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Przyszła wiosna!
Masz ją za oknem!

 
"Wiosna! Wiosna! Wiosna!" -
skandowali uczniowie, uczestnicy
wiosennego przemarszu przez wieś,
który odbył się 21 marca. Był to jeden 
z punktów programu, jakim szkoła
podstawowa witała pierwszy dzień
wiosny.

    Tego dnia nie odbyła się ani jedna
zwykła lekcja. Samorząd uczniowski który
organizował ten dzień chciał, żeby był on
luźniejszy, a uczniowie nie wybrali się na
wagary, choć 21 marca to przecież także
dzień wagarowicza.  Wszystkie klasy
spędziły pierwsza godzinę we własnym
gronie i tworzyli elementy plastyczne
(kwiaty) do czekającego ich przemarszu. 

   Na drugiej lekcji uczniowie spotkali sie w
hali. Nauczyciele: p. M.Kaluta, 
p. B.Solka-Kubiak oraz p. J. Kaluta 
i opiekunki przedszkolaków przygotowali 

wiosenne spotkanie. Podczas niego
maluchy wykonały piosenkę 
o wiośnie, uczniowie kl. I i II śpiewająco
pożegnali zimę, uczniowie kl. VII
zaprezentowali scenkę, podczas której

przegonili na dobre
najchłodniejszą 
z pór roku. Były też
występy
indywidualne:
Klaudia Siemińska
(kl. V) zagrała na
saksofonie utwór
pt. "Divertissemeny
Tzigane", 
a Grzegorz
Wysocki (kl. VIII)
wykonał na trąbce
"Wiosenne trele".

     Uczniowie
opuszczali salę 
z pewnym
zadaniem. Na
kolejnej lekcji
musieli wykonać 
na planszy 
o formacie A1
portret wiosny.
Efekty ich pracy
można było
zobaczyć podczas
przemarszu po
ulicach Lotynia.
Pochód
rozpoczynał wóz
bojowy miejscowej

straży pożarnej. Za nim ósmoklasiści nieśli
dwie kukły: jedna była wiosną, 
a druga marzanną. Potem szły ubrane 
w żółte stroje przedszkolaki, a po nich
uczniowie innych klas. Trzymali w rekach
portrety wiosny i kolorowe kwiaty. ten
barwny pochód przeszedł Polną, a potem,
Szczecinecką, Pocztową i znowu Polną,
aby wrócić na teren szkoły.   

     Po przemarszu przedszkolaki 
i zerówka poszły do swoich sal, a klasy 
I - VIII na szkolne boisko po to, żeby
odpocząć i zjeść kiełbasę z grilla. Zakupiła
je rada rodziców ze składek jakie rodzice
przeznaczają na jej działalność.
I to był ostatni punkt z programu
obchodów pierwszego dnia wiosny.
Szkoda tylko, że zgodnie z tradycją nie
została spalona marzanna. Moim
skromnym zdaniem dzień się jednak udał.
Gratulacje i podziękowania należą się
samorządowi, radzie rodziców paniom 
z obsługi oraz pogodzie - było ciepło,
bezchmurnie i słonecznie.

W.Ostrowski, kl. IV
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Strażacy podsumowali
2021 rok

Łukasz Rzadkiewicz, Marcin
Wasilewski
   odznakę za 25 lat służby 
w OSP - dh Mieczysław Kowal
   odznakę za 30 lat służby 

.

5 marca o godz. 16 rozpoczęło się zebranie
sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lotyniu. Zorganizowano je w sportowej hali.
Podczas spotkania strażacy poinformowali o tym,
co zrobili, czego dokonali i co zakupili w 2021
roku, a także co planują w obecnym. Przyjęli też
strażackie odznaczenia.

    Zebranie rozpoczęło się minutą
ciszy w hołdzie zmarłym w 2021 r.
druhom z OSP Lotyń, a także
ofiarom trwającej w Ukrainie wojny.
Potem zaprezentowano
sprawozdanie z działalności
strażaków. Wynikało z niego, 
że nie tylko interweniowali oni 
w 40 lokalnych zdarzeniach, ale
też dwukrotnie wspierali swoim
udziałem w akcjach powiat
szczecinecki.

   Poza tym zakupili sprzęt do
ratownictwa wysokościowego,
aparaty powietrzne (6 szt.) i sprzęt
wchodzący w skład armatury
wodno-pianowej oraz środki
ochrony indywidualnej. Angażowali
się też w lokalne zdarzenia.
Współorganizowali piknik
charytatywny dla chorego strażaka
ze swojej jednostki – Łukasza –
oraz wzięli udział w
przygotowanym przez portal
Szczecinek112 „Strażackim
Konwoju św. Mikołaja”.  

