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Zdrowo jedli i śpiewali

   W  piątek, 15 października, o godz. 9
rozpoczął się projekt zatytułowany „Dzień
zdrowego jedzenia i gotowania”.
Uczestniczyły w nim przedszkolaki.
Maluchy wykonały szaszłyki z owoców 
zakupionych przez rodziców, którzy jak
zwykle pomogli w przygotowaniu tego
dnia. Poza tym Dagmara Wysocka
powiedział słynny wiersz „Na straganie”, 
a pozostałe dzieci zaśpiewały piosenkę 
o jabłku. To był kolejny udany dzień 
w przedszkolu, a w jego organizacji
którego pomogli niezawodni rodzice.

M.Szynkaruk, Z.Szynkaruk, 5 sp

Nowa Rada Rodziców w naszej szkole 

    
     Pani Agnieszka Pabian została przewodniczącą Rady
Rodziców, a jej zastępczynią pani  Paulina Suchanowska.
Funkcję skarbnika będzie pełnić pani Milena Szulik, 
a sekretarza pani Monika Findling. Wybory do zarządu 
Rady Rodziców odbyły się 18 listopada br. Wzięło w nich 
udział dziewięcioro rodziców wybranych podczas spotkań
klasowych. Nowa rada ustaliła, że składka na jej działalność  
od  pierwszego dziecka wyniesie 30 zł, a na każde kolejne  
25 zł. Poza tym zdecydowano, że 15 zł ogólnej stawki
wypłacanej na konto rady rodziców w przedszkolu zostanie
przekazane do ogólnej kasy Rady Rodziców ZS w Lotyniu.
   Podczas spotkania rozmawiano także o udziale rady 
w kiermaszu bożonarodzeniowym oraz finale WOŚP.

N. Morgiel-Zarzycka, 5 sp; D.Gnaś, 4 sp
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Dzień  pełen  misiów 
i innych postaci

   W naszym przedszkolu 
22 listopada świętowano Dzień
 Pluszowego  Misia. Połączono 
go z Dniem  Postaci Bajkowych,
obchodzonym zwykle 5 listopada.
W zabawie wzięły udział obie
grupy, "Biedroneczki" oraz "Misie",
czyli łącznie 45 dzieci. Wszyscy
przebrali się za postacie z baśni 
i bajek.  W hali, gdzie obywały się
zabawy, spotkać można było 
np. Elzę, Frankensteina, super
bohaterów, biedronki, pszczółki
Maje i dalmatyńczyków. Dzieci 

rysowały na szarym papierze 
misia oraz bawiły się w rytm
znanych piosenek o tych
sympatycznych zwierzątkach.
Kształt misia miały też ciasteczka,
a poza tym na maluchy czekały
pyszne galaretki i ciasta. Na koniec
każdy otrzymał dyplom 
i kolorowy balonik.
Imprezę przygotowały opiekunki
przedszkolaków,  panie A.świercz 
i H.Szumert. Trwała ona ok.
godziny.  Nad muzyką czuwał 
p. S.Olesiak.
   Oprócz tego panie przygotowały
małą wystawę. Składa się ona 
z dwóch tablic. Zdobią je portrety  

najsłynniejszych bajkowych 
misiów i informacje o nich. Są
wśród nich Kubuś Puchatek, 
miś Uszatek,  miś Yogi, Gumisie,
troskliwe misie, Paddington,
Coralgol, mój brat niedźwiedź 
oraz Po.

W. Kuczyńska, 4sp

Tyyyyyyyyle
wolnego

Każdego roku dyrekcja może
zaproponować uczniom dziewięć
dni wolnych od zajęć
dydaktycznych, to znaczy takich,
kiedy nie ma lekcji.  W tym roku
szkolnym trzy dni poświęcone 
są egzaminom – będą one 
w kwietniu. Ale poza tym nie
musieliśmy być w szkole 31
października i w ten sposób razem
z 1 listopada oraz weekendem
zrobiły się 4 dni wolnego. Kolejna
3-dniowa przerwa wypadła nam po

połączeniu weekendu ze świętem
11 listopada.

    Ale prawdziwy odpoczynek 
od szkoły czeka nas już niedługo.
21 grudnia zacznie się przerwa
świąteczno-noworoczna i potrwa
do 1 stycznia 2020 r. Na lekcje
jednak nie wracamy, bo 2 i 3
stycznia też będą wolne. Potem
jest weekend i święto Trzech Króli
(poniedziałek). To powoduje, że 
w szkole pojawimy się dopiero 
7 stycznia, po 17 wolnych dniach!

