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Uczennice klasy V, Zuzanna Ladorucka, 
Antonina Borowska i Lena Piotrowska, wzięły udział 
w zajęciach z programowania robotów lego, jakie
zorganizowały Fundacja E-szkoła oraz Fundacja
Wspierania Wielkich Jutra (PTI).

Poznawały podstawy
programowania

.

     Zajęcia trwały od 10 grudnia 2021 roku
do 10 lutego 2022 roku. Projekt
realizowany był pod nazwą Liga E-szkoła,
a zajęcia odbywały się w Okoneckim
Centrum Kultury przez jego pracownika. W
ramach kursu uczestnicy wzięli udział w
zajęciach budowania z klocków lego (30
godz.) oraz przygotowywali się do
zdobycia Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych, czyli ECDL

.

(także 30 godz.). 

   Udział w projekcie był dobrowolny,
należało jednak wypełnić odpowiednie
dokumenty. W kursie wzięło udział 
8 uczniów (więcej nie mogło) w wieku 
od 10 do 18 lat - 5 chłopców 
i 3 dziewczynki. Dzięki projektowi

uczestnicy mają
możliwość
przystąpienia do
egzaminu ECDL
organizowanego
przez Polskie
Towarzystwo
Informatyczne
(PTI), a zajęcia
podniosły ich
kompetencje
cyfrowe. Poznali
też podstawy
programowania
robotów Lego. 

   Podczas zajęć
uczestniczący 
w nich uczniowie
budowali z klocków
lego m.in. skoczka
(skaczącego
robota), super
inteligentny sejf,
nosorożca,
pomidorometr,
tańczącego robota..
Potem je
programowali tak,
aby skakały,
jeździły, tańczyły 

oraz robiły wiele innych rzeczy, które bez
odpowiedniego zaprogramowanie nie
byłby możliwe.

     Kurs zakończył się próbnym testem, dla
chcących wkrótce (termin jest nieznany)
przystąpić do egzaminu państwowego.
Zajęcia, które odbywały się przez kilka
tygodni we wtorki i czwartki, były świetne i
szkoda, że się skończyły. Zdaniem
uczestniczących w nich Zuzanny, Leny i
Antoniny świetnie łączyły informatykę z
zabawą.

Zuzanna Ladorucka, kl. 5
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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 grudnia 
2021 r. oraz stycznia 2022 r.

20 XII
    Przedszkolak z grupy
Biedroneczki zakończyły udział 
w program edukacyjny dla
przedszkoli Akademia Kici Kocia.
Maluchy pod kierunkiem swojej
opiekunki wykonały 
5 zadań z 10 do wyboru. Były to: 1.
Pocztówka do Kici Koci; 
2. Kici Kocia i emocje; 3. Kici Kocia
i śnieg; 4. Kici Kocia 
i świat; 5. Recepta Kici Koci. 
    Celem programu było

.

"popularyzowanie dobrych
nawyków i odpowiedzialności
społecznej dotyczących relacji
rówieśniczych wśród
przedszkolaków, ich rodziców 
oraz nauczycieli."
   W czasie realizacji przedszkolaki
i ich opiekunki miały dostęp 

materiałów
edukacyjnych
oraz otrzymały
od
organizatorów
książeczkę 
z serii "Kici
Kocia", znaczki,
baloniki oraz
dyplom
ukończenia

.

Akademii Kici
Kocia.

   Następnego
dnia  (21 XII) 
w grupie
starszaków
odbyła się
Wigilia oraz
przedstawienie
jasełek. Zostało
ono nagrane 
i przesłane
rodzicom.

.

.
.

STYCZEŃ 2022
    Po powrocie do szkoły po
przerwie świąteczo-noworocznej
przedszkolaki realizowały kolejny
projekt. Nosił on tytuł
„Przedszkole na czasie”. 
10 stycznia został on skończony.
Dzieci wykonały 5 zadań
obowiązkowych z 10, jakie miały
do wyboru. Nosiły one takie tytuły:
"Czas mój i naszwspólny", "Portret
pór roku", "Czas na marzenia",
"Żywy zegar" i "Kapsuła czasu''. 

.

17-23 I 2022
    Przedszkolaki ferii nie miały 
i chodziły na zajęcia. W pierwszy
tygodniu uczęszczało na nie 7- 8
dzieci. Był to czas na zabawę,
pobyt na śniegu, obchody dnia
pizzy i Kubusia Puchatka. 

opr. Wiktor Ostrowski, kl. IV
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część 2.

11 lutego 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 oraz uzupełniać, to się dopiero okaże... (OS) 

15 lutego 2022 r.