    Pochwalili się też nowym

projektem pod
nazwą
„Strażacy 
z Lotynia i Mori
zmieniają swoje
otoczenie”,
który dostał aż
60 tys. euro
dofinansowania
z Fundacji
Rozwoju
Systemu
Edukacji -
Narodowej
Agencji
Programu 
Erasmus+.
Przeznaczą je
na szkolenia
oraz wyjazdy, 
w których
weźmie udział
30 osób (15 
z Polski i 15 
z Niemiec). 
Ćwiczenia
prawdopodobnie
mają się
rozpocząć się 
w maju
bieżącego roku
i potrwają
kilkanaście
miesięcy.
Tematyka to

m.in. pożary w
budynkach i ich
sposób
rozwoju,
wydobywanie
osób
uwięzionych w
pojazdach za
pomocą metod i
symulatora,
porównanie
systemów
szkoleniowych
w Niemczech
oraz Polsce.

   Podczas
spotkania była
też mowa 
o najbliższych
planach, tzn.
konieczności
naprawienia
posadzki 
w garażu,
utwardzeniu
terenu przy
boksie
garażowym 
i zakupie 13
sztuk nowego
wyposażenia
do ratowania
domów oraz
ludzi
(nowe hełmy,
rękawice) oraz
uzyskanie 

certyfikatu CNBOP na drabinę.

     Zebranie sprawozdawcze to też
okazja do przyjęcia ślubowania
przez nowych druhów - złożył je 

jeden, Łukasz Stępień -
i wręczenia odznaczeń. Z rąk
z druha Konrada Kopkiewicza
otrzymali je:
   odznakę za 10 lat służby w OSP
- dh Tobiasz Błaszkiewicz,
   odznakę za 20 lat służby w OSP
– druhowie: Agnieszka Pietrzak, 

.
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   odznakę za 30 lat służby 
w OSP -  dh Mariusz Ciesielski
   odznakę za 35 lat służby 
w OSP -  dh Bernard Kaleta
    odznakę za 40 lat służby 
w OSP - dh Waldemar Sochacki
   odznakę za 65 lat służby 
w OSP - dh Stanisław Szymański

    W zebraniu, oprócz lokalnych
samorządowców, przedstawicieli
różnych organizacji, z którymi OSP
Lotyń współpracuje i delegacji z
zaprzyjaźnionych jednostek OSP z
Wilczych Lasek, Juchowa oraz
Bornego Sulinowa, udział wzięli
m.in. st. kpt. Michał   
   

Popowicz – p.o. Zastępcy
Komendanta Powiatowego PSP w
Szczecinku, dh Edmund Kabattek
– Prezes Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Złotowie i dh Jacek
Pietrzak – Komendant Miejsko-
Gminny OSP w Okonku.

L. Piotrowska kl. V
zdj. www.osplotyn.pl

.

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)

1 marca 2022 r.
    Na godzinie wychowawczej pan
A.Miłoszewicz zaproponował nam
wycieczkę do Poznania na targi
książki. Odbędzie się ona 11
marca 2022 roku. Nauczyciel
pokazał nam zdjęcia z tego
wydarzenia sprzed dwóch lat.
Zobaczyliśmy na nich tysiące
książek. Jak się okazało, na targi
przyjeżdżają różni autorzy, których
można prosić o autografy. Można
też na nich kupić książki za
mniejszą kwotę niż w Internecie
czy w jakimś sklepie. Znajdują się
tam miejsca do czytania, są też
bary, gdzie można sobie zjeść.
SUPEERRRRRR!!  (MG, OS)

* Dziś na lekcji polskiego
bezczelnie przerwano nam zajęcia,
żeby przekazać nam wiadomość o
pierwszym dniu wiosny.
Przewodnicząca klasy, czyli Oliwia,
losowała do skserowania i
pokolorowania wzór kwiatka, jaki
ma nas reprezentować tego dnia.

Ponieważ
podobno lubi
numer 5, to
akurat wybrała
tę cyfrę. 
I dobrze, bo
kwiatek pod nią
nie był zajęty.
Nie wiemy, jaką
ma on płeć:
jeśli ona – to
jest to
stokrotka, jeśli
on – to
słonecznik.
Najgorsze jest
to, że nie
powiedziano
nam, co z tym
mamy zrobić
(niezbyt fajnie).
(MG,FF)

* Przez
poniedziałek
uczyłem się na
poprawę
kartkówki 

z przyrody.
Niestety, nie
mogło być
dobrze, jak
zawsze, bo
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)