    Kolejny dyrektorski dzień to 30
kwietnia i dzięki niemu majówka
potrwa 4 dni. A następne wolne
(także 4 dni) przypadnie 12
czerwca, w piątek po Bożym Ciele.
A co dwa tygodnia później? –
wakacje.  

   Trzeba jeszcze pamiętać, że
będą 2-tygodniowe ferie (27 I – 9 II
2020) oraz przerwa świąteczna 
(9 – 14 IV 2020).

M.Szynkaruk, 5 sp

Zdrowo jedli i
śpiewali

W  piątek, 15 października, o
godzinie 9 rozpoczął się projekt
zatytułowany „Dzień zdrowego
jedzenia i gotowania”.
Uczestniczyły w nim przedszkolaki.
Maluchy wykonały szaszłyki z
owoców  zakupionych przez
rodziców, którzy jak zwykle  

pomogli w przygotowaniu tego
dnia. Poza tym Dagmara Wysocka
powiedział słynny wiersz „Na
straganie”, a pozostałe dzieci
zaśpiewały piosenkę o jabłku. 
To był kolejny udany dzień 
w przedszkolu, a w jego organizacji
którego pomogli niezawodni
rodzice.

Z.Szynkaruk, 5 sp
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Wtorek, 12.11.2019 r. 
19 dni do mojego wyjazdu i 42 do
gwiazdki! 

   Wielu nauczycieli wymaga od
nas zaangażowania i chęci do
pracy, jednak niewielu z nich zdaje
sobie sprawę, jak wiele zależy od
tego, czy zajęcia są ciekawe.
Często jest, niestety, nudno.
Najbardziej lubię mówić ( chyba
każdy to zauważył), dlatego
uwielbiam lekcje, na których  dużo
się opowiada, np. o swoim
ulubionym filmie, postaci czy
ciekawym serialu.  Chyba każdy 
z nas ma swój „typ” idealnej lekcji,
więc uważam, że nauczyciele
powinni brać to pod uwagę. Wiem,
że czasami trudno jest dogadać się
z nauczycielem i podsunąć tak
fantastyczne pomysły, ale warto
spróbować.  Jeżeli nie macie daru
przekonywania ludzi, to zgłaszajcie
się do mnie!

 Środa, 13.11.2019 r.
18 dni do mojego wyjazdu i 41 
do gwiazdki!!

   Dzisiaj 13., wcale nie taki
pechowy, bo wykonaliśmy kawał
dobrej pracy. Zaprosiliśmy 
w nasze skromne progi pana
Konrada Kopkiewicza i jego tatę
Waldemara. To właśnie on
przekazał nam wiele informacji na
temat pogrzebu i tragedii, o czym
pisze Agata w swoim reportażu,
oraz podał nam namiary na pana
Zdybla, który pamiętał o wiele 

więcej i podczas tego straszliwego
wydarzenia prowadził wykopki
wraz ze swoimi rodzicami.
Rozmowa z panem Zdyblem
bardzo nam pomogła i przyniosła
dużo istotnych, a czasami nowych
informacji. Odbyła się w kuchni 
i było bardo widoczne, że
wspomnienia o tym strasznym
zdarzeniu wciąż są dla niego żywe.
Jeszcze sporo rzeczy mamy do
zrobienia, a czas goni... 

Wierzę, że skończymy na czas 
i nasza praca zostanie doceniona.

   Niedługo andrzejki i już można
się spodziewać, że ja, zawzięta 
i przepełniona sarkazmem
uczennica, wraz z moimi dobrymi
koleżankami mamy zamiar załatwić
szkolną potańcówkę 
z okazji tego święta. I tym razem
pan wicedyrektor nie zlekceważy
mnie jak za każdym razem...
Obiecuję!
 
   "Nie czytałam, nie wiem, nie
miałam czasu" - niby to są moje
wymówki, jakie miałyby się pojawić
po nieprzeczytaniu maili od
polonisty, ale to nie jest prawda!
Jeżeli nie znam ich treści, to coś
ważnego miało na to wpływ. 
A opiekun już mnie oskarża, 
że lekceważę bardzo ważne
informacje, bez których nie da się
 żyć. Ależ panie Andrzeju, da się 
i to wspaniale! 

czwartek, 14.11.2019 r.
17 dni do mojego wyjazdu i 40 do
gwiazdki!!

