
Szkolny Donosiciel 4
2021 - 2022

www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Zespół Szkół w Lotyniu
ul. Polna 9
64-918, Lotyń

Numer 1 11/21

Mieliśmy
„PRZERWĘ 
na CZYTANIE”       

29 października nasza szkoła wzięła
udział w VI Ogólnopolskiej Akcji Bicia
Rekordu w Czytaniu na Przerwie. Nosi
ona nazwę "Przerwa na czytanie" 
i w tym roku po raz drugi z rzędu
odbyła się też w polskich szkołach 
za granicą.

    Tego dnia uczniowie przynieśli swoje
ulubione książki. Czytali najciekawsze ich
fragmenty w klasach i na korytarzach na
przerwach. Nigdy wcześniej nie dało się
zobaczyć siedzących grzecznie na
ławkach, klockach i podłodze tylu uczniów
wpatrzonych w kartki z ciekawymi
wierszami albo opowiadaniami. Trwało to
przynajmniej przez dwie długie przerwy.

    Drugim ważnym elementem tego dnia
był apel. Przygotowali go uczniowie klasy
IV, którzy pięknie przeczytali informacje na
temat tego, dlaczego warto czytać.
Słuchający ich uczniowie z klas I-VIII
dowiedzieli się między innymi, że czytanie
to fajna rzecz, bo pobudza do pracy mózg

i utrzymuje go 
w dobrej formie.
Warto też sięgać po
książki, bo mole
książkowe mają 2,5
raza mniejszą
szansę na rozwój
Alzhaimera,
czytanie spowalnia
także starzą
demencję, redukuje
stres (bardziej niż
spacery, słuchanie
muzyki lub granie w
gry 
komputerowe).
Poza tym poprawia
pamięć, utrwala
ortografię 
i poprawia pisanie.
Akcję
przeprowadzili 
w szkole p. Ewa
Kuchta i p. Andrzej
Miłoszewicz. Oni
też wysłali do jej
organizatorów
sprawozdanie.
Podali w niej m.in.

ilość uczniów biorących udział w "Przerwie
na czytanie". Za kilka dni powinniśmy się
dowiedzieć, czy pobity został rekord. Do
tej pory wynosił on 
158 809 czytających.

     Cała ta akcja była realizowana 
od 1 do 31 października w ramach
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała
Polska Czyta Dzieciom.

Oskar Stefaniak, kl. IV
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Mamy nauczycielki i przedszkole
na medal    

Moje ulubione książki

"Troja. Historia
upadku miasta"

Przedszkole z Lotynia zostało zgłoszone przez rodziców dzieci 
do nagrody „Przedszkole Roku w akcji nauczyciel i przedszkole 
na medal”. To największy plebiscyt edukacyjny w Polsce, który 
w województwie wielkopolskim jest prowadzony przez „Głos
Wielkopolski”. Jednocześnie wychowawczynie przedszkolaków, 
p. Aneta Świercz i p. Agata Jurjewicz otrzymały nominacje 
do tytułu Nauczyciel na Medal. . .

   Ta radosna
informacja
dotarła do
szkoły 22
października.
Podpisała ją 
p. Ewelina Żak
z „Głosu
Wielkopolskiego”.
W mailu
znalazły się
dyplomu
informujące 
o nominacjach.
Pani Katarzyna
Niedźwiecka,
główny 

koordynator
plebiscytu,
gratulowała nauczycielkom
„zgłoszenia do
nagrody
najbardziej
cenionych 
i lubianych
nauczycieli
naszym
województwie…
(…) Nominacja
jest dowodem
wielkiego
uznania 
i sympatii”.
Poinformowała 

też, że
„nauczyciele,
którzy zostali
nominowali
do nagrody,
zostaną
zaprezentowani
specjalnym
dodatku do
gazety, który
ukaże się 
w połowie
listopada”.

   Konkurs trwa 
w najlepsze -
rozpoczął się 

25 październi-
ka, a zakończy
się 2 grudnia.
Zwycięzcy 
z każdego 
miasta 
i powiatu
awansują do
wojewódzkiego
finału. Wtedy
rozpocznie się
kolejna tura
głosowania,
która potrwa do
17 grudnia.
Ogólnopolski
finał planowany

planowany jest
na luty 2022 r. 
i odbędzie się
po królewsku,
bo w Zamku
Królewskim 
w Warszawie.

