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MARZEC 2015 

 

PRZYGODY GRYFUSIA NA DRODZE  

 

W roku szkolnym 2014/2015 klasy pierwsze realizowały w pierwszym półroczu tematy 

związane z bezpieczeństwem w drodze do i ze szkoły. Odbyło się w każdej grupie pierwszaków 

spotkanie z panem Jackiem Chodaniem. Policjant opowiadał o przygodach Gryfusia na drodze. 

Wszystkie klasy wzięły udział w programie „BEZPIECZNY PUCHATEK” i pisały 

komputerowy Ogólnopolski Test o Bezpieczeństwie. Każdy mógł od razu sprawdzić swój 

wynik. Wszyscy uczniowie zaliczyli test bezbłędnie. Pomogła w tym wcześniej realizowana 

książeczka, którą otrzymały dzieci na zajęciach z policjantem, który uświadamiał ich jak 

bezpiecznie spędzać wolny czas , jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i ze szkoły, jak postępować 

w kontaktach z nieznajomymi. 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  

 

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem…. 

 

Czas rekolekcji jest dla nas wyjątkowym doświadczeniem. W zupełnie innej atmosferze 

spędziliśmy wspólny czas. Modlitwa, uśmiech, radość, taniec były dla nas wyjątkowym 

doświadczeniem. Przez trzy dni spotykaliśmy się z Bogiem. Towarzyszyła nam owca Lu. 

Opowiadała nam o wielkiej miłości Boga do ludzi. 

W pierwszym dniu (02-03-2015 r.) uczyliśmy się pieśni. W rytm muzyki 

i dynamicznego ruchu wyrażaliśmy swoją miłość do Boga. Przeszliśmy przez ogromne serce, 

które było symbolem tej nieskończonej miłości. W drugim dniu Pan, który jest pasterzem 

uświadamiał nam, że kocha wszystkie swoje owce. Trzeciego dnia dowiedzieliśmy się jak 

wielka jest moc przyjaźni. Sama osoba nie jest tak silna jak w grupie przyjaciół. Razem 

możemy więcej. Z uśmiechem i pieśnią na ustach przekonaliśmy się, że Bóg kocha i Ciebie 

i mnie… 

Społeczność Uczniowska i nauczyciele dziękują za naukę rekolekcyjną. 

Agnieszka Suchecka 
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AKADEMIA CZYSTYCH RĄK CAREX 

 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie przystąpili 

do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex. Głównym celem 

zajęć było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia, a także 

wyrobienie w nich prawidłowych nawyków związanych z higieną rąk. W klasie I d została 

przeprowadzona wśród uczniów akcja pilotażowa promująca podstawowe zasady higieny rąk. 

Uczniowie uzyskali wiedzę na temat zagrożeń wynikających z braku podstawowych nawyków 

higienicznych. Podczas zajęć uczyliśmy się jak myć prawidłowo ręce. Na korytarzach 

szkolnych rozwiesiliśmy plakaty na temat prawidłowego mycia rąk oraz informacje na temat 

prowadzonej akcji w szkole. Wszyscy uczniowie klas I-III wykonali plakaty na temat ,, Gdzie 

były i co robiły Twoje ręce”. W ramach podsumowania projektu uczniowie klasy Id 

zaprezentowali w klasach I-III krótkie scenki o czystości. Koordynatorem akcji była Pani 

Natalia Rudzis.  

Natalia Rudzis 
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KONKURS NA LALECZKĘ UNICEF  

 

 
 

DZIEŃ OSADNIKA  

 

12 marca br. z okazji Dnia Osadnika, reprezentacja uczennic klas VI spotkała się 

z mieszkańcami Karlina, którzy przybyli do naszej miejscowości po zakończeniu II wojny 

światowej. Uczennice przeprowadziły wywiad z panią Gruchot, której mąż był jednym 

z pierwszych osadników naszego miasta. Wywiadu udzieliła również p. Lech, która do Karlina 

przyjechała w 1947 r. Wspomnienia mieszkańców naszej miejscowości przybliżyły 

uczennicom historię ich „małej ojczyzny”. 

Iwona Walasek 

 

DZIEŃ OSADNIKA  

 

Dnia 20 marca 2015 r. w sali KOK odbyło się podsumowanie rodzinnych konkursów 

z okazji Dnia Osadnika. Na konkurs ten składały się konkurs „Dzień Osadnika w wierszu 

i piosence” oraz konkurs na album pn. „Od osadnika do smyka”. W konkursie brały udział 

dzieci z klas I-III z Karlina, Karwina, Karścina i Daszewa. Podczas tego dnia wszystkie dzieci 

wraz rodzicami i nauczycielami prezentowały swoją twórczość pisarską, a z albumów 

utworzona była specjalna wystawa. Zaprezentowano też trzy piosenki napisane przez uczniów 

z Karścina, Karlina i Karwina.  

