MARZEC 2017
SPOTKANIE Z PISARZEM – GRZEGORZ KASDEPKE
07.03.2017r. Gminna Biblioteka Publiczna w Karlinie miała ogromną przyjemność
gościć wspaniałego pisarza dla dzieci i młodzieży Grzegorza Kasdepke, autora scenariuszy,
wielu prestiżowych nagród, wieloletniego redaktora naczelnego magazynu dla dzieci
„Świerszczyk”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas II-gich i klasa VIb Szkoły
Podstawowej w Karlinie.
Pan Grzegorz Kasdepke napisał już ponad 50 książek. „Mistrz pióra” okazał się być
wspaniałym i radosnym człowiekiem, a także znakomitym pedagogiem, bardzo szybko
nawiązywał pozytywny kontakt z dziećmi, które uważnie słuchały opowiadań pana Grzegorza.
Podczas spotkania pisarz opowiadał o tym jak powstawały jego książki, co tak naprawdę stało
się dla niego inspiracją do tworzenia książeczek dla dzieci i młodzieży, a także czytał
zgromadzonym fragmenty swoich opowiadań, umiejętnie prowadząc przy tym dyskusje na
trudne dla dzieci zagadnienia. Dzieciaki z wielką przyjemność wdawały się w dyskusję
z autorem, chętnie odpowiadały na jego pytania. Było sporo śmiechu i dobrej zabawy. Pod
koniec spotkania dzieci mogły przeprowadzić „konferencję prasową” z pisarzem, zadając mu
ciekawe, nieraz zabawne, pytania. Na zakończenie spotkania autor podpisywał chętnym swoje
książki. Kolejka do podpisów ciągnęła się przez całą salę. Wesoła atmosfera całego spotkania
sprawiła, że zapewne na długo pozostanie ono w pamięci jego uczestników.
Liderki programu
„Cała Polska czyta dzieciom”
Renata Lempa , Marta Tomczyk
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PODSUMOWANIE I SEMESTRU
8 marca odbyły się spotkania społeczności szkolnej w celu podsumowania wyników w
nauce za I semestr. Puchar przechodni dla najlepszej klasy otrzymała Klasa IV A, która
uzyskała najwyższą średnią wśród klas IV-VI. Gratulujemy i życzymy powtórzenia wyniku na
koniec roku! Miłym akcentem było wręczanie nagród i dyplomów za liczne konkursy
wiedzowe. W wyremontowanej sali gimnastycznej nie mogło się obyć bez rozgrywek
sportowych. Rywalizacja pomiędzy klasami była bardzo zacięta, okrzyki kibiców zachęcały do
zabawy. Wszyscy zmieścili się na podium. Musimy to powtórzyć!
Beata Pawlik
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UROCZYSTE OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ
9 marca 2017 r. została oficjalnie otwarta sala gimnastyczna, która przeszła gruntowną
modernizację. Otwarcie obiektu było bardzo uroczyste. Wzięli w niej udział liczni goście,
którzy obejrzeli ciekawy program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły i grupy
przedszkolnej „Prosiaczki”. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne.
Ceremonia otwarcia sali gimnastycznej odbyła się w miłej i serdecznej atmosferze.
Mamy nadzieję, że będzie nam służyła przez długie lata w odkrywaniu nowych talentów
sportowych.
Elżbieta Korzeniowska
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SZKOLNY KONKURS „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”
17.03.2017r. w Karlińskim Domu Kultury odbył się Szkolny Konkurs „Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne”. Spośród pięćdziesięciorga uczestników komisja konkursowa w składzie:
Grażyna Borkowska, Jadwiga Pawlak i Barbara Wachol wyłoniła sześcioro uczniów,
którzy 25.04.2017r. będą reprezentować szkołę w eliminacjach miejsko-gminnych.
W kategorii „Ptaszęta” będą to: Wiktoria Dzinkowska – klasa III B, Łukasz Jeżyna – klasa III
C i Hubert Tomczyk – klasa II B. Reprezentanci w kategorii „Ptaszki”: Paulina Białoch – klasa
VI B, Natalia Michułka – klasa IV A i Błażej Szczepanik – klasa V C.
W klasach I-III komisja konkursowa dodatkowo przydzieliła miejsca II i III. II miejsca
przyznano: Tomaszowi Napierajowi i Marcinowi Plichcie z klasy III D , a III miejsca: Zuzannie
Niedbalskiej i Hannie Szpiler z klasy III C.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie
a za reprezentantów szkoły w eliminacjach miejsko - gminnych już dzisiaj trzymamy kciuki.
Lidia Kochanowska
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DZIEŃ OSADNIKA
20.03.17r. w rocznicę osadnictwa polskiego w Karlinie została zorganizowana wystawa
w KOK-u makiet kamienic, budynków znajdujących się w mieście przy ul. Jana Pawła II.
Uczniowie SP w Karlinie wraz z rodzicami przez około cztery miesiące pracowali nad makietą.
Efekt końcowy był zachwycający. Wykonane zostały z pomysłowością i estetyką . Materiały
użyte do ich zrobienia świadczą o dużej wyobraźni naszych uczniów i ich rodziców ,zaskakując
niejednego oglądającego. Wiele ciekawych i nowatorskich rozwiązań, jakie możemy w nich
zauważyć, mogą stać się inspiracją na wymarzony dom w przyszłości.
Cieszymy się bardzo, że uczniowie z takim zaangażowaniem podeszli do wykonania
tego ćwiczenia.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc i transport makiet do szkoły. Wszystkich
chętnych serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy przygotowanej przez młodych
architektów do Karlińskiego Ośrodka Kultury do 1.04.17r.
Iwona Walasek
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CIEKAWE PRZERWY
Uczniowie klas VI zainicjowali w naszej szkole ciekawe przerwy. Ich pomysły nie
kończą się i wciąż mają nowe.
14 lutego 2017 roku na szkolnych korytarzach odgrywali scenki, które traktowały
o miłości, od prehistorii aż po czasy współczesne. Przebierali się, mieli ze sobą eksponaty
i prezentowali się na wszystkich korytarzach szkolnych.
Kolejna taka akcja to zabawy chustą animacyjną, gry i zabawy stolikowe. Stoły do gry
stanęły na górnym korytarzu. Uczniowie klas starszych bawią się, szkicują, rozmawiają ze sobą
przy nich.
8 marca 2017 roku dzieci projektowały szalone ubiory dla dam: buty, suknie, torebki,
które ozdabiały świetlicę szkolną. Dodatkowo w świetlicy gromadzą się uczniowie grający
i czytający książki - w marcu na liście bestsellerów panuje „Detektyw Pozytywka“ Grzegorza
Kasdepke.
Do zabaw dołączyły harcerki, które pląsają z dziećmi i bawią się prezentując swoje
zwyczaje. Dzieci na przerwach kolorują, rzucają woreczkami do kosza, a opiekę sprawują nad
nimi starsi koledzy i koleżanki. Uczennice z klasy VI b odgrywały scenki z „Ani z Zielonego
Wzgórza“ – Lucy Maud Montgomery.
21 marca 2017 roku uczniowie klas I-III szli po dywanie do wiosny, odrysowywali
i kolorowali drogę do niej na złączonych ze sobą kartkach. Natomiast starsi uczniowie
przygotowywali kufry dla zimy i wiosny. Na zakończenie dwie uczennice z klas szóstych
przeszły korytarzami najmłodszych - zima i wiosna.
Czy jest ciszej? Pytają. Na pewno nie, ale z pewnością ciekawiej.
Agnieszka Suchecka