   My zachęca-
my do głosowa-
nia na nasze
przedszkole 
i nauczycielki
(niestety, SMS-
y są płatne…).
Jak to zrobić? -
wszystkie

informacje 
na ten temat
można znaleźć
w serwisie
internetowym
pod
adresem: www.gloswielkopol-
ski.pl/nauczy-
ciel.

              Lena   
     Piotrowska, 
               kl. V
 

    Mam kilka ulubionych książek 
i chciałabym napisać o jednej 
z nich. Ma ona tytuł „Troja. Historia
upadku miasta”. Napisała ją Zofia
Stanecka, a zilustrował Piotr
Fąfrowicz.  Wydało ją
Wydawnictwo Egmont  w roku
2017. 

   Opowiada ona historię Troi,
potężnego miasta, które toczyło
wojnę z Grekami. Ta książka to  

mit o greckich bogach i
bohaterach. Mieli oni na tę wojnę
duży wpływ. Na kartach tej książki
pojawiają się m.in. pan błyskawic
Zeus, opiekunka matek Hera, bóg
wody i oceanu Posejdon, władca
zmarłych Hades, bóg wojny i
konfliktów Ares i roztropna Atena. 

Książka ma 47 stron. Na każdej
znajduje się trochę tekstu i jakaś
kolorowa ilustracja. Na co drugiej
stronie jest także jeden wyraz
podzielony na sylaby. To po to,
żeby najmłodsi czytelnicy uczyli
się, jak to poprawnie robić. „Troja”
składa się z ok. 800-900 wyrazów.
To dlatego, że książka jest
przeznaczona dla kogoś, kto się
dopiero uczy czytać.

    „Troja" to fajna książka.
Polecam ją komuś, kto lubi czytać
mity oraz historie, które działy się
bardzo dawno. I można się z nich
wiele nauczyć. 

J.Ladorucka, kl. II
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Strażacy czekają 
na chętnych

Młodzieżowe
drużyny
pożarnicze
istnieją 
w Lotyniu 
od wielu lat.
Pierwsze
spotkanie
chętnych na
przyszłych
strażaków
odbyło się 
w remizie OSP
13 września,
czyli dwa
tygodnie po
zakończeniu
wakacji. 

  Na pierwszą
zbiórkę przyszło
ok. 20

byłych 
i obecnych
uczniów naszej
szkoły.
Niektórzy z nich
działali już 
w MDP w
tamtym roku 
i wcześniej, ale
pojawili się też
zupełnie nowi,
którzy chcą
uczestniczyć 
w organizowa-
nych przez
straż zajęciach.

     Spotkanie
poprowadzili
Naczelnik OSP
Lotyń Konrad
Kopkiewicz  

oraz opiekun
MDP Łukasz
Rzadkiewicz.
Omówili oni
zasady
współpracy,
rozwoju oraz
możliwości
finansowania
niektórych
planowanych
przedsięwzięć. 
I jeśli wszystko
dobrze się
ułoży,
członkowie
grupy wyjadą 
w przyszłym
roku do parku
rozrywki 
w Niemczech.  

Na koniec
zbiórki zostały
wykonane
pamiątkowe
zdjęcia, tak, aby
za kilka lat w
kronice OSP
można było się,
jak powiedział
druh
komendant „się
odnaleźć”.
Najlepsze było
to, gdy wszyscy
znaleźli się na
wozie bojowym

a niektórzy nawet na drabinie,
która przykrywa jego dach. Chętni
mogli też sprawdzić, czy nie mają
lęku wysokości, unosząc się w
koszu na strażackiej drabinie. 

     Tych, którzy nie mogli przyjść
do remizy 13 września,
informujemy, że zbiorki odbywają
się w 2. i 4. piątek miesiąca 
o godzinie 16:00.

Lena Piotrowska, kl. V

..

Lekcje szachów

    Klasa 2. jako jedyna w naszej
szkole ma lekcje szachów. Zajęcia
odbywają się w piątki na 4.
godzinie lekcyjnej. Prowadzi je
pani Agnieszka Kwiatkowska.
Nauczycielka wychowania
fizycznego najczęściej przynosi na
lekcje kartki z szachownicami. Są 

  
na nich różne figury i uczniowie
muszą zaznaczyć strzałką lub
kreską, gdzie mogą się one ruszyć.
Po rozwiązaniu tych zagadek pani
rozdaje uczniom szachownice,
żeby mogli na nich zagrać.  
  Szachy uczą logicznego myślenia
i poprawiają pamięć.    

