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Przyszedł nowy rok - są zmiany

Po długich i, mamy nadzieję, udanych wakacjach 2 września
wróciliśmy do szkoły. Dyrekcja przygotowała nam kilka zmian.

  Po pierwsze przeniosła zajęcia w klasach 6. do budynku dawnego gim-
nazjum. Uczą się w nim teraz cztery klasy: dwie VI, VII i VIII. Po drugie
klasa 1. przeniesiona została z parteru na piętro. Stało się tak dlatego, że
nie mieś-ciła ona się w żadnej sali na parterze, bo liczy 23 uczniów.
Przygotowano dla nich klasę nr 7, gdzie do tej pory odbywały się lekcje
angielskiego. Na górze uczą się też klasy czwarta i piąta, a na parterze kl.
2. i 3. oraz przedszkolaki.

   Mamy dwa oddziały. Jednym opiekuje się p. A.Świercz, a drugim p.
H.Szu-mert, która zastąpiła p. I.Nowak. Zerówkowicze mają szczególne
powody do radości, bo w sali nr 17 przygotowywana jest dla nich szatnia.
Pomieszcze-nie wyremontował p. S.Olesiak. Kiedy pojawi się w nim wielka
szafa, taka na całą ścianę (została już zamówiona), to maluchy zaczną z
niej korzystać.

   W gronie pedagogicznym nie ma większych zmian. Nie pracuje już u
nas  
JESIEŃ  W  SZKOLE  I  ZA  JEJ  OKNAMI

Jesienne dekoracje

Na przełomie  września i października zmieniły
się dekoracje na szkolnych korytarzach.
Wykonane zostały one przez p.E.Kuchtę i
p.A.Juriewicz. Na parterze powstała kompozycja
z jesiennych owoców, warzyw, liści, kwiatów i…
słodziaków – panie  uznały, że świetnie będą się
wśród nich czuli jeż Jerzyk i ryś Rysiek. Na
lampach wiszą natomiast brązowe gałązki z 
papierowymi, kolorowymi liśćmi, kwiatami
słonecznika i zwierzątkami. Drzwi kolejnych klas
zdobią wianki z liści i gałązek, a klasy 1-3
udekorowały okna swoich sal liśćmi w jesiennych
kolorach.

J.Mikita, W.Kuczyńska, 4 sp

Na korytarzu...

na p. A.Lisaj-Sztukiel, a p. A.Gładkowska jest na
rocznym urlopie. Za to spotkać można p.
S.Neugebauer. Jest wprawdzie na emeryturze,
ale dyrekcja poprosiła nauczycielkę o
poprowadzenie lekcje z biologii i chemii.

   W ub. roku szkolnym naukę zakończyła
ostatnia klasa gimnazjalna. Mimo tego nazwa
naszej szko-ły się nie zmieniła. Wciąż jesteśmy
Zespołem Szkół w Lotyniu, składającym się ze
szkoły pod-stawowej i przedszkola.

Zosia Szynkaruk  Marysia Szynkaruk, 5sp

Nasza szkoła jak
zawsze ekologiczna

Czy pamiętacie, że od
września wznowiliśmy
zbiórkę plastikowych
zakrętek, makulatury,
wszelkiego rodzaju

baterii oraz telefonów
komórkowych? Baterie

wrzucajcie do
specjalnych

pojemników, telefony
zostawiajcie w szkolnym

sekretariacie, a inne
odpady przekazujcie
pracownikom szkoły. 

Wkrótce o zbiórce
napiszemy trochę

więcej.
redakcja
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Nagrodzeni nauczyciele oraz
pracownicy administracji i obsługi
szkoły

Świętowaliśmy – nie było lekcji

Uroczysty apel, pasowanie pierwszoklasistów oraz wręczenie
Nagród Dyrektora to najważniejsze części obchodów Dnia
Nauczyciela w Zespole Szkół w Lotyniu.

   14 października przypadał w tym roku
w poniedziałek. Tego dnia nie było lekcji,
za to o godz. 10 rozpoczęła się
uroczystość z ok. Dnia Edukacji
Narodowej. W czasie jej trwania odbyło
się pasowanie 23 ucz-niów klasy I.
Dzieci najpierw zaprezento-wały swoje
umiejętności, a potem złożyły
ślubowanie. Po nim każde przyklękało,
pani dyrektor wypowiadała specjalną for-
mułkę, a pani wiceburmistrz dotykała
jego ramienia wielkim ołówkiem.
Następnie wychowawczynie
przekazywały swoim podopiecznym
specjalny dyplom i słodki upominek.

