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MARZEC 2018 

 

JESTEŚMY BEZPIECZNI 

 

9 marca 2018r. uczniowie klas IIIb i IIIc uczestniczyli w zajęciach z panią policjantką 

ds. Prewencji Kryminalnej . Podczas spotkania pani policjantka przekazała uczniom cenne 

wskazówki oraz zasady, którymi należy się kierować, aby być bezpiecznym w różnych 

sytuacjach. Omówiła, jak należy zachowywać się podczas przebywania na terenie szkoły  

a także w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Poinformowała o konsekwencjach złego 

zachowania, takiego jak wagary, używanie wulgaryzmów, kradzież cudzego mienia. 

Uczniowie zostali również zapoznani z podstawowymi czynnościami ratowniczymi  

w przypadku nieobecności osób dorosłych. Pod czujnym okiem pani policjantki mogli 

samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy, utrwalili 

numery alarmowe. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy 

trzeba komuś pomóc. Wystarczy poszkodowanego położyć w bezpiecznej pozycji, przykryć 

czymś ciepłym i zadbać, by był spokojny. Potem wezwać karetkę lub kogoś dorosłego  

i powiadomić o zdarzeniu. Za cenne wskazówki dziękujemy. 

M. Peplińska  
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PROGRAM BAKCYL 

 

9 marca 2018 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone 2  lekcje  w ramach projektu 

BAKCYL-SP dla uczniów klas V. Zajęcia miały na celu przybliżenie zawodu bankowca, rolę 

pieniądza oraz przekazanie praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania 

usług finansowych, tak aby ułatwić naszym uczniom świadomy i pomyślny start w dorosłe 

życie w nowoczesnym społeczeństwie.  Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, 

BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz 

podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na 

zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. 

                                                                                                                              Walasek Iwona 

 

  

  

 



str. 40 

KARLINO - PĘDZLEM MALOWANE I NIE TYLKO 

 

W marcu dzieci z koła fotograficzno-

komputerowego odbywały zajęcia w terenie - 

spacerując ulicami naszego miasta  

i fotografując stare uliczki, budynki i zabytki 

Karlina. Nie zawsze pogoda nam sprzyjała, ale 

się udało się! Zdjęcia przedstawiają ratusz, 

kościół, spichlerz, szkołę, stare kamienice  

i  zabytkowe budynki.  

Budynki te pamiętają czasy przedwojenne  

i powojenne, które na naszym terenie 

kojarzą się z osadnictwem na ziemiach 

zachodnich. W Karlinie Dzień Osadnika 

obchodzimy 20 marca. Przedstawione na 

zdjęciach budynki  w 1945 roku witały  

w swoich progach nowych mieszkańców, 

parafian i uczniów. 

Lidia Piłkowska 

 

 

PRACOWITY MARZEC W IVB 

 

Ostatnio sporo się u nas dzieje... 

Najpierw na lekcji języka polskiego robiliśmy swoje pierwsze lapbooki. Rozpoczęliśmy 

dział ,,Opisać Polskę”, więc to nasza piękna ojczyzna i związane z nią zagadnienia były 

tematem naszych poszukiwań i poszerzania wiedzowych horyzontów. 

W kolejnym tygodniu zabraliśmy się za wykonanie wiosenno-świątecznej gazetki i klasowej 

palmy na szkolny konkurs. Do współpracy zaprosiliśmy także naszych rodziców, którzy zawsze 

służą nam pomocą. 

Było sporo przygotowań, ale jednocześnie praca w grupie dała nam dużo radości i pokazała,               

że w grupie siła. Wiemy też jak ważna jest indywidualna odpowiedzialność za przygotowanie 

przydzielonych zadań, by zespół mógł cieszyć się świetnymi efektami. 

Pracujemy także poza klasą ... 
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22.03.2018r. z okazji Dnia Osadnika w Karlińskim Ośrodku Kultury odbył się IV Turniej 

KARLINOPOLIS, w którym naszą klasę reprezentowali: Wiktoria Dzinkowska, Mateusz 

Nowicki, Antoni Pindyk  i Witold Zalewski. 

Miło nam poinformować, że Witold Zalewski wywalczył w turnieju II miejsce w szkole. 

Gratulujemy. 

Uczniowie klasy IVB 

z wychowawcą Lidią Kochanowską 
 

  

  

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY” 

 

W czwartek 15.03.2018 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 cztery dotyczyły szkoły podstawowej: „Żaczek” - klasy 2, „Maluch” - 

klasy 3 i 4, „Beniamin” - klasy 5 i 6, „Kadet” - klasy 7 szkół podstawowych i II gimnazjów. 

