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Nowy rok szkolny.
Jest trochę zmian,
ale niewiele

Początek roku
przyniósł pewne
zmiany. 

     Zacznijmy od
nauczycieli. Pani
Mirosława Leśniak
wróciła z rocznego
urlopu, więc nie
uczą już u nas
katecheci z
Okonka. Skład rady
pedagogicznej się
nie zmienił i liczy
ona 23 osoby. Poza
tym, że 
p. Andrzej
Miłoszewicz nie jest
już wicedyrektorem,
ponieważ to
stanowisko zostało
zlikwidowane. 

     Jeśli chodzi 
o klasy to 
w budynku
głównym, uczą się:
przedszkolaki 
i klasa pierwsza -
na parterze oraz
klasy druga,
trzecia, czwarta 
i piąta - 
na parterze. 
W budynku byłego

 

Nadrabiamy
zaległości

Od 13 września 
w naszej szkole
prowadzone są 
w klasach IV-VIII
zajęcia
wspomagające.  

    Przypomnijmy,
że są to lekcje
przyznane przez
Ministerstwo
Edukacji i Nauki,
żeby nadrobić
zaległości z nauki
zdalnej. W każdej
klasie odbędzie się
15 dodatkowych
lekcji, najwięcej 
z polskiego 
i matematyki (po
23) oraz
angielskiego (17).
To dlatego że te
przedmioty na
pewno będą na
egzaminach po

klasie 8.

     W każdym
tygodniu odbywa
się po kilka takich
lekcji. Nie ma ich 
w Librusie.
Pojawiają się 
w planie
papierowym, kiedy
np. nie ma jakiegoś
nauczyciela. Pan 
A. Miłoszewicz
czuwa nad tym, aby
zajęcia odbywały
się regularnie i
żeby jedna klasa
nie miała ich 
w tygodniu za
wiele. 

    Wszystkich lekcji
wspomagających
będzie 90. Muszą
one zostać
zrealizowane 
do świąt Bożego
Narodzenia. Do
połowy
października
najwięcej takich
zajęć odbyło się 
w klasie VI, 
a najmniej 
w klasach VII i VIII.
To dlatego, że
najstarsze klasy 
i tak mają 
w tygodniu
najwięcej lekcji.

L. Piotrowska, 
kl. V

gimnazjum
zajęcia mają nie
tylko klasy ósme i
dwie siódme, ale
także szósta.
Każdy oddział
uczy się 
w jednej sali
przez cały dzień
(to ze względu 
na przepisy
covidowe),
pomijając
wychowanie
fizyczne 
i informatykę. 

     Niestety,
niewiele zmieniło
się w planie le
kcji. Podobnie jak
w ubiegłym roku
najstarsze klasy
mają po siedem, 
a czasem nawet 
po osiem lekcji.
Dlatego ostatnie
autobusy dla
uczniów spoza
Lotynia
odjeżdżają  po
godzinie 15.
Kursy obsługuje
firma Baltic Sea
Trans.

N.Morgiel-
Zarzycka, kl. VII
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Piknik dla Łukasza
Ponad 50 tysięcy złotych udało się zebrać 17 lipca w Lotyniu. 
Tego dnia odbył się turniej piłki nożnej połączony z piknikiem
charytatywnym dla Łukasza Rakowskiego, który walczy 
z poważną chorobą. Łukasz jest mieszkańcem Lotynia, 
osobą dobrze wszystkim znaną, więc na piłkarskim boisku 
zjawiło się bardzo dużo ludzi. 

.

     Podczas tej
imprezy
chodziło o to,
żeby zebrać jak
najwięcej
pieniędzy na
leczenie 
i rehabilitację
dla pana
Łukasza. Wpłat
można było
dokonać
wcześniej, bo 
w Internecie
odbywały się
aukcje wielu
przedmiotów
(np. narzędzi,
kosmetyków,
koszulek,
piłek…). Były
też vouchery na
pobyt 

w ośrodku 
w Mielnie,
karnet na
miesiąc do
siłowni,
vouchery 
na sesje
zdjęciowe,
wykonanie
tortu,
strzyżenie,
wejście do
komory
dymowej, 
a nawet lot
awionetką,
godzinny rejs
po Bałtyku 
i 30-minutowa
przejażdżka
wozem
strażacki
MAGIRUS. 

