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Zima na razie
odpuściła, ale dla
ptaków przyszedł
trudny czas...

Zdjęcie 
Patryk Purgal, kl. V

.

     Na początku
grudnia na nasze
szkolne korytarze
zawitały świąteczne
ozdoby. Na
przykład na
poręczach schodów
pojawiły się białe
drewniane
skarpetki. Jest ich
dokładnie 16 sztuk.
Pod sufitami
zawisły papierowe
sople, duże,
zrobione z bibuły
płatki śniegu oraz
styropianowe kule.
Obok nich pojawiły
się także wiersze 
o tematyce
świątecznej.

   7 grudnia 
na korytarzach
uczniowie zauważyli
choinki. Ta na
piętrze została
pięknie ubrana.  

Sztuczne drzewko
mieni się
czerwonymi
lampeczkami.
Zdobią je też białe,
zrobione z
cienkiego papieru,
śnieżynki - jest ich
około 200. Choinka
na dolnym
korytarzu została
ubrana inaczej –  
wśród pięknych
ozdób są żółte
światełka, pękate
papierowe mikołaje
i małe złote
drzewka i dzwonki.

   Poza tym na 

górnym korytarzu
znajdują się dwie
plansze: na jednej
znajduje się przepis
na udane święta, a
na drugiej pytania,
jakie może zadać
podczas swojej
wizyty św. Mikołaj.

     Świątecznie
zrobiło się także na
zewnątrz. Przed
budynkiem stanęła
choinka, a nad nią
świecą lampki.

Wiktor Ostrowski,
kl. IV

 CO  MA  PIERNIK  
DO...  POMAGANIA

Sołectwo Lotyń bierze udział w
akcji Fundacji Złotowianka "Co ma
piernik do...pomagania?"  Chodzi 

w niej o wylicytowanie piernika,
który wykonały dzieci z sołectwa

Lotyń podczas warsztatów z
wypiekania i zdobienia pierników,

jakie odbyły się 11 grudnia 
w Lotyniu. Cena wywoławcza to 

30 zł, a licytacja trwa do 18
grudnia.

Jak to zrobić? – należy kliknąć  
w link we właściwy link na stronie

fundacji. Cały dochód zostanie
przekazany na rzecz Fundacja

Złotowianka. (red.)
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Odleciały, ale powrócą
wiosną

.

Jeszcze niedawno, gdy spojrzało się w górę,
można było zobaczyć (i usłyszeć) klucze lecących
ptaków, np. dzikich gęsi. Teraz niebo jest już od
nich czyste. Jak nazywają się te, które
postanowiły spędzić zimę poza naszymi
granicami? Gdzie poleciały? 

   
Ptaków
odlatujących na
zimę jest
całkiem sporo.
Okazuje się, że
migruje ich
dużo więcej, niż
nam się wydaje
i robią to w
różnych
miesiącach.
Najwcześniej
szykują się
bociany i
jerzyki. Bociany
odlatują już pod
koniec sierpnia.
Lecą przez
cieśninę Bosfor,
omijając Morze
Śródziemne, bo
potrafią
szybować nad
wodą, i po 6   

tygodniach
docierają nad
afrykańskie
sawanny.
Oczywiście,
muszą
odpoczywać,
żerować 
i przeczekiwać
silne wiatry.
Pokonują około
12 tysięcy km.
Zdarza się, że
jednego dnia
potrafią
przelecieć
nawet 500 km.
Zwykle
spędzają zimę
w takich
państwach jak:
Kenia, Uganda,
Sudan 
i Nigeria.

    
Do Afryki 
Środkowej i
Południowej
udają się także
inne ptaki, 
np. jerzyki.
Pokonują
tysiące
kilometrów,
lecąc w linii
prostej dniem 
i nocą.
Jedzenia
szukają w locie,
po drodze
łapiąc krople
deszczu, 
a nawet ucinają
sobie krótkie
drzemki.
Wylatują już 
w sierpniu 
i wracają 
w maju.