  Po tej części apelu nastąpiła kolejna,
poświęcona nauczycielom. Wystąpili
pod-czas niej m.in. uczniowie z klas
młod- 

szych, którzy mówili wiersze oraz
pokaza-li specjalny  układ z czerwonymi
chusta-mi. Poza tym dużo tańczono
(„Strażackie Iskierki”) i śpiewano Magda
Kostrzak, Zu-zanna Szram oraz chór, z
którym wystą-piła także p. Ewa Kuchta.
Poza tym Z. Szaram zaprezentowała
swój wiersz na temat uczących ją
nauczycieli.  W dowód wdzięczności
nauczyciele i pracownicy szkoły
otrzymali papierowe kwiatki i małe
świeczuszki z pszczelego wosku.

   Na koniec zabrała głos dyr. I.Adam-
czuk. Mówiła o tym, jak zawód nauczy-
ciela jest trudny i potrzebny. Dziękowała
tez innym pracownikom szkoły oraz
rodzi-com, których nazwała „pierwszymi
nau-czycielami”. Potem wyróżniającym
się 

wręczyła Nagrody Dyrektora – otrzymało
je 13 osób z grona nauczycieli i obsługi.
Kilka słów podziękowań oraz wielki
bukiet czerwonych róż przekazali też
przedsta-wiciele Rady Rodziców. 

N.Morgiel, 5 sp

   Nauczyciele

   Nasz bos z matematyki uczy nas ułamków, dodawania,
   zaś pani Joasia czytania i pisania,
   pani Ewa pięknie śpiewa, że aż płatki lecą z drzewa,
   pan Kowalczuk dożo trenuje i kierunki świata nam pokazuje,
   pani od biologii uczy nas wiedzy o świecie,
   a pan Cezary lubi siedzieć w Internecie,
   obcego języka się nauczymy,
   gdy do pani Małgorzaty na lekcje wchodzimy,
   gdy kondycję chcemy mieć dobrą,
   to da pani Agnieszki lecimy z prośbą,
   by nam wycisk dobry dała,
   a po wuefie trochę książek poczytała, 
   na historii się nauczymy różnych dat,
   skutków i przyczyny,
   religia to czas ukojenia,
    gdy pani Mireczka nas w świat Jezusa zabiera.

Zuzanna Szram

2

5

6

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali (stoją od
lewej): p. Paulina Jaskółka-Stanisz, 
p. Genowefa Błaszkiewicz, p. Agata Jurjewicz, 
p. Aneta Świercz, p. Małgorzata Kaluta, 
p. Ewa Kuchta, p. Agnieszka Kwiatkowska, 
p. Jacek Kaluta, p. Zbigniew Sienkiewicz, 
p. Cezary Osojca 
oraz wicedyr. Andrzej Miłoszewicz.
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   Krzysztof Nowakowski to  maszer*,
poszukiwacz przygód i  sportowiec. Do
Okonka przyjechał z psem o imieniu
Henia, który okazał się bardzo łagodnym
i delikatnym stworzeniem. Całe
spotkanie przeleżał grzecznie na
dywanie i pozwalał się głaskać tym,
którzy tego chcieli. Za-proszony przez
okonecką bibliotekę gość niemal od
siedemnastu lat podróżuje psim
zaprzęgiem, organizując wyprawy w
rejony polarne i startując w najdłuższych
wyścigach w Europie. Jest autorem ksią-
żki „23 kilometr”. Opowiada ona o zma-
ganiach z Daleką Północą podczas po-
dróży psim zaprzęgiem, w czasie której
pokonał trzysta kilometrów w trzy dni. 

N.Morgiel-Zarzycka, 5sp

* maszer -  osoba będąca przewodnikiem psiego
zaprzęgu  bez względu na rodzaj środka
lokomocji ciągniętego przez psa lub psy.

Spotkanie

Na spotkanie jesieni
   24 września dwie grupy przedszkolne
razem z wychowawczyniami, p. Anetą
Świercz i p. Haliną Szumert, oraz grupką
rodziców pojechały na Okoneckie Wrzo-
sowiska, żeby przywitać jesień. Spotkały
się tam z p. Małgorzatą Ufnowską, leśni-
kiem z Nadleśnictwa Okonek. Opowiada-
ła ona maluchom o jesiennej przyrodzie
oraz oprowadzała je po okolicznych
lasach. Przedszkolaki znalazły w nich
du-

żo grzybków i spotkały panią Jesień, któ-
ra obdarowała je ciasteczkami w
kształcie orzeszków, grzybków, choinek
oraz jeżyków. Upiekły je panie
wychowawczy-nie oraz p. Paulina
Suchanowska. Potem wszyscy bawili się
na polanie w berka i w „złap zająca” oraz
jedli kiełbaski z grilla.

