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Komórki w dłoń 
i kręćcie filmy!

.

Myśleliście  kiedyś  o tym, aby nakręcić
film? – przecież każdy z nas ma w
telefonie kamerę wideo. Jeśli
pomyśleliście, to zapewne przyszła
wam myśl, że to za trudne. Może jednak
nie ? Może da się tego nauczyć? Z
pomocą przychodzi wam propozycja z
festiwalu Ale Kino.

    Na stronie tej imprezy ukazało  się
zaproszenie do udziału w warsztatach 
z tworzenia filmu za pomocą telefonu
komórkowego! Poprowadzą je członkowie
jednej rodziny: Julia Szmyt-Krych -
reżyserka, autorka scenariuszy i jej dwóch
synów: Bruno (11 lat) i Hugo  (8 lat).
 Chłopcy, choć są w naszym wieku, sami
już kręcą filmy i robią przedstawienia
teatralne, potrafią montować filmy i piszą
scenariusze.

Na cykl warsztatów składają  się trzy 
10-15-minutowe odcinki filmów
instruktażowych. Każdy ma 10-15 minut.
W każdym znajduje się opowiadanie 
o poszczególnych etapach tworzenia 
filmu na podstawie zdobytej wiedzy 
i własnych doświadczeń. Zaprezentowane
też są etapy pracy nad krótkim filmem
kręconym za pomocą telefonu
komórkowego, który powstał specjalnie 
na potrzeby warsztatów. Pierwszy odcinek
poświęcono  tworzeniu scenariusza,
obsadzie filmu i zaplanowaniu pracy nad
nim. W drugim jest mowa 
o przygotowaniu scenografii i kostiumów

oraz o pracy
reżysera i aktorów.
W trzecim
prowadzący
opowiadają o planie
filmowym i montażu
filmu.
Warsztaty
odbywają się w
formule online i
skierowane są do
młodzieży od 11.
roku życia. Ćwiczyć
można już teraz, bo
filmiki są dostępne
pod linkiem
http://wedrujace-
alekino.com/artykuly/42/
do 6 listopada. 

    Organizatorzy
warsztatów chcą 
zobaczyć co udało
się stworzyć, więc
ogłosili konkurs.
Proszą o przesłanie
swoich dziel na
adres
info@wendrujace-
alekino.com.
Najlepsze prace
dostaną nagrody – 

Główną będzie akredytacja dla całej klasy
na 38. Międzynarodowy Festiwal Filmów
Młodego Widza Ale Kino! Przyznają też
dwa wyróżnienia – akredytację dla całej
klasy na wybrany seans.

    Może w czasie nauki zdalnej warto się
też pobawić w tworzenie filmu telefonem
komórkowym.

Julia Mikita, kl. 5.

  A jednak praca zdalna!
Tego można się było spodziewać.
Rząd wprowadził we wszystkich
szkołach nauczanie zdalne od 26

października. Wracamy więc (prawie
wszyscy) do nauki w domu. Jak to

będzie wyglądać ona w naszej,
napiszemy dokładniej 

w następnym numerze. (red.) 
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Czyśćcie swoje telefony

Dlaczego higiena telefonu
komórkowego jest tak ważna?
Dzisiaj to przedmiot, który ma
prawie każdy. Szczególnie my,
młodzi ludzie, prawie się z nim
nie rozstajemy.

    Naukowcy obliczyli, że dorosły
człowiek w ciągu dnia korzysta 
z niego średnio przez 2-3 godziny,
a ekran dotyka ponad 2,5 tys. razy.
Robi to, gdy odkłada telefon w
różne miejsca, wyciąga 
w autobusie jadąc do pracy lub
szkoły, chowając do kieszeni, torby
lub plecaka i go stamtąd
wyciągając, czekając w kolejce do
lekarza, a nawet przed snem, choć
to podobno bardzo niezdrowe. 
W czasie tych wszystkich
czynności „…na powierzchni
telefonu gromadzą się różne
bakterie, a gdy korzystamy 
z brudnego telefonu, a później
dotykamy dłońmi twarzy lub
przykładamy niehigieniczny telefon
do ucha – narażamy swoje
zdrowie.”

     Dlatego tak ważna jest dziś
higiena telefonu. Jak o niego
dbać? – oto kilka rad znalezionych
w internetowych poradnikach.

