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Spotkanie z Jackiem, czyli
lekcja z żywymi zwierzętami
Uczniowie naszej
szkoły mieli okazję
zobaczyć na żywo

egzotyczne
zwierzęta.

Przyjechał z nimi
13 stycznia 

z Torunia pan
Jarosław Rejmer.

Jest to jego
prywatna kolekcja,
którą zajmuje się
od wielu lat.  Była

to już kolejna
wizyta tego pana 

w Lotyniu.

   Zwierzęta
znajdowały się 
w kilkunastu
oszklonych 
i oświetlonych
gablotach. Można
było w nich
zobaczyć między
innymi: dwa
kameleony
jemeńskie (jeden
miał na imię
Jacek), żuki
gnojowe, straszyki
(olbrzymiego i
nowogwinejskiego)

gekona
gruboogonowego,
skorpiona
cesarskiego,
karaczana
madagaskarskiego,
ptasznika
olbrzymiego,
patyczaka
rogatego, liśćca
olbrzymiego,
modliszkę i wije.  

   Ich właściciel po
kolei wyciągał
zwierzęta z gablot 
  

i o nich ciekawie opowiadał. Uczniowie
dowiedzieli się, gdzie one żyją, co jedzą,
jaki prowadzą tryb życia, jak się bronią 
i jak rozmnażają. Niektóre z nich można
było dotknąć lub wziąć do ręki.  

     Lekcja trwała ok. 45 min. Po niej można
było sobie kupić patyczaka, zabrać go do
domu i się nim opiekować.  

Julia Ladorucka, kl. II

Powiało nad Polską i Lotyniem

Od 29 do 31 stycznia nad całą Polską
szalały  bardzo silne wichury, które
nazwano orkanem Nadia. Porywisty
wiatr wyrządził wiele szkód również na
naszym terenie. 

W tych dniach
strażacy z Lotynia
aż dziewięć razy
wyjeżdżali do
spowodowanych
przez Nadię
zdarzeń. Były to
głównie powalone 
drzewa na drogach
prowadzących 
z Lotynia do
okolicznych wiosek
oraz drodze
krajowej nr 11, 

a także zerwane linie energetyczne.
Natomiast z budynku gospodarczego 
w Drzewicy oderwał się dach - tam
również pomagali strażacy. 
   W tych dniach były też kłopoty 
z prądem i Internetem. Na przykład
uczniowie mieli problemy z łączeniem się
na lekcje zdalne.

W.Ostrowski, kl. IV, zdj. OSP Lotyń
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Rusza kolejna edycja ,,Potęgi
Prasy”  - możesz wziąć w niej
udział!

„Potrafisz dobrze pisać, robisz
fantastyczne zdjęcia albo
prowadzisz bloga lub kanał 
w mediach społecznościowych?
A może próbowałeś swoich sił
przed mikrofonem lub wspólnie
z koleżankami i kolegami
prowadzisz szkolną lub
internetową gazetkę, telewizję 

lub radio?” - tak zaczynał się
elektroniczny list jaki kilka dni
temu znalazł się na szkolnej
poczcie. Jego autor zachęcał 
do udziału w konkursie
dziennikarskim. Chodzi 
o konkurs organizowany od
wielu lat przez Stowarzyszenie
„Potęga Prasy”. 

   Jest on
skierowany 
do uczniów 
w wieku 12-18
lat i podzielony
na dwie
kategorie: 
indywidualną 
i grupową.
Zadanie polega
na stworzeniu
pracy na temat
"Świat social
mediów okiem
młodzieży”.
Należy ją
przesłać do 25
kwietnia 2022
r. 

   Nagrodą 
w konkursie jest
pobyt lub
dofinansowanie
do pobytu na
jedynym 
w Polsce dwu-
tygodniowym
obozie 

dziennikarskim „Potęga Prasy" 
w Rewalu. Podczas niego
uczestnicy tworzą gazetę
„Rewalacje”, prowadzą audycje 
w rozgłośni „RewalStacja” 
i przygotowują materiały
dziennikarskie dla telewizji
internetowej „TeVaRewal”.

   Warto zaznaczyć, że członkowie
naszej szkolnej gazety już kilka
razy byli nagrodzeni w tym
konkursie i mieli okazję
uczestniczyć w takim obozie. 

