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MARZEC 2016 

 

SŁODKO I KOLOROWA – „KARMELOWO” 

 

Pierwszy dzień marca był bardzo cukierkowy dla klasy II „C”. Uczniowie tego dnia 

odwiedzili w Kołobrzegu manufakturę słodyczy „Karmelowo”, która zajmuje się ręcznym 

wytwarzaniem lizaków i cukierków z karmelu. Uczniowie uczestniczyli w pokazie tworzenia 

lizaków. Krok po kroku panie pokazały, w jaki sposób powstają ich ulubione słodycze. Każde 

dziecko miało możliwość samodzielnie wykonać własnego lizaka. Wszystkim uczniom bardzo 

się podobały warsztaty w Karmelowie.  

Ewa Dąbrowska 
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WARSZTATY PLASTYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

 

Grupa przedszkolna p. M. Rojewskiej uczestniczyła 2 marca 2016 r. w zajęciach 

integracyjnych w klasie II „C”. Uczniowie przygotowali przedszkolakom karty pracy. Stemple 

z ziemniaka zamieniły się w kolonie pingwinów na Antarktydzie. Drugoklasiści wspólnie  

z młodszymi kolegami wykonali obrazki: przyklejali elementy z wycinanek i bibuły. Wystawa 

prac prezentowała się okazale.  

Ewa Dąbrowska 
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„PANGEA” – MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY 

 

W czwartek 3.03.2016 r. w naszej szkole odbył się 

pierwszy etap konkursu matematycznego „Pangea”. Celem 

konkursu było propagowanie matematyki wśród młodzieży 

oraz zwiększenie motywacji uczniów nauką. Z naszej szkoły, 

z klas 4-6, w konkursie wzięło udział 23 uczniów.  

Z niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie wyników.  

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. 

Wojciech Walczykowski 

 

 

 

 

 

KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY” 

 

W czwartek 17.03.2016 r. w naszej szkole 

odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur 

Matematyczny”. Celem konkursu było propagowanie 

kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Na rozwiązanie testu przeznaczone było 75 minut. 

Konkurs przeprowadzany był w sześciu kategoriach, 

z czego trzy dotyczyły szkoły podstawowej: 

„Żaczek” – klasy 2, „Maluch” – klasy 3 i 4 oraz 

„Beniamin” – klasy 5 i 6; 

Z naszej szkoły, z klas 2-6, w konkursie wzięło udział 

90 uczniów: z klas 2 – 33 uczniów, klas 3 – 19 

uczniów, klas 4 – 15 uczniów, klas 5 – 11 uczniów, klas 6 – 12 uczniów. 

Z niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie wyników. Wszystkim uczestnikom życzymy 

powodzenia. 

Wojciech Walczykowski 
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WIELKANOCNE WARSZTATY KLASY III „B” 

 

18 marca 2016r. w naszej klasie IIIb odbyły się warsztaty wielkanocne. Wspólnie 

z rodzicami i Panem Dariuszem Wojciechowskim dzieci malowały pisanki metodą batikową. 

Jajko malowane woskiem może mieć dwa, a nawet 3 kolory. Taki efekt uzyskuje się, stopniowo 

nanosząc część woskowego wzoru, następnie nurzając jajko do farby, np. niebieskiej, dalej 

następuje malowanie kolejnego wzoru woskiem, znów „kąpiel” jajka w kolejnym kolorze, 

np. czerwonym i ostatecznie uzyskujemy niespodziewany efekt - po usunięciu wosku jajko ma 

fioletowe tło z wyraźnie odbitymi białymi i niebieskimi wzorkami. Uczniowie byli bardzo 

zadowoleni . Pisanki były przepięknie ozdobione. Najładniejszą pisankę wykonał Pan Darek, 

który stwierdził iż  pierwszy raz tak ozdabiał jajka. 

Renata Lempa 

  

 

 

KONKURS Z OKAZJI DNIA OSADNIKA ROZSTRZYGNIĘTY,  

NAGRODY ODEBRANE 

 

W dniu 20.03.2016r. w Karlińskim Ośrodku Kultury zostały uroczyście wręczone 

dyplomy i upominki dla uczniów, którzy zostali wyróżnieni w konkursie ,,Dzień Osadnika”. 

