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Baterie? -
zbieramy. Przynieś.
Nie wyrzucaj.

 
czekajcie,
przynoście odpady
do szkoły już teraz.
Porozmawiajcie też
ze znajomymi,
sąsiadami. Niech
nie wyrzucają tych  

Redakcja zachęca wszystkich uczniów
naszej szkoły do udziału w
ogólnopolskim programie „Zbieraj
baterie i telefony”. Jego podstawowy
cel to zebranie jak największej ilości
szkodzących środowisku odpadów.
Akcja potrwa do maja przyszłego roku.

   Projekt "Zbieraj
baterie i telefony"
prowadzony jest 
w ramach
Ogólnopolskiego
Programu Edukacji
dla Szkół.
Organizuje go firma
Biosystem 
w ramach kampanii
"Włącz
ecowyobraźnię".
Promuje ją plakat,
który pokazuje
naszą planetę 
w dwóch
odsłonach: taką, 
o którą się dba, 
i taką, którą się
niszczy. Ta
pierwsza jest
barwna i wesoła, 
a ta druga - szara 
i ponura.

   Zbiórka zużytych
baterii oraz

przenośnych
akumulatorów 
i telefonów
komórkowych już
się w naszej szkole
rozpoczęła.
Przyniesione
baterie należy
wrzucać do
odpowiednich
pojemników (to
zielone puszki
stojące w kilku
miejscach na
parapetach) lub
przekazać je
paniom z obsługi.
Telefony najlepiej
oddać w szkole p.
A.Miłoszewiczowi.
Jest on
odpowiedzialny za
przebieg zbiórki.

   Miesiąc finałowy
projektu to maj
2021 r. Jednak nie

niebezpiecznych
odpadów, tylko
pomogą szkole 
w ich zbiórce. Te
palcówki, które
zbiorą ich
najwięcej, mają
szanse na wygraną
i nagrody.

O.Woźniak,
L.Kania,

J.Wyrwicka (kl. V)

.
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Na lekcjach plastyki u p. E.Kuchty
powstają ciekawe prace. Oto kilka z nich.
Autorki: K.Siemińska (kl. V, powyżej)
oraz O.Kuczyńska (IV), M.Świrska (V),
Z.Ladorucka (V), L.Tarasewicz (IV).
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Nagroda Burmistrza 
dla Magdy Kostrzak

Koniec kłopotów 
z makulaturą

Uroczystość
wręczenia
nagród (dyplom
i 1000 zł)
odbyła 1 lipca 
w Okoneckim
Centrum
Kultury.
Burmistrz
A.Jasiłek,
składając
gratulacje
nagrodzonym
(było ich razem
sześcioro)
podkreślił, jak
trudną i
odpowiedzialną
pracę wykonali
uczniowie
podczas
miesięcy 

nauki w czasie
pandemii.
Życzył również
dalszych
sukcesów 
w szkołach
średnich, jak 
i w
późniejszym,
już dorosłym
życiu.
Mgdzie tego
dnia
towarzyszyli
rodzice oraz
dyr. Adamczuk.
Przypomniała

ona największe osiągnięcia naszej
byłej redakcyjnej koleżanki. Mówiła
m. im. o wyróżnieniach 
w dwóch ogólnopolski konkursach
muzycznych, sukcesach
osiąganych w szkolnym piśmie
oraz związanych z nimi nagrodach
(były to m.in. dwa wakacyjne
wyjazdy na Letnią Szkołę Junior
Media do Uniejowa i Żor oraz
udział w jury dziecięcym dwóch
ogólnopolskich festiwali filmowych. 

N.Morgiel, kl. VII

W pierwszej połowie września
firma ze Szczecinka wywiozła
zebraną w naszej szkole
makulaturę. Było jej dużo, bo
około półtora sporego
kontenera.

     W naszej szkole makulaturę
zbierało się zawsze. Jednak od 
2 lat nie udało się jej wywieźć do
firmy, która zajmuje się
przetwarzaniem zużytego papieru
– zakład w Tarnówce nie chciał jej
odebrać. Szkoła nie miała też
transportu. 

