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W szkole na razie jest
bezpiecznie

Na rowerach 
na wrzosowiska

Od marca uczniów
nie było w szkole.
We wrześniu do
niej wrócili, ale
pod pewnymi
warunkami.
Uczniowie ZS 
w Lotyniu muszą
ich przestrzegać
na co dzień. 

   Wszystkie zasady
zostały

zaprezentowane na dwóch tablicach. Soją
one na szkolnych korytarzach. Wyczytać z
nich można 10 najważniejszych poleceń,
których trzeba przestrzegać, żeby w
szkole było bezpiecznie.  

   Przede wszystkim należy myć ręce.
Dlatego przy wejściach do szkoły
ustawiono aparaty do dezynfekcji rąk 
z płynem bakteriobójczym, wirusobójczym
i grzybobójczym oraz pudełka z
jednorazowymi rękawiczkami. W klasach
oraz toaletach znajdują się pojemniki 
z mydłem lub płynem bakteriobójczym. 

Poza tym w czasie przerw, gdy uczniowie
są na korytarzach lub przed budynkiem,
wietrzone są klasy  i korytarze. W czasie
lekcji panie z obsługi dezynfekują poręcze
i klamki, a po zajęciach dokładnie
sprzątają całe sale.
    Na razie te zasady wystarczają 
i w szkole w Lotyniu nauka odbywa się
normalnie i bezpiecznie.

L.Piotrowaka, J.Wyrwicka, O.Woźniak, 

Choć minęły wakacje, to warto
wspomnieć o pewniej imprezie, która
odbyła się na ich początku. Chodzi o
Rodzinny Rajd Rowerowy na
rozpoczęcie lata, zorganizowany przez
sołectwo Lotyń 26 czerwca. Miejscem
wyprawy były Rezerwat Przyrody
Wrzosowiska w Okonku.  

     Ostatecznie w imprezie wzięła udział
grupa 34 mieszkańców sołectwa Lotyń 
i okolic. Po krótkiej odprawie oraz
rozdaniu kamizelek odblaskowych
wszyscy wyruszyli ok. godz. 10 spod wiaty
w Lotyniu, w kierunku Borek. Tam skręcili
na Brokęcino, skąd dotarli na parking przy
punkcie widokowym. Podczas
odpoczynku grupa rowerzystów

oglądała panoramę terenów byłego poligonu, a p. Maria
Jaszczyk - biolog z wykształcenia oraz osoba zajmująca się
pszczelarstwem - opowiedziała, jak powstaje miód z kwiatów
wrzosów. Z kolei p. Włodzimierz Choroszewski oraz p. Konrad
Kopkiewicz zapoznali obecnych z historią tego miejsca. Po tym
wszyscy udali się na ognisko i odpoczynek. Ostatnim punktem
rajdu był powrót do Lotynia tą samą trasą.

    Władze sołectwa podziękowały wszystkim za aktywny udział,  
p. W. Choroszewskiemu za poprowadzenie rajdu, a p. Paulinie 
i Krzysztofowi Suchanowskim i p. Wojeciechowi Thielowi za
zadbanie o bezpieczeństwo uczestników i przekazanie kamizelek
odblaskowych.

N. Morgiel-Zarzycka, kl.6.; 
zdj. facebook, Sołectwo Lotyń
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Lotyński przedszkolak
to bezpieczny przedszkolak

    10 września br. odbyło się
spotkanie lotyńskich 5-6-latków 
z dzielnicowym 
asp. M. Kochanowskim. Przekazał
on dzieciom informacje na temat
zachowania bezpieczeństwa 
w drodze do przedszkola 
i z przedszkola do domu. Maluchy
zarecytowały wierszyk 
o przechodzeniu przez ulicę.

Każdy otrzymał opaskę odblaskową od swojej
wychowawczyni, p. Anety Świercz i dyplom
bezpiecznego przedszkolaka. W tym dniu również pan
policjant odwiedził grupę 3-4-latków naszego
przedszkola.

Lena, Julia, Oliwia z kl. IV

Maluchy uczą się zumby

   Lotyńskie przedszkolaki również 
w tym roku mają zajęcia z zumby.
Odbywają się one co środę.
Prowadzi je instruktor Mirosław
Dubisz. O godzinie 9.00 idą
tańczyć do hali sportowej 3-4-latki,

a o 9.30 grupa starszaków.
Pierwsze zajęcia w tym roku
szkolnym miały miejsce 9
września. Rodzice przedszkolaków
za zajęcia nie płacą, finansowane
są one z budżetu gminy.

Julia Gancarz, kl. 4.