    Warto więc ćwiczyć tę grę.
Można to robić dla przyjemności,
także korzystając z różnych
aplikacji. Wystarczy jakąś wgrać 
i można rywalizować 
z komputerem albo kimś innym.

Julia Ladorucka, kl. II

..
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w nadmorskiej miejscowości
Rewal. Nasza redakcyjna
koleżanka uczyła się m.in.
tworzenia materiałów radiowych.

30.06. – „Szkolny Donosiciel”
dostał certyfikat potwierdzający
udział redakcji w projekcie Junior
Media w roku szkolnym 2020-
2021. W nagrodę za całoroczną
pracę najbardziej aktywni
członkowie redakcji otrzymali
vouchery do wartości od 50 do 200
zł do zrealizowania w sklepach
sieci Empik.

red.

1.07. – Magdalena Kostrzak
otrzymała Nagrodę Burmistrza
Okonka dla najlepszego ucznia ZS
w Lotyniu w roku szkolnym 2020-
2021 (Okonek). Uroczystość
odbyła się w Okoneckim Centrum
Kultury w Okonku. Uczennicy
towarzyszyli jej rodzice oraz dyr.
I.Adamczuk. 

9 VII – Sołectwo Lotyń odwołało ze
względu na pogodę (od wielu dni
panują upały) rodzinny rajd
rowerowy na trasie Lotyń –
Lędyczek, jaki planowało
zorganizować 10 lipca 2021.
Uczestnikom obiecano, że
odbędzie się on w innym terminie.

15-30.07. – Jaśmina Findling,
członkini redakcji szkolnej gazety,
wzięła udział w II turnusie 24.
obozu dziennikarskiego „Potęga
Prasy". Odbył się on, jak zawsze,

17 VII – Sołectwo Lotyń oraz inne
działające we wsi organizacje
przeprowadziły kilkugodzinną
imprezę, w tym charytatywny
turniej piłki nożnej, z której dochód
przeznaczono w całości na
wsparcie walczącego z chorobą
 Łukasza Rakowskiego.

18 VII – Podano informację, że 
w czasie charytatywnego turnieju
dla Ł. Rakowskiego udało się
zebrać ok. 50 tys. zł.

24.08. – Przedstawicielki
złotowskiego sanepidu
przeprowadziły w szkole coroczną
kontrolę.

24 VII – W strażackiej remizie
odbyło się sprawozdawczo-
wyborcze w lotyńskiej OSP
podsumowujące pięcioletnią
kadencję zarządu. Obecni
wysłuchali sprawozdania 
z działalności jednostki i wybrali
Zarząd OSP w Lotyń, który tworzą:
dh Waldemar Sochacki - prezes;
dh Konrad Kopkiewicz - naczelnik;

dh Paweł Jaskółka-Stanisz - z-ca
komendanta; dh Krzysztof
Jędrzejowski - skarbnik; 
dh Paulina Jaskółka-Stanisz -
sekretarz; dh Mariusz Ciesielski -
gospodarz; dh Renata Żydałowicz -
kronikarz i członkowie, dh Łukasz
Rzadkiewicz i dh Adam Zbyrad.

20-22 VIII – 15-osobowa grupa 
z jednostki OSP Lotyń wyjechała
do Niemiec (Stockelsdorf)  
w ramach realizacji projektu
finansowanego ze środków
Erasmus+.

23 VIII – Sołectwo Lotyń
zorganizowało dla dzieci na koniec
wakacji  wycieczkę do Parku
Wodnego w Koszalinie. Wzięło 
w niej udział 17 osób oraz dwoje
opiekunów.

.
24.08. – Przedstawicielki złotow-
skiego sanepidu przeprowadziły 
w szkole coroczną kontrolę.

25.08. – Nauczyciele wrócili do
szkoły po wakacyjnej przerwie. W
czasie spotkania z dyr. Adamczuk
ustalony został zakres prac, jakie
należy wykonać do 1 września.

opr. J.Karasiewicz, kl. VII
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