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"Semper Liberi", 
czyli 
Wolna na zawsze

w III (od 11 do 14)
– 13, a w IV (od 15
lat wzwyż) - 13. 
W jury zasiadali:
Elżbieta
Miłoszewicz,
Karolina Frączek 
i Piotr Iwanek.
Ocenie podlegały 
intonacja i dykcja,
dobór repertuaru,
warunki wokalne,
występowanie w
treści piosenki
tematyki
patriotycznej oraz 

   Tak nazywał się Regionalny Konkurs
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
zorganizowany 8 listopada br. przez
Okoneckie Centrum Kultury z okazji 101.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Laureaci wszystkich
kategorii wraz z gościem specjalnym,
męskim zespołem wokalnym "Spocznij" z
Bornego Sulinowa, wzięli udział w
kończącym kilkugodzinna imprezę
koncercie galowym. Grand Prix zdobyła
Julia Kusiak ze Szkoły Podstawowej w
Okonku.

   Konkurs trwał kilka godzin. Od g. 13 do
17 odbywały się przesłuchania blisko 60
uczestników startujących w 4 kategoriach.
W I (dzieci do lat 6) wystąpiło 14
uczestników, w II (od 7 do 10 lat) -  16,

oraz interpretacja i ogólny wyraz
artystyczny.

   W Okonku naszą szkołę reprezentowali:
Aniela Zabłocka (I kategoria), Dagmara
Wysocka (I kategoria), Daria Kopkiewicz,
Wiktoria Kuczyńska i Maja Lewandowska
(wszystkie II kategoria) oraz Zuzanna
Szram, Magdalena Kostrzak i Ryszard
Bauer (III). Wszystkich do występu
przygotowała p. Ewa Kuchta.
Warto podkreślić, że jednym z głównych
sponsorów byli państwo Furykowie,
właściciele baru „Miko”, którzy zapewnili
zapewniali catering.

M.Kostrzak, 7sp

Drzewo dla Polski w naszej szkole

Nie tylko legitymacyjne

   21 października w naszej szkole
można robiono zdjęcia. Pewna firma
przyjechała z ofertą fotografii grupowych,
portreto-wych oraz legitymacyjnych.
Można było również zrobić sobie zdjęcie,
które póź-niej znajdzie się na breloku,
kalendarzu, pocztówce
bożonarodzeniowej lub  laurce dla
dziadków, a nawet na miarce wzrostu.
Przed obiektywem stawali wszyscy, ale
kupowanie zdjęć nie jest nieobowiązko-
we. 
   Poza tym każdy mógł uczestniczyć w
specjalnym i darmowym pokazie, który  

odbył się w kopule
o wymiarach 3 m
na 5 m. Była ona
małym planetarium,
w którym pokazano
film "Jeden mały
krok". Trwał on 30
minut i prezentował
z różnych perspe-
ktyw Układ
Słone-czny.

Roksana
Kozłowska, 5sp

EK
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Wycieczka śladami Kopernika i Krzyżaków

26 uczniów z naszej szkoły wybrało się w dniach
30 lipca - 2 sierpnia na wycieczkę do Torunia.
Przyjechaliśmy na dworzec w Lotyniu o godzinie
6.20. Poczekaliśmy na pociąg, wsiedliśmy 
i ruszyliśmy w trasę. Jechaliśmy około 4 godzin.
Na miejscu poszliśmy do naszego hotelu 
o nazwie "Imbir".  Tam zaczęła się nasza
wakacyjna przygoda...

1.Miejsce, w którym
zamieszkaliśmy,  to hostel „Imbir”.
Znajdował się on na ulicy Prostej.
Wchodziło się do niego 
z podwórka. Znajdowała się w nim
także mała wytwórnia pierników.
To sprawiało, ze wszędzie
rozchodził się przyjemny korzenny
zapach.
   Do hostelu wchodziło się krętymi
schodami na I piętro, gdzie była
recepcja. Większość z nas
znalazła się w pokojach na II
piętrze, tam również była kuchnia 
i stołówka. Hostel było blisko
centrum, dlatego wszędzie
chodziliśmy pieszo, a zakupy
robiliśmy w znajdującej się
naprzeciwko Biedronce. Blisko
mieliśmy też do bistro
„Katarzynka”. Jadaliśmy tam
wszystkie śniadania i niektóre
obiady.

2.Toruń zwiedzaliśmy razem 
z panią przewodnik Karoliną
Miedzińską. Oprowadzała nas ona
po toruńskich uliczkach, pokazując
ciekawe miejsca i opowiadając
różne historie. To ona
zaprowadziła nas m.in. do Domu
Kopernika, pokazał ruiny zamku
krzyżackiego, Krzywą
Wieżę, katedrę rzymskokatolicką
im. Jana Chrzciciela oraz bramy,
którymi w dawnych czasach

wjeżdżano do miasta. Jeden ze
spacerów odbyliśmy z
przewodnikiem z Domu Legend.
Ubrany w krzyżacki strój opowiadał
nam toruńskie legendy, m.in. tę o
kocie, którego postać widać na
jednej z kamienic.

