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Wrzucajcie!  
Za rok też Orkiestra
będzie grała!

Finał minął, a pieniędzy wciąż
przybywało

1 lutego klasa 4 wpadła na pomysł
zbiórki pieniędzy, które w roku 2023
zostaną przekazane  na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  

     Uczniowie postanowili wykorzystać
opróżnioną puszkę swojego kolegi 
z klasy, Filipa, który był w tym roku
wolontariuszem. Okleili ją czerwonymi
serduszkami i postanowili, że będą zbierali
do niej drobne monety. Następnego dnia
pochwaliła ich pomysł pani dyrektor i
wrzuciła do puszki pieniądze, które
uzyskano ze sprzedaży pozostałych po
Orkiestrze przedmiotów. To zasługa pani
woźnej Eugenii Błaszkiewicz.

   Puszka stoi w klasie nr 3. Pilnuje ją
klasowa maskotka Bartek Kamera. inni
uczniowie też mogą wrzucać do niej
pieniądze. Gdy puszka się zapełni, to
znajdą się kolejne - klasa IV już o to
zadbała.

Wiktor Ostrowski, kl. IV

.

Po orkiestrze zostało też sporo rzeczy,
które nie zostały wylicytowane lub
wylosowane jako fanty w loterii. Dlatego
można je było kupić. Rzeczy z loterii
kosztowały 5 zł. Część została wyceniona
(np. obraz z puzzli). Były to np. czapeczki,
gry, płyty, puzzle. Te rzeczy kosztowały
tyle, ile ktoś wrzucił za nie do puszki.
Pieniądze uzyskane w ten sposób zostały
wrzucone do puszki, która znajduje się w
sali nr 3. Klasa IV będzie do niej zbierała
pieniądze przez cały rok i przekaże je
orkiestrze w przyszłym. Do puszki można
się dorzucać.

Julia Ladorucka, kl. II

Finał Wielkiej
Orkiestry

Świątecznej
Pomocy był 

w niedzielę, 
30 stycznia.
Ponieważ
rodzice 

(i dzieci – bo ja
też!!!) upiekli
dużo ciasta, 

a do hali
przyszło mniej

ludzi 
z powodu

epidemii, to 
w poniedziałek

uczniowie 
i nauczyciele
mogli się tym

ciastem
poczęstować. 
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Na 1. miejscu śpiulkolot - 
co to takiego? 

Dla wielu, nawet bardzo młodych ludzi Młodzieżowe Słowo Roku
2021 było sporym zaskoczeniem. Na pewno większym niż naura 
i wyrażenie twoja stara.

.

     Już od sześciu lat
Wydawnictwo Naukowe PWN
organizuje plebiscyt na
Młodzieżowe Słowo Roku.
Polega on na tym, że internauci
głosują na najbardziej popularne
(ich zdaniem) słowo, określenie
bądź wyrażenie, którego młodzi
ludzie najczęściej używali w
mijającym roku. Nad
przebiegiem konkursu czuwają
uznani eksperci, a partnerem
wydarzenia w 2021 r. był
Uniwersytet Warszawski. 

    Propozycje do plebiscytu można
było zgłaszać od 12 października
do 7 listopada za pośrednictwem
formularza na stronie  sjp.pwn.pl  
Napłynęło ponad 10 tys. Zgłoszeń
z których organizatorzy spisali 
2457 różnych wyrazów. W połowie
listopada jury zaprezentowało 
finałową ,,20” i uruchomiło kolejny
formularz do głosowania. Za jego
pomocą  uczestnicy plebiscytu 
wskazywali już tylko jedno słowo 
z listy, które według nich
zasługiwało na miano
Młodzieżowego Słowa Roku 2021. 