Makulatury było tyle, że zapełniała
blaszany garaż i harcówkę. Trzeba
było się jej pozbyć.

    Pan A.Miłoszewicz znalazł firmę
ze Szczecinka, która zajmuje się
wywozem odpadów. 8 września
podstawiła ona pod szkołę wielki
kontener. Następnego dnia
uczniowie z klas starszych wrzucili
do niego kartony z makulaturą 
i starymi podręcznikami. Gdy 
go zapełnili, okazało się,  

że potrzebny jest drugi. 
W kolejnych dniach zapełniono go
do połowy i też wywieziony.  

Szkoła nic nie otrzymała za
zebraną makulaturę, ale za to
udało się jej pozbyć.

O.Woźniak, kl. V 

.

Na koniec 8 klasy każdy uczeń
ma szansę zdobyć Nagrodę
Burmistrza. Przyznaje się ją
uczniom w gminie, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki 
w nauce (śr. powyżej 5,0),
wzorowe zachowanie oraz mają
jakieś szczególne osiągnięcie.
Rada pedagogiczna w czerwcu
uznała, że z naszej szkoły
powinna ją otrzymać Magdalena
Kostrzak.

Dyrektorzy szkół mieli możliwość
do 15 czerwca 2021 r.
wytypowania po trzech laureatów,
ale w naszej szkole tylko
M.Kostrzak spełniła wymagane
kryteria: jej średnia to 5,3 
i zachowanie wzorowe. Poza tym
uczennica kl. VIII miała sporo
różnych osiągnięć.

.
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Ruszyła kolejna edycja Junior
Media – Szkolny Donosiciel
bierze w niej udział.

   Na początku
września tego
roku szkolnego
ukazała się
informacja o XII
edycji projektu
Junior Media.
Przypominamy,
że jest to
bezpłatny
projekt edukacji
medialnej dla
szkół, dzięki
któremu można
rozwijać swoje
pasje
dziennikarskie.  
   W ramach
tego projektu
prowadzony
jest konkurs
„#juniorlab”. 
W czasie jego
trwania
redakcje
gromadzą
punkty za
tworzenie gazet
oraz
rozwiązywane
zadania,
indywidualne 
i zespołowe. 
W tamtym roku
szkolnym takich
nie było,
uczestnicy
rywalizacji
dostawali
punkty tylko za
gazety. 

   Tegoroczne
zasady są
podobne do
tych z XI edycji.
Za stworzenie
jednego
numeru 
i opublikowanie
go w
www.juniormedia.pl
redakcja
otrzyma 15 pkt.
Trzeba jednak
pamiętać o tym,
że gazeta musi
mieć
przynajmniej 
4 strony, 
a zdjęcia lub
rysunki mogą
obejmować
maksymalnie
połowę jej
objętości. Poza
tym w każdym
numerze muszą
się znaleźć "co
najmniej 
4 różne
artykuły, które
nie są
autorstwa
jednego Junior
dziennikarza".

    Mają być też
punkty za
zadania 
i konkursy (np.
5 punktów za
zgłoszenie
pracy  

chętnych do
redakcji. Ciągle
można
wzmocnić nasz
kilkuosobowy
zespół. Na razie
udało nam się
opublikować
dwa numery, 
a trzeci właśnie
powstał. Można
je wszystkie
przeczytać na
juniormedia.pl.

w zadaniu
zespołowym 
i 50 za zajęcia
pierwszego
miejsca) oraz
recenzję.
Każda jest
warta 1 pkt
(trochę mało...).
Powinna mieć
min. 1000
znaków,
zawierać ocenę
wraz z
uzasadnieniem
i dotyczyć filmu,
książki, gry
planszowej, gry
komputerowej
oraz kultury 
i sztuki (np.
spektaklu lub
koncertu). 
W XI edycji
nasza redakcja
zajęła bardzo
wysokie 
6. miejsce. 
W tym roku
warto by je
powtórzyć. 
Żeby były na to
szanse,
potrzebni są
chętni do
działania, tzn.
pisania,
fotografowania,
rysownia,
korekty.
Zapraszamy
więc wszystkich

.