3.Kierownik wycieczki pan
Miłoszewicz zaplanował nam 
w Toruniu także warsztaty. We
środę 31 lipca, podzieliliśmy się 
na dwie grupy. Jedna poszła na
warsztaty plastyczne do muzeum
Podróżników im. T. Halika na ul.
Franciszkańską. Był w nim
wystawa  pt. "Zapatrzeni w niebo -
Dogonowie i ich sztuka". Dużo się
dowiedzieliśmy na  temat masek
które to afrykańskie plemię 
tworzyło. Potem z różnych
materiałów np. kolorowej bibuły,
brystolu oraz przy pomocy kredek
robiliśmy własne. Po powrocie do
szkoły zaprezentowano je w formie
wystawy. 
 

Następnego dnia braliśmy udział 
w kolejnych zajęciach. Tym razem
udaliśmy się do Żywego Muzeum
Piernika na ul. Rabiańskiej. Na
pierwszym piętrze pod okiem
mistrza piernikarskiego i wiedźmy
korzennej poznaliśmy rytuały
związane z wypiekiem piernika.
Potem własnoręcznie
przegotowaliśmy ciasto, z którego
robiliśmy pierniki. 

W tym samym czasie druga grupa
spotkała się z panią z działu
edukacji Muzeum Okręgowego 
w Toruniu. W jednej z sal
wystawowych uczestnicy wycieczki
obejrzeli obraz pt.”Śmierć
Zygmunta Augusta 
w Knyszynie”. Zastanawiali się 
kto na nim jest i co oznaczają
przedstawione przez artystę
przedmioty. Potem dwoje 
z uczniów ubranych zostało 
w szaty z XVII w., a inni rysowali
ich portrety. 

Przed "Imbirem" AM
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4.Na wycieczce czekały nas
jeszcze inne atrakcje. Poszliśmy
np. do słynnego toruńskiego
planetarium. Najpierw znaleźliśmy
w Bazie Mars. W tej kosmicznej
bazie prawie jak członkowie załogi,
która poleciała na Czerwoną
Planetę mieliśmy do wykonania
określone czynności niezbędne do
tego aby przeżyć poza Ziemią.
Usuwaliśmy też drobne awarie i
badaliśmy próbki gruntu. Po tej
przygodzie przenieśliśmy się do
sali, w której obejrzeliśmy seans
"Makrokosmos".

   
   Duże wrażenie wywarła na nas
wizyta w Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy. Zwiedzaliśmy je z
przewodnikiem od ostatniego, czyli
piątego piętra. Na każdym była
jakaś ciekawa wystawa. Młyny
Wiedzy to nowoczesne centrum, 
w którym zwiedzający, także dzieci
mogą samodzielnie
przeprowadzać doświadczenia,
badać zjawiska z różnych dziecin
nauki oraz poznawać prawa
przyrody. Głównym rekwizytem
centrum jest Wahadło Faucaulta.
Zawieszone jest ono na 33-
metrowej linie biegnącej od dachu
do parteru placówki. Jak się do niej
wchodzi widać ogromną kulę, która
huśta się jej końcu. W centrum
spędziliśmy ok. 4 godzin. 

Najlepiej bawiliśmy się w sali gdzie
była sztuczna rzeka, a na niej
oczyszczalnia ścieków i tama.
Fajnie też było w pracowni
wypełnionej dużymi klockami.
Można tam było uczyć się
kreatywności tworząc różne
budowle i obiekty np. budynki,
zamki, mosty i tunele.

Program wycieczki był nam znany,
ale nie było w nim jeszcze jednej
niespodzianki. W środę wieczorem
wyszliśmy z hotelu, ale
opiekunowie nie powiedzieli, gdzie
idziemy. Dopiero niedaleko
Cinema City okazało się, że czeka
nas seans filmowy. Obejrzeliśmy
prawdziwy hit, tzn. „Króla lwa”
część II.

5.Ostatnim dniem wycieczki był
czwartek. Najpierw ok. godz. 10
spotkaliśmy się z panią
przewodnik, która zorganizowała
nam grę miejską. Wędrując po
starym mieście i znanych nam już
uliczkach, trzeba było znaleźć 

wyznaczone miejsca i rozwiązać 
kilka zagadek, a na końcu
odczytać hasło. Zajęło nam to ok. 2
godzin. Zwycięska drużyna
otrzymała kosz z piernikami,
którymi potem podzieliła się 
z innym uczestnikami wycieczki.
Kiedy do obiadu zostały dwie
godziny, opiekunowie pozwolili
nam zrobić zakupy. Ruszyliśmy
więc do wszystkich możliwych
sklepików, by pozbyć się resztek
pieniędzy i wrócić do domu 
z pamiątkami. Najczęściej
kupowaliśmy oczywiście toruńskie 
pierniki. Potem czekała nas
jeszcze jedna niespodzianka -
pyszne lody. Smakowały tym
bardziej, że wcześniej nie
mogliśmy ich kupować.  

