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    Daria Kopkiewicz (kl. IV) i Sebastian
Mianowany (II) oraz Amelia Pabian (VII),
Malwina Paszkiewicz (VIIIb) oraz Ania
Pietuszek (VIIIb) będą reprezentować
lotyńską jednostkę OSP podczas
gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Odbędzie się on 6 maja w Okonku.

   Szkolne eliminacje przeprowadzone
zostały przez dh. Łukasza Rzadkiewicza
13 kwietnia. Wzięło w nim udział 
8 uczniów: 2 w kategorii młodszej oraz 
6 w kat. kl. V-VIII. Uczestnicy rozwiązywali
testy wyboru (inne dla każdej kategorii)
składające się z 30 pytań.

D.Kopkiewicz, kl. IV

Szkolne eliminacje
OTWP

.

Numer specjalny, 
bo na "PP"

Opiekun redakcji wpadł na pomysł, 
aby naszą gazetę ("Szkolnego
Donosiciela") wysłać na "Potęgę
Prasy". Taką nazwę nosi najstarszy
obecnie i jeden z dwóch
ogólnopolskich konkursów gazet
szkolnych.

    Konkurs od lat jest rozgrywany 
w dwóch kategoriach: indywidualnej 
i grupowej. Ponieważ żadnej pracy nikt 
z uczniów ani z członków redakcji nie
napisał (temat brzmiał: „Świat social
mediów okiem młodzieży”), p. A.
Miłoszewicz postanowił o wysłaniu na
konkurs jednego numeru gazety. Został on
złożony z materiałów, które ukazały się

w pierwszych
sześciu opubliko-
wanych na portalu
www.juniorme-
dia.pl 21 kwietnia
nieliczni członkowie
redakcji spotkali się
na godzinę, aby

przegadać sprawę i zrobić korektę teksów.
Po wykonaniu tej pracy opiekun
poinformował, że wysyłka gazety nastąpi
następnego dnia. Tak się stało. Można
nazwać go numerem specjalnym,
ponieważ był papierowy (a takich w tym
roku nie wydawaliśmy) i liczył 20 stron.

     Główną nagrodą w konkursie jest
bezpłatny pobyt na 2-tygodniowym obozie
dziennikarskim w Rewalu nad Bałtykiem.
Teraz pozostaje nam tylko czekać na
wyniki. 

L. Piotrowska, kl. V

SPIS TREŚCI 
str. 2. Z życia przedszkolaka  
str. 3. Dziennik naszej 4. klasy (cz.
8.)
str. 4. Strażacy pełniki wartę przy
Pańskim Grobie

22 kwietnia - Dzień Ziemi

Tym razem nie było specjalnych obchodów, ale uczniowie klas
IV i V przygotowali pod okiem p. E.Kuchty specjalną planszę.
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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 lutego i marca
2022 r. 

9 lutego w grupie Biedroneczek 
odbył się dzień pizzy. Dzieci
otrzymały gotowe spody, które
zakupiła im wychowawczyni 
w okoneckiej piekarni. Każde
dziecko wykonało swoją pizzę ze
składników przyniesionych 
z domu. Oprócz tego przedszkolaki
układały obrazek nawiązujący
tematycznie do tej 

.
.

.

. .

pysznej potrawy i go malowały. 

17 lutego przedszkolaki
obchodziły dzień kota. Ten
szczególny dzień zaczęły od 
spotkania z kotem o imieniu Kicia,
z którym do maluchów przyszła 
p. Mańkowska. Potem były kocie
zabawy z piłeczkami i sznurkiem, 
a po nich dzieci rozwiązywały
zadania matematyczne. Następnie

wykonywały
prace
plastyczne 
o kotach 
i ozdabiały je
bibułą 
i plasteliną. 
Żeby bardziej
wczuć się 
w rolę kota,
wychowawczyni
zaproponowała
maluchom
napicie się
mleka 
z miseczek, tak
jak robią to ich
sympatyczne
pupile. Na
koniec dnia
dzieci wykonały
taniec pod
tytułem
"Różowe
pantery".
Otrzymały też
upominki -
gipsowe kotki. 

użyciu szczoteczek jednorazówek
oraz pasty. Wszystkie dzieci
otrzymały znaczek pięknego
uśmiechu.