W lipcu
ubiegłego roku
była na nim
Jaśmina
Findling, 
a wcześniej
Wiktoria
Piotrowska oraz
Karolina Padło. 

    Tegoroczny
temat jest na
pewno
interesujący, 
a nagroda
atrakcyjna.
Gdyby ktoś
chciał wziąć
udział 
w tegorocznej
edycji konkursu
,,Potęga
Prasy”, to na
pewno opiekun
redakcji udzieli
swojej pomocy.

J.Karasiewicz,
kl. VII

Zapowiedź współprowadzonej
przez Jaśminę audycji

.

Walentynki 
2022

   Walentynki w naszej szkole nie
były szczególnie świętowane.
Niewielu uczniów przyszło 14
lutego w czerwonych ubraniach,
chociaż podobno trzeba było tak
zrobić. Tylko w niektórych
klasach dawano sobie jakieś
drobne upominki, najczęściej to
były lizaki. I jeszcze tylko na
korytarzu na piętrze pojawiły się
dwie plansze z kolorowymi,
głównie 
z czerwonymi serduszkami.
Wykonała je druga klasa.  

Julia Ladorucka, kl. II

Tuż przy szkole nie
można już parkować

   Przy szkolnym płocie, na ulicy
Polnej, naprzeciwko budynku
dawnego gimnazjum, 17 lutego
godzinach porannych postawiono
znak zakazu zatrzymywania się 
i postoju. Nie można tego robić 
aż do parkingu przy sklepie 
p. Markiewiczów. Chodzi o to,
aby tuż przy szkole nie parkowali
rodzice lub inni, którzy przywożą
swoje dzieci na zajęcia lub je 
z nich odbierają.

W.Ostrowski, kl. IV
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11 lutego, w piątek p. A.Miłoszewicz zaproponował
nam, swoim podopiecznym, pisanie klasowo-
szkolnego dziennika. Większości z nas pomysł się
spodobał i prawie wszyscy od razu zabrali się do
pisania. Poza tym wychowawca obiecał, że
niektóre jego fragmenty będą co jakiś czas
publikowane w szkolnej gazetce.
Czy wystarczy nam zapału i jak długo będziemy
go tworzyć i uzupełniać, to się dopiero okaże...
(OS) 

11 lutego 2022,  g. 11:03

    * Zwykle na wolnej godzinie, jak
nie ma nauczyciela, idziemy 
do szkolnej świetlicy. Dziś nie było
p. Leśniak. Prawie cała klasa
powędrowała do sali na parterze,
oprócz mnie i mojej koleżanki. My
poszłyśmy do dziwnego miejsca, w
którym nigdy nie byłyśmy. Na
drzwiach było napisane "gabinet
dyrektora" – był tam p.Miłoszewicz,
który już dyrektorem nie jest. Jak
weszłyśmy, to pan siedział przed
komputerem. Na stoliku stojącym
przy oknie leżały kartki, a obok
długopis, Ściągnęłyśmy kurtki 
i usiadłyśmy, nie wiedząc o co
chodzi.
   Wyjaśniło się po chwili. Najpierw
pan kazał nam się zastanowić, co
to jest blog, a potem okazało się,
że wychowawca chce, żebyśmy
pisały klasowy dziennik. To nie jest
dobry pomysł... 
(DK, MT)

* Na wuefie, gdy pani rozmawiała
przez telefon, Wiktor i Ksawery
zaczęli się ganiać bez pani
pozwolenia. Wreszcie pani
powiedziała „stop” i kazała im
zrobić dwa dodatkowe okrążenia.
Gdy skończyli, rozpoczęliśmy
rozgrzewkę. 
(DK, MT)

godz. 13:06

* Siedzimy 
w klasie nr 3 
i poprawiamy
to, co
napisałyśmy
wcześniej. 
Z długiego
tekstu Darii
pozostało
bardzo
niewiele, 
a krótki Majki
się powiększył.
Dziwne xD. 
   W klasie jest
jeszcze Wiktor.
Redaguje tekst
do gazetki
szkolnej 
o wichurze
Nadii.
(DK, MT)

* Patrzymy 
w klasie przez
okno. 
Na parkingu 
i uliczkach
przed
kościołem i
szkolą stoi dużo
samochodów,
bo trwa
pogrzeb.
Niektóre z nich
zaparkowały na

na szkolnym
parkingu.
Jeszcze 3
godziny temu
obok chodnika
przy byłym
gimnazjum
wystawały
pieńki trzech
drzew. Ścięto je
jesienią, a teraz
usunięto
korzenie. Jest
pusto.  
(DK, MT)

