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Najpierw ogrodzenie, a potem
inne zmiany 
Bardzo zmieniło się otoczenie naszej szkoły. To dlatego, 
że powstało nowe ogrodzenie wokół budynku stojącego przy
ul. Polnej. Planowano to już od kilku lat i teraz się udało. Ale
są też inne zmiany.

    18 października firma budowlana 
z Okonka rozpoczęła wymianę ogrodzenia
terenu otaczającego budynek byłego
gimnazjum.  Jej pracownicy 
w pierwszym tygodniu prac usunęli bramy
wjazdowe i siatkę, rozebrali murek, 
do którego była przymocowana. Potem
wywieźli gruz oraz wycieli żywopłot 
od strony ul. Polnej. Zlikwidowali też
ochronne barierki i niektóre znaki. Przy
tych pracach użyto między innymi koparki i
przyczep.

   W kolejnym tygodniu postawiono nowe
ogrodzenie i zamontowano bramy: 
od strony kościoła i od ul. Pocztowej.
Brama wjazdowa na teren byłego
gimnazjum od ul. Polnej została
przeniesiona i znajduje się teraz obok
szkolnego budynku. Teren dla uczniów
został zmniejszony prawie o połowę -
powinni oni teraz przebywać tylko na
ogrodzonym placu. Na pozostałej części
powstać ma parking dla autobusów
dowożących uczniów do szkoły. Trzeba
też dodać, że na ogrodzony teren 

przeniesiono
blaszany garaż (są
w nim materiały 
i sprzęty używane
przez
konserwatora).
Ogrodzenie
odsunięto od
budynku
gospodarczego 
i w ten sposób
oddano jego
właścicielowi
należący do niego
plac.

    To nie koniec
prac wokół byłego
gimnazjum. 
5 listopada
zlikwidowano
skalniak 
i wywieziono
zgromadzony wokół
niego gruz.
Koparka
załadowała go na
przyczepy 
i wyrównała
teren. Kilka dni
później 
(9 listopada)
strażacy z Lotynia
wycięli dwa świerki

rosnące na skrzyżowaniu Polnej 
i Pocztowej oraz jedno liściaste (stojące
obok budynku szkoły). Poza tym 
z przyszkolnych klombów wycięto prawie
wszystkie iglaki.
     Podobno to nie koniec prac, o innych
poinformujemy.

 L.Piotrowska, kl. V
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Od połowy września klasa IV bierze udział 
w projekcie Wirtualne Podróże. Wymyśliła go
nauczycielka i miłośniczka wycieczek Sabina Piłat.
W tym projekcie chodzi o pokazanie, 
że podróżowanie to fantastyczna rzecz. Ma on
także sprawić, żeby nauka w szkole była bardziej
atrakcyjna, a uczniowie wiedzieli więcej o świecie.
I tym dalekim, i tym bliskim. 

    Klasa IV, biorąc udział 
w projekcie, będzie rozwiązywać
zadania: 3 obowiązkowe oraz 
4 dodatkowe. Można je wybrać 
z 8 propozycji. Jeśli chodzi 
o zadania obowiązkowe, to
czwartoklasiści wykonali już album
wirtualnego podróżnika. Czeka ich
jeszcze zrobienie wielkiej mapy
świata oraz lekcja pt. „Książka
MÓJ ŚWIAT".

am
       Jeśli chodzi o zadania
dodatkowe, to uczniowie mogą
wybierać z czterech kategorii: 
a) moja miejscowość - 1. Piękny
jest ten świat - wycieczka; 
2. Zobaczcie gdzie mieszkamy;
b) mój kraj - 3. Poznaję Polskę -
miejsce, które chcielibyśmy
odwiedzić;  4. Wymiana, 
c) mój kontynent - 5. Gra - nasza
Europa; 6. Symbol Europy i jego
flaga;

d) mój świat - 
7. Klasowe
czytanie
dowolnej
książki o
tematyce
podróżniczej; 
8. Opowiemy
wam o świecie -
zajęcia w
szkole -
zapraszamy
inną klasę. 

     Klasa IV
wykonała już
jedno zadanie
dodatkowe.
Była to
pierwsza 
i piesza
wycieczka na
Okoneckie
Wrzosowiska.
Jakie będą
kolejne wybiorą
wychowawca 
i uczniowie
zdecydują
trochę później. 

     Od czasu do
czasu p. Sabina

Piłat, autorka
projektu
„Wirtualne
podróże”
prowadzi live'a
dla jego
uczestników na
stronie
www.naukawplecaku.pl.
Pierwsze
spotkanie na
żywo odbyło się
16 września.
Autorka
namawiała
podczas niego
między innymi
do założenia
albumu
podróżnika.
Będzie
on uzupełniany
w czasie
trwania projektu
o kolejne
zdjęcia, notatki,
rysunki,
wszystko co
będzie się
wiązało 
z wycieczkami.
Drugi live odbył
się 21
października.
Klasa IV 
obejrzała zapis
spotkania kilka
dni później.

Podróżniczka opowiadała podczas
niego o kontynentach 
i o miejscach, które na nich
odwiedziła. Uczniowie robili 
w czasie tej lekcji notatki wizualne,
a potem umieścili je w swoich
albumach.

    Teraz czeka ich kolejne zadanie
obowiązkowe - zrobienie wielkiej
mapy świata. Informacja o tym
ukaże się w kolejnym numerze.
Trzeba jeszcze dodać, że 
w projekcie Wirtualne Podróże
bierze też udział klasa II pani
Haliny Szumert.

