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Zima i święta na razie tylko 
na szkolnych korytarzach

wysokie choinki
ubrane w lampki 
i kolorowe bombki.
Poza tym  na
parterze znajdują
się kartonowe
figurki bałwana 
i mikołaja. Mają
wycięte buzie, więc
można zrobić sobie
z nimi zdjęcie. Na
pietrze natomiast
stoi plansza 
z narysowanym
mikołajem. Pyta on
dzieci, czy były
grzeczne, sprzątały
swój pokój, 

słuchały rodziców, odrabiały lekcje,
opiekowały się młodszym rodzeństwem.
Chce się w ten sposób upewnić, czy
zasłużyły na prezenty.

   Dzięki tym dekoracjom  nasze szkolne
korytarze są bardzo kolorowe. Zadbały 
o to panie I.Nowak, A.Juriewicz 
i E.Olesiak oraz E.Błaszkiewicz. Bałwanki,
mikołaje, choinki zostaną z nami
przynajmniej do końca zimy.

M.Szynkaruk, 5sp

   Za oknem czasem słońce, czasem
deszcz i na śnieg trudno liczyć. Za to
nasze szkolne korytarze przypominają,
że niedługo święta.

   Na oknach  w budynku, w którym uczą
się klasy 1-5 oraz przedszkolaki, błyszczą
 białe gwiazdki, a z sufitu zwisają cienkie 
i długie  sople lodu oraz  bordowe mikołaje
i papierowe płatki śniegu. 
Na drzwiach i na ścianach znalazły się
 czerwone choinki z papieru,  olbrzymie
mikołaje, renifery i bałwany. Największy
strzeże wejścia do starszej grupy
przedszkolnej. Zresztą wszystkie drzwi 
do kolejnych sal są udekorowane inaczej,
bo było to zadanie każdej klasy. 

   Na parterze i piętrze  stoją sztuczne, 

  Upominki dla Drużyny Zielonych 
    W związku z działalnością w naszej szkole klasy patronackiej, 
jest nią kl. 3, prezes Zarządu  Międzygminnego Pilskiego
Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi" Jacek
Bogusławski przysłał dla każdego jej ucznia kalendarze 
i poradniki antysmogowe.
    Kalendarze zostały wydane przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Piękne zdjęcia
wykonał do niego Cezary Korkosz. Każdy miesiąc ma swojego
skrzydlatego bohatera. Są nimi ptaki drapieżne parków
krajobrazowych, jakie znajdują się na terenie Wielkopolski, 
a wśród nich: orzeł bielik, krogulec, myszołów, błotniak stawowy,
rybołów, orlik krzykliwy, trzmielojad, błotniak łąkowy, kania ruda,
jastrząb, sokół wędrowny i pustułka. 

   Z poradnika antysmogowego uczniowie
dowiedzą się, co to jest smog, co
wdychamy i jakie jest działanie pyłów
zawieszonych, dwutlenku siarki i tlenku
azotu (to one zanieczyszczają nasze
 powietrze), czego od 1 maja 2018 roku
nie można spalać w piecach i jakie grożą
za to kary.

  D. Gnaś kl.4, N.Morgiel-Zarzycka, kl.5

red. E.Kuchta
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Mikołaj wyskoczył z pudełka

6 grudnia w naszej szkole
właściwie wszyscy stali się

mikołajami. Uczniowie pojawili
się w okolicznościowych

strojach: czerwonych
sukienkach, odpowiednich
czapeczkach lub w ogóle w

strojach świętego. Jeżeli chodzi
o nauczycieli, to jedynie panie
trzymały fason. Pięknie było im
w czerwonym. Panowie? - no

cóż..., na szczęście
bożonarodzeniowe dekoracje na
korytarzach dopełniały nastroju.

Wojewódzki, którzy rozgrzali
wszystkich uczniów oraz rodziców
w szybkim układzie tanecznym. 

Wszystko to po tom, aby właściwie
przywitać tego, co przynosi
prezenty. Nie mogło oczywiście
zabraknąć świętego mikołaja, który
jak co roku zaskoczył nas nowym
„wejściem”. W poprzednich latach
docierał do nas karetką, wozem
strażackim albo rowerem.
Uczniowie więc mogli się
spodziewać wszystkiego, ale
Mikołaja wyskakującego z wielkiej
paczki niczym królik z magicznego
kapelusza?! 

  Najpierw dzieci były zawiedzione,
bo przed występem święty
zadzwonił do prowadzących 
i powiedział, że, niestety, nie
przyjedzie, ponieważ coś stało się
z jego saniami. Uspokajał, że zajęli
się nim bliscy p. Mireczki w jej
domu, gdzie się zatrzymał, ale
raczej nie przyjedzie. Ale oprócz
tych złych wieści, były też lepsze.
Czekający na niego troszeczkę się
rozweselili, gdy poinformował, że
zostawił duży prezent z czerwoną
kokardą, który po komunikacie
został wwieziony na wózku na
scenę. Nie minęło chwili kilka, 
gdy... wyskoczył z niego nasz gość
specjalny. Wszyscy krzyknęli  

z radości. Nie przybył, oczywiście,
z pustymi rękoma. Oprócz niego w
paczce zmieściły się również
niewielkie podarunki - czekolady
(mogło być ich więcej, choć
mogłoby się wydawać, że  mikołaj
troszkę przytył od ostatniej wizyty...
- ale to pewnie złudzenie
optyczne). Aby pokazać
niesamowitą wdzięczność 
przybyszowi, klasa I wykonała dla
niego śliczną piosenkę.

