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przydałyby się na
ten temat
pogadanki.

    Uczniowie
podsunęli też inne
pomysły, np. 

SU: propozycji  
       jest wiele

.

    Pisaliśmy już o wyborach do samorządu
uczniowskiego, które odbyły się w połowie
września. Wspominaliśmy 
o tym, że jego członkowie mają
zastanowić się nad propozycjami do
pracy. Mieli też rozpytać uczniów, swoje
koleżanki i kolegów, co by chcieli zmienić,
żeby w szkole było lepiej oraz żeby się
w niej dobrze czuli.
   
    Do opiekunów samorządu wpłynęło
wiele pomysłów. Uczniowie uważają, że
samorząd powinien poruszyć  w
rozmowach z dyrekcją szkoły sprawę
uczniowskiego sklepiku bądź automatu
(przecież nie wolno wychodzić do sklepu),
szafek uczniowskich oraz możliwości
pozostawiania w klasie podręczników.
Wiąże się to z obciążeniem plecaków (one
są naprawdę ciężkie) - 

zorganizowanie zbiórki karmy bądź innych
potrzebnych rzeczy dla pobliskich
schronisk zwierząt, zorganizowanie dnia
papieskiego, dnia piżamy czy walentynek.
Ostateczny plan pracy samorządu
uczniowskiego powinien być gotowy na
początku października.

Julia Mikita, kl. 5

Będzie pięknie!

W Lubnicy 18 września dzieci zasadziły
drzewka. Stało się to w ramach w

ramach ogólnopolskiej akcji „#sadziMY”.
Były to sadzonki lip, dębów i jarzębiny.
Każdy maluch będzie dobrze wiedział,
które drzewko jest jego, bo wszystkie
zostały podpisane – przyczepiono do

nich kartki 
z imionami. Dzieciom pomagał p.R.

Letki, który kopał dołki pod
sadzonki. Pani sołtys, W. Mańkowska,
zdecydowała, żeby posadzić je wzdłuż
drogi, która prowadziła od krzyżówki z

przystankiem autobusowym do  bloków.
Jak urosną, to Lubnica będzie miała

piękną aleję.
Oliwia Woźniak, kl. IV

Odbyło się pasowanie

    W naszej szkole 19 września świętowano dzień przedszko-
laka. Przygotowały go panie Aneta Świercz i Małgorzata Kaluta –
opiekunki maluchów.  Głównym punktem tego dnia było
pasowanie w hali na przedszkolaka i przedszkolaka-starszaka 50
dzieci grup 3-4-latkówi 5-6-latków. Dokonała tego pani dyr. Iwona
Adamczuk, a wychowawczynie wręczyły im dyplomy i słodkie
upominki. Potem przedszkolaki zaśpiewały swój hymn, trochę
potańczyły i poszły na wspólny spacer uliczkami wsi.

Lena Kania, kl.4.     
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Nakręć film i zostań jurorem

Przypominamy:
zbieramy odpady

Ale

Ruszył ogólnopolski konkurs na Jury Dziecięce 
38. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino.  
Jak co roku organizatorzy proponują młodym ludziom udział 
w niezwykłej przygodzie. Zapraszają do niej uczniów w wieku 
od 11 do 13 lat. 

    Tegoroczne zadanie jest naprawdę bardzo kreatywne, ale nie ma
rzeczy niemożliwych. Przecież w poprzednich latach w jury dziecięcym
Ale Kino reprezentowały nas: Jaśmina Findling, Magda Kostrzak
oraz Laura Budzyńska.

     Co trzeba zrobić? Odpowiedzieć sobie na pytanie „Kim byłabyś/byłbyś
na planie filmowym? (...)…może być to zawód, który jeszcze nie
istnieje.”, a potem w dowolnej technice przygotować minutowy filmik na
ten temat. Technika jest dowolna - można zrobić animację, słuchowisko,
etiudę teatralną, cokolwiek, co pokaże nie tylko zamiłowanie do filmów,
ale także „ciekawość świata, sprawność w formułowaniu samodzielnych
sądów oraz umiejętność pracy w zespole”.

     Prace należy przesłać do 23 października 2020. Najpóźniej do 28
października zostaną ogłoszone wyniki. A nagroda? - w tym roku będzie
trochę inna, bo zwycięzcy raczej nie pojadą na 8 dni do Poznania. W
regulaminie napisano, że „w dniach od 26 listopada do 6 grudnia 2020
roku członkowie Jury Dziecięcego będą uczestniczyli w festiwalowych
pokazach filmowych online ( precyzyjne ustalenie godzin po zamknięciu   

po zamknięciu programu
Festiwalu). 29 listopada oraz 
5 grudnia wezmą udział 
w uroczystościach Inauguracji 
i Gali Festiwalu online. Prócz tego
(…) będą mogli bezpłatnie
uczestniczyć we wszystkich
pokazach oraz wydarzeniach 
specjalnych Festiwalu online 
i offline (dostępnych dla widzów do
13 roku życia).” Warto spróbować 
i dołączyć do starszych koleżanek
– laureatek tego konkursu.

