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9 lutego minister edukacji
ogłosił, że zdalne nauczanie
potrwa do 20 lutego, czyli
tydzień krócej niż wcześniej
zapowiadano.

    Uczniowie z całej Wielkopolski od 17 do
30 stycznia przebywali na feriach. 
Po nich mieli wrócić do szkoły, ale 25
stycznia ogłoszono, że zdalne nauczanie
dla klas V-VIII potrwa do 27 lutego. Tego
dnia zimowa przerwa zakończy się dla
ostatniej grupy uczniów. 28 lutego 

wszyscy powinni
być już w szkole.
Teraz wiemy, że
będzie inaczej.

   My, czyli
uczniowie Zespołu
Szkół w Lotyniu,
mieliśmy wrócić 
do zajęć
stacjonarnych
nawet jeszcze
później, tzn. we
wtorek, 1 marca. 

Miało to związek z uczniami
dojeżdżającymi, którym przewoźnik
musiałby wystawić bilety miesięczne.
Władze gminy zdecydowały więc o
przedłużeniu o jeden dzień nauki zdalnej.  
    Wszystko to miało się wydarzyć pod
warunkiem, że ministerstwo edukacji nie
przedłuży zdalnego nauczania, albo go nie
skróci.  I tak się właśnie stało. 21 lutego w
szkole powinni się pojawić już wszyscy
uczniowie, także ci z kl. V-VIII. Na
konferencji prasowej

Julia Karasiewicz, kl. 8b 

pokaz filmów animowanych dla dzieci.
zorganizowali. Były to "Sekretne życie
zwierząt domowych" oraz "Ralph Demolka
w Internecie". Poza tym na dzieci czekały
przepyszny popcorn przygotowany przez
OCK oraz napoje. Wstęp na seans był
darmowy, ale osoby, które chciały
wesprzeć WOŚP, miały możliwość
wrzucenia pieniędzy do puszki.

W.Ostrowski, kl. IV

ze Szczecinka,
znana już z pikniku,
jaki odbył się
podczas malowania
muralu z graffiti w
Lotyniu w 2020 r.

Natomiast 24
stycznia sołecka
świetlica zamieniła
się w salę kinową.
Okoneckie
Centrum Kultury
razem z Radą
Sołecką
zorganizowali 

SPIS TREŚCI 
str. 2. Moja babcia, mój dziadek
str. 3. Najlepiej zagrali i wygrali * Turniej
pierwszy, ale nie ostatni ** W galerii
str. 4. NIT-y, czyli Niedługie Informacje
Tekstowe 

Sołectwo dla dzieci na ferie
Sołectwo w Lotyń zorganizowało w czasie
ferii dla dzieci dwie imprezy. Pierwszą 
z nich był bal karnawałowy, który odbył się
15 stycznia. Na jego uczestników, 
którzy pojawili się w karnawałowych
przebraniach, czekało mnóstwo świetnych
zabaw i atrakcji. Imprezę poprowadziła
animatorka z firmy Animacja - Rekreacja   
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21 i 22 stycznia obchodziliśmy
Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Uczniowie klasy IV otrzymali 
w tych dniach zadanie, żeby
napisać, czego wnuczkowie
mogą nauczyć się od swoich
dziadków albo czego dziadkowie
mogą nauczyć swoje wnuki.
Oto niektóre wypowiedzi. (red.)

*** Wnuk od swoich dziadków
może nauczyć się, jak opiekować
się zwierzętami, kiedy i czym je
karmić, jak dbać o nie 
i pielęgnować.
   Od dziadka można zdobyć
wiedzę o darach lasu, jak
rozpoznawać grzyby jadalne 
i trujące oraz ich gatunki. Od niego
dowiemy się również, jakie owoce
jadalne znajdziemy w puszczy.
   Natomiast babcia jest mistrzynią 
w gotowaniu i pieczeniu. Nauczy
nas (przynajmniej mnie) jak upiec
ciasteczka bezglutenowe lub jak
ugotować mój ulubiony rosół.
Ona również potrafi pielęgnować
ogródek. Pokazała mi, kiedy i jakie
warzywa można posadzić, aby
pięknie rosły. Dziadkowie uczą nas
też dobroci, kultury osobistej 
i miłości do świata.

