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LUTY 2015 

 

DZIEŃ BAMBOSZA  

 

6.02.15r. Obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bambosza. Uczniowie wraz 

z nauczycielami chodzili po szkole w kapciuszkach by poczuć się jak w domu, gdyż nasza 

szkoła jest naszym „drugim domem”. 

Samorząd Uczniowski 

 

 

APEL SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ  

 

6 lutego 2015 roku odbył się apel społeczności szkolnej. Celem tego spotkania, które 

odbyło się na sali gimnastycznej było podsumowanie pierwszego semestru. Pani dyrektor 

podziękowała uczniom za wysiłki włożone w naukę. Złożyła gratulacje uczniom klas IV i V 

za stuprocentową frekwencję, za wyniki w nauce i zachowanie wzorowe. Został również 

rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy zeszyt ucznia „Nie jak kura pazurem tylko uczeń 

stylowym piórem!”. Klasa IV „B” i V „B” zostały nagrodzone dyplomem za udział w zbiórce 

karmy dla zwierząt. Pani dyrektor dla najlepszych uczniów zorganizowała niespodziankę – 

wyjazd na lodowisko do Koszalina. Gospodarz klasy V „A” przekazał puchar gospodarzowi 

klasy IV „C” za najlepszą średnią w szkole. Konkurencja była wielka. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia. 
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WALENTYNKI  

 

13 lutego 2015 roku pierwszaki z klasy I C gościły w swojej klasie Babcie i Dziadków 

na Walentynkowym spotkaniu. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który bardzo 

podobał się zaproszonym gościom. Ponieważ w tym dniu był Tłusty Czwartek, to wszyscy mali 

i duzi, zajadali się przepysznymi pączkami i faworkami. 
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WALENTYNKI  

 

Walentynki w naszej szkole to czas obdarowywania swojej sympatii kartką 

walentynkową. By wprowadzić całą społeczność szkolną w ten niezapomniany nastrój 

uczniowie wraz z wychowawcami udekorowali szkolne korytarze łańcuchami serc. W tym dniu 

poprzez pocztę walentynkową każdy uczeń otrzymał walentynkę od swojego skrytego 

przyjaciela. 

Samorząd Uczniowski 

 

  

 

 
REALIZACJA PROJEKTU „PLANETA ENERGIA”  

 

W roku szkolnym 2014/2015 klasa II B przystąpiła do projektu „Planeta energia„ 

którego celem było wyjaśnienie dlaczego powinniśmy oszczędzać energię. 17.02.2015r. 

zakończyliśmy projekt. Materiały zostały przesłane na konkurs. Jest o co powalczyć: 
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10 Nagród Głównych – dwudniowe wizyty edukacyjnego miasteczka „Planeta Energii” 

w miejscowości zwycięskiej Klasy – w najbliżej zlokalizowanej miejscowości z odpowiednią 

infrastrukturą) oraz zabawka edukacyjna i książeczka edukacyjna dla każdego ucznia 

ze zwycięskich Klas, a także pomoc miejscowościach zwycięskich Klas (jeżeli nie pozwala 

na to infrastruktura w naukowa i certyfikat edukacyjny dla nauczycieli zwycięskich Klas. 

50 Wyróżnień – zabawka edukacyjna dla każdego ucznia z wyróżnionych Klas wraz 

z płytą CD zawierającą film edukacyjny o elektrowni wodnej oraz książeczką edukacyjną, 

a także certyfikat edukacyjny dla nauczycieli wyróżnionych Klas. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 13.03.2015 r. 

Tak wyglądała nasza praca. 

Lekcja „Od łuczywa do żarówki”. 

 

 

Jak to się dzieje, że żarówka świeci? Jak to się dzieje, że żarówka świeci? 

  

  

Czy można żyć bez elektryczności? 