    Głosowanie zakończyło się 
30 listopada i cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem, 
bo internauci oddali aż 68 030
głosów. Na pierwszym miejscu 

znalazł się, chyba trochę
niespodziewanie śpiulkolot, oznaczający
miejsce do spania (9656 głosów).
Zaledwie 200 głosów mniej (9 401)
otrzymało słowo naura - skrót od
na razie, przekształcone
słowo nara. Ostatnie miejsce na
podium zajęło wyrażenie twoja
stara, które otrzymało 6 665
głosów. Językoznawcy zdefiniowali
je jako odpowiedź na pytanie kto?
lub na dowolną inną odpowiedź. 

     Swoją nagrodę i wyróżnienie
przyznało także jury konkursu.
Oceniało ono najciekawsze
językowo słowa. Naukowcy
zajmujący się językiem nagrodzili
słowo mrozi, które opisuje dreszcz
zażenowania, ciarki żenady,
sytuację, w której wstydzimy się,
że coś oglądamy albo czemuś się
przysłuchujemy. Wyróżnienie
otrzymało słowo spoza finałowej
dwudziestki, czyli odciszyć (się).
W czasie zdalnej edukacji było 
i jest często używane właśnie
przez młodzież. Opisuje ono 
sytuację, kiedy uczniowie, się już
wyciszyli, czyli wyłączyli mikrofon
na platformie zdalnej, mogła zajść
potrzeba, żeby się z powrotem 
 odciszyli. 

                  J.Karasiewicz, kl. VII

.
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Przedszkolaki z Lotynia 
na pewno nie narzekają 
na nudę. Od początku roku 
w obu grupach ciągle coś się
dzieje. Oto wydarzenia 
z listopada 2021 r.

     5 listopada odbył się dzień
postaci z bajek. Dzieci przybyły 
do przedszkola w strojach swoich
ulubionych bajkowych bohaterów 
z bajek. Każde dziecko mogło
zrobić sobie również zdjęcie 
w fotokomórce wykonanej przez 
p. Anetę Świerszcz. Były tańce,
zabawy, zadania w kartach oracle,
I coś słodkiego dla każdego
dziecka.

   Trzy dni później dzieci
samodzielnie przygotowywały
kanapki. Poznały piramidę
żywieniową, rozwiązywały zagadki,
wyklejały owoce 
i warzywa. Każde dziecko
otrzymało upominki od sponsora, 

.

czyli zestaw sztućców, talerzyków 
i kubeczka. 

10 listopada - w "Biedroneczkach"
konkurs na kotylion, tym razem dla
rodziców. Wzięło w nim 13
rodziców. Pierwsze miejsce zajęli
p. Danuta i Krzysztof Trzaskowscy,

drugie - p. Na-
talia i Norbert
Bethersden, 
a trzecie - 
p. Barbara i Ja-
rosław Świrscy.
Nagrody ufun-
dowała wycho-
wawczyni.

     
    15 listopada
przedszkolaki
obchodziły
dzień jeża, 
który w kalen-
darzu imiesz-
czony jest 10
listopada.
Dzieci poznały
ciekawostki 
o jeżu i wyko-
nywały prace
plastyczne po-
święcone temu
sympatycznemu
zwierzęciu.
Każde otrzyma-
dyplom za u-
dział w zaję-
ciach i ciastecz-
ka jeżyki upie-
czone przez
swoją
opiekun-p. A.
Świercz.

    Tydzień
później dzieci,
ubrane w strój
w ulubionym
kolorze kredki,

.

.

.

.

.

obchodziły jej dzień. Śpiewały 
o nich piosenki, poznały również
wierszyk i wypełniały plasteliną
kolorowanki oraz wycinały
czapeczki w kształcie kredki. Miłą
niespodzianką tego dnia był
prezent od p. Danuty i Stanisława
Budzyńskich, dziadków Nadii 
i Julity. Była nim poduszeczka 
w kształcie kredki. Ponadto 
p. Aneta Świercz zakupiła dla
swoich przedszkolaków pojemniki
na kredki, a p. Justyna Chwieduk
przygotowała dla wszystkich dzieci

.