Jeżyki lecą 
w grupach, jak
większość
ptaków, ale są
kukułki, które
odlatują
pojedynczo.
Też udają się w
sierpniu do
tropikalnych
lasów. Świetnie
orientują się 
w przestrzeni
(nawet młode,
które wykluły
się z jajek
podrzuconych
przez kukułkę
do innych
gniazd).
Naukowcy
twierdzą, że
orientują się 
na podstawie
gwiazd 
i podobno widzą
podczerwień.
Jeśli tak jest, 
to są
wyposażone jak
nowoczesny
samolot. 
Kierują się
przede
wszystkim
własnym 

instynktem. 

     Opuszczają
też Polskę
jaskółki.
Podobnie jak
bociany,
gromadzą się 
w grupach 
i wszystkie
razem lecą do
Afryki
Północnej.
Zwykle
zaczynają
podróż na
przełomie
sierpnia 
i września.
Nieco dłużej 
z odlotem
czekają jaskółki
dymówki, które
migrują nawet
w październiku.

    Inne ptaki
odlatują zwykle
we wrześniu,
chociaż
gawrony lecą
na przykład
dopiero w
październiku.
Nie wszystkie
udają się na
południe.  

Wiele gatunków
migruje trochę
bliżej, na
przykład do
Europy
Zachodniej 
i Południowej.
Lecą tam
między innym
żurawie,
skowronki,
szpaki,
grubodzioby,
gawrony,
szczygły i zięby.
Natomiast mało
ptaków wyrusza
do Azji, są to na
przykład
muchołówki
małe, świstunki
zielonawe,
dziwonie 
i pliszki
cytrynowe.

Oskar
Stefaniak, kl. IV

na podstawie
materiałów z

internetu

zdj. am, 
storks-

g9188cb238_1920

.
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Mikołajki 
przeniesione

Sukcesy Zosi, Kostka i Tosi 
na macie 

6 grudnia br. miały się odbyć
szkolne mikołajki. Na ten dzień
każda klasa przygotowała występ.
Miał on trwać około 4-5 minut.
Niestety, zachorował jeden z
nauczycieli i kilka klas przeszło na
nauczanie zdalne. Dyrektor
Adamczuk i organizatorzy imprezy
przenieśli ją na 22 grudnia.
Prawdopodobnie termin mikołajek
zostanie jeszcze raz zmieniony,
ponieważ od 20 grudnia wszyscy

uczniowie będą się uczyć zdalnie.
Taka decyzję podjęło ministerstwo
edukacji.

  Tego dnia nie odwołano jednak
dawania prezentów. Uczniowie w
wielu klasach przygotowali sobie
mikołajkowe upominki. Tak było
np. w klasie IV. Na dodatek zawitał
do niej chyba Mikołaj, bo uczniowie
znaleźli powieszoną pod sufitem
torebeczkę z czekoladowymi
lizakami oraz zakładkami.
Wychowawca z narażeniem życia
ściągną ją z .

z narażeniem życia ściągną ją z
karnisza i przekazał zaskoczonym
uczniom.

Wiktor Ostrowski, kl. IV

Klasa czwarta

.

Uczniowie naszej szkoły
rozwijają swoje pasje nie tylko w
jej murach. Kilkoro z nich
uprawia karate i odnosi sukcesy.
Tak jest z rodzeństwem
Borowskich.

21 listopada Antonina z klasy V
oraz Zosia i Konstanty z klasy III
brali udział w VII Ogólnopolskim
Turnieju Karate Sokudo Cup o
Puchar Rady Miasta w Otwocka
(miasto koło Warszawy).

 Przywieźli z stamtąd aż 10 medali.
Najwięcej Zosia, bo cztery: jeden
za 1. miejsce w konkurencji kumite
klasyczneoraz trzy razy trzecie w
konkurencjach: fantom, kumite
wolne i sumo. Kostek wrócił z
trzema brązowymi medalami w
kumite wolne, kumite klasyczne i
sumo. Tosia natomiast

natomiast zdobyła złoty medal 
w sumo oraz dwa srebrne 
w kumite klasyczne i kumite wolne.
Była też czwarta w konkurencji
kata indywidualne. 

