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Zdalne wraca!!!

31 stycznia 2021 r.

Oskar Stefaniak, kl. IV

    Niestety, wraca nauka zdalna. 
7 grudnia ministerstwo poinformowało nas,
że wrócą lekcje przez internet. Mają one
być prowadzone od 20 grudnia 
do 9 stycznia. Ponieważ w tym okresie 
są święta Bożego Narodzenia, nowy rok
oraz Święto Trzech Króli, to tak naprawdę
nauka zdalna będzie trwała tylko 7 dni.
Potem wracamy do szkoły na tydzień 
i województwo wielkopolskie rozpoczyna
2-tygodniowe ferie.

     Warto dodać, że trzy starsze klasy 
z naszej szkoły uczyły się zdalnie już
wcześniej, przez tydzień (6-10 grudnia).
Stało się tak w związku z chorobą
nauczyciela. Wróciły po kwarantannie 
do swoich klas 11 grudnia. Krótką przerwę
w zajęciach miał też oddział przedszkolny

 

3-4-latków (9-10
grudnia).

    Ponieważ 
do końca półrocza
jest bardzo mało
czasu, nauczyciele
musieli do 10
grudnia wystawić
zagrożenia
ocenami
niedostatecznymi, a
do 22 grudnia
powinni 
poinformować
wszystkich
uczniów, jakie
stopnie mogą
otrzymać ze
wszystkich
przedmiotów na
koniec semestru,
który kończy się

Szkolny konkurs ortograficzny
– mamy wyniki

     Emilia Skoczylas z klasy VIIIa 
i Wiktoria Kuczyńska z klasy VI wygrały
szkolny konkurs ortograficzny.
Rozegrano go w dwóch kategoriach: klas
IV-VI 
i VII-VIII. W tej pierwszej (3 listopada) 
do udziału zgłosiło się 8 uczestników, 
a w drugiej (29 października)
uczestniczyło 6 uczniów-wszyscy z klasy
VIII. 
     Konkurs zorganizowali i
przeprowadzili poloniści - p. A.
Gładkowska 
i p. A. Miłoszewicz.

L. Piotrowska, kl. V

Świąteczny
kiermasz

    Nasza szkoła
oraz rada rodziców
i koło gospodyń
wiejskich w Lotyniu
organizują
świąteczny
kiermasz.                 
 Odbędzie się on 
w niedzielę, 12
grudnia, na terenie
przy budynku starej
szkoły,
naprzeciwko

kościoła. Będzie można podczas niego
kupić przygotowane przez rodziców 
i panie z koła ciasta, pierniki, pierogi 
oraz ozdoby świąteczne. Kiermasz
rozpocznie się o godzinie 9, a zakończy 
o 13. Dochód z niego zostanie
przeznaczony na potrzeby szkoły.

Wiktor Ostrowski Kl. IV
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11 Listopada – trzy uroczystości
w jednym dniu

Sołectwo Lotyń otrzymało
wyróżnienie w IV edycji
konkursu "Aktywna
Wielkopolska Wieś 2021".  Jego
organizatorem był Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.
11 listopada sołtys Kinga
Lewandowska oraz Włodzimierz
Choroszewski reprezentowali
sołectwo podczas gali rozdania
nagród.

    Zarząd Województwa
Wielkopolskiego wybierał
tegorocznych zwycięzców spośród
33 sołectw. Nie wszyscy mogli 

wygrać, dlatego kapituła
konkursowa doceniła działania i
zaangażowanie
przyznając wyróżnienia.
Przedstawiciele sołectwa Lotyń
otrzymali statuetkę z rąk
wicemarszałka Krzysztofa
Grabowskiego i radnego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego
Jarosława Maciejewskiego. O tym
sukcesie poinformowali na profilu
na facebooku. Wyrazili swoją
radość, pisząc: "Jesteśmy
zaszczyceni tym wyróżnieniem.
Obiecujemy nie spocząć na
laurach i dalej działać na rzecz 

naszej małej ojczyzny.
Wyróżnienie dedykujemy
wszystkim naszym mieszkańcom,
a zwłaszcza tym, którzy wspierają i
motywują nas do działania."