Agata Kubik, kl. 8.

Od wielu lat w szkole zbieramy
odpady. Robimy to z powodów
ekologicznych, bo w ten sposób
odpady trafiają tam, gdzie się je
przetwarza. Czasami przy okazji
startujemy też w różnych
konkursach.
     Podobnie jest w tym roku. Do
szkoły można przynosić telefony,
baterie, makulaturę  i korki. Dwa
pierwsze rodzaje odpadów
gromadzimy w ramach konkursu

organizowanego przez firmę
Biosystem SA. Powinien się
skończyć w czerwcu ubiegłego
roku, ale przedłużono czas jego
trwania do końca października. 19
sierpnia kurier odebrał z naszej
szkoły 7 kartoników w których
znajdowało się ok. 150 kilogramów
baterii. Do dziś przybyło
kilkanaście kolejnych kilogramów –
jeszcze w tym miesiącu zostaną
one wysłane do organizatorów. 

Cały czas można też przynosić
stare, nieużywane już telefony
komórkowe. Je także zbieramy 
w związku z konkursem, a nawet
dwoma. Jeszcze nie zapadła
decyzja w którym weźmiemy
udział.
     W tamtym roku szkolnym
uzbierało się też makulatury -
można ją wciąż przynosić - a
szkoła szuka transportu, żeby
przewieźć ją do Tarnówki, do firmy
Warter, która zajmuje się jej
przerabianiem na papier.
     Namawiamy również do
zbierania plastikowych zakrętek 
od napojów. 

Julia Karasiewicz, kl. 7.

Kino
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LAURKOWY 
dziennik 

część 3./2020-2021 
Laura Budzyńska

29.09.2000 r., godz.14.40

     Wczoraj pierwszy numer na
platformie JM został opublikowany,
drugi już jest prawie gotowy. Inne
redakcje lecą jednak jak burza. Są
nowe tytuły, ale od razu widać, że
laureaci z ubiegłych lat chcą
rozpocząć rywalizację z wysokiego
C.  Niektórzy jednak  starają się
nazbierać jak najwięcej punktów
tak bardzo, że nie idzie to w parze
z poziomem. Wiele numerów (tych
samych tytułów) jest poskładanych
dokładnie tak samo – zmieniają się
tylko tytuły materiałów 
i zdjęcia. Są i takie, gdzie na całej
stronie znajduje się bardzo mało
tekstu – są na to sposoby. 
W innych za dużo jest zdjęć i
grafiki, więc chyba nie powinny być
zaliczone do rankingu.
Organizatorzy nie będą mieli więc
łatwego zadania, przyznając
niedługo punkty za opublikowane
we wrześniu gazetki.   

30.09.2020 r.

     Minął już miesiąc od naszego
powrotu do szkoły. Mam nadzieję,
że nie wrócimy do zdalnego  

nauczania, bo skończy się to,
delikatnie mówiąc, bardzo źle. 
W szkole jest mi dobrze. Mimo
tego, że przez 5 dni w tygodniu
muszę wstawać o 6 i jestem
pozbawiona chęci do życia, to i tak
wolę to od siedzenia w domu. 
U nas jest zawsze wesoło. Albo
potańczymy, albo pogadamy, albo
pośmiejemy się i zdarza się też, że
dosyć często rozrabiamy, ale
nasza szkoła MUSI nas
zapamiętać. Wydaje mi się, że tak
będzie, bo takiej klasy jak my, to
jeszcze nie było. 

     Wydawanie numerów na JM
idzie dosyć sprawie, jednak nadal
brakuje nam materiałów. 1. i 2.
numer zostały już opublikowane, 
a 3.- prawie gotowy. Niestety
niektóre redakcje wydały ich 
o wiele więcej, więc trzeba się
śpieszyć żeby nie zostać w ogonie
rankingu.

     Zrobiłam dzisiaj największy błąd
życiowy. Polonista spóźniał się
dobre 15  minut na zajęcia ze
swoją ulubioną klasą. Połowa
postanowiła, że nie będzie czekać,
a druga cierpliwie stała przed
szkoła. Pełna zachwytu i nadziei
na niespodziewane wolne
zadzwoniłam do mamy (która była
w drugim budynku), żeby

pochwalić się, że nie mam
polskiego. Byłam już w drodze do 
świetlicy, ale mama zapewniła
mnie, że pójdzie zobaczyć, co 
z panem Andrzejem. Oczywiście,
chciałam wybić jej ten pomysł 
z głowy, ale nie udało mi się. Po
chwili zjawił się pan Andrzej
(przybiegł dosłownie) 
i uśmiechnięty od ucha do ucha,
wyrównując oddech rzekł:
„Przepraszam!”. Moje zadowolenie
odeszło tak szybko jak się
pojawiło. Jak to mówią, „wszystko,
co dobre, nie trwa wiecznie”.
Okazało się, że gdyby nie mój
telefon do mamy to zapomniano by
o nas. Następnym razem NIGDY
nie poinformuję, że jakiś
nauczyciel się spóźnia! 

