
str. 1 

KWIECIEŃ 2015 

 
WYNIKI Z KONKURSU MATEMATYCZNEGO PANGEA  

 

3 marca br. 41 uczniów z klas 4-6 brało udział w Konkursie Matematycznym Pangea. 

 

W klasach czwartych najlepsze wyniki uzyskali: 

– Mateusz Goleń 

– Karolina Karuzel 

– Seweryn Wójcicki 

– Julia Wieczerzyńska 

 

W klasach piątych najlepsze wyniki uzyskali: 

– Danio Iskierski 

– Nikola Mazur 

– Julia Ciszek 

– Aleksandra Chrzanowska 

 

W klasach szóstych najlepsze wyniki uzyskali: 

– Jakub Giniewicz 

– Karolina Łukaszewska 

– Alicja Giedzion 

– Franciszek Więcek 

Gratulujemy uzyskanych wyników. 

Wojciech Walczykowski 

Halina Sołtys

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII  

 

8 kwietnia br.  uczniowie klas IV uczestniczyli w żywej lekcji historii na „Wyspie 

Biskupiej” w Karlinie w ramach realizacji programu innowacyjnego ,,Jestem stąd z Karlina’’. 

Uczniowie zostali zapoznani z najdawniejszą historią swego miasta. 

Iwona Walasek 
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Zdjęcia zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie. 

 

 

ZWYCIĘZCA POWIATOWEGO KONKURSU „MAŁY RECYTATOR”  

 

BŁAŻEJ SZCZEPANIK z klasy III C w sobotę 11 kwietnia 2015r. wziął udział 

w Finale Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego w Szczecinie. Zaprezentował 

dwa wiersze: „Okulary” Juliana Tuwima i „Aniołka Grzeczniołka” Jana Kazimierza Siwka. 

W swojej kategorii wiekowej trudno było pokonać 27 rywali. W tym roku się nie powiodło 

ale Błażej już szykuje się do kolejnego konkursu recytatorskiego. 

Trzymamy za niego kciuki i życzymy mu „połamania języka”. 

Ewa Dąbrowska 
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MITOLOGICZNA KRAINA  

 

13.04.2015 r. uczniowie klas V wzięli udział w szkolnym konkursie mitologicznym. 

Wkraczając do Mitologicznej Krainy stanęli przed labiryntem, z którego mógł wyjść tylko 

jeden zwycięzca. Poszukując szczęśliwego wyjścia na podium uczestnicy musieli wykazać się 

doskonałą znajomością mitów greckich.Musieli zmierzyć się z ustnym i pisemnym etapem 

konkursu heroicznie walcząc o każdy punkt, bo rywalizacja była duża. Zdobywcą lauru 

zwycięstwa została Julia Ciszek z klasy V B drugie miejsce zdobyła Martyna Bagińska 

z klasy VA , a trzecie Martyna Kurjata z klasy VB . 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom dziękując za podjęcie wyzwania i zapraszamy na kolejne 

konkursy . 

Organizatorzy: L. Kochanowska i A. Suchecka 

 

 

SPOTKANIE Z KAZIMIERZEM KULIGOWSKIM  

 

15 kwietnia br. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w spotkaniu z p.Kazimierzem 

Kuligowskim Prezesem Miejsko-Gminnego Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 

Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Darłowie-uczestnikiem Powstania Warszawskiego 

oraz założycielem drużyny harcerskiej w Karlinie.  
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W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele kombatantów z Karlina i okolic .,,Żywa 

lekcja historii’’ pozwoliła uczniom lepiej zrozumieć wydarzenia Drugiej Wojny Światowej. 

Iwona Walasek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia zostały zaczerpnięte ze strony internetowej 

Urzędu Miejskiego w Karlinie 

 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU  

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru koło recytatorskie zaprezentowało uczniom 

klasy I C, I D, II A, III C spektakl pt. „Śnieżka”. 

Obsada: 

Śnieżka – Miriam Iskierska kl. I C 

Macocha – Zuzanna Potomska kl. II A 

Leśniczy – Błażej Szczepanik kl. III C 

Dama dworu – Paulina Zając kl. IV B 

Książę – Jakub Redwański kl. IV B 

Narratorzy: Paulina Białoch kl. IV B  

                   i Łukasz Jeżyna kl. I C 
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Krasnoludki: Oliver Kubiak, Artur Borowik, Mateusz Jackowski Wiktoria Czop z klasy IC  

                       i Daria Ścibisz, Antosia Suchecka, Andżelika Kowalska z klasy IV B. 

Lustereczko – Wiktoria Czop oraz prezenterka tytułów scen – Natalia Michułka z klasy II A. 

Przedstawienie odbyło się 31 marca. 

