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10. O!PLA zaczął się 
w Fabryce Sztuki

Zrobiliśmy kartki
dla Ukrainy
    Nasza szkoła dołączyła do wyjątkowej
akcji #POCZTÓWKANAUKRAINĘ, którą
zainicjowała związana z O!PLA ukraińska
artystka mieszkająca w Łodzi. Polega ona
tworzeniu pocztówek-plakatów dla domów

dziecka i szkół w Ukrainie, które następnie
będą wysyłane do nich 
w formie zdjęć. Poniżej prace wykonane
przez uczniów klas IV, V, VI i VII pod
kierunkiem p. E.Kuchty. (red.)

    Niedawno informowaliśmy o tym, że 
w naszej szkole zagości 10 edycja
Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji
O!PLA. Projekcie filmów odbędą się
prawdopodobnie 31 marca.

   Tymczasem festiwali już się rozpoczął.
Stało się to 21 marca br. o godzinie 18:00
w Łodzi w Fabryce Sztuki. Uroczystość
poprowadził Piotr Kardas, który od 10 lat
organizuje ten ogólnopolski festiwal sztuki
animacji. 

    Zgromadzona publiczność mogła tego
dnia zobaczyli m.in. film pt. “Do prostego
człowieka”, najnowszą produkcję 
słynnego studia Platige Image. Jest to
adaptacja antywojennego wiersza Juliana
Tuwima. Pokazano też film animowany 
o sile języka migowego “Blue 52”, po
którym odbyło się spotkanie z jego
autorami.  Widzowie zobaczyli również
występ standupera z Lublina Jana
Znajomskiego oraz pełnometrażową
kinową wersję filmu “Jak zostałem
superłotrem” Krzysztofa Ostrowskiego. 
To długo oczekiwany film tego twórcy
komiksów. 

     Część festiwalu O!PLA, ta dla
najmłodszych widzów odbywa się także

w szkołach 
i domach kultury.
Jeśli chodzi 
o naszą, to
oddzielne zestawy
filmów oglądać
będą 3-4-latkowie,
starsze
przedszkolaki
oraz uczniowie
klas 1-3. Ci
obejrzą aż 8
filmów
podzielonych na
dwa programy. Po
ich zobaczeniu
dzieci zagłosują
na te animacje,
które im się
najbardziej
podobały. 
Kolejne
informację o
festiwalu w
następnym
numerze. 

L.Piotrowska, kl V
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     Konkurs jest, 
     a jakby go nie było 

gazet. Nie ma
już zadań do
rozwiązania 
i konkursów.

    "Szkolny
Donosiciel" od
dwóch lat nie
ukazuje się już
w wersji

Na początku
października
2021 r. ruszyła
kolejna edycja
konkursu
„#juniorlab”.
Niestety, od
wielu tygodni,
a nawet
miesięcy, 
w rywalizacji
nic się nie
dzieje.

   Nasza szkoła,
a właściwie
redakcja
szkolnego
pisma, od wielu
lat bierze w niej
udział. Również
w tym roku
„Szkolny
Donosiciel”
wydaje na
bieżąco
numery, które
są publikowane
na platformie
www.juniorme-
dia.pl. Do tej
pory udało się
złożyć 18.

Organizator
konkursu, tak
jak jego
poprzednik
(warto
przypomnieć,
że jego
pomysłodawcą
była Polska
Press Grupa,
ale zarządzana
przez
poprzedniego
właściciela)
obiecał, że co
miesiąc będzie
publikowany
ranking gazet.
Niestety, od
października
ub. żaden się
nie pojawił 
i właściwie nie
wiadomo, jakie
zajmujemy 
w konkursie
miejsce.
Wynikać
powinno ono 
z ilości
opublikowanych
numerów, które
muszą spełniać
określone

kryteria.
Możemy
policzyć swoje
punkty, bo za
każdy numer
otrzymuje się
15, ale nie
wiemy, ile mają
ich inni.  