 

Wykonaliśmy plakaty 
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Przygotowaliśmy przedstawienie oraz rozwiesiliśmy apel 

 

Renata Lempa 

 

 

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ  

 

 „Braterstwo ludzi jest podstawą wszystkich ideałów” 

                                                           sir Robert Baden-Powell 

  

W dniach 20-22.02.2015 r. w Szkole Podstawowej w Karlinie odbył się zlot drużyn 

harcerskich z dwóch organizacji: ZHP i ZHR. Pomysłodawcami zlotu organizowanego 

w ramach Dni Myśli Braterskiej byli nasi harcerze z 1 Karlińskiej Drużyny Harcerskiej 

im. Zdzisława Badochy pseudonim Żelazny. Dzień Myśli Braterskiej jest ogólnoświatowym 

świętem organizowanym w dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella 

i jego żony Olave Baden-Powell. Idea tego dnia zrodziła się za oceanem, w Stanach 

Zjednoczonych podczas 4 Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926r. 

Dzień Myśli Braterskiej ma uświadamiać skautom i harcerzom na cały świecie, że pomimo 

różnic kulturowych, koloru skóry, języka i pochodzenia wszyscy jesteśmy braćmi. Z upływem 

czasu do obchodów DMB dołączyli się skauci i inne organizacje harcerskie istniejące na całym 

świecie.  
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W tym dniu harcerze i harcerki składają sobie życzenia, organizują wspólne gry terenowe, 

spotykają przy ognisku. Dzięki współpracy i uprzejmości władz samorządowych oraz  

dyrekcji obydwu szkół, nasi harcerze z 1 KDH, gościli harcerzy i harcerki ZHP z ziemi 

złotowskiej (Okonek, Zakrzewo, Jastrowie, Krajenka, Złotów) oraz harcerzy ZHR z Połczyna 

Zdroju. W zlocie uczestniczyło razem 50 harcerzy i harcerek. Po raz pierwszy taki zlot został 

zorganizowany przez naszych harcerzy w naszym mieście. Hasłem zlotu były słowa założyciela 

skautingu sir Roberta Baden-Powella: „Braterstwo ludzi jest podstawą wszystkich ideałów”. 

Wspólny czas spędzano na rozmowach, zabawie, śpiewie, rozgrywkach sportowych na Hali 

Miejskiej. W sobotę wieczorem podczas „świeczkowiska” gawędę opowiedział Pan Zbigniew 

Pawlik (dyrektor Zespołu Szkół). Całość zakończyła Msza Święta przygotowana przez oba 

środowiska harcerskie w naszym kościele parafialnym. Po zakończonej Eucharystii w budynku 

szkolnym DMB zakończył uroczysty apel . 
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WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA – 3 EDYCJA  

 

W listopadzie 2014r. nasza szkoła zgłosiła swój udział w światowym projekcie 

edukacyjnym UNICEF – Wszystkie Kolory Świata. Koordynatorem projektu była  

p. M. Peplińska. W ramach akcji należało przygotowywać charytatywne, szmaciane laleczki 

– symbol pomocy, jakiej uczniowie naszej szkoły udzielają swoim rówieśnikom mieszkającym 

w Sudanie Południowym. Do akcji przyłączyli się również rodzice – wycinali w materiale 

szablony lalek, zszyte części wypychali watą, gąbką, szyli wymyślne ubranka. Całości 

dopełniały przepiękne ozdoby garderoby charakterystyczne dla kraju, z którego „pochodziła” 

laleczka. Uczniowie emocjonalnie zaangażowani w cały proces nadawali imiona laleczkom, 

robili zdjęcia lub rysowali je. Patrząc na lalki miało się wrażenie, że jedna jest piękniejsza 

od drugiej. 

Ponadto w klasach edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzono z udziałem rodziców 

cykl zajęć tematycznie związanych z akcją: „Przyjaciel z daleka” i „Podróż przez kontynenty”. 