   Wycieczka trwała ok. 3 godzin i mimo
nie najlepszej pogody maluchy wróciły
do szkoły w dobrych humorach.

W.Kuczyńska, J.Mikita, D.Gnaś, wszystkie kl. 4

Noc czytelnicza

   W Bibliotece Publicznej im. Czesława
Miłosza w Okonku zorganizowano noc
czytelniczą. Odbyła się ona 5 paździer-
nika. Spotkanie, w którym wzięło udział

kilkanaścioro dzieci w wieku od 10 do 12
lat,  rozpoczęło się o godz. 16:30
wier-szem pt. „Wierszo wiązałki” Joanny
Mu-eller, a skończyło ok. 22. Gościem
spe-cjalnym tej nocy była p. Alicja, która
uczy-ła dzieci podstaw języka migowego.
Ko-lejną atrakcją było pieczenie, wg
otrzyma-nego przepisu, kruchych
ciastek. W cza-sie prac nad ich
przygotowaniem roz-poczęła się
projekcja filmu pt. „Ptyś i Bill”, familijnej
komedii z 2013 r. W przerwie uczestnicy
spotkania raczyli się upieczo-nymi
ciasteczkami i gorącą czekoladą. 

N.Morgiel-Zarzycka, 5sp
zdj.

Spotkanie z maszerem
i Henią
   W Bibliotece Publicznej im. Czesława
Miłosza w Okonku 27 września odbyło
się spotkanie autorskie z  p.
Krzysztofem  Nowakowskim.
Słuchaczami trwającej ponad godzinę
opowieści o psich za-przęgach,
przygotowaniach do wypraw w rejony
polarne, ubraniach, które pozwa-lają
przetrwać najniższe temperatury,
szlakach wytyczonych po zamarzniętych
jeziorach, a przede wszystkim o wspa-
niałych i mądrych psach, byli uczniowie
klas VIII z Lotynia, Okonka i Pniewa oraz
przedstawiciele naszej redakcji z opie-
kunami.   

Z  P  P  R  A  S  Z  A  M  Y

Plany redakcji na rok szkolny 2019-2020:
1. wydawanie gazety (w formie papierowej i

elektronicznej),
2. udział w konkursach (indywidualnych i

zespołowych, np. „#juniorlab”),
3. wyjazdy nawy cieczki, festiwale, targi,

kocerty...

PISANIE.  FOTOGRAFOWANIE. 
RYSOWANIE.  SŁUCHANIE.  NAGRYWANIE. 

POZNAWANIE

ROZWÓJ  ****  ZABAWA  ****  PASJA

redakcja
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Bibl. w Okonku



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 10/2019 | Strona 4  

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Donosiciel 1 2019-
2020

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

14.06. – Redakcja otrzymała certyfikat
udziału w 9. edycji projektu Junior Media
oraz gadżety za zajęcie 3. miejsca w
kon-kursie „#juniorlab”(plecaki, piórniki i
długopisy).

17.06. – Ukazał się 6. w tym roku szkol-
nym, a 159. w ogóle nr. „Szkolnego Do-
nosiciela”, w którym znalazły się m.in.
os-tatnia część „Notatek z fotela jurora”,
dziennik z redakcyjnej wycieczki do Byd-
goszczy, dwa konkursowe  teksty: jeden
o mediach społecznościowych, a drugi o
fake newsach, tekst o wszechobecnym
plastiku oraz relacja ze szkolnego
dziecka i sportu.

* Uczniowie z kl. IV pojechali do Centrum
Edukacji Ekologicznej w Szczecinku.

* Grupa uczniów z kl. VII pojechała do
szczecineckiego sanepidu na zajęcia w
tamtejszym laboratorium w ramach zajęć
projektowych z chemii.

18.06. – Nastąpiło zakończenie roku
szkolnego 2018-2019; podczas uroczys-
tości wręczono świadectwa najlepszym
uczniom, pożegnano kończące naukę w
naszej szkole klasy VIII i III gimnazjum,
wręczono Nagrodę Burmistrza
najlepsze-mu uczniowi - Michałowi
Skoczylasowi -

zdj.1.

oraz pożegnano odchodzącą na
emeryturę p. Stanisławę Neuebauer.