    Warto
przypomnieć,
że Junior Media
to edukacyjny
projekt
dzienników
regionalnych
Polska Press
Grupy
skierowany do
szkół – uczniów
i nauczycieli.
Niestety,
najpierw
pandemia, 
a potem zmiana
właściciela
koncernu
medialnego
spowodowały,
że rywalizacja
ograniczyła sie
tylko do
wydawania

Dzieci Króla Baśni

Warto się kłócić? – nie, nie
warto

papierowej.
Wydawane
numery można
jednak
zobaczyć na
stronie
www.juniorme-
dia.pl, a od
pewnego
czasu 

na tablicach 
w obu
szkolnych
budynkach.  

Julia 
Karasiewicz 

kl. VIII

16 marca odbywało się 
w Szczecinku przedstawienie
pod tytułem „Dzieci króla
baśni”. Wystawiał je Teatr
Artenes z Wrocławia. Pojechały
na nie klasy 1-3 z naszej szkoły
oraz przedszkolaki. 

    Bohaterowie tej sztuki to troje
dzieci, które nie potrafią się ze
sobą bawić i ciągle się kłócą.
Dlatego właśnie król baśni, 
o którym opowiedział im wujek,
postanowił je zaczarować. Jedną
dziewczynkę zamienił w Plastusia
(bo wyśmiewała wygląd siostry),
drugą w dynię (bo kpiła z brzucha
brata), a chłopca w Pinokia (bo
śmieszył go nos siostry). Dzieci
wrócą do swojego wyglądu, jak

się pogodzą 
i zaczną się
dogadywać.
Przedstawienie
trwało około 
70 minut 
i wszystkim
widzom się
podobało.
Uczniowie
pojechali na nie
pod opieką
swoich
wychowawców i
nie było ich 
w szkole przez
trzy lekcje.

Julia
Ladorucka, kl. 2
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11 lutego p. A.Miłoszewicz zaproponował nam, swoim
podopiecznym, pisanie klasowo-szkolnego dziennika.
Większości z nas pomysł się spodobał. 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) 

.

25.02.2022
     Uczniowie klasy piątej wpadli
na pomysł, żeby przypiąć dziś do
swoich ubrań znaczki z ukraińską
flagą. To dlatego, że wczoraj 
o czwartej rano Rosja napadła na
Ukrainę i w ten sposób zaczęła się
wojna. Chcieli w ten sposób
pokazać, że się na nią nie
zgadzają. Ja też taki znaczek
przykleiłem sobie do koszulki, 
bo piątoklasiści rozdawali je na
przerwach innym uczniom 
i nauczycielom. (WO) 

.
28.02.2022
   Trzy dni temu Oliwia zabrała
Bartka Kamerę , czyli naszą
klasową maskotkę, do  domu, aby
go wyprać. Jakiś czas temu ktoś
(nie wiadomo kto..., niektórzy
mówią, że to ja, ale to plotki) ten
ktoś pobrudził go niebieską kredą.
Teraz ma czystą buźkę, uczesane
włoski i dalej pilnuje naszej puszki,
do której zbieramy pieniądze na
WOŚP. (WO)

* Wczoraj na naszym szkolnym 

korytarzu
pojawiła się
tablica 
z wielkim
napisem
Solidarni 
z Ukrainą.
Czarne litery
umieszczone są
na niebisko -
żółtych
sercach. Na
planszy
znajdują się
jeszcze flagi
Ukrainy i Polski
oraz mapy tych
krajów 
i informacja, że
sołectwo Lotyń
zbiera rzeczy
oraz żywność,
które zostaną
przekazane na
pomoc
mieszkańcom
Ukrainy. (WO)

1.03.2022
   Wczoraj
zauważyłem, że
w budkach
zawieszonych
na drzewach
przed
budynkiem
szkoły
zamieszkały 

ptaszki.
Świetnie je
widać z sali
numer 3, 
w której piszę
teksty zarówno
do dziennika,
jak i do gazetki
szkolnej.
Niestety, nie
znam się na
gatunkach
ptaków, więc
nie wiem, kto
zamieszkał 
w tych
drewnianych
domkach. 
W jednej 
z budek dziś
zobaczyłem
dwa ptaszki, 
w drugiej
żadnego, 
a w trzeciej
jednego. (WO)

* Dzisiaj na
piątej lekcji
nasz
wychowawca
pokazał nam
wykres, na
którym pojawiła
się liczba
napisanych
przez nas
tekstów 
w klasowo-
szkolnym
dzienniku.