*** Moja babcia ma na imię… (…).
Jest bardzo miła, zabiera mnie na
spacery (idziemy zwykle na sam
koniec wsi i wracamy) i gotuje mi
to, co lubię - uwielbiam jej rosół.
Babcia opowiada mi też historie
rodzinne, ostatnio o tym, jak moja
mama jeździła rowerem. 

*** Chciałbym wam przedstawić
moją babcię... 
     Mam to szczęście, że mieszka
ona razem ze mną. Babunia jest
bardzo kochana, rozpieszcza moje
podniebienie pysznymi pierogami.
Gdy byłem mały, bardzo lubiłem,
jak czytała mi książki. Dzięki jej
uporowi i wytrwałości nauczyłem
się jeździć na rowerze. Wiele
zawdzięczam babuni. Ma też
ogromne serce, jeśli chodzi o psoty
moje i mojej siostry. Zawszę mogę
nią liczyć w trudnej sytuacji.       
Lubię się troszczyć o babcię
szczególnie teraz, gdy odszedł mój
dziadek. Nauczyła mnie, że
zawsze warto wierzyć w swoje
możliwości. 
      Kocham Cię, babciu.

*** Mój dziadek ma na imię... Ma
60 lat. Wciąż pracuje, także
nocami, bo jest ochroniarzem. 
Jest osobą bardzo miłą i zabawną.
Jest wysoki i ma siwe włosy.
Dziadek, tak jak ja, lubi grać 
w gry. Jesienią wspólnie jeździmy
na grzyby. Bardzo go lubię.

*** Moja babcia ma na imię... 
Jest bardzo kochaną osobą. Ma
już trochę lat, więc nie ma zbyt
dużo sił na zabawę, ale i tak ją
kocham. Najczęściej, gdy u niej
jestem, rozmawiam z nią prawie 
o wszystkim. Interesuje ją to, jak
radzę sobie w szkole. Nie może
chodzić, dlatego nie spędzamy
czasu na wspólnych spacerach,
ale i tak jest super.

*** Dziadkowie, mogą przekazać
swoim wnukom wiele wartości,
tradycji, nauczyć kultury oraz
historii. Babcia często opowiadała
jak wyglądało jej dzieciństwo.
Pokazała mi, jak cieszyć się z
małych rzeczy. Przekazała tradycje
rodzinne, pokazała czym jest
uczciwość i pracowitość. Babcia
nauczyła mnie opowiadać bajki,
szyć, gotować, sprzątać 
i dbać o zwierzęta.

*** Moja babcia jest kochana
dlatego, że nauczyła mnie
rozróżniać gatunki grzybów 
oraz czytać. To się bardzo
przydaje w szkole. Najpierw
czytała mi wiersze J.Brzechwy, 
a potem pomagała, gdy zacząłem
robić to sam. I jeszcze kocham ją
za to, że mną się opiekuje.

.
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Najlepiej zagrali 
i wygrali 

Grzegorz Wysocki z kl. VIII B 
i jego siostra Dagmara z kl. I zajęli
pierwsze miejsca w swoich
kategoriach podczas I Przeglądu
Sygnalistów Myśliwskich o
statuetkę Diany Wschowskiej.
Oboje startowali jako soliści:
Dagmara w klasie D, a Grzegorz 
w klasie B. Na dodatek Dagmara
otrzymała tytuł najmłodszego
uczestnika konkursu. 

Zespołu Trębaczy Nadleśnictwa
Okonek “Echo Kniei” i w nim uczą
się sygnałów myśliwskich, które 
są częścią kultury łowieckiej, 
a myśliwym pomagają 
w organizacji polowań. 

J.Karasiewicz, kl. VII

    Odbył się on 6 listopada 2021 r.
w Centrum Kultury i Rekreacji we
Wschowie, a niektóre przesłucha-
nia miały miejsce przy pomniku
Diany oraz w centrum miasteczka.
Konkurs rozegrano w kategorii
indywidualnej (wystąpienia
solowe). Miał też kategorię
specjalną - były to fanfary na cześć
Diany Wschowskiej. Wzięli w nim
udział zarówno początkujący, jak i
mistrzowie w sztuce myśliwskich
sygnałów. 

    Dagmara i Grzegorz należą do

.