 

W Lotyniu będzie
więcej drzew

Dzień pełen kropek

     15 września obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Kropki.
Lotyńskie przedszkolaki  spędziły
go bardzo wesoło. Każde dziecko
miało na sobie tego dnia coś 
w kropki. Podczas zajęć dzieci
wykonały piękne opaski na głowę,
które wykleiły kolorowymi
kropkami. Zrobiły też papierowe
biedronki, symbol swojej grupy. Na
koniec opiekunka Aneta Świercz
wszystkim rozdała swoim
wychowankom, dyplomy które też
były w kropki.

Julia Gancarz, kl. 4.

.

     Przedszkolaki  grupy
Biedroneczki, które realizują
projekt EKO- SZKOŁA 2020
posadziły 24 września 13 dębów.
Sadzonki przekazało 
Nadleśnictwo Okonek w ramach
ogólnopolskiej akcji
#sadziMY2020. Drzewa zostały
posadzone na polanie za
stawkiem strażackim przy ul.
Polnej. Oprócz dębów była też 

jedna jarzębina. Drugą maluchy
posadziły na klombie przy szkole.
Dzieciom pomagali tatusiowie: 
p. R.Ulatowski i p. Z.Mańkowski,
dziadek - p. T.Kobiałka, a także
sołtys Lotynia, p. K.Lewandowska
oraz p. J.Świercz. Po skończonej
pracy wszystkie dzieci otrzymały
słodkości i soczki.
     Następnego dnia p. A Świercz
pojechała do Nadleśnictwa
Okonek, żeby wręczyć
podziękowania za drzewka 
p. M.Ufnowskiej.

Lena Kania, kl. 4.

. .

.

. .
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LAURKOWY
dziennik

część 2./2020-2021
Laura Budzyńska

16.09.2020 r.

     Pierwsze (niby) redakcyjne
spotkanie, bo zaledwie 
w 3-osobowym gronie. Czwarta
osoba pojechała już do domu, 
a piąta ma jeszcze zajęcia. Jest
nas malutko, a tematów aż za
dużo. Wiadomo, że mój dziennik
będzie główną atrakcją gazety
(jeśli tylko opiekun przestanie
skreślać najlepsze i najbardziej
pikantne fragmenty), ale na teraz
mam też inne zadanie. Muszę
(CHCĘ!) napisać o świeżo
namalowanym w Lotyniu muralu.
Jest jeden problem. Mimo, że
byłam na całym wydarzeniu
związanym z nim to moja uwaga
skupiona była na czymś bardziej
istotnym... No, ale to moja słodka
tajemnica i teraz muszę znaleźć
informacje na temat malowidła,
które pokryło jedną ze ścian
wielkiej.  Mam nadzieję, że pani
sołtys mi pomoże. Opiekun
obiecał, że napisze w tej sprawie.

20.09.2020 r.

     Dzisiaj opiekun przesłał naszym
rodzicom dosyć obszerną
wiadomość z ogólnymi
informacjami, jak redakcja mogłaby
funkcjonować w nowym roku
szkolnym. Pisze w niej o tym, kto
tworzy redakcję, na czym polega w
niej praca, że ważny będzie w tym
roku udział w 10. edycji konkursu
"#juniorlab" i dlatego potrzebne są
adresy

 
członków redakcji. Jest też
informacja, jak wyglądała będzie
publikacja kolejnych numerów.
Pan Andrzej wspomniał również o
możliwych wyjazdach i
kilkudniowej wycieczce do
Krakowa, jeżeli pandemia nam na
to pozwoli.
W środę redakcyjne spotkanie.
Opiekun poinformował nas o tym
przez Librusa, bo nie ma
wszystkich adresów mailowych. 
Dodał również, że na dobre
zaczynamy udział w JM i już nie
ma odwrotu.

24.09.2020 r. godz.8.13

   Dzisiaj mam na 9, ale zamiast
być w domu i smacznie spać to
ZNOWU siedzę w szkolę 
i ZNOWU staram się coś napisać.
Pan Andrzej chwalił się, że jest
rannym ptaszkiem i wstaje o 5.30.
Coś nie chce mi się w to wierzyć,
bo nie wyobrażam sobie tak
wczesnego wstawiania.
Wczoraj odbyło się pierwsze
zebranie redakcji w pełnym 
i nawet licznym składzie. Z 3 osób,
o jakich ostatnio pisałam, zrobiło
się dziesięcioro już progres.
Dołączyły do nas 4-klasistki, które
jeszcze nie są świadome, co je
czeka. Oprócz maluchów mamy
przedstawicielki klas 5.,6. i 7. –
opiekun wręczył im na zachętę
ołówki z napisem „Szkolny
Donosiciel". Emerytów (jak 

pieszczotliwie nazwał nas opiekun)
jest 3 (nie licząc pana Andrzeja…).
Ja, Magda i Agata od 4 lat, z
małymi przerwami, nadal siedzimy
w redakcyjnych progach. Ostatni
rok musimy jakoś uczcić i zadbać o
to, żeby opiekun nas zapamiętał.
Porządnie zapamiętał. 