L. Piotrowska kl. V

.

Uroczystości z okazji Święta
Niepodległości odbyły się w
naszej szkole dzień wcześniej,
czyli 10 listopada. Głównym
wydarzeniem był apel
przygotowany przez uczniów
klasy V i VII pod kierunkiem
nauczycieli: p. B. Solki-Kubiak,
p. E. Kuchty i p. J. Kaluty.

    Odbył się on na 3. godzinie
lekcyjnej. Uczestniczyli w nim
odświętnie ubrani uczniowie oraz
rodzice uczniów z kl. I, która tego
dnia miała ślubowanie.
Uroczystość poprowadziły Zosia
Wawrzeńczyk (kl. VII) oraz
Emilia Skoczylas (VIII). W czasie
jej trwania wykonawcy
(zaprezentowały się głównie    

uczennice z klas V i VII) mówili
wiersze oraz śpiewali piosenki
związane z odzyskaniem
niepodległości. Ich występom
towarzyszyła piękna biało-
czerwona scenografia.

     Organizatorzy apelu połączyli
Dzień Niepodległości 
z pasowaniem pierwszaków na
uczniów. Maluchy najpierw zdały

na piątkę test, w czasie którego
recytowały wiersz „Kto ty jesteś?”,
pochwaliły się znajomością
alfabetu i przedstawiły się. Dyr.
Adamczuk naznaczyła każdego 
z najmłodszych uczniów wielkim
ołówkiem, a wychowawczyni, 

.

Na koniec prowadzące
przypomniały, że przed miesiącem
obchodziliśmy Dzień Nauczyciela.
Dyr. I.Adamczuk złożyła z tej okazji
życzenia wszystkim pracownikom
szkoły, a samorząd uczniowski
przekazał im drobne upominki –
pięknie opakowane słoiczki. W
jednym był smakowity miód, a w
drugim świeczka z wosku
pszczelego.
                        Z. Ladorucka, kl. V

WYRÓŻNIENIE  DLA  SOŁECTWA

Jesteśmy bardzo zaskoczeni

. .
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Jakub Pokusa
wicemistrzem świata!

'
. .

Świetnie jest pisać o sukcesach
kogoś, kogo zna się nie 
z telewizji tylko z ulicy. Mam 
na myśli Jakuba Pokusę, który
kiedyś chodził do naszej szkoły.
Potem przeniósł się do
Szczecinka i startował 
w barwach tamtejszego Klubu
Sztuk Walki. Obecnie jest
zawodnikiem KKS Klubu
Sportów Walki Poznań. Nie tak
dawno odniósł kolejny sukces -
wywalczył srebrny medal
Mistrzostw Świata 
w kickboxingu, które odbywały
się we Włoszech!

Zawody zorganizowano w Palazzo
del Turismo (Miejskiej Hali
Sportowej) w miejscowości Lido 
di Jesolo. J. Pokusa walczył 
w kategorii wagowej do 75 kg 
w formule full contact. W drodze do
finału stoczył kilka walk. W 1/8
finału zmierzył się 
z reprezentantem
Kirgistanu (pokonał go 3-0), 
w ćwierćfinale pokonał Niemca, 

byłego
zwycięzcę
Pucharu Świata
(też 3-0). W tym
momencie miał
już zapewniony
medal. W walce
o finał
zdecydowanie
wygrał z
Chorwatem. 
W finale bił się
Ivan
Zinovievem.
Pojedynek był
zacięty 
i wyrównany 
i to sędziowie
zdecydowali, 
że złoty medal
zdobył
Rosjanin, 
a Jakub Pokusa
został
wicemistrzem
świata. 

   Wychowanek

KSW
Szczecinek ma
na swoim
koncie wiele
sukcesów -
pięciokrotnie
wygrywał
Puchar Świata 
i 12 razy był
mistrzem
Polski. Ostatni
z tych tytułów
zdobył w drugiej
połowie
czerwca 
w Szczecinku
podczas
Mistrzostw
Polski Seniorów
i Juniorów 
w kickboxingu
w formule full
contakt im.
K.Pajewskiego
(19-20 VI br.).  