Szkoła Podstawowa w Karlinie przygotowała trzy konkursy; Fotografia rodzinna, Drzewo 

genealogiczne Osadnika lub Absolwenta oraz Zgadnij-co to jest, gdzie to jest? Konkursy 

cieszyły się dużym zainteresowaniem, a z roku na rok zwiększa się liczba uczestników. 

Dziękujemy uczniom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu pięknych prac. 

Organizatorzy: Elżbieta Korzeniowska, Lidia Piłkowska i Iwona Walasek 
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW W KONKURSIE  

NA NAJWIĘKSZĄ-NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ 

 

W marcu 2016 r. w Szkole Podstawowej w Karlinie przeprowadzony został konkurs na 

największą/najładniejszą palmę. Celem konkursu było pielęgnowanie tradycji związanych  

z Niedzielą Palmową i rozwijanie zdolności uczniów.  
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Konkurs odbył się w kategoriach: 

- klasy I-III, 

- klasy IV-VI i powyżej,  

w formie klasowej i indywidualnej. 

Laureaci konkursu: 

NAJWYŻSZA PALMA KLASOWA: 

I miejsce: klasa I „B” 

II miejsce: klasa II „C” 

III miejsce: klasa II „D” 

 

NAJŁADNIEJSZA PALMA KLASOWA: 

I miejsce: klasa II „C” 

II miejsce: klasa I „A” 

III miejsce: klasa II „D” i Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Niepubliczny 

Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy. 

 

NAJWYŻSZA/NAJŁADNIEJSZA PALMA INDYWIDUALNA: 

I miejsce: Marcin Majchrzak – klasa III „A” 

II miejsce: Mateusz Nowicki i Wiktoria Dzinkowska – klasa II „B” 

III miejsce: Adrianna Skalmowska – klasa II „A” Gimnazjum i Maja Skalmowska  

– klasa III „A”. 

WYRÓŻNIENIA: 

Julia Socka (klasa I „A”), Dominik Jasiński (klasa I „D”), Aleksandra Krupieńko (klasa II „A”), 

Kacper Orlik (klasa II „B”), Radosław Kołodziej (klasa III „A”), Mikołaj Graczyk  

(klasa IV „A”), Mattia Iskierski (klasa IV „A”), Mikołaj Tarnionek (klasa IV „A”), Julia Głąb 

(klasa IV „C”). 

W/w uczniowie i klasy zostali nagrodzeni słodyczami ufundowanymi przez Ks. Proboszcza 

Andrzeja Korpusika. Dyplomy zostaną rozdane na najbliższym apelu szkolnym. 

Halina Walicka 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

 

W dniach 21.03.2106 r. – 23.03.2016 r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje 

wielkopostne, które prowadził ks. Rafał Stasiejko. 

 Tematyka rekolekcji nawiązywała do ogłoszonego przez papieża Franciszka, 

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, w którego centrum znajduje się nieskończona 

dobroć Boga. Punktem wyjścia naszych wielkopostnych rozważań była przypowieść o synu 

marnotrawnym, w której istota miłosierdzia Bożego jest wyraźnie wypowiedziana. 

Rekolekcjonista zachęcał, aby każdy uczeń naśladował Boga tak, aby przekonywać ludzi o Jego 

dobroci. 

 Wspólna modlitwa, Słowo Boże oraz Eucharystia umocniły naszą wiarę i przygotowały 

do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Dariusz Wojciechowski 

 

 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

 

W tradycji naszej szkoły od lat urządzane są klasowe wigilie, których celem jest 

pielęgnowanie polskich zwyczajów. W tym roku szkolnym po raz pierwszy zasiedliśmy do 

śniadania wielkanocnego przygotowanego przez Rodziców kl. IIIa. Na świątecznym stole 

gościły babeczki, ciasta, sałatki, jajka,  owoce, soki,  wiosenne kanapki, koreczki. To spotkanie 

klasowe miało wyjątkowo świąteczny charakter, odwiedził nas też Zajączek.  
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Wspólnie spędzone chwile były cennym  doświadczeniem dla każdego ucznia  oraz służą 

podtrzymywaniu pięknych tradycji i zwyczajów. Dziękujemy pani dyrektor Beacie Pawlik,  

p. Oliwii Patyk-Sadowskiej i p. Dariuszowi Wojciechowskiemu za serdeczne życzenia  

i odwiedziny. Mam nadzieję, że śniadanie wielkanocne wpisze się na stałe w szkolny kalendarz 

imprez i uroczystości.  

D. Bulik 

  

  

 

 

 


