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Klaudia + saksofon + konkurs
= wyróżnienie!

szczególne
gratulacje.

L. Piotrowska, kl.V 

Rywalizowała 
z blisko 30
uczniami ze szkół
muzycznych z całej
Polski, m.in. 
z Warszawy,
Krakowa, Olsztyna,
Poznania, a więc
znacznie większych
od Szczecinka
ośrodków
muzycznych.
Dlatego Klaudii
należą się 

.

Sołectwo Lotyń
zaprasza
     28 maja br. w sobotę na boisku
sportowym w Lotyniu o godzinie 11:00
rozpocznie się Sołecki Dzień Dziecka
połączony z Wiosennym Turniejem Piłki
Nożnej. Zawody zaczną się już o godzinie
9:00. Rozegrane zostaną w dwóch
kategoriach wiekowych: drużyn do 16.
roku życia i powyżej. Żeby zagrać w
turnieju, trzeba się do niego wcześniej
zgłosić i opłacić wpisowe (30 zł lub 120 zł,
w zależności od kategorii).

     Tego dnia dla wszystkich dzieci
przewidziane są jeszcze inne atrakcje.
Dzieci za darmo będą mogły zjeść watę
cukrową, popcorn, frytki, pierogi,
zakręcone ziemniaki, lody włoskie i ciasta.

     Warto dodać, że lotyńskie sołectwo
organizuje ten dzień przy wsparciu 

Okoneckiego
Centrum Kultury.

W.Ostrowski, kl. IV

Przez sześć dni na wycieczkach

    W maju i czerwcu nauczyciele najchętniej organizują
wycieczki dla swoich uczniów. Tak będzie również w tym roku 
w naszej szkole. Klasy I - III pojadą 14 czerwca do Poznania.
Piątoklasiści wybiorą się 27 maja do Szczecinka, a kilka dni
później, to znaczy 1 czerwca, uczniowie klas VII - VIII pojadą 
na południe Polski. Zwiedzą tam obóz koncentracyjny 
w Oświęcimiu, a potem będą się bawić w parku rozrywki
Energylandia w Zatorze. 
     Jeśli klasy najstarsze pojadą najdalej, to czwartoklasistów
nie będzie w szkole najdłużej. Wybierają się oni do Bydgoszczy
na 3 dni (24 - 26 maja). W mieście nad Brdą między innymi
odwiedzą tamtejsze muzeum brudu i mydła, wezmą udział 
w warsztatach oraz bawić się będą w parku rozrywki 
w Myślęcinku. Z tego zestawienia wynika, że tylko VI klasa 
nie jedzie w tym roku na żadną wycieczkę.

W.Ostrowski, kl. IV

SPIS TREŚCI 
str. 2. Zadanie niełatwe, ale ciekawe 
str. 2-3. Dziennik naszej 4. kl. (cz.
10.)  
str. 4. Na byłym wysypisku wyrosną
śmieci * Matura za dwa laka, a
egzamin już zdany * Taneczne środy

Klaudia Siemińska
z klasy V otrzymała
wyróżnienie w
drugiej kategorii
wiekowej podczas
XLI Konkursu
Młodego Muzyka.
Obył on się w
dniach 5-7 maja br.
w Szczecinku,  

a zorganizowała go
tamtejsza szkoła
muzyczna.  Naszą
koleżankę,
uczęszczającą do
Szkoły Muzycznej
im. Oskara
Kolberga 
w Szczecinku,
przygotowywał do 

konkursu 
p. Wiesław
Orłowski.
Była to edycja dla
instrumentów
dętych
drewnianych, 
a nasza szkolna
koleżanka zagrała
na saksofonie. 

.
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Zadanie niełatwe, 
ale ciekawe
    
    Na lekcji plastyki w klasach IV-
VII zamiast tradycyjnego
malowania albo rysowania p. Ewa
Kuchta zaproponowała coś innego.
Każdy z uczniów miał upodobnić
się do postaci
z jakiegoś znanego obrazu.
Nauczycielka podała kilka
przykładów wybitnych dzieł, ale
można było także znaleźć samemu
jakiś portret i dokonać
odpowiedniej charakteryzacji. 

     Na zadnie był tydzień, jednak
mało osób je wykonało. Niektórzy
uznali je za trudne. Powstało
jednak kilka ciekawych prac.
Uczniowie odwoływali się np. 

.

. .

. . . .

do obrazów Fridy Kahlo, Claude
Moneta, Vincenta van Gogha 
i Leonardo Da Vinci albo samych
twórców. 

L.Piotrowska, kl. V

Kolejna z prac do obejrzenia 
na ostatniej stronie.

.