* Na godzinie
wychowawczej
p. Andrzej
Miłoszewicz
powiedział nam,
że 

zmieniamy lekturę z „Pinokia’’ na
„Magiczne drzewo. Olbrzym”. To
dlatego, że książki C.Collodiego 
jest za mało w bibliotece szkolnej
(...). Ta nowa książka ma 464
strony. Na okładce jest jakiś
chłopak w okularach, a nad nim
dziewczynka z roztrzepanymi
włosami w pomarańczowej bluzce i
czerwonych spodenkach.
Natomiast w dolnym lewym rogu
okładki znajduje się kremowo-biały
piesek z czarnym noskiem. Autor
tej książki to Andrzej Maleszka.
(DK)

* Na polskim rozmawialiśmy 
o potworach, tych domowych, choć
nie tylko. Później rysowaliśmy je i
opisywaliśmy, szczególnie ich
zachowanie oraz wygląd. Potwory
te mają za zadanie uprzykrzyć
nam życie. Po skończeniu pracy
pan zebrał nasze genialne dzieła
do koszulki po to, aby nic im sie nie
stało. Jutro obejrzymy wszystkie,
bo niektórzy nie chcieli ich
pokazać. (LT)
           Teksty napisali:, F.Findling, 
        M.Gnaś, D.Kopkiewicz, Lena 
               Tarasewicz, O.Stefaniak

.
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recenzja

Warta przeczytania
historia wampira i
nastolatki

Lotyń na festiwalowej
mapie O!PLA 2022

Nasza
miejscowość
znalazła się

razem
z kilkudziesię-
cioma innymi
na festiwalo-

wej mapie
O!PLA.

Pokazuje ona
miejsca, do

których
zawita w tym

roku 10.
Ogólnopolski

Festiwal
Animacji

O!PLA 2022. 

Z informacji
zamieszczo-
nych na
www.polska-
animacja.pl
wynika, że
konkursowe
filmy
pokazywane
będą nie tylko
w kinach, ale
także w innych
miejscach: 
w ośrodkach 
i domach
kultury,
centrach
kultury,  

w bibliotekach, a nawet na
artystycznych wyższych
uczelniach. W szkołach takich jak
nasza odbędą się projekcie
zamknięte, tzn. wezmą w nich
udział tylko uczniowie. W naszej
już trwają przygotowania, 
a nauczyciele zastanawiają się nad
wyborem najlepszego terminu.

    Warto podkreślić też, że
poprzednia edycja festiwalu O!PLA
została  nominowana w plebiscycie
Plastry Kultury 2021 
w kategorii "Wydarzenie filmowe
roku". Jest to już 6. Nominacja - 
3 z nich zakończyły się sukcesem.
Czy stanie się tak po raz 4.? - 
wkrótce się okaże, bo głosowanie
trwało do 27 marca.

    Wkrótce następne informacje 
z tegorocznego O!PLA 2021.

L. Piotrowska, kl. V

.

.

.

    Książka Stephenie Meyer pod
tytułem „Zmierzch” została wydana
w Stanach Zjednoczonych w 2005
roku. W Polsce ukazała się 2 lata
później nakładem Wydawnictwa
Dolnośląskiego. Po niej zostały
wydane kolejne z tymi samymi
bohaterami: „Księżyc w nowiu”,
„Zaćmienie” i „Przed świtem”.
Sławę książkom zapewniły też ich
kolejne ekranizacje (weszły na
ekrany w latach: 2008, 2009, 2010,
2011 i 2012).

    To bardzo ciekawa książka,
opowiadająca o zakazanej miłości
wampira i nastolatki. Książka była
pisana być może z myślą o
starszej młodzieży, ale według
mnie mogą ją przeczytać także
młodsi. Główną bohaterką książki
jest siedemnastoletnia Izabella
Swan, która przeprowadza się do
Forks. One taż jest narratorem 
i z jej perspektywy czytelnicy
poznają całą historię.

    A wygląda ona następująco.
Ojciec zapisuje bohaterkę do
liceum, gdzie dziewczyna poznaje
tajemniczego Edwarda Cullena.
Między nim a Bellą rodzi się
uczucie, które jest silniejsze od
strachu, jaki towarzyszy
Edwardowi. Szanse 

na przetrwanie
tej miłości są
więc marne,
ponieważ Bella
może umrzeć w
każdej chwili.
Edward próbuje
jej bronić, ale
nie może jej
ochronić przed
wszystkim.

   „Zmierzch” to
piękna historia,
pokazująca, że
miłość może
pokonać
wszystko.
Zasługuje na
uwagę nie tylko
fanatyków
historii
miłosnych, ale
też horrorów,
którzy znajdą
tam
odpowiednią
dawkę
adrenaliny 
i emocji.
Polecam warto
przeczytać.

Z.Ladorucka, 
kl. V
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