Nie dość, że wygrał wszystkie
swoje walki po 3-0, to został
wybrany najlepszym zawodnikiem
szczecineckich zawodów.

    Władze gminy i powiatu doceniły
sukcesy J. Pokusy 
i zaprosiły go na uroczysty obiad.
Do spotkania doszło 27
października. Wzięli w nim udział,
oprócz wicemistrza świata,
A.Jasiłek - burmistrz Okonka,
S.Korzeniowski -przewodniczący
RM w Okonku, R.Goławski -
starosta złotowski oraz rodzice
sportowca i dziadkowie, państwo
Kałużowie.
     Dyscypliny, jaką uprawia 
J. Pokusa, nie ma w programie
igrzysk olimpijskich. Ale formuła
full contact została włączona do
Igrzysk Europejskich, które odbędą
się w Krakowie w 2023 roku.

L. Piotrowska, kl. V

Wspomnienie lata, 
nad Gwdą w Lubnicy...

zdj. Patryk Purgal, kl. V

'
. .
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24.09. – Przedszkolaki, ze względu
na niepewną pogodę, powitały
jesień w szkolnej hali.

27.09. – Nastąpiła zmiana planu.
Korekta została spowodowana
dłuższą nieobecnością dyr.
I.Adamczuk; obowiązki dyrektora
powierzono na ten czas 
p. Z.Sienkiewiczowi.

29.09. – Julia Karasiewicz
otrzymała nagrodę w konkursie
„Świetna książka! – Polecam!”,
zorganizowanym przez Bibliotekę
Publiczną w Złotowie.
* Przedszkolaki oraz uczniowie kl.
I-IV wzięli udział w przedstawieniu
Objazdowego Teatru
Kukiełkowego z Poznania

„Na zamku króla”.

28 IX – W szkolnej hali odbyły się
pierwsze zajęcia sportowe 
w ramach Fabryki Atletów. To
ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci
i młodzieży prowadzone przez
wykwalifikowanych  

trenerów. Zajęcia są odpłatne. 
W pierwszych uczestniczyło
kilkanaścioro dzieci. 

30.09. – Firma budowlana 
z Okonka przywiozła do szkoły
materiały do budowy nowego
ogrodzenia wokół byłego budynku
gimnazjum.

1.10. – Uczniowie kl. IIII spotkali
się z policjantem z okoneckiego
posterunku w sprawie
bezpiecznego i kulturalnego
zachowania w szkole oraz 
w drodze do szkoły.
* Przedszkolaki z grupy
„Biedroneczek” wyjechały do
Szczecinka na plac zabaw 

"Wesołe Kulki".

2.10. – Konstanty, Zosia i Antoniny
Borowscy odnieśli sukcesy w IX
Ogólnopolskim Turnieju Karate
SATORI CUP 2021. Turniej odbył
się w Złotowie, a nasi uczniowie
przywieźli z nich kilka medali.

4.10. – Szkolna sekretarka, 
p. W.Walczak, powróciła do pracy
po 3-tygodniowej przerwie.

7.10. – Przedszkolaki i uczniowie
klas I-III wzięli udział 
w przedstawieniu pt. „Leśne
opowieści bardzo ważnej treści”.
Ze spektaklem przyjechał teatr
„Pomarańczowy Cylinder” 
z Torunia

8.10. – Przedszkolaki z grupy
„Biedroneczki” wybrały się 
z wycieczką do siedziby
 Nadleśnictwa Okonek.

.
.

.

15.10. – „Biedroneczki” w dniu
chleba odbyły zajęcia związane 
z tym najpopularniejszym
wypiekiem.

18.10. – Rozpoczął się remont
ogrodzenia wokół terenu byłego
gimnazjum. 
* Redakcja wydała 1. nr.
„Szkolnego Donosiciela” w ramach
konkursu „#juniorlab”.

opr. J.Karasiewicz, kl. VII

.
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