     17 lipca
przygotowano
wiele atrakcji,
przede
wszystkim
turniej piłki
nożnej. Wzięło
w nim udział 12
zespołów, m.in.
z Lotynia,
Osówki,
Złotowa,
Lędyczka,
Bornego
Sulinowa,
Żółtnicy,
Węgorzewa,
Juchowa.
Najlepsi okazali
się goście 
z Żółtnicy.

     Tego dnia

organizatorzy
zadbali o wiele
innych atrakcji.
Dla dzieci były
dmuchane
zamki,
malowanie
twarzy,
przejażdżki
motocyklami
czy kucykami,
specjalny tor
przeszkód.
Starsi mogli
wznieść się na
podnośniku na
wysokość 30 m
lub ciąć i gasić
samochody.
Wielką atrakcją
był przelot
samolotu
gaśniczego

połączony ze
zrzutem wody.
Wszyscy
chętnie
kupowali
cegiełki i brali
udział 
w licytacjach. 

     Nikt też na
pewno nie był
głodny, bo było
wiele stoisk
gastronomicz-
nych. Impreza
bardzo się
udała. To
zasługa tych,
którzy przyszli

na piknik,
oczywiście
pogody, 
a przede
wszystkim
organizatorów.
Byli to:
Sołectwo Lotyń,
OSP Lotyń,
OSP Wilcze
Laski, KGW
Lotyń, Zespół
Szkół w Lotyniu
i Caritas Lotyń. 

L.Piotrowska,
kl. V

.

.
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Przedszkolaki z Lotynia na
pewno nie narzekają na nudę.
Od początku roku w obu
grupach ciągle coś się dzieje.

   10 września Misie i Biedroneczki
spotkały się z  ratownikiem 
medycznym Marcinem
Wasilewskim. Gość przekazał im
wiele ważnych informacji na temat
tego, w jaki sposób mogą pomóc
innym. 

   Kilka dni później (15 IX) dzieci
świętowały Międzynarodowy Dzień
Kropki. Brały udział w zabawach
związanych z kropką, wykonywały
zadania z nią związane. Każdy
maluch nosił tego dnia czapeczkę
z kropkami i specjalną odznakę.

   20 września opiekunki dzieci
przygotowały dzień przedszkolaka i
pasowanie. W tej uroczystości
brały udział obie grupy. Każdy
maluch otrzymał okolicznościowy
dyplom i ładną odznakę. 

Klasa czwarta
zaprasza do zbiórki

     24 września dzieci spędziły
sporo czasu w hali sportowej.
Ponieważ pogoda nie była
najlepsza, w niej powitali przyjście
jesieni. Hasło dnia brzmiało: Idzie
jesień, grzybki dzieciom niesie.
Przedszkolaki zbudowały tron dla
p. Jesieni i jej pomocników, 
a w nagrodę otrzymały ciasteczka
w kształcie jeżyków, orzeszków 
i grzybków. Kilka dni później
obchodzili dzień jabłka - poznały 

różne odmiany tych smacznych owoców i wykonały
koszyczek jabłkowy. Było też smakowanie jabłek 
i nagrody - jabłka i odznaki. 

     Na koniec miesiąca, 29 września, dyr. I.Adamczuk
zaprosiła Objazdowy Teatr Kukiełkowy z Poznania.
 Pokazał on maluchom (oraz uczniom kl. I-IV)
przedstawienie pt. „Na zamku króla”.

Warto jeszcze dodać, że 23 września trafił do
przedszkolaków piękny grzybek. Pani Ewelina
Świrska wraz z Elżbietą Orzechowską wykonały go ze
styropianu i pomalowały.

