
Szkolny Donosiciel 3
2019-2020

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR 
PROJEKTU

Zespół Szkół w Lotyniu
ul. Polna 9
64-918, Lotyń

Numer 1 10/19

„Czytusie” czytają z klasą
Klasa II bierze udział w projekcie „CZYTAM Z
KLASĄ lekturki spod chmurki”. Jest to nowy,
ogólnopolski projekt wspierający rozwój
czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Klasa
przystąpiła do niego za mamową swojej
wychowawczyni, pani Agaty Juriewicz. Potrwa on
do kwietnia 2020 r. 

     „Czytusie”, bo tak się nazwali
drugoklasiści, pracują teraz nad 
I częścią projektu. Przygotowali już
ścienne gazetki, wykonali „czytusie”, czyli
plastelinowe figurki, założyli lekturniki – to
takie zeszyty, w których wykonują kolejne
zadania – oraz wykonali kolorowe
skarpetki. To dlatego, że pierwszą lekturą,
jaką wybrali jest książka „Niesamowite
przygody dziecięciu skarpetek (czterech
prawych i sześciu lewych”). Jej autorem
jest Justyna Bednarek. Do czytania tej
książki „Czytusie” zaprosiły rodzica
jednego z nich, p. Izabelę Stefaniak, oraz
p. Genowefę Błaszkiewicz i p. Agnieszkę
Kwiatkowską. Kiedy poznają dobrze treść,
będą musiały wykonać trzy zadania
(wybrane z 8 propozycji). Mają na to czas
do końca grudnia.

     Główne cele projektu to "rozbudzanie u
uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie
aktywności czytelniczej, doskonalenie
czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego
słuchania, a także zachęcanie rodziców do
czytania dzieciom i wspólna praca zespołu
klasowego.

   Projekt składa się z trzech części.
Pierwsza nazywa się "Fikuśne lekturki 

cztery zdjęcia. Na koniec projektu klasa
otrzyma certyfikat, a każdy uczeń dyplom.

   Projekt jest bezpłatny, a przygotowała
go p. Honorata Szanecka, dyrektor 
i nauczyciel w SP w Klonowie.

               M.Szynkaruk, 5sp

spod chmurki" 
i potrwa końca
grudnia br. Druga
nosi tytuł
"Zwierzęce lekturki
spod chmurki" 
i zakończy się
ostatniego dnia
lutego 2020 r.
Trzecia część,
nosząca tytuł
"polskie lekturki
spod chmurki"
skończy się 30
kwietnia 2020 r. W
każdej nauczyciel
wybierze do
czytania jedną 
książkę z zestawu
lektur dla klas I-III.
Po jej przeczytaniu
uczniowie
wykonają cztery
zadania z ośmiu
zaproponowanych
w projekcie. Potem
nauczyciel przesyła
sprawozdanie w
formie krótkiego
opisu i dołącza 

"Czytusie"

Plastelinowe czytusie
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Schemat kurhanu

KURHANY 
W WĘGORZEWIE
W miejscowości Węgorzewo na
polu rolnym około 150 m za
kapliczką  są prowadzone prace
archeologiczne.
   
 Na miejscu pracowała grupa
archeologów, pod kierownictwem
pana Piotra Alagierskiego, który
opowiedział o pracach i odkryciach.

Przedmiotem prowadzonych prac
był  kurhan, czyli grobowiec typu
książęcego nazywany potocznie
również „wielkopolską piramidą”. 
Powstanie grobowca w
Węgorzewie datuje się na I wiek
naszej ery, i można łączyć go z
kulturą wielbarską. 

To, co archeolodzy odkryli, było,
jak napisała p. Katarzyna
Alagierska z Pracowni
Archeologicznej Alagierscy,
„prostokątną komorą grobową, o
głębokości 160 cm, wypełnioną
kamieniami, bez śladów obecności
zmarłego. Takie groby
symboliczne również się zdarzają
gdy nie można z jakichś przyczyn
pochować ciała, bo nie ma ciała
np. człowiek zaginął, utopił się itp.
Mimo to kopiec usypano w darze,
bo ceniono zmarłego, był dla nich
ważny. Często już sam akt
usypania kopca był ogromnym
drem, cała społeczność wkładała w
to swoją pracę”.