Na lekcjach uczniowie   zapoznawali się z różnymi kulturami, zastanawiali się jak wygląda 

życie ich rówieśników w innych krajach, jak wyglądają dzieci z Afryki, Azji, Ameryki 

Południowej i Północnej, Antarktydy, czy różnią się od nas, jaki mają kolor skóry, jakimi 

językami mówią, jak się ubierają? Uczniowie tworzyli portrety przyjaciół z dalekich 

stron(galeria portretów znajduje się na korytarzu szkolnym), szyli laleczki, zakładali albumy. 

Uszyte laleczki członkowie Szkolnego Samorządu Uczniowskiego prezentowali i sprzedawali 

podczas przerw lekcyjnych. Minimalna kwota darowizny wynosiła 10 zł. Kwota ta umożliwi 

zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym 

samym pozwoli na uratowanie mu życia. Większość laleczek (ok. 60) została sprzedana 

w ciągu niespełna dwóch dni. Kupowali je nie tylko uczniowie, rodzice, nauczyciele, ale też 

mieszkańcy Karlina. Okazało się, że laleczki UNICEF stały się wspaniałymi przytulankami dla 

naszych podopiecznych, a co dla niektórych rodziców inspiracją do szycia kolejnych. Pozostałe 

siedem laleczek zlicytowano na aukcji 20 lutego 2015r. podczas szkolnej imprezy pt. „Dzień 

Wszystkich Kolorów Świata”. W tym dniu zaproszeni na uroczystość goście: Burmistrz-  

i w-ce Burmistrz Karlina – p. W. Miśko i p. P. Woś, przewodnicząca Rady Miejskiej – p. B. 

Klepuszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie- p. M. Pałka, przewodnicząca Rady 

Rodziców – p. M. Kuzmierska, Prezes Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych 

i Rekreacyjnych – p. E. Filipowicz, rodzice, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 

i przedszkolaki mogli obejrzeć przedstawienie „Podróż przez kontynenty”. 
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Uczniowie klas Ic, Id, IIa, IIc, IIIa, IIIb i IIIc pod kierunkiem p. M. Peplińskiej 

ubrani w stroje charakterystyczne dla danego kontynentu, kraju zapoznawali publiczność 

ze swoją kulturą i obyczajami. Wiersze przeplatano grą na instrumentach: fletach, saksofonach, 

klarnetach i bębnach, tańcami: Krakowiakiem i tańcem afrykańskim oraz śpiewem. Warto tutaj 

podkreślić, iż oprawę muzyczną zapewniły szkolne koła muzyczne pod kierunkiem p. E. 

Korzeniowskiej i p. D. Wojciechowskiego. Swój udział w przedstawieniu zaproponowali 

również uczniowie klas: VIa i VIc, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Karlinie 

oraz p. Mosicka – mama jednego z uczniów klasy IIb. W czasie przedstawienia uczniowie-

artyści zatrzymywali się na stacjach-kontynentach, aby podczas przerw w podróży zaproszeni 

goście mogli zaopiekować się wybraną przez siebie laleczką w zamian za przekazanie 

darowizny. Najwyższą cenę, jaką uzyskaliśmy za laleczkę wynosiła 300zł. Taką cenę 

oraz pozostałe możemy zawdzięczać wyśmienitemu, nie pozbawionego humoru 

przeprowadzeniu przez p. N. Rudzis aukcji. Zaś ofiarodawczyni 300 zł serdecznie dziękujemy. 

ZEBRALIŚMY 2091 ZŁ. 

  

WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ W PROJEKCIE ZA ZAANGAŻOWANIE, 

OGROMNĄ PRACĘ I POMYSŁOWOŚĆ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. 

 

W ramach akcji przystąpimy również do konkursu  na projekt najbardziej oryginalnej 

laleczki. Konkurs będzie się odbywał na oficjalnym fanpagu akcji na portalu 

społecznościowym Facebook.  