str. 6

JAJO, KURA …
23.03.2017 r. uczniowie klasy III c i III d uczestniczyli w warsztatach „Jajo, kura…”
dotyczących życia ptaków grzebiących. Podczas trwania warsztatów uczniowie odbyli
,,podróż” do wnętrza jaja, znaleźli odpowiedzi na trapiące ich pytania: w jaki sposób powstaje
jajko? ile żyje kura? ile jaj składa w swoim życiu i czy kura w swoim życiu potrzebuje koguta?
Następnie obejrzeli model inkubacji kurczęcia, porównywali jaja strusia, gęsi, perliczki, kaczki
i kury. Zajęcia zakończyły się własnoręcznie wykonanymi pisankami w technice decoupage,
które każdy mógł zabrać do domu.
Natalia Rudzis

str. 7

ZAGROŻENIA W SIECI
„Zagrożenia w sieci” pod takim
hasłem 23 marca odbyło się spotkanie
informacyjne dla rodziców i nauczycieli,
które

poprowadziła

Plucińska-Gudełajska

sierżant
z

Kinga

Wydziału

Prewencji Komedy Powiatowej Policji
w Białogardzie.
Beata Pawlik

DŁUGA PRZERWA
Uczniowie klasy IV B pod opieką p. Karoliny Majchrzak przygotowali przedstawienie
„Długa Przerwa”. 24 marca zaprezentowali swoje umiejętności społeczności szkolnej. Dzieci
w "krzywym zwierciadle" pokazały problemy, z jakimi na co dzień borykają się nauczyciele,
doskonale wcielając się w swoje role.
Oliwia Patyk-Sadowska
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PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ” 2017
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do 90
uczniów szkół podstawowych z klas I-II w Gminie Karlino. Zakłada systematyczny
i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu
nauki pływania.
Główne cele programu:
 upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
 efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem
w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
Projekt „Umiem pływać” 2017 jest finansowany przez Ministerstwo Sportu, Gminę Karlino
oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf” w Białogardzie.
Beata Pawlik

PROJEKT JUNIORSPORT W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE
Projekt Juniorsport w Szkole Podstawowej w Karlinie był realizowany w 2016 roku.
Ideą projektu „JuniorSport” była organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych.
Program „JuniorSport” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz
podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Podejmowano
szereg działań, mających

zapoznać dzieci i młodzież z różnymi dyscyplinami sportu,

zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać alternatywne sposoby spędzania
czasu poza zajęciami lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w lekcjach wf.
Projekt „JuniorSport” 2017 jest finansowany przez Ministerstwo Sportu, Gminę Karlino oraz
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku.
Beata Pawlik
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KARTKA WIELKANOCNA
Aleksandra Miron, uczennica
klasy

VA

Szkoły

Podstawowej

w Karlinie, otrzymała wyróżnienie
w wojewódzkim konkursie za pracę
graficzną pt. „Kartka Wielkanocna”.
Organizatorem konkursu był
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
w Szczecinie. Zadanie polegało na wykonaniu kartki świątecznej w dowolnym programie do
tworzenia grafiki.
Nagroda zostanie Oli wręczona w siedzibie organizatora w czerwcu 2017r.
Aniela Bagińska
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE TUŻ, TUŻ…
Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych, które
prowadził ks. Dawid Hamrol z pomocą młodzieży z Ruchu Światło-Życie z Koszalina.
Z

rekolekcji

nasze

dzieci

najbardziej

zapamiętały scenki

ewangelizacyjne

zaprezentowane przez prowadzących i oczywiście beatboxującego Daniela „Cegłę” – chłopaka
ze wspólnoty.
Dzielenie się wiarą ze starszymi kolegami, wspólna modlitwa, śpiew oraz refleksja nad
Słowem Bożym wypełniały czas rekolekcji.
Szkoda, że to tylko trzy dni…
Dariusz Wojciechowski
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