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) 

30 marca 2022 r.
    Na trzeciej godzinie lekcyjnej
zebraliśmy się na dole przed salą
gimnastyczną w sprawie apelu na
temat dzieci z autyzmem. Do hali
przyszły wszystkie klasy oraz
przedszkolaki. Apel trwał ok. 
15 minut. Lena i Zuzanna z kl. V
przeczytały bardzo ciekawe
informacje na temat osób
cierpiących na autyzm. Niestety,
jeden z mikrofonów sprawiał
kłopoty. Ponieważ się zacinał, 

autyzm. Potem
powtórzyli je
wszyscy, 
a brzmiały one
tak: „Jesteśmy
z wami
niebieskimi
motylami”.
Na końcu apelu
robiono
wspólne zdjęcia
na tle tablic 
z naszymi
pięknymi 
pracami –

– niebieskimi motylami
wykonanymi z papieru i bibuły.
(MG, LT)

*** Wczoraj na lekcji wdż-u
graliśmy w planszówkę o tytule
„Piramida żywnościowa”. Pani
Solka-Kubiak odczytała nam
zasady gry, ponieważ nikt z nas jej
nie znał. Potem dała nam pionki
mające oznaczenia witamin, np. 
A, B2, B5, K i zagraliśmy.
Najlepsza okazała się Oliwia, ale 

Ciąg dalszy na nast. stronie

większości słów
nie było słychać
lub nie dało się
zrozumieć. Po
nich na środek
wyszli
uczniowie 
II klasy 
i wykrzyczeli
słowa wsparcia
dla dzieci
chorych na 

.

. .

. . . .

.
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ale i Filip zdobył sporo punktów.
Mnie nie poszło zbyt dobrze…
(MG) 

*** Gdy przyszedłem do szkoły,
zauważyłem, że pojawiła się już
czwarta tablica związana ze
światowym dniem autyzmu.
Znajdywały się na niej wyklejane
niebieską bibułą motyle na białym
tle. Wykonane zostały przez klasę
drugą. Podobno czeka nas dziś
apel z okazji tego dnia.  Wczoraj
na matematyce przyszły dwie
dziewczyny z piątej klasy, aby
przypomnieć nam, żebyśmy ubrali
się dzisiaj na niebiesko, bo to kolor
będący symbolem autyzmu. Pani
Ewa Kuchta napisała też o tym 
w Librusie.  (WO)

*** W czasie apelu z okazji
pierwszego dnia wiosny samorząd
uczniowski zapowiedział nam
wszystkim, jaki jest pomysł na
pierwszy kwietnia. Tego dnia do
szkoły nie można przynieść
plecaka. Znaczy to, że książki,
zeszyty i przybory trzeba zabrać 
w czymś innym. Samorząd liczy na
najbardziej szalone pomysły. Już
słychać, że tego dnia uczniowie
przyjdą do szkoły 
z workami na śmieci, kartonami,
walizkami, a ktoś nawet planuje
przywieźć swoje rzeczy taczką.
Jeśli cała klasa zrezygnuje tego
dnia z plecaków, to czeka ją jeden
dzień bez pytań.  (WO)

31 marca 2022
    Kilka dni temu w końcu wszyscy
uczniowie z naszej klasy zabrali
swoje makiety skrzyżowania, jakie
robiliśmy na technikę. Od ponad
miesiąca leżały na ławkach na
końcu sali numer 3. Pan 

przypominał 
o tych
porządkach
kilka razy 
i wreszcie jego
prośby
przyniosły
skutek. Jeszcze
trzeba zrobić
porządek 
z planszami
naszego
świata. (WO) 

1 kwietnia 2022
   Dziś mieliśmy
dwie z pięciu
lekcji. Pierwsza
odwołana
godzina to
matematyka, bo
nie było
p.Kaluty. Potem
mieliśmy język
polski, na
którym
poszliśmy do
hali. To dlatego,
że dziś dzień
bez plecaka.
Wszystkie klasy
ustawiły się na
planie
kwadratu, żeby
było lepiej
widać, kto 
w czym
przyniósł 
przyniósł dzisiaj
do szkoły
książki, zeszyty
i przybory.
Pomysły były
nie z tej ziemi,
bo okazało się,
że zawartość
plecaka można 

.