Z naszej szkoły, z klas 2-7 w konkursie wzięło udział 44 uczniów. 

Z niecierpliwością będziemy oczekiwać wyników. 

H. Sołtys 
W. Walczykowski 
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ŻYCZENIA 

 

 

 

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU  

FORM ARTYSTYCZNYCH W SZCZECINIE 

 

W dniach 20 i 21 marca 2018 roku w sali teatralnej 

Teatru „Kana” w Szczecinie odbył się finał 

Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych. 

Zaprezentowały się zespoły teatralne reprezentujące 

placówki oświatowe z województwa 

zachodniopomorskiego, które zwyciężyły w etapie 

powiatowym. Przedstawiono różne formy artystyczne, od tańca poprzez pantomimę, śpiew, 

performance, aż do spektaklu teatralnego. 

Organizatorem przeglądu była Policja zachodniopomorska przy współpracy  

z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, realizujące wspólny program 

profilaktyczny pod nazwą „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, którego ideą 

jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia.  

Cel programu to nie tylko zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, lecz także 

przeciwdziałanie innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych 

osób.  Zadaniem uczestników przeglądu, było przygotowanie dwudziestominutowego występu         

w dowolnej formie artystycznej, która w sugestywny sposób prezentowała określone cele 

projektu. Konkurs został podzielony na trzy etapy: szkolny, powiatowy i wojewódzki. 
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W konsekwencji etapu powiatowego zostało 

wyłonionych szesnaście zespołów ocenianych na 

etapie wojewódzkim. Każdy reprezentował inny 

powiat. W sumie w przeglądzie wzięło udział 146 

uczniów. Każdy spektakl został oceniony przez jury 

w składzie którego byli przedstawiciele 

organizatorów, a także reprezentant 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Teatru 

Kana w Szczecinie i Teatru „Krzyk” z Maszewa. 

Uczniowie klasy VII B Szkoły Podstawowej  

w Karlinie pod opieką p. Marty Tomczyk godnie 

reprezentowali powiat białogardzki, otrzymując 

wyróżnienie za spektakl pt. „XXI wiek bez nałogów 

i uzależnień”. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych teatralnych sukcesów. 

Opiekun M. Tomczyk 

 

 

DZIEŃ OSADNIKA 

 

20 marca 2018r. w naszej szkole odbył 

się konkurs plastyczny z okazji „Dnia 

Osadnika”. Poniżej znajduje się lista 

uczniów, którzy wykonali piękne prace  

plastyczne za które zostali nagrodzeni 

dyplomami: 

Mateusz Nowicki, Weronika Ciach, Estera 

Sałamacha, Mikołaj Tarnionek, Kacper Orlik, 

Wiktoria Dzinkowska, Martyna Iwanicka, 

Maja Filipowicz, Igor Staszewski, Michał 

Kuliś, Iga Szymczak, Natasza Jurkiew, Maja 

Falęcka, Aleksandra Miron, Damian Michalski, 

Natasza Lipińska, Zuzanna Potomska, Amelia Gwóźdź, Alicja Gwóźdź. 

Michał Kuzmierski 
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IV TURNIEJ KARLINOPOLIS 

 

22.03.2018r. w Karlińskim Ośrodku Kultury odbył się IV Turniej Gier Planszowych 

KARLINOPOLIS z okazji 73 rocznicy osadnictwa polskiego w Karlinie. Dzień Osadnika to 

doskonała okazja do przypomnienia historii naszego miasta i regionu oraz zachęcenia do jej 

poznawania poprzez różne formy. 28 uczniów Szkoły Podstawowej   z Karlina uczestniczyło 

w grze pod nadzorem 7 bankierów. Zwycięzcami tegorocznego turnieju zostali: 

I miejsce Aleksandra Niedzielska 

II miejsce Witold Zalewski 

III miejsce Patryk Makarewicz 

Iwona Walasek 

 

 

KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS III - „MISTRZ MATEMATYKI” 

 

W piątek 23 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej  nr 5 w Białogardzie odbył się 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny - Mistrz Matematyki 2018  dla klas trzecich. Zadania 

konkursowe przygotowały p. G. Waśków i p. J. Didycz, nauczycielki z tej szkoły. W konkursie 

wzięli uczniowie ze szkół białogardzkich i okolic. Szkołę w Karlinie reprezentowali uczniowie 

z klasy III A - Aurelia Żbikowska i Szymon Jóźwik, zwycięzcy szkolnych eliminacji. 

