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LUTY 2018 

 

KARNAWAŁ 

 

,,W karnawale to są bale!”. Pod tym hasłem w Szkole Podstawowej w Karlinie odbył 

się 8.02.2018r.  bal karnawałowy dla uczniów z klas IV-VII.  Dzieci wystąpiły w niezwykle 

pomysłowych i zabawnych maskach. Niektórzy uczniowie przyszli w strojach przygotowanych 

przez rodziców. Na parkiecie pojawiły się księżniczki,  wróżki, aniołki,  i różne zwierzątka. 

Wiele śmiechu było podczas wspólnego śpiewania karaoke. W przerwach zabawę umilał słodki 

poczęstunek przygotowany przez rodziców. Tego dnia nie brakowało wielu emocji, radości, 

euforii.  Wspólna zabawa przy muzyce rozwija u naszych wychowanków  inwencję twórczą  

i pozwala bardziej zintegrować środowisko uczniowskie. Serdecznie dziękujemy rodzicom za 

zaangażowanie w organizację balu oraz przygotowanie ciekawych kostiumów dla dzieci. 

 

Opiekun SU I. Walasek 

 

 

WYCIECZKA DO BAGICZA 

 

Dnia 10 lutego dzięki zaangażowaniu Straży Leśnej 

uczniowie klas IVA i VB uczestniczyli w wycieczce do Bagicza. 

Celem wyjazdu było poznanie okolicznych pomników przyrody: 

dębu Bolesław i dębu Warcisław. Wycieczka zakończyła się 

wspólnym ogniskiem. 

 

Oliwia Patyk-Sadowska 
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ŻYWA LEKCJA HISTORII 

 

13 lutego 2018 uczniowie klasy 4a wzięli udział w żywej lekcji historii „Kim byli nasi 

przodkowie?”. Dzieci dowiedziały się kim byli Wikingowie, co to jest kolczuga, co można 

zrobić z rogów i wiele innych rzeczy. Pani Annie Janasik serdecznie dziękujemy ?? 

  

Oliwia Patyk-Sadowska 

  

 

 

 

 

ZDROWE ŻYWIENIE 

 

W ramach lekcji na temat zdrowego żywienia uczniowie klas 4a i 5b przygotowali 

pyszne, kolorowe kanapki i sałatki owocowe. Zajęcia sprzyjały integracji klasowej, a uczniowie 

poznali zasady zdrowego żywienia. 

Oliwia Patyk-Sadowska 
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PRZEGLĄD FORM ARTYSTYCZNYCH 

 

22 lutego 2018r. uczniowie klasy 7B Szkoły Podstawowej w Karlinie pod opieką pani 

Marty Tomczyk wzięli udział w etapie powiatowym II Wojewódzkiego Przeglądu Form 

Artystycznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji 

Psychoaktywnych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, który odbył się  

w CKiS w Białogarrdzie. 

Głównym celem konkursu jest przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych 

wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych, poprzez popularyzację treści 

profilaktycznych w tym zakresie z wykorzystaniem artystycznych form wyrazu tj.  inscenizacji, 

śpiewu, tańca.   

Siódmoklasistom udało się zdobyć 1. miejsce, a tym samym zakwalifikować do 

wojewódzkiego etapu tegoż przeglądu, który odbędzie się w Szczecinie w dn. 20-21 marca 

2018r. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych artystycznych sukcesów. 

 

Marta Tomczyk 

  

  



str. 37 

„PRÓBNE ZDJĘCIA” NA PRZERWIE 

 

Przerwa w szkole to ulubiony czas uczniów. Jak tylko koło fotograficzno-komputerowe 

otrzymało w ramach projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA” nowy aparat fotograficzny 

NIKON, postanowiliśmy go wypróbować na przerwie międzylekcyjnej. Przerwa to czas na 

odpoczynek, posiłek i zabawę. Jak widać na zdjęciach młodsi uczniowie uwielbiają 

przesiadywać podczas przerwy w klasach - bawić się i mazać po tablicy. Inni rysują, plotkują  

i bawią się w pobliżu swoich klas. Ale cóż to? Pluszaki w szkole? Może jesteśmy  

w przedszkolu? Nie! To klasy młodsze obchodzą dziś „Dzień Pluszowego Misia”! Nie wszyscy 

jednak się bawią. Poruszając się korytarzem spotykamy uczniów, którzy powtarzają lekcje, 

 a dyżurni pracują  roznosząc dla swoich klas smaczne jogurty. Ostatnie odwiedzone miejsce 

to świetlica szkolna. Tutaj też dość tłoczno, ale o wiele spokojniej niż na korytarzu.  

No i koniec przerwy, czas ustawić się pod klasą na kolejną lekcję. 

Lidia Piłkowska 

 

 

 

 

 

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO  

TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 

 

Dnia 28 lutego odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” . Uczeń klasy VI „A” Igor Steć zajął II miejsce 

i zakwalifikował się do eliminacji powiatowych. 

Jarosław Rosowski 

 

 