1.  Czyść i dezynfekuj telefon
     Rób to np. wilgotnymi
chusteczkami, nasączonymi
środkiem do dezynfekcji. Uważaj, 

żeby nie było
na nich niczego
ostrego, co
może
porysować
ekran. Nie
używaj
amoniaku,
płynu do mycia
szyb, wody,
rozpuszczalnika
i alkoholu. Nie
pryskaj
bezpośrednio
na urządzenie.
Możesz też
użyć czystej
ściereczki,
papierowego
ręcznika lub
ściereczki
dezynfekującej.

2. Odkładaj
telefon w
bezpieczne
miejsca
Ze względów
higienicznych
nie kładź
telefonu na
miejsca
ogólnodostępne.
Nie trzymaj go
też podczas
jedzenia i nie
zabieraj do
toalety.

3. Ogranicz
rozmowy
To trudne, bo 
w czasie
pandemii

pandemii
rzadziej się 
z innymi
spotykamy, i tu
z pomocą
przychodzi
telefon. Ale
jednak są
rozmowy, 
z których
można
zrezygnować.
Niektórzy radzą
też, aby używać
zestawu
słuchawkowego.
    Jak często
należy czyścić
telefon - na
pewno trzeba to
robić
przynajmniej 
1-2 razy
dziennie 
i bardzo
regularnie. Jeśli
rano nie ma
czasu, to warto
tej czynności
poświęcić kilka
minut
wieczorem. 

    Nie jesteśmy
w stanie w pełni
ochronić się
przed wirusami

i bakteriami, które powodują
choroby. Przecież chodzimy do
szkoły, spotykamy się z
rówieśnikami i rodziną, robimy
zakupy w sklepach, więc narażeni
jesteśmy na infekcje.  Warto
jednak być ostrożnym 
i przestrzegać zasad. Niektóre 
z nich dotyczą właśnie telefonów.

Julia Karasiewicz, kl. 7.

Źródło:
https://www.medonet.pl/koronawirus/poradnik,jak-
wyczyscic-telefon--zeby-pozbyc-
sie-zarazkow-
,artykul,43745607.html

.

Tak rysuje Magdalena
Kołda, nasza koleżanka 
z klasy V

Magdalena

.
.

Kołda

.
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LAURKOWY
dziennik

część 5./2020-2021 
Laura Budzyńska

.

niedziela, 18.10.2020 r.

    Powiem wam, że większego
zamieszania w naszej szkole
dawno nie widziałam. W piątek 
w Librusie ukazała się wiadomość
od pani dyrektor o bardzo istotnych
zmianach w odjazdach i o tym, że
starsze klasy zaczynać będą lekcje
o godzinę później, czyli o 9.
Wszystko to związane 
z epidemią i bezpieczeństwem 
w czasie dojazdu do szkoły. Zanim
dyrekcja rozważyła kilka protestów
od uczniów, to następnego dnia
wszystkie zmiany zostały
odwołane. I nikt nie wiedział, co 
i jak, gdzie, kiedy i dlaczego.

wtorek, 20.10.2020 r.

     Codziennie coś.  A to kartkówka
z biologii, a to sprawdzian z
matematyki, a to prasówka z
historii, a to baśń z polskiego i 5-
minutówka z chemii.
Podsumowując, mam ochotę wyjść
i nie wracać.

     Co do baśni, jest już prawie
skończona, ale jestem
„niesystematyczna i robię sobie
kanały” (źródło - złośliwy pan
Andrzej). Nie oddałam jej na czas,
bo nie jestem w stanie jej
uzupełnić. Do końca miesiąca nie
mam internetu, a pracowałam na
stronie Worda. Muszę coś
wykombinować, bo z minusa zrobi
się jedynka i nie wyślę pracy na

konkurs, a czasu jest coraz mniej.
„BaśnioBranie” to wojewódzki
konkurs literacki organizowany 
w ramach projektu czytelniczego
SłowoDziej. Organizuje go
Fundacja Aitwar. Nasza szkoła
brała już w tym udział parę lat
wstecz. Oprócz konkursu
literackiego jest również 

plastyczny FarboBajanie.  

czwartek, 22.10.2020 r.

