się pogubić. Wspólnie z p.
Andrzejem zjadłam śniadanie. O-
piekun namawiał mnie do jakiegoś
obżarstwa, a mnie wystarczyło tro-
chę jajecznicy i parówka.

godz. 14.00
  Wybiła godzina 14. Jesteśmy już
po obejrzeniu filmów i obradach.
Powiem szczerze, że nasze jury
ma ciężki orzech do zgryzienia.
Dzisiejsze filmy wzbudziły w nas
wiele emocji. Po jednym z nich mi-
ła niespodzianka - krótka rozmowa
z odtwórcą głównej roli w filmie
"Jestem William", Alexem Mag-
nusson Cieszę się z niej bardzo,
gdyż mogłam sprawdzić swój an-
gielski. Myślę, że oboje się zrozu-
mieliśmy... 

   Za chwilę idziemy z p. Andrze-
jem do hotelu. Muszę trochę
odpocząć, bo, znając życie, opie-
kun coś na popołudnie i wieczór
wymyśli. Zanim wyszliśmy z Multi-
kina p. Anna Weronika poinfor-
mowała nas o tym, że możemy
obejrzeć dodatkowe filmy. Identy-
fikatory nas do tego upoważniają.
Ucieszyła mnie ta wiadomość.

godz. 20.30
   Kolejny dzień dobiega końca.
Dodatkowo o 17 obejrzałam wraz z
opiekunem w Centrum Kultury
Zamek 6 konkursowych filmów
krótkometrażowych. W opowie-
dzianych w nich historiach ("Złoto" 

Chyba jestem tobą zauroczony",
"Nić", "Nocna podróż", "Wsad" "O
naszych astronautach") przedsta-
wione zostały marzenia i problemy
dorastającej młodzieży. Według
mnie przestrzegły one przed poku-
sami tego świata. Seans zakoń-
czył się rozmową z reżyser Marią
Eriksson-Hecht oraz aktorką Inez
Dhal Torhaug. Odpowiadały one na
pytania związane z filmem "Chyba
jestem tobą zauroczony", w którym
poruszono temat interne-towej
anonimowości. 

  Dzień zakończył spacer po oś-
wietlonym świątecznie Poznaniu. Z
CSD poszliśmy ulicą Św. Marcin, a
potem skręciliśmy na zapełniony
świątecznymi kramami pl. Wolnoś-
ci. Dotarliśmy aż do Rynku. Poz-
nań nocą zrobił na mnie ogromne
wrażenie.

dokończenie w nast. numerze
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Dzień pełen słowiańskich 
baśni i legend

Przed rokiem i dwa lata wcześniej nasza szkoła
uczestniczyła projekcie czytelniczym
„BaśniBajanie”, organizowanym przez Fundację
Aitwar. W tym roku konkursu nie było, ale p. Anna
Gładkowska postanowiła przygotować  imprezę
czytelniczą pt. „My, Słowianie, poznajemy naszą
historię”. Odbyła się ona 17 grudnia. Uczniowie z
poszczególnych klas przedstawili projekty
związane z książkami o tematyce słowiańskiej.
Widzowie mieli okazję posłuchać fragmentów
omawianych tekstów oraz wypowiedzi na ich
temat.

  
Prezentacje rozpoczęła kl. 4, któ-ra
mówiła o książce Marioli Jaroc-kiej
„Baśnie i legendy polskie”.
Uczniowie przygotowali specjalną
mapę. Znajdowały się na niej po-
stacie z pięciu legend: o diable Bo-
rucie, o Piaście i Ziemowicie, o
Kraku i Wandzie, skarbie na dnie
potoku oraz o Czechu, Lechu i
Rusie.Uczniowie krótko je przed-
stawili i przeczytali recenzję książ-
ki.
  Następnie kl.5b omówiła pozycję
„Piastowskie orły”. Napisali ją w
2016 r. Paweł Wakuła, Grażyna
Bąkiewicz, Kazimierz Szymaszko.
Uczniowie, żeby przybliżyć jej
treść, przeczytali kilka fragmen-
t ó w . Z kolei kl.5a przedstawiła
„Cu-downą studzienkę'', która jest
ze-stawem baśni i legend
zebranych i opracowanych  przez
 Joannę Pa-puzińską. Ta pisarka
zgromadziła w niej utwory tak
sławnych  auto-rów jak np. Henryk
Sienkiewicz, 

Henryk Sienkiewicz czy Jan
Kasprowicz, ale do prezentacji
uczniowie wybrali „Złotą kaczkę”
Artura Oppmana. Jej bohater miał
wydać w ciągu dnia na swoje
potrzeby 100 dukatów, co okazało
się nie takie łatwe… Pokazali też
swoją propozycję okładki do książki
„Cudowna studzienka”.