.

.

10 marca przedszkolaki
przygotowywały się do
wiosennego pokazu mody:
śpiewały piosenki, wymieniały
charakterystyczne cechy dla
wiosny, kolorowały kwiaty 
i ozdabiały nimi stroje. Każde
dziecko otrzymało dyplom za
udział w zajęciach i słodki batonik.

opr. W.Ostrowski, kl. 4

.

18 stycznia
odbył się bal
karnawałowy
dla przed-
szkolaków.
Poprowadziła
go p. Monika
Firaza - 
z  "Akcji
Animacji"  ze
Szczecinka. 
W czasie
dwugodzinnej
imprezy były
m.in. zabawy
chustą
animacyjną, 
tańce 
i zamykanie 
w bańce
mydlanej.
Dzieci były
przebrane za
postacie
bajkowe. 

9 marca -
wizyta
szkolnej
pielęgniarki 
w grupie
starszaków. 
Tematem zajęć
była higiena
jamy ustnej.
Dzieci poznały
piosenkę 
i wierszyk 
o zębach,
szczotkowały je
na modelu, 
a następnie
umyły swoje
zęby przy

.
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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)

17 marca 2022
     Na lekcji języka polskiego pan
powiedział, że mamy spisać
wrażenia z wycieczki 
z Poznańskich Targów Książki.
Ania miała to zrobić na laptopie,
Mikołaj dostał telefon
wychowawcy, ja tablet, a inni mieli
wykorzystać swoje telefony.
Napisałem 5 zdań. Mam nadzieję,
że nie dostanę ochrzanu od
nauczyciela, że jest w nich sporo
byków ortograficznych. I nie tylko.
Huraaa!! (KM)

     Na lekcji plastyki robiliśmy
motyle z niebieskiego papieru.
Jeden z nas, Wiktor, wykonał
motyla w 3D za pomocą
specjalnego długopisu 
i kolorowego wkładu. Każdy chciał
z niego skorzystać, dlatego
ustawiliśmy się w kolejce. Ja
zrobiłem swoją podobiznę 
i podpisałem ją Mikołaj. (MG)
 
      Stało się coś strasznego!!!
Wycięto wszystkie kwiaty, krzewy 
i drzewo przed szkołą. Na dodatek
rozebrano maszt, na którym co
jakiś czas wisiała flaga. A może
ten potwór, który to zrobił, miał coś
dobrego na myśl i chce
przygotować coś fajnego dla
uczniów? Na przykład miejsce do
biegania, jak będzie ciepło, albo
inne mile rzeczy. Na razie zostały
tylko ławki!!! (OK)

21 marca 2022
   Dzisiaj
pierwszy dzień
wiosny i nie
było zajęć, ale
do szkoły
przyszliśmy. Na
pierwszej lekcji
wychowawca
powiedział, że
dokończymy
malowanie
wiosennych
kwiatów na
przemarsz
ulicami Lotynia,
na drugiej
pójdziemy na
apel, na trzeciej
będziemy
wspólnie
pracowali nad
przydzielonym
nam zadaniem,
na czwartej
pójdziemy 
z całą szkołą
na wiosenny
przemarsz po
wsi, a na piątej
będą kiełbaski
sponsorowane
przez radę
rodziców.
Wszystko się
sprawdziło, ale
z
niewiadomych 

przyczyn nie
spaliliśmy
marzanny, choć
w czasie
pochodu
zobaczyłem aż
dwie. (WO)