   Warto też przypomnieć, 
że Antonina startowała w IX
Ogólnopolskim Turnieju Karate
Satori Cup. Odbył się on 
2 października br. w Złotowie.
Zajęła tam 1. miejsce w
konkurencji kumite klasyczne, 
2. w kata indywidualne, 3. w sumo.
W tych samych zawodach brał
udział także Franciszek
Suchanowski z klasy II. Franek
wygrał w kategorii kata
indywidualne, w kumite klasyczne
zajął 2. miejsce, a w kodachi był 3.

    Antonina Borowska z roku 
na rok robi postępy w uprawianej
przez siebie dyscyplinie. W marcu
br. w wyniku przeprowadzonego
egzaminu uzyskała najpierw 9, 
a potem 8 KYU, to znaczy 
8 stopień uczniowski karate.

L.Piotrowska, kl. V

z
upominkami.

.
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21.10. – Odbył się apel
porządkowy dla klas IV-VIII. Dyr.
Adamczuk poświęciła go
przestrzeganiu regulaminu szkoły.
* Opiekun redakcji opublikował 
na platformie www.juniormedia.pl
2. nr. „Szkolnego Donosiciela” 
w ramach konkursu „#juniorlab”.

22.10. – W sali przygotowywanej
do zajęć sensorycznych
montowano jej wyposażenie. 
* Przedszkolaki obchodziły dzień
kundelka.

* Do szkoły przyszła informacja 
o nominacjach w kategorii
Przedszkole Roku w akcji
Przedszkole na Medal oraz dla 
p. A.Świercz i A.Jurjewicz do tytułu
Nauczyciel na Medal w plebiscycie
edukacyjnym w Polsce, który 
w województwie wielkopolskim jest
prowadzony przez "Głos
Wielkopolski".

23 X – Jakub Pokusa,
wychowanek KSW Szczecinek,
został srebrnym medalistą
Mistrzostw Świata w Kickboxingu
(Lido di Jesolo, Włochy).

27 X – spotkanie władz
samorządowych Okonka i powiatu 

złotowskiego z J.Pokusą,
wicemistrzem świata 
w kickboxingu.

29.10. – Odbył się szkolny finał
ogólnopolskiej akcji „Przerwa na
czytanie”. Podczas krótkiego apelu
uczniowie kl. IV zaprezentowali
bardzo różne zalety czytania. 
* W Szkolnym Konkursie
Ortograficznym dla kl. VII-VIII
tryumfowała Emilia Skoczylas.

30.10-1.11. – Ponieważ 
1 listopada przypadł 
w poniedziałek, nastąpiła
kilkudniowa przerwa w szkolnych
zajęciach. 

30 X – Na lotyńskim cmentarzu
odbyła się uroczystość odsłonięcia
tablicy pamiątkowej
upamiętniającej cywilne ofiary
zbrodni sowieckiej. Doszło do niej
w 1946 r. Wśród obecnych był
m.in. syn jednego 
z zamordowanych.

31.10. - opublikowanie przez
opiekuna redakcji na platformie
www.juniormedia.pl 3. numeru

„Szkolnego Donosiciela” w ramach
konkursu „#juniorlab”.

1 XI - 1365,51 zł – to efekt zbiórki
na lotyńskim cmentarzu na rzecz
szczecineckiego Hospicjum im. 

.

Św. Franciszka z Asyżu.

3.11. – Odbył się Szkolny Konkurs
Ortograficzny dla uczniów z kl. IV-
VI. Wygrała Oliwia Kuczyńska z kl.
VI.
4.11. – W oddziałach
przedszkolnych świętowani dzień

postaci z bajek. 

5 XI – W Internecie ukazała się
informacja o zakończeniu
kolejnego etapu remontu wiejskiej
świetlicy w Lotyniu.

opr. J.Karasiewicz, red.
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