Ewa Dąbrowska 

 

 

PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE  

 

16.04.2015r. odbyły się szkolne eliminacje do 47. turnieju recytatorskiego Ptaki, 

ptaszki i ptaszęta polne dla uczniów klas I-VI. Zgłosiło się aż 50 uczestników – 36 uczniów 

z klas I-III, 14 recytatorów z klas IV – VI. 

W kategorii Ptaszęta do etapu gminnego zakwalifikowało się 3 uczniów: Łukasz Jeżyna 

– I C, Jakub Ożóg – I B i Natalia Michułka – II A. 

W kategorii Ptaszki do etapu gminnego zakwalifikowały się 3 uczennice: Paulina 

Białoch – IV B, Antonina Suchecka – IV B i Roksana Wojniak – IV B. 

Wymienieni uczniowie będą reprezentować naszą szkołę na turnieju gminnym, 

który odbędzie się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Karlinie. 

Serdecznie gratulujemy naszym recytatorom i życzymy sukcesów na kolejnych etapach 

konkursu. 

M. Tomczyk 

 

 

WYCIECZKA DO ŻELIMUCHY  

 

Dnia 20 kwietnia br. Klasy IIc, IIb i IIIB wraz wychowawczyniami p. R.Lempą, 

L.Piłkowską i M.Wardak wybrały się na wycieczkę do Żelimuchy na „Zieloną Farmę” i wzięły 

udział w zajęciach pn. „Pszczeli Świat”. Uczniowie zapoznali się z życiem tego pożytecznego 

owada, zobaczyły jak wygląda pszczoła w powiększeniu oraz jej gospodarstwo – ul. Składały 

i rozbierały drewniany ul. Dzieci miały też okazję zapoznać się z pracą pszczelarza, mierzyły 

jego ubiór i próbowały posługiwać się jego narzędziami pracy. Na zakończenie zajęć wykonały 

własnoręcznie pamiątkową świeczkę z wosku. Dodatkowymi atrakcjami tej wyprawy były 

zabawy na placu zabaw, skoki na trampolinie lub przejażdżka konna. Ostatnim punktem 

wyprawy był poczęstunek czyli smaczne kiełbaski z ogniska. 

Organizatorki: Lidia Piłkowska, Renata Lempa, M. Wardak 
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APETYT NA CAŁY DZIEŃ  

 

Dnia 21 kwietnia 2015 r. przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego ze Szczecina Pani 

Agnieszka Cieślicka – kierownik Sekcji Informacji i Promocji oraz Pan Piotr Podobiński 

przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Karlinie dla uczniów klas pierwszych ciekawą lekcję 

zdrowego odżywiania w ramach realizowanego projektu unijnego „Owoce w szkole” . 

Pierwszaki wykazały się dużą znajomością wartości odżywczych owoców i warzyw. 

W nagrodę za poprawne odpowiedzi na zagadki otrzymywały upominki. Wszystkie dzieci 

dostały plany lekcji, zeszyty i książeczki o zdrowym żywieniu. Dużo radości sprawiły kolorowe 

znaczki odblaskowe w kształci jabłek i gruszek. 

Teraz czas na zmiany na talerzu, czas na zmianę diety świecenie przykładem, czas 

na żywieniową rewolucję! 

Goście zapowiedzieli, że wrócą do nas za rok, żeby przekonać się, czy faktycznie zdrowo 

odżywiamy się i pamiętamy o aktywności fizycznej. 
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CO WIEM O PATRONIE SZKOŁY? LEKCJA HISTORII  

 

Dnia 21 kwietnia klasa Ic odwiedziła Szkolną Izbę Pamięci. Uczniowie z ciekawością 

i zainteresowaniem wysłuchali historii powstania 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Opiekun 

Izby Pamięci, pani Iwona Walasek, przedstawiła szlak bojowy Dywizji. Dzieci oglądały zdjęcia 

kombatantów, fotografie i dokumenty byłych żołnierzy, mundury, hełmy i czapki. 

Na koniec złożyły w księdze pamiątkowej swoje podpisy. 

Bardzo dziękujemy pani Iwonie Walasek za poświęcony dla nas swój wolny czas. 

Lekcja bardzo nam się podobała. 

Ewa Dąbrowska 
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XV WOJEWÓDZKI FINAŁ TURNIEJU  

„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”  

 

W poniedziałek 20 kwietnia i we wtorek 21 kwietnia 2015 r. w Kaliszu Pomorskim 

odbył się wojewódzki finał XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 

Tymbarku”. W obu dniach wystąpiło w sumie ponad 100 drużyn. Naszą szkołę 

reprezentowały 3 drużyny: U-8 chłopców oraz U-10 i U-12 dziewcząt. 

Największy sukces odniosła drużyna dziewcząt z kategorii U-10. Po zaciętych meczach 

dziewczęta wygrały swoją grupę pokonując cztery zespoły i awansowały do finału turniej. 