Godz.14.47
   Tracę chęci do życia i wiarę 
w ludzkość (nawet pana Andrzeja).
Jednak opiekun na zachętę
pochwalił się, że złożył 
2 strony pierwszego numeru na
JM. Do informacji o konkursie
wstawił zdjęcie z zakończenia roku
szkolnego podczas, którego
odwiedziłyśmy dyrektorski gabinet,
gdzie opiekun wręczył nam 
vouchery- nagrodę za udział w JM.
Ja, Kubik i Kostrzak piękne 
i szczęśliwe z zakończenia 
uśmiechamy się do obiektywu.
Opiekunowi naiwnie wydawało, 
że wydam je na książki.
Tymczasem z Empiku wyniosłam
słuchawki, paletę cieni do powiek 
i rozświetlacz. Wiem, że
przyznanie się do tych zakupów
spowodować może nieprzekazanie
mi w przyszłym roku takiego
vouchera, ale co tam. Prawda
przede wszystkim! Proszę się ode
mnie uczyć, panie Andrzeju. 

. .
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Wiadomości z osp
Przedprojektowe
spotkanie
     W weekend, między 14 a 16
września, remizę OSP w Lotyniu
odwiedzili przedstawiciele
jednostki z gminy Stockelsdorf 
z Niemiec, z którą gmina Okonek
utrzymuje kontakty partnerskie, 
a lotyńscy strażacy realizują
kolejny międzynarodowy
projekt. Celem spotkania było

omówienie rozpoczynającego się 
z programu Erasmus+ . OSP Lotyń
i FF Mori otrzymały 36 867 euro na
dofinansowania współpracy na
rzecz innowacji 
i wymiany dobrych praktyk.
   Trzydniowe spotkanie przebiegło
jak zwykle dobrej atmosferze. Był
czas na sprawy formalne oraz
zabawy i integrację. Grupa
projektowa odwiedziła m.in.
muzeum militarne oraz   

odpoczywała nad wodą
wykorzystując piękną wrześniową
pogodę. 

Agata Kubik, kl. 8; 
zdj. wwwosplotyn.pl

.

25.06. – Ostatni dzień nauki dla
uczniów z klas I-III oraz oddziałów
przedszkolnych. Uczniowie
odebrali od swoich wychowawczyń
świadectwa oraz upominki.

26.06. – Odbyło się zakończenie
roku szkolnego dla klas IV-VIII.
Tym razem, z powodu panującej
pandemii, nie było specjalnej
uroczystości. Uczniowie zjawili się
w szkole i w określonych
godzinach odebrali świadectwa od
swoich wychowawców.
* „Szkolny Donosiciel” otrzymał
przesyłkę od organizatorów
konkursu „#juniorlab”. Były to
vouchery o łącznej wartości 1200
zł (do wykorzystania w salonach
Empiku) za zajęcie 5. miejsca w X
edycji ogólnopolskiego konkurs.
Otrzymali je, do wykorzystania,
wszyscy członkowie redakcji.

27 VI – Sołectwo Lotyń
zorganizowało Rodzinny Rajd
Rowerowy na rozpoczęcie lata na
Okoneckie wrzosowiska.

28 VI – W Lotyniu i Węgorzewie

działały lokale wyborcze 
w związku z I turą wyborów
prezydenckich. Wyniki były
następujące: komisja wyborcza 
w Lotyniu: A.Duda – 275 głosów;
R.Trzaskowski – 152; Sz.Hołownia
– 71; frekwencja: 53%; komisja
wyborcza w Węgorzewie: A.Duda
– 143 głosów; R.Trzaskowski –
42; Sz.Hołownia – 24; frekwencja:
44,5%.

30.06. –  Agata Świrska, Agata
Niestój oraz Oliwia Łosek z klasy
VIII otrzymały Nagrody Burmistrza
dla najlepszych uczniów ZS w
Lotyniu w roku szkolnym 2019-
2020. Uroczystość odbył się w
Okoneckim Centrum Kultury, gdzie
uczennice zostały zaproszone
razem ze swoimi rodzicami.

* Do szkoły dotarła przesyłka 
z elementami wyposażenia klasy
biologicznej (m.in. 2 mikroskopy,
modele serca i skóry).
2.07. –  Firma z Bielska-Białej
dostarczyła do szkoły dygestorium.

opr. Julia Karasiewicz, kl. 7.
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