Wyjazd był bardzo udany.
Zorganizował go Lotyński Caritas,
ale środki pieniężne na wycieczkę
przekazali również: Gmina Okonek
oraz Caritas Kurii Koszalińsko-
Kołobrzeskiej. Role opiekunów
pełnili jako wolontariusze panie 
A. Świercz, H. Szumert, 
M. Leśniak oraz pan 
A. Miłoszewicz. Podziękowania
należą się też pani D. Wiese, która
złożyła wniosek do gminy o pomoc
finansową, a potem przygotowała
rozliczenie wyjazdu.

Wiktoria Kuczyńska, 4 sp

Baza Mars

Młyn Wiedzy Prz pomniku Filusia

AM

AM AM
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Zaczynamy od 8. miejsca
IX edycja konkurs Junior Media zaczęła się na dobre, więc
tworzymy gazety i zastanawiamy się, jak wykonać zadanie
konkursowe. 

.

31 października pojawiło się
pierwsze tegoroczne wyzwanie,
zespołowe oraz indywidualne. To
pierwsze polega na przygotowaniu
reportażu interaktywnego na temat
"Ocalić od zapomnienia". Trzeba 
w nim umieścić przynajmniej jeden
materiał wideo - nie może on
przekraczać 2 minut. W konkursie
indywidualnym należy przygotować
również reportaż interaktywny, ale
jego temat jest trochę inny. Brzmi
on następująco: "Ekologia - co
mogę zrobić dla 

naszej planety". Prace powinny
zostać wysłane do organizatorów
do 29 listopada br.

Choć do rozwiązania tego zadania
pozostały jeszcze trzy tygodnie, już
zaprezentowano pierwszy
konkursowy ranking. Zaliczono 
w nim punkty za gazetki
opublikowane we wrześniu 
i październiku. Prowadzą w nim
redakcje „Dwójeczki”  z Małkini
Górnej i „Expressu Społeczniaka” z
Lubina, bo  obie mają po 120  

pkt. To oznacza że każda z nich
wydała już po 8 numerów. Nam
udało się złożyć 2. Mamy 30 pkt.,
tyle samo co 12 innych redakcji, 
i zajmujemy na razie 8. miejsce.

Następny ranking ukaże się na
początku grudnia. Na pewno do
tego czasu złożymy kilka numerów.
Musimy się starać, bo konkurencja
jest duża. Już teraz 
w konkursie biorą udział 74
redakcje i wciąż ich przybywa. 

Julia Mikita, kl. 4

EKOLOGICZNA  SZKOŁA

Telefony komórkowe –
na konkurs! 

Od wielu lat w naszej szkole zbiera
się różnego rodzaju odpadów. Są
to baterie, telefony komórkowe,
zakrętki plastikowe i makulatura.
Kiedyś, biorąc udział w różnych
konkursach, gromadziliśmy też
zużyty sprzęt elektrotechniczny
oraz tonery i kartridże, ale już tego
nie robimy.
Obecnie wszystkie odpady
zbieramy po to, żeby ochronić
środowisko, ale są też inne
powody, np. konkursy.

Jeden z nich organizuje firma
EKOPHONE. Konkurs polega na
zbieraniu przez szkołę lub
przedszkole starych, używanych,
niepotrzebnych telefonów
komórkowych bez baterii w zamian
za atrakcyjne nagrody i kupony
pieniężne. Telefony, po 

ewentualnej naprawie i usunięciu
wszelkich danych, trafią do krajów
rozwijających się w Afryce i Azji.
Będą więc mogły jeszcze przez
lata służyć innym dzieciom, 
a niesprawne przekazane zostaną
do recyklingu.

Zbiórka trwa do 15 listopada br. 
W naszej szkole prowadzi ją dyr.
A. Miłoszewicz. Telefony najlepiej
przynosić do sekretariatu. Kiedy
się skończy, firma organizująca
konkurs przyjedzie i je odbierze.
Warto wziąć udział w konkursie, bo
są atrakcyjne nagrody: zwycięzca
trzyma nagrodę główną w kwocie 2
tys. zł, za które będzie mógł kupić
przewidzianą w 

regulaminie nagrodę. Poza tym
szkoły i przedszkola, w których na
1 ucznia przypadnie najwięcej
zebranych odpadów dostaną
nowoczesne cyfrowe aparaty
fotograficzne.

N.Morgiel, 5sp
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