    Na polskim omawiamy „Małego
Księcia” i jest to jedyna lektura,
jaką w całości przeczytałam od 
6 klasy. Cieszę się, że
postanowiłam przeczytać go dzień
przed testem. Obecnie to jedna 
z moich ulubionych książek
papierowych (bo większość moich
lektur mam w telefonie).
Generalnie czytam jednak mało. 
A co do sprawdzianu, to poszedł
mi bardzo dobrze, bo dostałam 4+,
ale polonista wspominał, że oceny
mają ulec zmianie. Chodziło 
o cytaty. Okazało się, że nie brzmią
tak samo, bo co tłumacz, to inna
propozycja. Cytaty więc były, ale
tym razem przygotowałam się i
dokładnie zaznaczyłam je 
w książce, podobnie jak inne
ważne informacje. Niestety, nie
doceniono zbytnio mojego
starania, ale cóż poradzić. 4 lata
walczę o szafki w szkole i do
dzisiaj ich nie widzę...

.
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Ciekawa książka dla
miłośników straży

     Do naszej szkolnej biblioteki
dotarła nowa pozycja. Książka
została przekazana przez
miejscową ochotniczą straż
pożarną. Jest to „Monografia
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych powiatu złotowskiego”.
Jej autorzy ( Andrzej Kacprzak,
Andrzej Martin, Kazimierz
Wiebskowski oraz działacze
jednostek OSP) dedykowali ją”
byłym i działającym aktywnie
strażakom powiatu złotowskiego”.

    Została wydana z okazji 20-lecia
powołania Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku  

z tym związane. Każda jednostka
otrzymała pewną ilość
egzemplarzy. Dzięki temu także
nasza  biblioteka otrzymała jeden z
nich. Teraz każdy z nas ma
możliwość zapoznać się z historią
ruchu strażackiego w naszym
powiecie.

Julita Bronakowska, kl. 6. 

Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Złotowie przez wydawnictwo
Leszczyńscy s. c. W książce
zaprezentowane są wszystkie
straże z terenu powiatu. W książce
dużo jest zdjęć, nazwisk, faktów 
i opisów charakteryzujących każdą
jednostkę. Oprócz tego czytelnik
znajdzie w niej krótkie materiały 
o nadleśnictwach powiatu
złotowskiego.

    Uroczyste przekazanie książek
odbyło się 28 sierpnia 2020 
w Krajence. Spotkali się tam
strażacy z terenu całego powiatu,
wójtowie i burmistrzowie,
zaproszeni goście, sponsorzy.
Przedstawiona została historia
powstawania książki i trudności 

.
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12 VII – W Lotyniu i w Węgorzewie
działały lokale wyborcze 
w związku z II turą wyborów
prezydenckich. Wyniki były
następujące – komisja wyborcza 
w Lotyniu: A.Duda – 363 głosów;
R.Trzaskowski – 273; frekwencja:
61%; komisja wyborcza 
w Węgorzewie: A.Duda – 162
głosów; R.Trzaskowski – 82;
frekwencja: 46,7%.

3 VIII – W Węgorzewie odbyło się
zebranie wiejskie, podczas którego
przedstawiono projekt uchwały w
sprawie zmiany zakresu
przedsięwzięć przewidzianych do
realizacji 
w ramach funduszu sołeckiego na
2020 r.

przygotowań do rozpoczęcia roku
szkolnego 2020-2021

27.08. – Opiekunki
przedszkolaków spotkały się z
rodzicami przedszkolaków przed
początkiem roku szkolnego.

28.08. – Wszystkie pomieszczenia
w obu szkolnych budynkach oraz
hala były ozonowane przez
pracownika gminy Okonek.

31.08. – Odbyło się posiedzenie
rady pedagogicznej ZS w Lotyniu

1.09. – W ZS w Lotyniu rozpoczął
się rok szkolny 2020-2021.

Julia Karasiewicz, kl. 7. 

14-16 VIII – Odbyło się
przedprojektowe spotkanie
strażaków z Lotynia i FF Mori.

19.08. – Kurier przysłany przez
firmę Biosystem SA odebrał 
z naszej szkoły 7 kartoników, 
w których znajdowało się ok. 150
kg baterii zebranych w ub. roku
szkolnym w ramach ekologicznego
konkursu. Jego rozstrzygnięcie
planowane jest w październiku.
* Gmina Okonek przekazała
szkole 18 laptopów i 1 tablet do
nauczania zdalnego.

25.08. – Odbyło się pierwsze
powakacyjne spotkanie członków
rady pedagogicznej po wakacjach
– omówiono podczas niego stan 

SzD
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