Od 10 do 16 marca br. na Facebooku –  

Wszystkie Kolory Świata będzie trwał konkurs  

na laleczkę Unicef.  

Prosimy o głosowanie na naszą laleczkę.  

Wygraną jest koncert Majki Jeżowskiej. 

Naszą laleczkę można znaleźć pod adresem: 

 

 

https://apps.facebook.com/unicef-kolory-swiata/galeria.powieksz?lalka=136 

 

Marzena Peplińska  

https://apps.facebook.com/unicef-kolory-swiata/galeria.powieksz?lalka=136
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W spotkaniu uczestniczył burmistrz Karlina W. Miśko i jego zastępca P. Woś, którzy wraz  

z p. dyrektor B. Pawlik wręczali nagrody. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone za swoje prace, 

mimo że niektóre nie spełniały warunków konkursu. Spotkanie w Karlińskim Ośrodku Kultury 

zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Wszystkim uczestnikom i ich rodzinom dziękujemy 

za udział w konkursach.  

Lidia Piłkowska 

 

 

CZTERY ŻYWIOŁY  

 

20 marca 2015r. inaczej niż zwykle powitaliśmy wiosnę. Cała zbiorowość szkolna 

zebrała się na boisku . Po krótkim omówieniu hasła „Cztery żywioły” i zaśpiewaniu piosenki 

w kolorowym korowodzie wyruszyliśmy ulicami miasta. Po dotarciu do Urzędu Miasta 

i Gminy dzieci wręczyły panu Burmistrzowi prezent symbolizujący moc 4 żywiołów: Ognia, 

Wody, Powietrza i Ziemi. Było to podziękowanie za trud włożony w pracę na rzecz placówki. 

Marsz został zorganizowany przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej Renatę Lempa 

oraz nauczycielkę historii Iwonę Walasek. 

Renata Lempa 
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WYJAZD NA KONCERT MAJKI JEŻOWSKIEJ  

 

Dnia 24 marca 2015 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli z wychowawcami 

w wspaniałym koncercie Majki Jeżowskiej. W Hali Liceum Ogólnokształcącego 

w Białogardzie wysłuchali przebojów z repertuaru artystki między innymi: ,,RYTM 

I MELODIA”, ,,WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”, ,, A JA WOLĘ MOJĄ MAMĘ”. 

W trakcie koncertu uczniowie mogli wziąć udział w wielu atrakcyjnych konkursach. Nasza 

szkoła popisała się jedną z najlepszych choreografii do wybranego utworu Majki Jeżowskiej. 

W nagrodę otrzymaliśmy płytę z przebojami piosenkarki.  

Natalia Rudzis 

  

  

 

 

FESTIWAL NAUKOWY  

 

W dniach 25 i 31.03.2015r. w Szkole Podstawowej w Karlinie odbył się festiwal 

eksperymentów i doświadczeń pod nazwą „Mały naukowiec to ja. Ty też możesz nim 

zostać„. Głównym celem festiwalu było zainteresowanie uczniów klas młodszych chemią 

i fizyką , które prowadza do zgłębienia tajemnic przyrody.  
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Może wydawać się , że propozycja takich zajęć dla klas młodszych w szkole podstawowej 

to przesada. To nic bardziej mylnego. Dzieci uczestniczące w zajęciach „Cztery żywioły” są 

tego przykładem. To dzięki nim mógł odbić się pokaz doświadczeń w naszej szkole.    

„Twórcze działanie – pisze Jerzy Kujawiński – jest równocześnie najlepszym i niekiedy 

jedynym sposobem zaspokajania coraz to nowych potrzeb człowieka . Dlatego od przedszkola 

i klas początkowych szkoły trzeba wdrażać wychowanków do chętnego i odważnego 

podejmowania problemów , które wzbudzając twórczą lub badawczą postawę pozawalają im 

osiągnąć coś dla siebie nowego i zarazem pożytecznego”. 

Podczas festiwalu uczniowie przedstawili eksperymenty dotyczące: wody – Kiedy jajko 

pływa?, Pływająca igła; powietrza- ciśnienie atmosferyczne, rozszerzanie się powietrza; ognia 

– Kiedy ogień się pali ?, gaśnica. Najciekawsze jednak doświadczenie dotyczyło erupcji 

wulkanu.  

Koordynatorem projektu była nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Renata Lempa, 

która prowadzi w szkole zajęcia wg własnego programu „Cztery żywioły”. 

Renata Lempa 
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WYNIKI ZE SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  

„MAZUREK DĄBROWSKIEGO – HYMNEM WSZYSTKICH POLAKÓW”  

 

26 marca br odbył się Szkolny Konkurs Historyczny 

„Mazurek Dąbrowskiego – hymnem wszystkich 

Polaków”. 