.

zmieścić do
wózka dla
dziecka,
gaśnicy 
a nawet
sedesu.
Gdy wszystkie
klasy się
zaprezentowały,
poszliśmy 
z wychowawcą
do sali.
Poprosiliśmy go
o włączenie
nam jakiegoś
filmu.
Huraaaaaaaaa!!!
Udało się!!!
Obejrzeliśmy
trzy animacje,
które powstały
z wytwórni
Pixar.
Wszystkie były
bardzo
śmieszne. 
   Gdy
zadzwonił
dzwonek 
na przerwę,
poszliśmy na
dół i czekaliśmy
na lekcję W-F.
Ale i tej nie
było. Jak
p.Kwiatkowska
przyszła, to
powiedziała, że
mamy iść do
świetlicy, bo
jest błąd
w planie i teraz
inna klasa miała
wychowanie
fizyczne.
Następną lekcje
również nam 

odwołano, bo nie było p. Leśniak,
która pojechała do senatorium.
   Na ostatniej godzinie mieliśmy
angielski. Pani Roszak popatrzyła
na nas i stwierdziła, że musimy być
bardzo zmęczeni dzisiejszymi
zajęciami. (DK)

    Dzisiaj odbył się dzień bez
plecaka. Wszystkie klasy
przyniosły swoje książki i zeszyty w
totalne innej rzeczy niż zwykle.
Były różne pomysły. Jeden 
z uczniów nawet zapakował swoje
rzeczy do sedesu, a inna do sporej
gaśnicy. U nas najlepszy pomysł
miał Filip, ponieważ wziął swoje
książki i zeszyty do szkoły 
w ogromnym koszu wiklinowym.
Podobało mi się to, że prawie
każdy miał inny pomysł na ten
dzień (choć bardzo dużo osób
zabrało ze sobą walizki). Było
śmiesznie, ktoś nawet miał zdalnie
sterowany traktor z przyczepą, 
a na nim kilka zeszytów.(WO)

Teksty napisali: M.Gnaś,
D.Kopkiewicz, O.Kuczyńska,

W.Ostrowski, O.Stefaniak,
L.Tarasewicz 

.

.
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Na byłym wysypisku
wyrosną drzewa

Taneczne środy
dla wszystkich
     Dwoje uczniów z klasy V
(Oskar Tchórzewski oraz Tosia
Borowska) wpadło na pomysł
uatrakcyjnienia przerw między
lekcjami. 

     Wymyślili akcję „Taneczna
środa”.  Odbywa się ona 
w pierwszą i ostatnią środę 
na piętrze. Ktoś z V klasy przynosi
głośnik (najczęściej są to Tosia 
lub Oskar Szulik) i zaprasza
wszystkich do zabawy. Wśród
przebojów królują, przynajmniej 
na razie, „Makarena” 
i „Chocolate”.  
     Na razie nikogo do zabawy nie
trzeba namawiać, czasami wśród
tańczących pojawiają się nawet
nauczyciele.  Szkoda tylko, że
pomysł przyszedł do głowy tak
późno. Na pewno warto pomyśleć
o jego kontynuowaniu w przyszłym
roku.

L. Piotrowska, kl. V

Matura za dwa
lata, a egzamin
już zdany

Miło jest pisać o sukcesach
naszych byłych uczniów.
Jeden z nich, czyli Michał
Skoczylas, obecnie uczeń
klasy humanistycznej I
Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
został finalistą centralnego
etapu Olimpiady
Przedmiotowej. 

   Nosiła ona nazwę „Losy
żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1531-1683.
Od Obertyna do Wiednia”. 
Z sukcesem wiążą się bardzo
konkretne korzyści: uzyskany
tytuł zwalnia ucznia 
z egzaminu maturalnego 
z historii i gwarantuje mu wynik
na poziomie 100 %.
Gratulacje!

L. Piotrowska, kl. V

     Uczniowie naszej szkoły, 
a dokładniej klas 7. i 8.
posadzili z inicjatywy Burmistrza
Okonka, p. Andrzeja Jasiłka,
ponad 100 sadzonek drzewek. 

      Stało się to 13 maja. Efekty ich
pracy można zobaczyć na placu
przy ulicy Wiśniowej w Lotyniu, na
terenie byłego wysypiska śmieci.
Uczniowie pracowali pod opieką
swoich wychowawców, 
p. J. Kaluty, p. A. Kwiatkowskiej 
i p. Bożeny Solki – Kubiak.

L. Piotrowska, kl. V

.

.

Z  OSTATNIEJ  CHWILI

Ze względu na niepewną pogodę
sołectwo Lotyń postanowiło

przenieść imprezy związane 
z obchodami Dnia Dziecka
przenieść do szkolnej hali.

Początek o godz. 11. Turniej
piłkarski rozpocznie się, jak

planowano, o g. 9 na wiejskim
boisku. (red.)

.
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Teksty napisali: D.Kopkiewicz,
W.Ostrowski, L.Piotrowska,

O.Stefaniak. 
Nr złożony i opublik. 27 V 2022 
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