„Na miejscu wykopalisk udało się
odnaleźć kilkaset fragmentów
naczyń glinianych. Oprócz tego
odkryto także zapinkę z I w. n.e,

co może świadczyć o fakcie, iż
dookoła grobowca również byli
chowani ludzie” - powiedział pan P.
Alagierski i dodał, że „nie jest to
jedyny kurhan w Węgorzewie.
Kolejny grobowiec znajduje się po
drugiej stronie ulicy, przy
ogródkach działkowych
mieszkańców. Kształt oraz jego
dokładna lokalizacja nie jest znana
z uwagi na stopień zniszczenia.”

 Jak się dowiedziałam, trzeci z
grobowców książęcych znajduje
się obok mostku przy drodze
prowadzącej z Węgorzewa do
miejscowości Skoki. Zachowany
jest jedynie fragment z całości,
gdyż został on częściowo
zniszczony pod uprawy.

O istnieniu „wielkopolskich piramid”
wiadomo już było na początku XX
wieku. Na mapach z tego okresu
zaznaczono 37 takich kurhanów, z
czego 5 zachowało się w stanie
nienaruszonym. Określenie czasu,
z jakiego pochodzi każdy
grobowiec, jest możliwe dopiero po
rozpoczęciu prac
archeologicznych. 

Kurhany to miejsca pochówku
zamożnych i znaczących dla
ówczesnego społeczeństwa ludzi.
Zmarli byli chowani z cennymi
przedmiotami takimi jak broń,
naczynia i ozdoby wykonane z 

brązu, bursztynu oraz złota.
Jakość ich wykonania świadczyła o
wysokim rozwoju technologicznym.
„Odkrycie koło Węgorzewa jest
bardzo cenne historycznie, gdyż -
jak twierdzi pan Alagierski - może
wnieść wiele nowych informacji o
tak mało znanych początkach
naszej ery”.

Wiktoria Kuczyńska, 4sp
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Zapinka, czyli fabula
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Letnia szkoła z mnóstwem atrakcji
W ubiegłorocznym konkursie zorganizowanym przez Junior Media
nasze pismo ,,Szkolny Donosiciel" zajęło trzecie miejsce. Nagrodą
był tygodniowy wyjazd dla czterech osób na Letnią Szkołę Junior
Media do rodzinnego Amerykańskiego Parku Rozrywki TWINPIGS w
Żorach.

   Kolonie, bo tak organizatorzy
nazwali pobyt 29 przedstawicieli
nagrodzonych redakcji  na Śląsku,
trwał od 15 do 21 lipca. Naszą
reprezentowały Jaśmina Findling,
Magdalena Kostrzak, Sandra
Kuczyńska i Natasza Morgiel.
Podczas pobytu w Żorach
uczestniczyły one w warsztatach
dziennikarskich. Część z nich
poświęcona była tworzeniu filmu
prezentującego uczestników
Letniej Szkoły JM. Poza tym
zwiedzały miejscowe Muzeum
Ognia, wypoczywały w parku
wodnym Aquarion, ale przede
wszystkim  korzystały z wszelkich
atrakcji parku TWINPIGS.

   Park podzielony jest na kilka
stref. W strefie lasu przygód można
było pojeździć ciuchcią,
przespacerować się ścieżką
edukacyjną na temat lasu, zajrzeć
do wioski indiańskiej żeby
zobaczyć jak kiedyś żyli rdzenni
Amerykanie, pokonać trasę w
mniejszym lub większym parku
linowym albo zajrzeć do zagrody  

ze zwierzętami. Strefa Las Vegas
kusiła jaskinią hazardu 
i wodospadem Havasu, którego
„turkusowa woda odcina się 
na czerwonych skałach Kanionu
Kolorado”. W części noszącej
nazwę Meksyk można było coś
zjeść w bistro Mexicana,
przejechać się trzęsącym się
wagonikiem w tajemniczych
podziemiach albo obejrzeć film 
w kinie 5D. Były też inne strefy:
Powrót do przyszłości, Rock’n’roll,
czy Hawaje. Uczestnicy letniej
szkoły najwięcej czasu spędzali
jednak na Dzikim Zachodzie. Tam
mieszkali, jedli (w Saloonie
podawano m.in. burgery 
i amerykańskie przekąski), brali
udział w warsztatach (w sali 
w klimacie Dzikiego Zachodu) 
i bawili się np. poznając życie
mieszkańców Ameryki XIX w.
oraz oraz odpoczywając
Tennessee Paddock przy
dźwiękach muzyki country.
Natomiast w sklepie „U Apacza”
robili zakupy.   