Po udanym spotkaniu w hali
wszyscy rozeszli się do klas. W 
niektórych z nich świetnie bawiono
się z wychowawcami przez kolejną
godzinę, np. wręczając sobie
nawzajem upominki. 
                                  A.Kubik, 7sp

O godzinie 10 wszyscy zebrali się
w hali sportowej, gdzie
przygotowania do powitania
mikołaja rozpoczęły prowadzące
imprezę,  ósmoklasistki A.Koniec 
i O.Łosek. Potem wystąpili 
z układem tanecznymi uczniowie
klasy 8. Tradycyjnie już każda
klasa przygotowała krótki program
o tematyce świątecznej. Starsi
woleli raczej tańczyć lub śpiewać
solo, a młodsi mówić krótkie
wierszyki lub wykonywać grupowe
piosenki. Wystąpiły m.in.
roztańczone strażackie "Iskierki",
Magda Kostrzak ze swoim
niesamowitym i znanym nam już
fletem w piosence "We wish you 
a Marry Christmas", Klaudia
Siemińska z głośnym saksofonem
oraz Nikola, Bartek Cuper i Dawid

mikołajki 1

mikołajki 2

mikołajki 3

mikołajki 4

mikołajki 5
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   LAURKOWY 
   dziennik 

część 5. 
Laura Budzyńska, 7sp

środa, 20 XI 2019 r.
11 dni do mojego wyjazdu i 34
do gwiazdki

Współczułam dzisiaj 8 klasie.
Naprawdę, żeby pisać EGAZMINY
PRÓBNE, kiedy dowiedziało się o
nich przedwczoraj? Ale, jak to ujął
polonista, „dwóch lat nie
powtórzycie w dwa dni”. Wolne
żarty! Takie rzeczy trzeba mówić
ze sporym uprzedzeniem. Jednak
panu  Andrzejowi nie da się
sprzeciwić. 

czwartek, 21 XI 2019 r.
10 dni do mojego wyjazdu i 33
do gwiazdki

Pewnie wielu z nas MYŚLAŁO, że
na nauczyciela można liczyć,
zawsze pomoże i wesprze w
trudnych chwilach. Tak można
myśleć o innych, jednak nie o
poloniście… Jadę dziś do Kubik,
bo musimy zrobić ten reportaż,
dlatego spakowałam książki na
piątek i czwartek, ciuchy rzuciłam
do worka na buty i to wszystko
było OKROPNIE ciężkie.
Zapytałam opiekuna: „Mogę
zostawić swoje manatki w
klasie?". Nauczyciel zgodził się 
i zaproponował, żebym zaniosła
rzeczy do podstawówki, choć
właśnie zmierzał w tym kierunku.
ZAPYTAŁAM, czy mógłby wziąć
moje rzeczy, a co dostałam w
odpowiedzi?! Głośny i ironiczny
ŚMIECH, mhm śmiech, dobrze
przeczytaliście! Nauczyciel
ZAŚMIAŁ mi się prosto w twarz!! 
 

Ciągle zimno i zimno, zero
słoneczka i właśnie dlatego
nienawidzę jesieni. Owszem, na
kolorowych zdjęciach wygląda
najczęściej fantastycznie i tak
klimatycznie, ale częściej, jak dziś,
jest szaro, ponuro i tak smutno.

Jutro turniej piłki siatkowej.
Ponieważ jestem NAJLEPSZYM
kibicem roku (sama sobie ten tytuł
przyznałam), to muszę z całych sił
wspierać moje koleżanki 
i kolegów z klasy 8, bo drużyna
będzie mieszana, i ich dopingować!
Z takim kibicem jak ja, to można
góry przenosić!

piątek, 22 XI 2019 r.
9 dni do mojego wyjazdu i 32 do
gwiazdki

2. miejsce jest nasze!!! Tak, nasza
szkolna drużyna zajęła 2. miejsce
w turnieju piłki siatkowej!
Kibicowałam jej z calutkich sił i
poskutkowało! Dlatego jak macie
jakiś mecz, konkurs czy coś
podobnego i potrzebujecie super
kibica, to chyba każdy wie, gdzie
mnie znaleźć. Pierwsze miejsce
zajął Okonek (piszę to bez
entuzjazmu..), a trzecie Pniewo.
Pierwszy mecz graliśmy z
Okonkiem i skończył się wynikiem
1:2 (no, niestety), ale pierwszy set
należał do nas. Później grało
Pniewo z Okonkiem( 0:2), a na
sam koniec my z Pniewem -
wygraliśmy 2:0. Nasza drużyna
była NAJLEPSZA, a kapitan nawet
dał mi nawet potrzymać puchar.
Pewnie za to, że zrobiłam  

podczas turnieju oszałamiające
zdjęcia!