   Czas pędzi jak szalony, 
a ja coraz bardziej się stresuję
wyjazdem do Poznania. Niby taka
błahostka, a dla mnie to
kompletnie nowe i, mam nadzieję,
doświadczenie, które sprawi mi
dużą frajdę. Zostało tylko
przyszykować się do niego
psychicznie, fizycznie i ciuchowo.
Szkoda, że nie mam wehikułu
czasu, bo chciałabym już być 
w stolicy wielkopolski, ale też
naprawić niektóre błędy… Panie
Andrzeju, proszę się nie
zastanawiać!!! 

Jurorka

Pan Zdebel

LAURKOWY 
dziennik 

część 3. 
Laura Budzyńska, 7sp
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spotkał się w szkole z uczniami kl.
VIII oraz gronem nauczycielskim.

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

22.09.  – Kronika jednostki OSP
Lotyń otrzymała tytuł Wzorowej
Kroniki dla kroniki OSP Lotyń
podczas XXVI Ogólnopolskiego
Konkursu Kronik (Olsztyn, 21-22
IX). Tworzy ją dh. Renata
Żydałowicz.

24.09. – Dr Piotr Burgieł otrzymał
tytuł Lekarza Rodzinnego Powiatu
Złotowskiego w plebiscycie
Hipokrates Wielkopolski
organizowanym przez Głos
Wielkopolski.

25.09. - Zespół nauczycieli spotkał
się z p. Karoliną Skotarczak-
Dobrzyńską w ramach kolejnej
edycji Akademii Umiejętności.

27.09. – Pani Maria Jaszczyk
przeprowadziła zajęcia z
kodowania w oddziale
przedszkolnym.

* Uczniowie z kl. VIII oraz
przedstawiciele redakcji wzięli
udział w spotkaniu z podróżnikiem i
maszerem Krzysztofem
Nowakowskim. Odbyło się ono 
w Bibliotece Miejskiej w Okonku.

4.10. – Biskup Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej Edward
Dajczak wizytował Parafię w
Lotyniu. W czasie jej trwania 

Spotkanie

7.10. – Rada pedagogiczna
spotkała się z dr Danutą Kitowską
w ramach kolejnej edycji Akademii
Wspomagania, organizowanej
przez Centrum Doskonalenia
Nauczyciela w Pile. W tym roku
nauczyciele wybrali szkolenie pt.
„Aktywizowanie zespołu
klasowego”. W ramach szkolenia w
ciągu całego roku szkolnego
odbędzie się kilka spotkań
Odbyły się pierwsze w br.
szkolnym konsultacje z rodzicami.
Kolejne planowane jest na
początek grudnia.

8.10. – Klasa VII i VIII pojechała do
Pniewa na zajęcia
zawodoznawcze. Odbyły się one w
firmie Okechamp (Borucino).
Uczniowie odwiedzili m.in.  biuro
firmy, kompostownie oraz
pomieszczenia z rosnącymi
pieczarkami, których mogli
spróbować. Na pożegnanie
otrzymali pyszne przysmaki 
w postaci suszonych pomidorów
oraz pieczarki w różnych
postaciach.  

22.10. – Odbyło się pasowanie 

.

maluchów na przedszkolaki oraz
starszaki Przedszkola w Lotyniu.

23.10. – Przedszkolaki i uczniowie
z kl. I-III  pojechali do Szczecinka
na przedstawienie pt. „Piotruś 
i wilk” w wykonaniu Teatru Artenes
z Wrocławia

25.10. – W przedszkolu
zorganizowany został Dzień Dyni.
Przedszkolaki poznawały zalety
tego warzywa. 

27.10. – Opiekun redakcji
opublikował 1. w tym roku
szkolnym nr. „Szkolnego
Donosiciela” na platformie
www.juniormedia.pl w ramach
kolejnej edycji konkursu „juniorlab”.

28.10. – Reprezentacji klasy
patronackiej wraz 
z wychowawczynią oraz dyr.
Adamczuk pojechała do Wysokiej
na koncert związany z promocją
działań ekologicznych w szkole 
i środowisku.

opr. A.Kubik, 7sp
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