16.06. – Męska drużyna OSP Lotyń za-
jęła II miejsce w XI Powiatowych Zawo-
dach Sportowo – Pożarniczych Ochotni-
czych Straży Pożarnych Powiatu Złotow-
skiego (Złotów)

25.06. – Opiekun redakcji wysłał egzem-
plarze „Szkolnego Donosiciela” na XXVII
Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych
w Bydgoszczy.

26.06. – Sołtysa i radę sołecka Lotynia
zorganizowali dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych warsztaty decoupage.

27.06. – Władze sołectwa Lotyń wzięły
u-dział w spotkaniu mieszkańców
Wilczych Lasków i inwestorów w sprawie
powsta-nia w tej wsi zakładu pirolizy
opon. 

25.06. Opiekun redakcji wysłał
egzemplarze Szkolnego Donosiciela na
XXVII Regionalny Konkurs Gazetek
Szkolnych w Bydgoszczy.

13.07. – W Glinkach Suchych odbył się
IV Festyn Dobroczynny. Głównym celem
imprezy, zorganizowanej przez sołtys
wsi i jej mieszkańców było zebranie
środków na remont wnętrza miejscowej
świątyni.

* Rada sołecka Lotynia zorganizowała
turniej szachowy w ramach projektu "In-
tegracja międzypokoleniowa w lotyńskim
klimacie szansą na rozwój". Wzięło w
nim udział 10 uczestników. W kat. Do lat
17 zwyciężył Aleks Choroszewski, a w
kat. powyżej 17 lat – Adrian Urbański.

15-21.07. – 4 przedstawicielki
„Szkolnego Donosiciela” (Jaśmina
Findling, Sandra Kuczyńska, Magda
Kostrzak oraz Nata-sza Morgiel-
Zarzycka) wzięły udział w Le-tniej Szkole
Junior Media w Żorach. To nagroda za III
miejsce w IX edycji ogólno-polskiego
konkursu „#juniorlab”.

27.07. – Na boisku w Lotyniu odbył się
Sołecki Piknik Rodzinny.

opr. S.Kuczyńska, 7sp

4
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	Krzysztof Nowakowski to  maszer*, poszukiwacz przygód i  sportowiec. Do Okonka przyjechał z psem o imieniu Henia, który okazał się bardzo łagodnym i delikatnym stworzeniem. Całe spotkanie przeleżał grzecznie na dywanie i pozwalał się głaskać tym, którzy tego chcieli. Za-proszony przez okonecką bibliotekę gość niemal od siedemnastu lat podróżuje psim zaprzęgiem, organizując wyprawy w rejony polarne i startując w najdłuższych wyścigach w Europie. Jest autorem ksią-żki „23 kilometr”. Opowiada ona o zma-ganiach z Daleką Północą podczas po-dróży psim zaprzęgiem, w czasie której pokonał trzysta kilometrów w trzy dni.
	W Bibliotece Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku 27 września odbyło się spotkanie autorskie z  p. Krzysztofem  Nowakowskim. Słuchaczami trwającej ponad godzinę opowieści o psich za-przęgach, przygotowaniach do wypraw w rejony polarne, ubraniach, które pozwa-lają przetrwać najniższe temperatury, szlakach wytyczonych po zamarzniętych jeziorach, a przede wszystkim o wspa-niałych i mądrych psach, byli uczniowie klas VIII z Lotynia, Okonka i Pniewa oraz przedstawiciele naszej redakcji z opie-kunami.