W finale spotkały się z zespołem UKS Orzeł 2010 Wałcz i po bardzo wyrównanej grze mecz 

zakończył się wynikiem 2:0 dla naszych rywalek. 

Zespoły z naszej szkoły w kategoriach U-8 i U-12 pomimo dobrej gry musiały uznać 

wyższość innych zespołów i zakończyły rozgrywki na fazie grupowej. 

Najlepszą bramkarką imprezy w kategorii wiekowej U-10 wybrano Nikolę Król (UKS 

Victoria SP 2 Sianów), najlepszą zawodniczką Juliannę Gryńczyk (UKS Orzeł 2010 Wałcz), 

a najwięcej bramek zdobyła Roksana Matczak (SP Karlino). 
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Zwycięzcy finałów wojewódzkich w kategorii U-10 i U-12 zagrają w finale 

ogólnopolskim, który już po raz drugi rozegrany zostanie w Warszawie. Najlepsze drużyny XV 

edycji poznamy 2 maja na Stadionie Narodowym bezpośrednio przed Finałem Pucharu Polski. 

Województwo Zachodniopomorskie w kategorii U-10 będzie reprezentowała drużyna 

UKS Orzeł 2010 Wałcz, w której wystąpi nasza zawodniczka Roksana Matczak. 

Nagrodą Główną XV edycji będzie Puchar Tymbarku oraz wyjazd na jeden 

ze szlagierowych meczów Reprezentacji Polski. 

Bożena Miśko 
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,,DZIEŃ ZIEMI”  

 

24.04.2015r. uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej w Karlinie uczestniczyli 

w Szkolnych Obchodach Dnia Ziemi, które zorganizowały nauczycielki Małgorzata Burzyńska 

oraz Aniela Bagińska. Hasło przewodnie obchodów brzmiało „LOS ZIEMI W TWOICH 

RĘKACH”. 

Jednym z zadań było rozstrzygnięcie wcześniej przeprowadzonego konkursu 

plastycznego związanego z hasłem obchodów. Głównym przesłaniem prac plastycznych było 

zwrócenie uwagi na fakt, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska, w którym 

żyjemy, uczymy się i pracujemy. Kształtowanie postaw troski o stan czystości najbliższego 

otoczenia oraz budzenie szacunku do ogólnoludzkiego dobra jakim jest ZIEMIA !! Dzięki 

wykonanym pracom, powstała pouczająca wystawa na korytarzu szkolnym. Autorzy 

wyróżnionych prac otrzymali z rąk pani Dyrektor Beaty Pawlik drobne upominki. 
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Następnie uczniowie wyruszyli wraz z wychowawcami na sprzątanie wyznaczonych miejsc 

na terenie miasta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Burzyńska i Aniela Bagińska 

 

 

„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” 

 

28 kwietnia 2015 r. 

w Miejskiej i Gminnej 

Bibliotece Publicznej 

im. Zofii Nałkowskiej 

w Karlinie odbyły się miejsko – gminne eliminacje do 47. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, 

Ptaszki i Ptaszęta Polne”. 

Uczestnikami turnieju byli uczniowie Szkół Podstawowych z Daszewa, 

Karwina,  Karścina i Karlina. Niezmiernie miło jest poinformować, że po raz kolejny 

bezkonkurencyjni okazali się nasi uczniowie i będą reprezentować szkołę 

w eliminacjach  powiatowych. 

W kategorii „Ptaszęta”: Natalia Michułka i Łukasz Jeżyna. Natomiast w kategorii „Ptaszki” 

- Paulina Białoch i Roksana Wojniak.  

Wszystkim  uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. 

Ogromnie cieszymy się ze zwycięstwa naszych podopiecznych, życząc dalszych sukcesów. 

M. Tomczyk 
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FESTIWAL PIOSENKI EUROPEJSKIEJ  

 

30 kwietnia 2015 roku odbył się Festiwalowi Piosenki 

Europejskiej zorganizowany przez Zespół Szkół w Karlinie. 

Organizatorzy imprezy pragnęli w ten sposób uczcić XI już 

rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ideą konkursu była prezentacja piosenek 

w różnych językach europejskich. Dominował język angielski, jednak nie zabrakło również 

języka niemieckiego, portugalskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i czeskiego. 

Naszą szkołę reprezentowały 3 grupy dziewcząt pod opieką p. M. Tomczyk. Łącznie 

wystąpiło 16 uczniów Szkoły Podstawowej w Karlinie. Konkurencja była duża. W kategorii 

szkół podstawowych znaleźli się także reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie, 

Szkoły Podstawowej w Daszewie, Szkoły Podstawowej w Karścinie. Wszyscy uczestnicy 

zostali obdarowani upominkami i pamiątkowymi dyplomami. Miło było wspólnie 

pomuzykować. 

M. Tomczyk 
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