   25 listopada dzieci uczestniczyły
w obchodach święta misia. Była
nauka wierszyka, piosenki 
i historia na temat tego, skąd wziął
się pomysł na pluszowego misia, 
a w fotobudce można było zrobić
sobie zdjęcie z misiem. Została
ona później umieszczona na
korytarzu, by starsze dzieci
również zrobiły sobie z nim
fotografie. Każde dziecko
otrzymało dyplom, ciastko Lubisia
oraz słoiczek z miodem. Ponadto
mama, p. Ewelina Budzyńska,
upiekła dla wszystkich przepyszne
ciasto.

opr. W.Ostrowski, kl. IV
zdj. p. A.Świercz

.

.

.

.

.

.
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6 XI - Rodzeństwo Wysockich,
Dagmara z kl. I i Grzegorz 
z kl. VIII, osiągnęło kolejne
sukcesy. Tym razem podczas
Przeglądu Sygnalistów Myśliwskich
o statuetkę Diany Wschowskiej we
Wschodzie zajęli pierwsze
miejsca. 

.
8.11. - Dyr. I.Adamczuk powróciła
do swoich obowiązków po
półtoramiesięcznej nieobecności. 
* Odbyło się posiedzenie rady
pedagogicznej, a po niej
konsultacje z rodzicami, drugie już
w tym roku szkolnym. 

9.11. - Strażacy wycięli kilka
(cztery) drzew rosnących koło
szkoły. 

10.11. - Uczniowie oraz
nauczyciele uczestniczyli w próbie
alarmu przeciwpożarowego. 
Z ok. Święta 11 Listopada odbył
się uroczysty apel. 

.

* Pracownicy szkoły i emeryci
spotkali się z ok. Dnia
Nauczyciela. 

11-14.11. - Nastąpiła przerwa 
w szkolnych zajęciach
spowodowana świętem
Niepodległości. 

11 XI - Sołectwo Lotyń zostało
wyróżnione w Konkursie Aktywna
Wieś 2021 zorganizowanym przez
Samorząd Województwa
Wielkopolskiego.

.
11-14.11. - Nastąpiła przerwa 
w szkolnych zajęciach
spowodowana świętem
Niepodległości. 

12.11. - Opiekun opublikował 
4. nr. ,,Szkolnego Donosiciela” 
na platformie www.juniormedia.pl
w ramach konkursu “#juniorlab”. 

15.11. - Odbyło się kolejne
posiedzenie rady pedagogicznej,
tym razem miało ono charakter
szkoleniowy. 
* Dyr. I.Adamczuk spotkała się 
z zarządem Rady Rodziców
Szkoły. 

16-18.11. - Kl. VIII pisały pierwsze
w tym roku próbne egzaminy. 

Materiały diagnostyczne
pochodziły z wydawnictwa Nowa
Era. Testy pisane były podczas
szkolnych lekcji. 

22 XI - Odbyła się premiera singla
pt.,,W sobotę dzieci chcą być ze
mną” promującego nową płytę
zespołu Lotyń pt. „Zachody nad St.
Anthony”. 

23.11. - Rozpoczął się remont 
w klasie nr 4 w budynku B. 

24.11. - Przy budynku B, na
terenie mającym być parkingiem
dla szkolnych autobusów, odbyły
się prace ziemne mające na celu
przygotowanie go do parkowania
busów dowożących uczniów do
szkoły. 

25.11. - Przedszkolaki świętowały
dzień pluszowego misia. 
Uczniowie brali udział w dniu
piżamy i połączoną z nim akcję
charytatywną związaną 
ze wsparciem dzieci chorych 
na nowotwory. 
* Odbyło się szkoleniowe
posiedzenie rady pedagogicznej 
w kwestii pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

opr. J.Karasiewicz
zdj. p. A.Świercz, am

.
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