15.02. 2022 r.
* W korytarzyku
przy toaletach
znajduje się
pokój
redakcyjny.
Zajrzałem tam
wczoraj, bo
drzwi były
otwarte. Pani
dyrektor razem
z panią woźną
sprawdzały
zawartość
kartonów które
wypełniały
ponad połowę
tego
pomieszczenia

Niewiele zauważyłem, bo 
w większych kartonach były
mniejsze. Ale co w środku? - nie
wiem.
   Ale zauważyłem, że na szybach
pomieszczenia redakcyjnego
pojawił się 11. numer szkolnej
gazetki. Ukazuje się ona na stronie
www.juniormedia.pl, ale
prawdopodobnie mało kto tam
zagląda, dlatego opiekun
wydrukował ją w kolorze 
w formacie A3 i powiesił na
szybach. Zauważyłem również, 
że w tym numerze półtorej strony
zajmują moje teksty. Fajnie!!!
Opłaca się przychodzenie przed
lekcjami albo po nich, żeby
napisać jakiś tekst. 
(WO)

Wpisów w dzienniku dokonali:
F.Findling, M.Gnaś, O.Kuczyńska,
D.Kopkiewicz, W.Ostrowski,
O.Stefaniak, M.Trębska.

.

.
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2 I 2022 – Rada Sołecka Lotynia
na portalu społecznościowym
podała wyniki konkursu na
najpiękniejszą iluminację
świąteczną. 

4 I – Jednostka lotyńskiej OSP
wzbogaciła się o nowy sprzęt. 
Były to m.in. aparaty powietrzne 
zmaskami panoramicznymi 
i sygnalizatorami bezruchu. 

5 II – Rada sołecka zorganizowała
w lotyńskiej hali pierwszy turniej
tenisa stołowego i zapowiedziała
kolejny w następnym roku. 

13.01. – Pan Jarosław Rejmer 
z Torunia zaprezentował uczniom
naszej szkoły (po raz
kolejny) kolekcję egzotycznych
zwierząt. 

14.01. – Minął ostateczny termin
wystawienia ocen z wszystkich
przedmiotów za I semestr. 

17.01. – Rozpoczęła się
dwutygodniowa
międzysemestralna przerwa
zimowa. Potrwa do 28 stycznia. 

25.01. – MEiN podjęło decyzję o
nauce zdalnej dla kl. V-VIII od 28
stycznia do 27 lutego. 
* Nastąpiła zmiana formy
lotyńskiego finału WOŚP. Zamiast 

spotkania, pokazów i występów 
w hali ograniczono się do zbierania
pieniędzy przez wolontariuszy,
sprzedaży ciast, 

pierogów i książek oraz licytacji. 

28.01. – Opiekun redakcji
opublikował na platformie
www.juniormedia.pl 10. nr.
„Szkolnego Donosiciela” w ramach
konkursu „#juniorlab”. 

. .

29.01. –  Odbyła się 4. Gala
Fitness w ramach 30. Finału
WOŚP.  

30.01. – W Lotyniu odbył się 30.
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 

31.01. – Uczniowie klas I-IV
powrócili po feriach do nauki
stacjonarnej; klasy V-VIII wciąż

pozostają na nauczaniu zdalnym. 
* Odbyło się posiedzenie rady
pedagogicznej (klasyfikacja po 
I semestrze). 

1.02. – Ogłoszono ostateczne
wyniki zbiórki osiągniętej podczas
tegorocznego finału WOŚP.
Lotyński sztab poinformował, że
zebrano 22 429,78 zł. 

.

7.02. – Odbyło się posiedzenie
rady pedagogicznej (rada
analityczna). Nauczyciele
podsumowali I semestr roku
szkolnego 2021-2022.

8-10.02. – Uczniowie z klas I-III
uczyli się w formie zdalnej 
w związku z pozytywnym 
wynikiem testu na covid jednego 
z uczniów. 

9.02. – Minister Edukacji i Nauki
ogłosił decyzję o wcześniejszym
powrocie uczniów z kl. V-VIII do
szkoły - nastąpi to 21 lutego. 

opr. J.Karasiewicz, kl. VIII
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