Konkurs składał się z trzech etapów, w których uczniowie zmagali się z zadaniami 

niejednokrotnie wybiegającymi poza podstawę programową. W pierwszym, za pomocą 

specjalnego pilota zaznaczali odpowiedzi na czas (30 sek.). W drugim każdy uczestnik losował 

dwie koperty z zadaniami z treścią, po określonym czasie przedstawiał ich rozwiązanie. Za 

każdą poprawną odpowiedź otrzymywał 3 pkt. Zaś w trzecim etapie wszyscy rozwiązywali te 

same zadania. 

Mistrzem Matematyki 2018 został  wychowanek p. Marioli Wardak - Szymon Jóźwik  

z klasy III A naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy! 

                                                                                                                          Mariola Wardak 
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DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI 

 

„Lecz nie rozczulaj się nad sercem 

Na cóż mi kwiaty, pomarańcze 

Ja jeszcze z wiosną się zakręcę 

Ja jeszcze z wiosną się roztańczę”…… 

A. Osiecka 

 

Wiosna to wyjątkowa pora roku. Przyroda budzi się do życia. Kwiaty rozkwitają, ptaki 

przylatują. Jest więcej słońca, wszystko zaczyna się zielenić. Po prostu chce się żyć! Jedną  

z wielu tradycji naszej szkoły jest organizowany przez Samorząd Uczniowski - Dzień 

Samorządności. W pierwszym dniu astronomicznej wiosny - potocznie nazywanym „dniem 

wagarowicza” w naszej szkole władza oddawana jest w ręce uczniów. Lekcje w klasach  

prowadzą uczniowie, wcielając się w role wychowawców.     

Opiekun SU I. Walasek 

 

 

KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ PALMĘ 

 

25 marca w kościele parafialnym w Karlinie podsumowano wyniki konkursów na 

największą palmę klasową i najładniejszą palmę indywidualną. W obu konkursach 

uczestniczyło 147 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Karlinie przy dużym wsparciu 

Rodziców, którym serdecznie dziękujemy. 

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni słodyczami ufundowanymi przez księdza 

proboszcza Andrzeja Korpusika. Dyplomy dla laureatów zostaną wręczone zgodnie  

z harmonogramem pracy szkoły. 

W konkursie na największą palmę klasową 

I miejsce przypadło w udziale klasie V „a”, 

II miejsce zajęła klasa VII „c”, 

III miejsce zajęła klasa III „a”. 

Ponieważ wszystkie palmy klasowe były bardzo ładne jury zdecydowało o przyznaniu 

wyróżnienia klasom: IV „a”, IV „b”, VI „a”, VI „b”, VI „c”. 

W konkursie na najładniejszą palmę indywidualną 

I miejsce zdobyła Katarzyna Koszałka z klasy V „b”, 

II miejsca (równorzędnie) zdobyły: Maja Skalmowska - kl V „a” i Natasza Jurkiew - kl IV „d”. 

III miejsca zajęli: Zofia Malińska - kl I „c” i Michał Kuliś - kl IV „a”. 
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Wyróżnienia otrzymały: Maja Filipowicz - kl IV „d”, Julia Głąb - kl VI „c” i Wiktoria Waśków 

- kl VI „a”. 

Halina Walicka 

  

 

 

Z WIZYTĄ W DPS W PARSOWIE 

 

W marcu 2018 r. klasa III A pod opieką wychowawczyni p. Marioli Wardak wybrała 

się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Parsowie. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci 

przez pracowników i podopiecznych ośrodka, a przygotowany przez nas występ w postaci 

dwóch scenek kabaretowych i pokazu tanecznego wzbudził ożywienie wśród oglądających. 

Uśmiech i skupienie na ich twarzach był dowodem na to, że warto nieść innym radość. Skromny 

poczęstunek i wzajemna wymiana upominków zakończył naszą wizytę w DPS.  

Mariola Wardak 
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SZKOLNY KONKURS SUDOKU 

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 odbył się 

Szkolny Konkurs Sudoku. Konkurs został podzielony na dwa etapy. 

Pierwszy miał miejsce w lutym, a drugi - w marcu.  

Celem konkursu była popularyzacja łamigłówek liczbowych wśród 

młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, 

dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami 

rozumowania. 

Najlepsze wyniki osiągnęli: 

- W klasach 4: Witold Zalewski, Wiktoria Dzinkowska i Mateusz Nowicki. 

- W klasach 5: Natalia Kołodziejska, Anna Spolska i Zuzanna Potomska. 

- W klasach 6: Paulina Abbas, Weronika Ciach i Katarzyna Bronowicka. 

- W klasach 7: Mateusz Goleń, Dominik Henik i Wiktoria Grzelak. 

 

H. Sołtys, W. Walczykowski 

 

 