M. Peplińska 
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PROGRAMY SPORTOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  

 

,,Multisport” – jest skierowany do uczniów klas IV-VI poprzez organizację zajęć 

pozalekcyjnych. W szkole zostały utworzone dwie grupy (chłopców i dziewcząt) po 20 osób. 

Zajęcia prowadzone były w ramach projektu od czerwca do grudnia 2014r., obecnie są 

kontynuowane w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego w Karlinie.  

 

 

. 
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„Umiem pływać”  

I etap (wrzesień – listopad 2014) był skierowany do uczniów klas III, uczestniczyło w nim 90 

uczniów. 

II etap (styczeń – czerwiec 2015) jest skierowany do uczniów klas I-III i obejmie także 90 

uczniów. 

Udział w przedstawionych programach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Gminy Karlino, 

Ministerstwa Sportu oraz TKKF „Gryf” w Białogardzie. 

 

  

 

 

,,Mały Mistrz”- skierowany jest do uczniów klas I, a jego ideą jest propagowanie 

aktywnej postawy i zdrowego stylu życia. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu 

zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. 

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, 

za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 

wychowania fizycznego przy współpracy wychowawców klas I. Szkoła została wyposażona 

w dodatkowy sprzęt sportowy. 

 

 

OLIMPIADA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KARLINIE  

 

26 lutego 2015r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Karlinie odbyła się Olimpiada 

Sportowa Szkół Podstawowych. Ideą zawodów było rozwijanie sprawności ruchowej dzieci 

oraz integrowanie młodzieży z poszczególnych placówek. 

W olimpiadzie wzięli udział przedstawiciele Szkół Podstawowych z Karścina, 

Daszewa, Karwina i Karlina.  
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Uczniowie zmagali się w konkursach sportowych takich jak bieg z ringo, przekładanie szarfy, 

rzut woreczkiem do celu oraz turnieju wiedzowym o tematyce przyrodniczej. 

Celem olimpiady było : 

 Realizacja kampanii edukacyjnej realizowanej w ramach projektu dofinansowanego 

z PROW WZ pn. „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” – od wspólnej 

identyfikacji osobliwości flory i fauny do oznakowania celem kształtowania świadomości 

ekologicznej i społecznej w zakresie ochrony przyrody i rozwoju turystyki 

 stworzenie odpowiedniego klimatu poprzez olimpiadę dla upowszechnienia kultury 

fizycznej, 

 uatrakcyjnienie i podniesienie rangi lekcji kultury fizycznej i zajęć pozalekcyjnych 

w szkole, 

 popularyzacja gier i zabaw, 

 umożliwienie poprzez gry i zabawy pełnego zaangażowania się zespołu we 

współzawodnictwie sportowym, 

 rozwijanie poczucia bezinteresownej życzliwości i szacunku wobec koleżanek i kolegów, 

 przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy, 

 przestrzeganie reguł, przepisów gier i zabaw, 

 wdrażanie do kulturalnego zachowania się uczestników podczas kibicowania, 

 sprawdzenie wiedzy uczniów o tematyce przyrodniczej. 

 Realizacja kampanii edukacyjnej realizowanej w ramach projektu dofinansowanego 

z PROW WZ pn. „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” – od wspólnej 

identyfikacji osobliwości flory i fauny do oznakowania celem kształtowania świadomości 

ekologicznej i społecznej w zakresie ochrony przyrody i rozwoju turystyki 

Z przewagą 5 punktów zwycięzcami rozgrywek zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

z Daszewa. Na zakończenie zmagań sportowo-wiedzowych wszystkim dzieciom wręczono 

słodki podarunek. 

Impreza została zrealizowana w ramach projektu pn. „CUDZE CHWALICIE, SWEGO 

NIE ZNACIE” – od wspólnej identyfikacji osobliwości flory i fauny do oznakowania celem 

kształtowania świadomości ekologicznej i społecznej w zakresie ochrony przyrody i rozwoju 

turystyki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
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Zdjęcia zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie. 

 

 