     Od soboty czerwona strefa
zostanie wprowadzona w całej
Polsce, a w piątek podjęcie decyzji,
co będzie z podstawówką.
Przyznam szczerze, że strasznie
nie chcę wrócić na zdalne. To był   

najgorszy okres, pewnie nie tylko
dla mnie, ale też dla innych.
Pamiętam, jak w marcu
dowiedzieliśmy się, że zamykają
szkoły na 2 tygodnie. Każdy był
zadowolony, a kiedy 2
tygodnieminęły okazało się, że
posiedzimy w domach trochę
dłużej. Chyba
nikt nie spodziewał się, że będą to 
aż 4 miesiące. Niby tym razem
wszyscy są przygotowani, ale
troszeczkę w to wątpię. Siedzenie
6 godzin przed komputerem nie
brzmi przekonująco. Już wolę
wstawać o 6.30 przez 5 dni 
w tygodniu. Przyzwyczaiłam się już
do takiego trybu życia i choć
przeszkadza mi, jest jak jest. Po co
to zmieniać!

piątek, 23.10.2020 r. godz.8.20

    O dziwo, jestem nadal w szkole.
Ostateczne decyzje miały zostać
podjęte wczoraj, ale zostały
przełożone na dzisiaj. Nic jeszcze
nie jest wiadome, ale chyba nikt nie
jest zaskoczony. Myślę, że  jakieś
informacje dotrą około południa.
Modlę się o hybrydowe, bo, jak już
pisałam, nie wyobrażam sobie
siedzenia 
w domu i takiego
„przygotowywania” do egzaminów.

      Do dzisiaj nie dostałam
odpowiedzi na pytania, które
zadałam jakiś czas temu, pani
dyrektor. Podejrzewam, że nawet
nie muszę już czekać, bo po prostu
się nie doczekam. Pani Iwona
powiedziała, że mam napisać
jakieś inne i zadać je podczas
nauczania zdalnego. Już widać,
kto najbardziej na nie czeka…
Wyszło szydło z worka.

   

.

.

.
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Spotkanie projektowe z drabiną na 30 metrów

.

.

Na dobre rozpoczął się projekt 
„Współpraca na rzecz Innowacji
i wymiany dobrych praktyk.
Partnerstwo Strategiczne”
ramach programu Erasmus+. 
W dniach  16-18 października 
do jednostki OSP Lotyń
przyjechała delegacja
strażaków z partnerskiej Gminy
Stockelsdorf z jednostek FF
Mori i FF Eckhorst na spotkanie
projektowe.

     Spotkanie zbiegło się 
z dostarczeniem do OSP Lotyń.
Specjalistycznego pojazdu marki
Mercedes wyposażonego 
w drabinę mechaniczną o długości
32 metrów.

     Pojazd został zakupiony od
gminy Stockelsdorf (Niemcy),
gdzie służył w zaprzyjaźnionej
jednostce Feuerwehr Mori. Pojazd
zbudowany jest na podwoziu 

firma Metz. Powitany został na
terenie jednostki 17 października
wieczorem około godziny 18:30
przy blasku rac. Druh Konrad
Kopkiewicz i Bjorn Schlieter,
komendant straży pożarnej 
w Mori, podpisali umowę 
o sprzedazy pojazdu, a następnie
wsiedli do specjalnego kosza 
i drabina wyniosła ich ponad 30
metrów nad ziemię. Potem inni
chętni oglądali Lotyń nocą z takiej
wysokości.

     Auto nie od razu będzie służyć
strażakom i wyjeżdżać do akcji.
Najpierw konieczne jest
przeprowadzenie przeszkolenia
operatorów z bezpiecznej obsługi
nowego sprzętu, a przede
wszystkim tego, jak postępować,
aby właściwie ze sprzętu korzystać
i nie doprowadzić do 

jakiegoś wypadku. Na zakończenie
spotkania, uczestnicy projektu
otrzymali certyfikaty.
Warto zaznaczyć, że pojazd został
zakupiony za kwotę 7 500 euro 
i cała ta kwota to środki własne
lotyńskiej OSP.

Julita Bronakowska, kl. 6.
zdj. www.osplotyn.pl
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"Biedroneczki"
otrzymały malinkę
     Pani Zofia Andruszkiewicz  
z miejscowości Wilcze Laski
przekazała lotyńskim starszakom
malinkę, z którą maluchy mogą
robić sobie zdjęcia. Została ona
wykonana z pociętej 
i pomalowanej na czerwono
gąbki, z jakiej zrobiony był
niepotrzebny już nikomu
materac.  (red.)
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