Opiekun podczas dokładnego
analizowania regulaminu konkursu
na interaktywny reportaż znalazł
istotną nieścisłość. Otóż w
informacji zamieszczonej wprost
na stronie napisano, że w
przypadku zadania zespołowego i
indywidualnego chodzi o reportaż
interaktywny. Tymczasem w
regulaminie znalazło się
następujące zadanie: „artykuł na
temat: „Ekologia – co mogę zrobić
dla naszej planety?” (…) Powinien
mieć długość od 1000 znaków (ze
spacjami) do 2500 znaków (ze
spacjami)”. Opiekun napisał w tej
sprawie i  szybko dostał
odpowiedź, że w regulaminie jest
pomyłka. Ale przy okazji okazało 

się czegoś ważniejszego. Pani
Kamila Bratkrajc-Grądzka
podpowiedziała, że  „Atavist 
[w tym programie trzeba było
teoretycznie wykonać zadanie] nie
tworzy już nowych kont, dlatego
osoby, które chcą wziąć udział 
w wyzwaniu, mogą skorzystać 
z już istniejącego konta (np.
redakcyjnego) lub umieścić treści,
które miały być w reportażu, 
w prezentacji np. Power Point…”.
Ta wiadomość nas ogromnie
ucieszyła. Po pierwsze
dowiedziałyśmy się, dlaczego nic
nam w czwartek nie wychodziło, 
a po drugie ułatwi nam pracę nad
skończeniem pracy.

wyzwanie

MTwPS

JM

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

20.11. – Nadredaktor
A.Miłoszewicz opublikował 6. 
w tym roku szkolnym nr. „SzD” na
platformie www.juniormedia.pl.

21.11. – Do szkoły dotarło 
6 paczek z nowiutkimi
komputerami do klasy językowej,
która wkrótce powstanie w sali 
nr 6 w budynku byłego gimnazjum.

22.11. – Odbyły się Mistrzostwa
Gminy w Piłce Siatkowej Drużyn
Mieszanych. Zwyciężył zespół ze
Szkoły Podstawowej w Okonku.
* Przedszkolaki świętowały Dzień
Pluszowego Misia.

23.11. – W związku z wydaniem 
1. nr. „SzD” oraz pierwszym
wyzwaniem w konkursie
„#juniorlab” na redakcyjnych
warsztatach spotkali się w sobotę
członkowie redakcji.

* Sołtys Lotynia, Rada Sołecka 
w Lotyniu oraz Wędrowny Zakład
Kultury zorganizowały bezpłatne
warsztaty introligatorskie. Zajęcia
odbyły się w szkole. 

25.11. – Opiekun redakcji
opublikował 7. w tym roku
szkolnym nr. „SzD” na platformie
www.juniormedia.pl.

26.11. – Uczniowie kl. VII i VIII
uczestniczyli w zajęciach
zawodoznawczych w restauracji
„Folklor” w Jastrowiu. Wyjazd
przygotowała szkolna pedagog
K.Wielgus, a uczniowie uczyli się
m.in. przygotowywać pizzę.

21.11. – Kurier dostarczył 65-
calowy ekran do sali językowej

27.11. - Przedszkolaki z grupy 
p. A.Świercz pojechały do fabryki
bombek w Koszalinie.

28.11. - Ukazał się podwójny, 
a 161-162 w ogóle  numer
"Szkolnego Donosiciela" 
w wersji papierowej. Liczy on 
28 stron.

opr. A.Kubik, 7sp  

Kiermasz
świąteczny
Rada Rodziców przy Zespole
Szkół w Lotyniu oraz sołtys
Lotynia i miejscowe koło
gospodyń wiejskich zorganizowali
kiermasz świąteczny. Odbył się 
on na placu przy budynku szkoły
(naprzeciwko kościoła) 8 grudnia
br., w niedzielę, w godzinach 
9.00 - 12.30. Podczas kiermaszu
można było zakupić ozdoby
bożonarodzeniowe, kartki
świąteczne, sianko na stół
wigilijny, wszelkiego rodzaju
ciasta, wśród nich świąteczne
pierniczki, oraz paszteciki 
z czerwonym barszczem 
i pierogi, a także uszka z kapustą 
i grzybami. Kiermasz się udał, 
a dochód z niego, który wyniósł
ok. 2 tys., zasilił konto Rady
Rodziców szkoły.  

   S.Kuczyńska, 7sp

           
       PRZYPOMINAMY!!!

W szkole prowadzona jest
zbiórka następujących odpadów:

makulatura, baterie oraz
niesprawne telefony komórkowe.

  Szkolny Donosiciel 2019-2020 
nr 9 

Teksty napisały: L.Budzyńska,
A.Kubik, N.Morgiel-Zarzycka,

M.Szynkaruk, D.Gnaś.
Numer złożony i opublikowany 
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