Turniej pierwszy, 
ale nie ostatni 

Wiktor Żurawski, Patryk
Lewandowski i Antoni Biedziuk
wygrali w swoich kategoriach
Turniej Tenisa Stołowego 
w Lotyniu i zostali nagrodzeni
pamiątkowymi pucharami
ufundowanymi przez Burmistrza
Miasta i Gminy Okonek Andrzeja
Jasiłka. 

    Zawody odbyły się 6 lutego br. w
hali w Lotyniu. Ich organizato-rami
byli Sołtys Lotynia oraz Rada
Sołecka w Lotyniu. W turnieju
wzięło łącznie 28 osób, które ry-
walizowały w trzech kategoriach.

     Wyniki były następujące:
kategoria do 15 lat
1. Wiktor Żurowski
2. Jakub Wawrzeńczyk
3. Monika Lewandowska
kategoria od 16 do 50 lat
1. Patryk Lewandowski
2. Łukasz Świercz
3. Jakub Lebiecki
kategoria old boys powyżej 50 lat
1. Antoni Biedziuk
2. Andrzej Krawczyk
3. Szymon Andruszkiewicz

  W informacji, jaką organizatorzy
zamieścili na portalu
społecznościowym znalazły się
specjalne podziękowania dla

UKS Żacy, Jarosława
Wawrzeńczyka oraz Szymona
Andruszkiewicza za wsparcie
logistyczne i techniczne.” 
Zapowiedzieli też, że turniej wpiszę
się na stałe w kalendarz imprez
sportowych Sołectwa Lotyń.

N.Morgiel-Zarzycka, kl. VII

.
 
Takie obrazy można zobaczyć,
gdy patrzy się pod nogi na
porannym spacerze po mroźnej
nocy. (zdj. red.)

.

.
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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. 

3 XII - Sołectwo Lotyń
zorganizowało warsztaty robienia
pierników dla dzieci. 

5.12. - Przedszkolaki z Lotynia
występowały podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego w Okonku. 

6.12. - Kl. VI, VII i VIIIb oraz część
uczniów z kl. I-V przez kilka dni
uczestniczyli w nauczaniu zdalnym
(do 12 XII). 

* Ze względu na zwiększające się
nieobecności uczniów szkolna
impreza mikołajkowa została 

przełożona na 22 grudnia. 

7.12. - MEiN podjęło decyzję 
o nauce zdalnej dla uczniów
szkół podstawowych od 20
grudnia 2021 do 9 stycznia 2022. 

8 XII - Sołectwo Lotyń ogłosiło
konkurs na najpiękniejsze
świąteczne iluminacje. 
10.12. - Nauczyciele wystawiali
zagrożenia ocenami 
niedostatecznymi na I semestr.
* Opiekun redakcji opublikował
na platformie
www.juniormedia.pl 
6. nr. „Szkolnego Donosiciela” 
w konkursie „#juniorlab”.

11 XII - P. Maria Jaszczyk
została wyróżniona w
ogólnopolskim konkursie im.
Ireny Sendlerowej. 

12.12. - Rada Rodziców Szkoły
oraz KGW w Lotyniu
zorganizowały kiermasz
bożonarodzeniowy. 

17.12. – Odbyły się przełożone 
z 6 grudnia szkolne mikołajki.
Każda z klas przygotowała krótki
występ, a na koniec wszyscy
uczniowie otrzymali od Mikołaja
drobne upominku.

w konkursie „#juniorlab”.

31.12. – Opiekun redakcji
opublikował na platformie
www.juniormedia.pl 9. nr
„Szkolnego Donosiciela” w
ramach konkursu „#juniorlab”.

3.01.2022 – Po przerwie
świąteczno-noworocznej
uczniowie wrócili do nauki
zdalnej. 

10.01. – Uczniowie wrócili do
szkoły po okresie nauki zdalnej.

opr. J.Karasiewicz, kl. VIII

18.12. – Opiekun redakcji
opublikował na platformie
www.juniormedia.pl 7. numer
„Szkolnego Donosiciela” w
konkursie „#juniorlab.

20.12 – W wyniku decyzji ministra
rozpoczęła się nauka zdalna,
która (po przerwie świąteczno-
noworocznej) ma potrwać do 
9 stycznia 2022 r.

23.12. – Opiekun redakcji
opublikował na platformie
www.juniormedia.pl 8. nr.
„Szkolnego Donosiciela” 
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