Opr. Lena Kania, kl. V

. . .

Klasa czwarta zaczęła w
połowie października zbierać
kapsle od aluminiowych
puszek, czego jeszcze nie było
w naszej szkole.

     Do tej pory mówiło się
o zbieraniu korków, baterii,
zepsutych telefonów, a teraz
okazuje się, że nie należy
wyrzucać do kosza także
zawleczek od puszek. Zbiórkę
zaproponowała Lena Tarasewicz,
która dowiedziała się od brata,
jest kogoś, kto je zbiera, a potem
przekazuje dla chorych dzieci.
Przyniosła do szkoły zielony
karton z napisem: „zapraszamy
do zbiórki zawleczek od
puszek…”.
    Już następnego dnia w
pudełku

znalazło się
kilkadziesiąt
zawleczek.
Zachęcamy
wszystkich
uczniów, by
przyłączyli się
do zbiórki.
Można je
wrzucać do
pudełka, które
znajduje się
w sali nr 3.

L.Tarasewicz,
M.Trębska, kl.4

.

.

. . . .
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w Europie. 
Z okien
autobusu
oglądali
zwierzęta, które
przechadzały
się po terenie
ich przejazdu.
Podobno jest
ich tak ok. 1500
i żyją w prawie
naturalnym
otoczeniu.

Doświadczenie, wiedza i zabawa
Od 15 do 22 sierpnia br. w partnerskiej gminie Stockelsdorf
przebywało 15 strażaków z lotyńskiej jednostki OSP. Wyjazd był
związany z realizacją projektu „Doświadczenie i wiedza”, w którym
biorą udział także ich niemieccy koledzy. Jest on finansowany ze
środków Erasmus+.  

     Miejscem
pobytu
strażaków była
Lubecka. Tam
odbywały się
zajęcia
teoretyczne 
i praktyczne 
z zakresu
ratownictwa
wysokościowego.
Strażacy
zjeżdżali z 20-
metrowego
budynku 
i przemieszczali
się po
konstrukcjach
metalowych.

od uczestników 
przełamania
swoich
lęków. Były to –
jak czytamy
na stronie
www.osplotyn -
bardzo fajne
zajęcia.”
Oglądali też 
z 32 metrów
panoramę 
okolicy. Na taką
wysokość
można się
wspiąć po
nowej drabinie
znajdującej się 

na
wyposażeniu
jednostki ze
Stockelsdorf.
Kolejne dwa dni
były
poświęcone
ćwiczeniom 
z zakresu
ratownictwa
technicznego.

 Projekt
,,Doświadczenie
i wiedza'' jest
realizowany
także 
z jednostką FF
Eckhorst. I do
niej też wybrali
się lotyńscy
strażacy.
Obejrzeli
sprzęt, odbyli
wspólne
ćwiczenia 
i spotkali się 
z gospodarzami
przy grillu.
Odwiedzili
także jednostkę
FF Behringen.
Zobaczyli 
w niej między 

innymi     
samochód do
gaszenia lasów,
złożony z kilku
aut i ciekawymi 
możliwościami
podawania
wody
Komendant tej
jednostki został
zaproszony do
Lotynia na
spotkanie 
w
październiku. 

    W czasie
pobytu w
Lubece były też
dni
przeznaczone
na rozrywkę.
Strażacy
odwiedzili
Serengeti
Park. Jest to
połączenie
ogrodu
zoologicznego 
i parku
rozrywki 
z największym
safari (ma
długość 10 km!)

POCZTÓWKA  Z  WAKACJI
Na str. 1. oraz poniżej
prezentujemy prace uczniów
naszej szkoły, przygotowane
wykonane na konkurs.

   Kolejne
spotkanie 
w ramach
projektu odbyło
się w dniach 
8-10
października 
w Lotyniu.
Napiszemy 
o nim w
kolejnym
numerze.

L. Piotrowska

OSP

ZS

Kartka

Kartka
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