L.Piotrowska
kl.V 

Galeria na korytarzu

    Korytarz w naszej szkole (ten
na piętrze) zamienia się często 
w małą galerię. Prace w niej
pokazywane wykonują uczniowie
na lekcjach z panią Ewą Kuchtą 
w ramach projektu "Kreatywne
prace plastyczne". We wrześniu
były prezentowane kompozycje
pod tytułem "Jestem zdolna 
i kropka" (to w ramach obchodów
dnia kropki) i "Bąbelkowe
szaleństwo".

    Po nich na planszy pojawiły się
jesienne witraże. Wykonano je 
z barwnych jesiennych liści oraz
farb, pokrytych folią. To sprawia,
że rzeczywiście przypominają
kompozycje z kolorowych szkieł.
Prace są bardzo ciekawe. Nie
wszystkie zmieściły się na
korytarzu, więc niektóre zdobią
klasowe okna.

J.Wyrwicka, L.Kania (kl. V)

.
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22.05. – Dagmara Wysocka (kl. II)
zajęła drugie miejsce w kategorii
dzieci do lat 12, a Grzegorz
Wysocki (kl. VII) trzecie w kategorii
dla średniozaawansowanych 
w XXIV Wielkopolskim Konkursie
Sygnalistów Myśliwskich. Odbył się
on w czasie XXVII Wielkopolskiego
Festiwalu Kultury Łowieckiej i
Edukacji Ekologicznej (online;
Goraj – Zamek).

29.05. – Grzegorz Wysocki (kl. VII)
został nagrodzony pierwszym
miejscem podczas XX
Zachodniopomorskiego Przeglądu
Sygnałów Myśliwskich o statuetkę
Niedźwiedzia Barwickiego (online;
Barwice, 29 V 2021).

20 VI – Jakub Pokusa zwyciężył 
w Mistrzostwach Polski Seniorów 
i Juniorów w kickboxingu 
w formule Full Contact 
im. Krzysztofa Pajewskiego.
Zawody odbyły się w Szczecinku  
dn. 19-20 VI.

25.06. – Zakończył się rok szkolny
w klasach IV-VIII i przedszkolu.
* ,,Szkolny Donosiciel" po raz 1. 
i ostatni w tym roku szkolnym
został wydany w wersji
papierowej. Znalazły się w nim
przede wszystkim materiały
opublikowane w internetowych
wydaniach „SzD”, opublikowanych
na stronie www.juniormedia.pl
** Pracownicy szkoły spotkali się
na uroczystym obiedzie z okazji
zakończenia roku szkolnego 2020-
2021.
 *** Szkoła otrzymała osiem
laptopów (Dell Vostro 3500).
Zostały one przekazane w ramach

realizacji
projektu
„Wiedza
i umiejętności
kluczem 
do kariery 
w gminie
Okonek”. Był on
realizowany od
r. 2019 i
współfinanso-
wany ze
środków Unii
Europejskiej.

29.06. – W lotyńskiej szkole
spotkali się dyrektorzy placówek
oświatowych z powiatu
złotowskiego. Gospodarzem
narady była dyr. I.Adamczuk, ale
odbyła się ona z inicjatywny
polskiego oddziału Kuratorium
Oświaty w Poznaniu.
* Zaczął się remont sali nr 18, 
w której ma powstać gabinet 
do zajęć 

opr. J.Karasiewicz, kl. VIII
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Teksty napisały: L.Kania,
J.Karasiewicz, 

N.Morgiel-Zarzycka, L.Piotrowska,
O.Woźniak, J.Wyrwicka.

Nr złożony i opublik. 30 X 2020

am

.

.

.

KOMIKSY klasy V
Oto kolejne komiksy uczennic klasy V - Magdaleny
Świrskiej i Zuzanny Ladoruckiej - których bohaterem
jest patyczak. 
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