25 marca 2022
    W ubiegłym
tygodnia
opiekun
redakcji po raz
pierwszy
powiesił kolejny
numer gazety
szkolnej na
korkowej tablicy
na korytarzu, 
a nie koło
pokoju
redakcyjnego,
jak to
zazwyczaj robił.
Był to numer
15., a od
wczoraj
uczniowie
mogą czytać
numer 16. Są 
w nim trzy moje
teksty: dwa
w dzienniku 
i materiał o dniu
bezpiecznego
Internetu.  Na
planszy zawisł
również plakat
przywieziony 
z Poznańskich 

Targów Książki. Wydała go w 2016
r. polska organizacja iBby
promująca książki dla dzieci. (WO)

    Wczoraj po raz pierwszy
wypuszczono nas na dwór.  Na 
3. i 4. przerwie. Od kilku dni jest
piękna pogoda - i wiosna!!! - więc
nauczyciele uznali, że nie będą nas
trzymać na korytarzach. 
Cieszyliśmy się jak dzieci!
Zauważyłem, że cała piąta klasa
usiadła na polbruku przy bramie
wjazdowej od strony świetlicy.
(MG) 

Teksty napisali:
M.Gnaś, K.Mikita, W.Ostrowski,

D.Kopkiewicz, O.Kuczyńska
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Strażacy pełnili wartę 
przy Pańskim Grobie
Strażacy z OSP Lotyń po dwóch latach przerwy
pandemii wrócili do adoracji Grobu Pańskiego.
Druhowie, druhny i młodzież strzegli 
w miejscowym kościele Grobu Chrystusa przez 
3 dni. 

.

.

.

    Triduum Paschalne rozpoczęli 
w Wielki Piątek, a skończyli 
w niedzielny poranek Wielkanocny.
Pierwszego dnia adorowali po
wszystkich nabożeństwach
kościelnych 
i trwało to do godz. 21. Zmiany
następowały co 20 minut.

     Następnego dnia, w Wielką
Sobotę, wszyscy strażacy
adorowali grób oraz obecni byli
podczas święcenia pokarmów.
Członkowie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej oraz druhowie tego
dnia pełnili warty w kościele od
godzin rannych do późnego
wieczora. O 18 odbyła się Msza
Święta, podczas której ksiądz
wodą święconą poświęcił
rozpalone ognisko (znajdowało się
one przed kościołem). W całej
liturgii brała udział kompania
reprezentacyjna oraz poczet
sztandarowy. Dzień zakończył się
wprowadzeniem ostatniej zmiany
do kościoła o 20:30. Tego dnia
również drzwi do remizy były cały

czas otwarte. Strażacy 
i członkowie MDP spędzali czas na
rozmowach, grach w gry
planszowe, a w międzyczasie
zajadali się oponkami upieczonymi
przez p. Agnieszkę Pabian.
Trzeci dzień strażacy rozpoczęli
udziałem w porannej rezurekcji.
Ale zanim się to stało, pierwszy 
z nich, który dotarł do remizy,
włączył (zgodnie z tradycją) syrenę
alarmową. Była 5:30 - sygnał ten
oznajmiał symbolicznie 

   Zmartwychwstanie Jezusa.
Przed samą Mszą Św. młodzież 
po 20-minutowej adoracji zmieniła
ekipa druhów. Byli to M. Kowal, 
P. Jaskółka- Stanisz, P. Nowak, 
M. Stefański. Dostąpili oni

Dostąpili oni z zaszczytu oddania
hołdu Jezusowi przez padnięcie na
ziemię. Następnie ulicami Lotynia
przeszła procesja, której
towarzyszyły dzwony. Strażacy
nieśli flagi, obrazy kościelne,
chorągwie i krzyż.

.

     Po wszystkich uroczystościach
strażacy tradycyjnie spotkali się 
w remizie, żeby poczęstować się
jajkiem i życzyć sobie dobrych
świąt.

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