	Na spotkanie jesieni
	żo grzybków i spotkały panią Jesień, któ-ra obdarowała je ciasteczkami w kształcie orzeszków, grzybków, choinek oraz jeżyków. Upiekły je panie wychowawczy-nie oraz p. Paulina Suchanowska. Potem wszyscy bawili się na polanie w berka i w „złap zająca” oraz jedli kiełbaski z grilla.
	24 września dwie grupy przedszkolne razem z wychowawczyniami, p. Anetą Świercz i p. Haliną Szumert, oraz grupką rodziców pojechały na Okoneckie Wrzo-sowiska, żeby przywitać jesień. Spotkały się tam z p. Małgorzatą Ufnowską, leśni-kiem z Nadleśnictwa Okonek. Opowiada-ła ona maluchom o jesiennej przyrodzie oraz oprowadzała je po okolicznych lasach. Przedszkolaki znalazły w nich du-
	Wycieczka trwała ok. 3 godzin i mimo nie najlepszej pogody maluchy wróciły do szkoły w dobrych humorach.
	Noc czytelnicza
	kilkanaścioro dzieci w wieku od 10 do 12 lat,  rozpoczęło się o godz. 16:30 wier-szem pt. „Wierszo wiązałki” Joanny Mu-eller, a skończyło ok. 22. Gościem spe-cjalnym tej nocy była p. Alicja, która uczy-ła dzieci podstaw języka migowego. Ko-lejną atrakcją było pieczenie, wg otrzyma-nego przepisu, kruchych ciastek. W cza-sie prac nad ich przygotowaniem roz-poczęła się projekcja filmu pt. „Ptyś i Bill”, familijnej komedii z 2013 r. W przerwie uczestnicy spotkania raczyli się upieczo-nymi ciasteczkami i gorącą czekoladą.
	Z  P  P  R  A  S  Z  A  M  Y
	W Bibliotece Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku zorganizowano noc czytelniczą. Odbyła się ona 5 paździer-nika. Spotkanie, w którym wzięło udział
	redakcja

	NIT-y, czyli niedługie informacje  ze szkoły, Lotynia i okolic
	25.06. Opiekun redakcji wysłał egzemplarze Szkolnego Donosiciela na XXVII Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych w Bydgoszczy.
	14.06. – Redakcja otrzymała certyfikat udziału w 9. edycji projektu Junior Media oraz gadżety za zajęcie 3. miejsca w kon-kursie „#juniorlab”(plecaki, piórniki i długopisy).
	13.07. – W Glinkach Suchych odbył się IV Festyn Dobroczynny. Głównym celem imprezy, zorganizowanej przez sołtys wsi i jej mieszkańców było zebranie środków na remont wnętrza miejscowej świątyni.
	oraz pożegnano odchodzącą na emeryturę p. Stanisławę Neuebauer.
	17.06. – Ukazał się 6. w tym roku szkol-nym, a 159. w ogóle nr. „Szkolnego Do-nosiciela”, w którym znalazły się m.in. os-tatnia część „Notatek z fotela jurora”, dziennik z redakcyjnej wycieczki do Byd-goszczy, dwa konkursowe  teksty: jeden o mediach społecznościowych, a drugi o fake newsach, tekst o wszechobecnym plastiku oraz relacja ze szkolnego dziecka i sportu.
	* Rada sołecka Lotynia zorganizowała turniej szachowy w ramach projektu "In-tegracja międzypokoleniowa w lotyńskim klimacie szansą na rozwój". Wzięło w nim udział 10 uczestników. W kat. Do lat 17 zwyciężył Aleks Choroszewski, a w kat. powyżej 17 lat – Adrian Urbański.
	16.06. – Męska drużyna OSP Lotyń za-jęła II miejsce w XI Powiatowych Zawo-dach Sportowo – Pożarniczych Ochotni-czych Straży Pożarnych Powiatu Złotow-skiego (Złotów)
	25.06. – Opiekun redakcji wysłał egzem-plarze „Szkolnego Donosiciela” na XXVII Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych w Bydgoszczy.
	* Uczniowie z kl. IV pojechali do Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku.
	26.06. – Sołtysa i radę sołecka Lotynia zorganizowali dla dzieci, młodzieży i do-rosłych warsztaty decoupage.
	* Grupa uczniów z kl. VII pojechała do szczecineckiego sanepidu na zajęcia w tamtejszym laboratorium w ramach zajęć projektowych z chemii.
	27.06. – Władze sołectwa Lotyń wzięły u-dział w spotkaniu mieszkańców Wilczych Lasków i inwestorów w sprawie powsta-nia w tej wsi zakładu pirolizy opon.
	15-21.07. – 4 przedstawicielki „Szkolnego Donosiciela” (Jaśmina Findling, Sandra Kuczyńska, Magda Kostrzak oraz Nata-sza Morgiel-Zarzycka) wzięły udział w Le-tniej Szkole Junior Media w Żorach. To nagroda za III miejsce w IX edycji ogólno-polskiego konkursu „#juniorlab”.
	18.06. – Nastąpiło zakończenie roku szkolnego 2018-2019; podczas uroczys-tości wręczono świadectwa najlepszym uczniom, pożegnano kończące naukę w naszej szkole klasy VIII i III gimnazjum, wręczono Nagrodę Burmistrza najlepsze-mu uczniowi - Michałowi Skoczylasowi -
	27.07. – Na boisku w Lotyniu odbył się Sołecki Piknik Rodzinny.
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