  Potem wystąpiła kl.7, która za-
prezentowała książkę I.Górewicza
z 2017 r. pt. „Borek i bogowie
Słowian”. Jej tytułowy bohater to
nasz rówieśnik, mieszka w
Szczecinie, chodzi do szkoły, jak
my wszyscy. W czasie jednego z
swoich snów przenosi się do
słowiańskiej osady, gdzie spoty-ka
wiele niezwykłych postaci, przede
wszystkim bogów. Prezentująca te
książkę O. Łosek zwróciła uwagę
na żywą akcję, niewiele opisów,
piękne ilustracje i dołączony do niej
słowniczek wyrazów staropol

skich. W ramach projektu ucznio-
wie tej klasy wykonali plakat na
którym znalazły się informacje o
świętach obchodzonych przez Sło-
wian oraz  miejscach ich kultu.
.

   Jako przedostatnia wystąpiła kla-
sa 8. Jej przedstawiciele mówili o
książce „Nad nami orzeł biały” Do-
roty Dominik-Stawickiej i tak ją za-
chwalali: „Utwór zasługuje na uwa-
gę, ponieważ zawiera legendy i o-
powiadania z historii Polski przed-
stawione w bardzo przystępny
sposób. Nie jest to podręcznik do
historii, jednak ukazuje ważne wy-
darzenia i postacie historyczne, o
których powinniśmy pamiętać”.
Wspomnieli też o ciekawych ilu-
stracjach i zaprezentowali planszę
przypominającą najwybitniejsze
postacie z historii Polski.

dokończenie na nast. stronie
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Dilili w Paryżu

Pokazali na Ale Kino

"Dilili w Paryżu" - recenzja
   Film „Dilili w Paryżu” powstał w roku 2018. Jest więc
zupełną nowością. Został wyreżyserowany przez
Michela Ocelota, który zasłyną już wiele lat temu
animacją „Kirikou i czarownica” (1998). Akcja jego
najnowszego obrazu dzieje się w czasach belle
époque.  Wikipedia podaje, że to „piękna epoka, piękny
okres, piękny czas - nazwa nadana okresowi od
zakończenia wojny francusko-pruskiej w 1871 roku do
wybuchu I wojny światowej.

  Tytułowa bohaterka nie urodziła się jednak w Paryżu,
tylko bardzo daleko od stolicy Francji, w Nowej
Kaledonii. Mówi o sobie, że jest Kanaczką.
Dziewczynką zaopiekowała się paryska dama, która
zabrała ją do Paryża i wychowała na prawdziwą damę.
Dilili nie zna jednak tego miasta. Poznaje jednak
kilkunastoletniego Orela, rowerowego kuriera, który
postanawia jej pomóc i jednocześnie poznać z
niezwykłymi  mieszkańcami Paryża. Okazuje się, że
zna on nie byle kogo. Dzięki niemu tytułowa boh-aterka
odwiedza m.in. malarzy Renoire’a i Moneta,
kompozytora Debussyego, czy aktorkę Sarę Ber-
nardt, a nawet naszą Marię Skłodowską-Curie.
Możliwość poznania ich to wielka zaleta tego filmu. 

    Kolejna to powiązanie losów Dilili z wątkiem
kryminalnym. W mieście dochodzi bowiem do upro-

wadzenia kilkanaściorga dzieci. Główna bohaterka
wraz z Orelem postanawiają rozwikłać zagadkę
zniknięć, z którą nawet policjanci mają problemy.
Pomagają im także historyczne postacie.

   Film M. Ocelota to także okazja do poznania Paryża
sprzed stu lata. Twórcy łączą w nim animację z
zdjęciami tego miasta. Podobno wstawali o świcie, aby
sfotografować je bez elementów współczesności i to
się świetnie udało. Może dlatego „Dilili w Paryżu”
powstawała aż 4 lata.

   Animacja jest bardzo ciekawa i nieprzewidywalna.
Bardzo serdecznie zapraszam do jej oglądania, bo ma
wiele zalet. Doceniło je Stowarzyszenia Fil-mowców
Polskich i przyznało jej nagrodę podczas
poznańskiego 36. Międzynarodowego Festiwalu Fil-
mów Młodego Widza Ale Kino!

J.Findling, 6sp

Dzień pełen słowiańskich
baśni i legend

dokończenie ze str. 4

  Prezentacje zakończyła klasa 3
gimnazjum omawiając „Drzewo”
Łukasza Wierzbickiego. Jest to o-
powieść o najdawniejszych wie-
rzeniach Słowian. J.Ulatowska
przedstawiła jej zawartość i budo-
wę, podkreślając zalety języka o-
raz niezwykłe ilustracje. Prze-
konywała też, że opowieść  czyta
się bardzo szybko i przyjemnie.
Klasa w ramach projektu przy-
gotowała informację o bogach sło-
wiańskich w formie drzewa gene-
alogicznego.

  Prezentację wszystkich projektów
poprzedziło pięknie wystawiona
sztuka pt. „O chłopcu, który nie
chciał postrzyżyn”. Była to adap-
tacja sceniczna opowiadania ucz.
kl. III gim. Julii Ulatowskiej, która w
2016 r. zdobyła za nie II miejsce w
konkursie literackim zorganizowa-
nym przez fundację AITWAR.

S.Kuczyńska, 6sp
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