   Organizatorzy LSzJM pamiętali
też o  urodzinach dwóch dziewcząt
z redakcji „Szkolnego Donosiciela”.
Po ostatniej kolacji, na dzień przed
wyjazdem z Żor, nagle na salę
wjechał na specjalnym wózku
przepiękny tort z napisem „13 lat
Jaśminy 
i Magdy”. Dziewczęta były
zaskoczone i wzruszone, bo nie
przypuszczały, że czeka je taka
niespodzianka. Otrzymały
życzenia, a potem wszyscy zjedli
pokrojony przez obsługę
przysmak.     
   Wyjazd był całkowicie bezpłatny.
Organizatorzy zadbali nie tylko o
atrakcje, ale również o bezpieczną
podróż. Nasze przedstawicielki
odbyły ją razem z koleżankami 
i kolegami z dwóch pilskich
redakcji, Szansa na Kolejną Letnią
Szkołę Junior Media już za rok. 

N.Morgiel-Zarzycka, 5sp
zdj. p. S.Dąbrowa

             fot. zdj.
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Mało nas, ale startujemy!
W połowie października ruszyła już dziewiąta z kolei edycja „Juniorlab”, konkursu,
organizowanego przez portal Junior Media. Konkurs ten to bezpłatny projekt edukacji
medialnej rozwijający pasje dziennikarskie uczniów. Nasza redakcja i w tym roku ma
zamiar wziąć w nim udział. Organizatorzy konkursu poinformowali ostatnio na swojej
stronie internetowej, za co przyznawane będą punkty. Regulamin jest bardzo podobny
do ubiegłorocznego. 

Galeria Pana
Zbigniewa Sienkiewicza    

zawsze można wysyłać 
do organizatorów recenzje (np.
książki, filmu, gdy planszowej lub
komputerowej, wystawy które
spełniają następujące wymagania:
min. 1000 znaków (ze spacjami)
oraz „autorski komentarz
dotyczący recenzowanego dzieła
(ocenę wraz z uzasadnieniem)”.
Uwaga! - przysłanie tekstu, który
jest plagiatem, wiąże się z karą,
tzn. zabraniem redakcji wszystkich
punktów za recenzje.

Konkurs trwać będzie do 31 maja
2020 r. Od paru lat nagrodą 
za zajęcie od 1 do 10 miejsca 
w końcowej klasyfikacji był wyjazd
na Letnią Szkołę Junior Media.
Naszej redakcji udawało być 
na niej już 4 razy. Czy uda się 
po raz 5? – okaże się w czerwcu
przyszłego roku.

J.Mikita, 4sp

 31 października organizatorzy
konkursu zaprosili redakcje do
pierwszego wyzwania. Napiszemy
o nim w następnym numerze. 

2019-2020

Wszystkich Świętych 
i Zaduszki
Na przełomie października 
i listopada szczególnie
pamiętamy o tych, którzy odeszli.
Wielu jednak nie ma już nikogo,
kto zadba o ich groby...

1

2 3

SZD

Szkolny Donosiciel 2019-2020 
nr 3

Teksty do nr. napisały:
W.Kuczyńska, J.Mikita, 

N.Morgiel-Zarzycka, M.Szynkaruk,
Z.Szynkaruk,

Punkty, aż 15 za każdy numer,
będą przyznawane przede
wszystkim za napisanie 
i opublikowanie gazetek
w serwisie www.juniormedia.pl.
Muszą one jednak spełniać
określone warunki: minimum
4 strony, zdjęcia, ale nie więcej jak
połowa objętości każdego numeru,
oraz co najmniej 4 różne artykuły,
które nie są autorstwa jednego
junior dziennikarza.

Poza tym punkty będzie można
zdobywać za udział i zajęcie 1., 2.
lub 3. miejsca oraz  wyróżnienia 
w konkursach zespołowych 
i indywidualnych. Oprócz tego  

juniorlab

am

am am
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