*   Pan policzył też ilość użytych 
w tych tekstach słów. Okazało się,
że ja miałem najwyższe wyniki, 
bo napisałem aż osiem tekstów.
Zawierały one 583 wyrazy.
Wychowawca powiedział nam, że
w każdym miesiącu osoba, która
napisze najwięcej tekstów, otrzyma
nagrodę. Powiedział też, że liczy
się to, żeby były one ciekawe.
Bardzo się ucieszyłem, bo
dostałem nagrodę. Była nią
książka Ulfa Starka pod tytułem
"Mój przyjaciel szejk w Stureby". 

. .

Pewnie mama się ucieszy 
i pozwoli mi grać trochę dużej na
komputerze niż zawsze.
Huraaaaaaaaaaaaaaaa (WO) 

* Przez poniedziałek uczyłem się
na poprawę kartkówki z przyrody.
Niestety, lekcja została odwołana.
Kiedy to usłyszałem czułem, się
jednocześnie smutny, że nie
napiszę sprawdzianu, a nawet
wkurzony dlatego, że uczyłem się
na marne :(.  Ale byłem też wesoły,
bo zawsze to mniej ręcznego
pisania. (OS)

Wpisów w dzienniku dokonali:
W.Ostrowski, O.Stefaniak

.

.

. .
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Uczniowie klas I-III na kursie 
do zdrowego trybu życia

Rządowego Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWE
FIO na lata 2021-2030.

J.Karasiewicz, kl. VIII

.

Rodzice uczniów klas I-III mogą zapisać swoje dziecko 
na darmowe zajęcia sportowe w ramach projektu 
"Tryb Zdrowie – Aktywacja w toku”. 

    
     Zajęcia odbywają się 
w godzinach: 12.45-14.30 w piątki
w hali w Lotyniu. Organizuje 
je Stowarzyszenie Satori, 
a zapisów można dokonać na
stronie
www.satori.org.pl/trybzdrowie. 
Te zajęcia to drugi etap projektu, 
w którym bierze udział 5 szkół 
z powiatu złotowskiego. Potrwają
one od lutego do czerwca. Ich
celem będzie poprawa sprawności
fizycznej dzieci, zachęcenie
uczestników do podejmowania
regularnej aktywności fizycznej 
i prowadzenia zdrowego stylu
życia. Ponadto rodzice będą mieli
możliwość uczestnictwa w
warsztatach coachingowych 
i wykładach na temat zdrowego
żywienia.  Pierwsze takie
spotkanie, o charakterze
organizacyjnym, odbyło się 
31 stycznia. Pierwsze zajęcia miały
miejsce w piątek, 4 lutego, 
a rodzice zapisali na nie 29 dzieci.

   Nasza szkoła została
zakwalifikowana do drugiego etapu
w wyniku udziału 
w analizach składu masy ciała
uczniów klas 1-3. 20 stycznia
Stowarzyszenie Satori nadesłało
oficjalne podziękowania za udział
w pierwszym etapie projektu oraz
przesłała szczegółowe wyniki.

   W projekcie wzięło udział 
18 szkół z powiatu złotowskiego. 
Z raportu, jaki powstał, wyczytać
można, że przebadano „892 dzieci
z klas I-III. Z badań wynika, że
21,4% dzieci ma nadwagę lub
otyłość. [...] U 36,6% dzieci tkanka
tłuszczowa występuje 
w nadmiarze.” 

   Warto dodać, że projekt „Tryb
zdrowie – Aktywacja w toku”
finansowany jest ze środków
Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach 

.

Wycieczka na farmę

   Sołectwo w Lotyniu szykuje
kolejną atrakcję. Namawia 
do wyjazdu 2 kwietnia br. 
do Gospodarstwa w Juchowie 
o nazwie „Juchowo Farm”.
Uczestników czeka tam
zwiedzanie farmy połączone z
grą terenową oraz warsztaty 
z wypiekania chałki. Wycieczka
kosztuje 30 zł, a ilość miejsc jest
ograniczona. Zatem kto pierwszy,
ten lepszy. Zgłaszać się trzeba
do pani sołtys Lotynia.

W.Ostrowski, kl. IV
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