*   Dziś na lekcji wychowawczej 
p. Miłoszewicz nakrzyczał na nas z
powodu telefonów.  Miał do nas
pretensje, że na przerwach gramy
w jakieś "durne gierki" - dobrze, 
że pan użył liczby mnogiej, bo
każdy grał w inną. A skąd pan wie,
że "durne", skoro z niektórych sie
można nauczyć? Oskar np. gra w
sudoku? Kiedyś to panu
powiemy... 
(DK, MG, FF)

* Lekcja nie była jednak taka zła,
bo na jej koniec przyszła pani
dyrektor z informacją, że odwołuje
przyrodę. Hurrrrrraaaaa!!!!!! Jak
było dziś na innych lekcjach? - 
nauczycielka od historii uczyła nas
nowych dat, o Janie Zamoyskim i o
złotym wieku Polski, czyli o XVI.
Naszą klasową tradycją stało się
niesłuchanie na tym przedmiocie.
Na matematyce (uwaga na
wymowę: polonista lubi, jak
akcentujemy słowo „matematyka”
we właściwy sposób) mieliśmy
nowy temat. Brzmiał tak: mnożenie
liczby z zerami na końcu. Okazało
się, że to nie jest trudne, choć
brzmi jak super trudne
zagadnienie. 
(DK, MG, FF)

* Kilka dni temu do szkoły
przynieśliśmy swoje lapbooki, 

.

które dotyczyły
lektury
„Opowieści 
z Narnii. Lew,
czarownica 
i stara szafa”.
Najlepszy, bez
dwóch zdań,
zrobił Filip
(Findling). Jego
lapbook jest
szafą, kryjącą 
w sobie różne
zagadki 
i informacje.
Drugie miejsce
w naszym
rankingu zajęła
praca Oskara
(Stefaniaka),

a trzecie
miejsce
przyznajemy
Wiktorowi
(Ostrowskiemu),
który umieścił
w niej bardzo
dużo
informacji.
(DK, MG, FF)

15.02.2022r
    Od kilku dni
zbieramy na
WOŚP. 
W klasie nr 3
mamy puszkę,
do której
wrzucamy
pieniądze,
najczęściej
drobniaki.
Przekażemy je
w roku
przyszłym
szefowej
lotyńskiego
sztabu
Orkiestry. 
Czasami
bierzemy
puszkę i
chodzim
y z nią po
korytarzach
Jak ktoś ma
drobne, to je
wrzuca, ale

uczniów jest teraz mało, bo nie ma
wszystkich klas. 
(OK, MT)

16.02.2022 r.
* Na lekcji polskiego dostaliśmy 
od p. Miłoszewicza kartki. Jak się
dowiedzieliśmy, kupił je dla nas 
w Muzeum Okręgowym 
w Bydgoszczy. Jest na nich obraz
Tadeusza Makowskiego pod
tytułem "Troje dzieci pod lampą".
Wychowawca powiedział nam, 
że bardzo mu się on podoba 
i byłoby mu miło, gdyby te
pocztówki znalazły się na naszych
biurkach. Na drugiej stronie kartki
są pozdrowienia od nauczyciela 
z datą 15 lutego 2022 r. 
(MT, MG, FF)

Wpisów w dzienniku dokonali:
F.Findling, M.Gnaś, D.Kopkiewicz,

O.Stefaniak, M.Trębska. 

.

Klaudia Siemińska
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Uczniowie uczcili naszych
bohaterów

Do szkoły nadeszły
podziękowania za udział w akcji
„BohaterON w Twojej Szkole
2021”. Podpisała je Agnieszka
Łasiuk-Krajewska,
przewodnicząca komitetu
organizacyjnego kampanii. Był
to projekt upamiętniający 77.
rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego i pielęgnujący
pamięć o uczestnikach tego
wydarzenia. 

     Akcję koordynowały w szkole
dwie nauczycielki. Pani Bożena
Solka- Kubiak przeprowadziła
lekcje historii o Powstaniu
Warszawskim w oparciu 
o materiały i filmy przesłane przez
organizatorów akcji. Z kolei p. Ewa
Kuchta na lekcjach plastyki
zaproponowała uczniom działania
twórcze - wykonywali oni kartki 
z podziękowaniami, słowami
szacunku i uznania dla
uczestników Powstania
Warszawskiego. Za 

pośrednictwem organizatorów
projektu zostały one przekazane
żyjącym uczestnikom tego
wydarzenia. Natomiast na lekcjach
muzyki poznali oni tak popularne
wtedy piosenki jak "Pałacyk
Michla", "Serce w plecaku",
"Sanitariuszka Małgorzatka". 

Razem z podziękowaniami
nadeszły dyplomy za
zorganizowanie akcji dla szkoły
oraz dla nauczycielek, które
zrealizowały projekt. 

L. Piotrowska kl. V
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Dąb Dunin może
zostać Europejskim
Drzewem Roku

Już o raz 12. wybierane jest
drzewo naszego kontynentu. 
W obecnym szansę na tytuł ma
400-letni dąb szypułkowy,
rosnący na skraju Puszczy
Białowieskiej, w gminie Narew 
w woj. podlaskim. Głosować
można jeszcze tylko przez dwa
dni, do 28 lutego, na stronie
www.treeoftheyear.org.

    Konkurs miał początek w 2011
r. W tegorocznym finale biorą
udział zwycięzcy etapów 

krajowych. Jest to 16 pięknych
drzew m.in. z Wlk. Brytanii,
Hiszpanii, Estonii, Łotwy i Francji.
    Dąb Dunin, jak go
przedstawiono na stronie
konkursu, „od wieków otaczany
jest szczególnym szacunkiem 
i podziwem przez miejscową
ludność, ale także rzesze
turystów...".  

(red.)
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