 

1. Konkurs wiedzy „Mazurek Dąbrowskiego –  

    hymnem wszystkich Polaków” 

W konkursie wzięło udział 14 uczniów. 

I miejsce: Przemysław Myk (klasa VI „A”) 

II miejsce: Kornelia Zielińska (klasa VI „A”), Julia 

Iskrzycka (klasa VI „C”) 

III miejsce: Julia Wieczerzyńska (klasa IV „A”) 

 

2. Konkurs plastyczny „Album o Józefie Wybickim” 

W konkursie wzięło udział 9 uczniów. 

I miejsce: Julia Wieczerzyńska (klasa IV „A”) 

II miejsce: Igor Żebrowski (klasa IV „B”) 

III miejsce: Martyna Kurjata (klasa V „B”) 

 Iwona Walasek 
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WYCIECZKA DO MUZEUM W KOSZALINIE  

 

26 marca 2015r. klasy IIIc i IIa były na wycieczce w Skansenie Kultury Jamneńskiej 

przy Muzeum w Koszalinie. Celem było rozbudzenie zainteresowań uczniów przeszłością, 

zabytkami oraz muzeum jako instytucją chroniącą i przybliżającą przeszłość. Uczniowie 

zwiedzili Dział Etnografii – zabytki kultury jamneńskiej i pomorskiej, która ukazuje dzieje 

osadnictwa, zabytki kultury materialnej i duchowej społeczeństw zamieszkujących Pomorze 

od epoki kamienia po średniowiecze. Uczniowie dowiedzieli się, że od 1983 roku w posiadaniu 

muzeum jest zabytkowa szachulcowa zagroda rybacka z 1869 roku, która została przeniesiona 

ze wsi Dąbki, a od maja 2001 roku można w niej oglądać wystawę pt. „Wyspa kulturowa. Wieś 

Jamno pod Koszalinem” w całości poświęconą kulturze jamneńskiej. Najważniejszą częścią 

ekspozycji okazała się zagroda rybacka – chata, w której zgromadzono pochodzące z przełomu 

wieków XIX i XX eksponaty z Jamna oraz sąsiedniej wsi Łabusz. Uczniowie poznali 

wyposażenie chaty, które zostało wzbogacone przedmiotami pochodzącymi z pomorskich wsi. 

W trzeciej części muzeum, w dawnym budynku gospodarczym z XIX wieku, również 

pochodzącym z Dąbek, uczniowie oglądali ekspozycję warsztatu szewskiego i kuźnię 

pomorską. Wszystkie maszyny pochodzą z początku XX wieku są nadal sprawne! W nowo 

wyremontowanych pomieszczeniach kamienicy Gellerta w Pałacu Młynarza uczniowie 

oglądali stałą wystawę sztuki dawnej o charakterze wnętrz stylowych z epoki baroku, empiru, 

biedermeieru, II połowy XIX wieku i secesji – „Sztuka dawna i rzemiosło od baroku 

do secesji”. Uczniowie oglądali też wystawę w 100. rocznicę I wojny światowej, na której 

zaprezentowane zostały mundury – od kolorowych, pokojowych uniformów sprzed wybuchu 

I wojny światowej, poprzez ubiór żołnierski w barwach ochronnych, po khaki (mundury 

angielskie i rosyjskie), a także jeden z typów rynsztunku szturmowego, charakterystycznego 

dla wojny pozycyjnej na zachodzie Europy w latach 1916-1917. Ponadto pokazano nam broń, 

odznaczenia i odznaki. Były też pamiątki osobiste po uczestnikach wojny: zdjęcia, książeczki 

wojskowe, korespondencja z frontu, w tym duża kolekcja pocztówek ozdobionych wojennymi 

motywami. Uzupełnieniem ekspozycji były ówczesne gazety oraz pierwsze wydawnictwa 

obrazujące przebieg działań wojennych i dolę zwykłych żołnierzy. Mamy nadzieję, że ta 

wycieczka będzie zachętą do poznania dziejów naszego regionu. 

B. Hałasa i D. Bulik 
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WYNIKI KONKURSU „NA NAJWIĘKSZĄ PALMĘ”  

 

W Niedzielę Palmową, 29 marca 2015 r. w kościele parafialnym w Karlinie miał 

miejsce finał szkolnego konkursu „Na największą palmę”. 

Celem konkursu było włączenie uczniów w aktywne i owocne uczestnictwo w liturgii 

Kościoła, pielęgnowanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową oraz rozwijanie twórczych 

zdolności uczniów. 

I miejsce zdobyły: Zuzanna Potomska (klasa II „A”) i Maria Potomska (klasa III „C”) 

II miejsce zajęła klasa I „D” 

III miejsce zdobyła klasa I „C”. 

Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez 

Ks. Proboszcza Andrzeja Korpusika.  

Na najbliższym apelu szkolnym uczestnikom konkursu wręczone zostaną dyplomy. 

Halina Walicka 

 

 