Oskar Stefaniak, klasa IV

am
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WIRTUALNE PODRÓŻE

Klasa IV podróżuje, 
na razie albo pieszo,
albo wirtualnie
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"Helios i Faeton" komiks

Czasami na lekcjach języka
polskiego także rysujemy.
Niedawno tworzyliśmy komiksy
będące naszą wersja mitu "Helios 
i Faeton" Oto jeden z nich.
Wykonały go Lena, Antonina,
Nadia, Zuzanna, dwóch Oskarów.

Alarm próbny
na szóstkę
10 listopada około godziny 9
zabrzmiały 3 długie dzwonki. Nie
mogły one oznaczać przerwy, bo
ona się niedawno skończyła.
Poza tym dzwonek na przerwę
jest jeden i długi. Nauczyciele
powiedzieli uczniom, żeby
zostawili wszystko i wyszli 
z klasy, bo to alarm
przeciwpożarowy. 

     Wszystkie klasy opuściły
budynek. Udały się na plac zbiórki 

który jest za halą sportową. Wtedy
dyrektor Iwona Adamczuk
sprawdziła, czy wszyscy, także
obsługa szkoły, wyszli z budynków
- bo alarm ogłoszono w obu).
Zapytała o to nauczycieli. Potem
pochwaliła wszystkie dzieci za to,
że tak szybko opuściły szkołę.
Następnie oddała głos

 
panu
Konradowi
Kopkiewiczowi,
komendantowi 
straży 
w Lotyniu.
Powiedział on,
że ta
ewakuacja
trwała bardzo
krótko, bo tylko
3 minuty i że był
to alarm
próbny, który
uczniowie zdali
na szóstkę.
"Było widać, że
przebiegło
sprawnie" -
powiedział i
zwrócił uwagę
na specjalne 

oznaczenie
miejsca zbiórki.
Dh komendant
przypomniał
także, że raz na
dwa lata taki
alarm należy
przeprowadzić.

   Potem,
ponieważ było
zimno, a nie
wszyscy mieli
kurtki,
uczniowie i
nauczyciele
wrócili do
szkoły.

Julia
Ladorucka, kl.ll

.

.
.

Dzień postaci 
z bajek
    W piątek, 5 listopada,
obchodzono w naszej szkole
dzień postaci z bajek. Prawie
wszystkie dzieci z klas młodszych
były tego dnia fantastycznie
przebrane za koty, kucyki,
dinozaury, księżniczki, batmany,
minionki, czarownice, czy myszki
Miki. Na korytarzach i w klasach
było bardzo barwnie. Poza tym
maluchy otrzymały do
kolorowania kolorowanki z
bajkowymi postaciami, a na
korytarzu można było obejrzeć
wystawkę prac z postaciami z
różnych bajek.  

J.Ladorucka, kl. II
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26 VIII – Na ul. Wiśniowej
rozpoczęły się prace związane z
położeniem chodnika – rozpoczęto
od demontażu płyt, które do tej
pory pełniły funkcję chodnika.

26-27.08. – Uczniowie pisali
egzaminy poprawkowe. Wszystkie
zakończyły się pozytywnie.

1.09. – Nowy rok szkolny rozpoczął
się bez uroczystego apelu.
Uczniowie spotkali się tylko ze
swoimi wychowawcami, a od
środy, 2 X, przystąpili do zajęć.

6.09 – Wychowawcy wszystkich
klas spotkali się w rodzicami
swoich podopiecznych. Wcześniej
odbyło się zebranie ogólne, które
poprowadziła dyr. I.Adamczuk.

7 IX – Odbyło się zebranie wiejskie
mieszkańców sołectwa Lotyń w
sprawie przeznaczenia środków
finansowych sołectwa 
w roku 2022.

8.09. – Jedna ze szczecinec-
kich firm zajmujących się
odpadami odebrała ze szkoły
część zgromadzonej makulatury 
i postawiła drugi kontener na
pozostałą część odpadów.

10.09. – Grupa przedszkolna
„Biedronki” spotkała się

z ratownikiem medycznym
Marcinem Wasilewskim.

13.09. – Rada pedagogiczna
odbyła posiedzenie w sprawie
przyjęcia planu nadzoru na rok
szkolny 2021-2022.

13 IX – Strażacy zorganizowali
pierwsze po wakacjach spotkanie
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

14.09. – Został wybrany samorząd
szkolny. W skład ścisłego zarządu
weszli: Emilia Skoczylas (kl. VIII) -
przewodnicząca; Zuzanna
Ladorucka (V) – zastępca przew.;
Wiktoria Kuczyńska (VI) –
zastępca przew. Opiekunami
samorządu uczniowie wybrali p.
Annę Gładkowską i p. Jacka
Kalutę.

15.09. – Przedszkolaki świętowały
Międzynarodowy Dzień Kropki.

.

18 IX – W lotyńskim kościele
odbyła się Msza Św. Dożynkowa.
W związku z pandemią nie odbyła
się po raz drugi z rzędu
uroczystość dożynkowa na
wiejskim boisku.

20.09. – Szczecinecka firma
odebrała pozostałą część
makulatury. 

* Odbył się dzień przedszkolaka.
Maluchy świętowały tego dnia
pasowanie na przedszkolaka.

.

.

.
DzD

.

21.09. – Nauczyciele oraz
pracownicy administracji wzięli
udział w części teoretycznej
szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Odbyło się ono
w Okoneckim Centrum Kultury. 

23.09. – Odbył się apel
porządkowy dla uczniów kl. I-V.
Dyr. Adamczuk zwróciła
szczególną uwagę na sprawy
porządkowe oraz coraz częściej
pojawiające się zniszczenia,
głównie w toaletach.
* Klasa IV wybrała się pieszo na
Okoneckie Wrzosowiska.
Wycieczka odbyła się pierwszego
dnia jesieni m.in. w ramach
realizacji jednego z zadań projektu
„Wirtualne podróże”.

opr. J.Karasiewicz, kl. VII
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