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KWIECIEŃ 2016 

 

OSTATNI SPRAWDZIAN KLAS VI 

 

5 kwietnia uczniowie klas VI napisali ostatni ogólnopolski sprawdzian na zakończenie 

nauki w szkole podstawowej. Przystąpiło do niego 71 uczniów. Sprawdzian składał się z dwóch 

części: języka polskiego i matematyki oraz z języka obcego. Na rozwiązanie I części 

przeznaczono 80 minut, natomiast II część trwała 45 minut.  

Wyniki przedstawione w procentach poznamy 27 maja.  

Beata Pawlik 

 

  

  

 

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS III 

 

6 kwietnia odbył się Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III. Zadaniem 

uczestników było wykazanie się znajomością zasad ortografii.  
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W konkursie wyłoniono następujących zwycięzców: 

I miejsce: Świętlicka Joanna – klasa III „A” 

II miejsce: Kiedrowska Alicja – klasa III „A”, Skalmowska Maja – klasa III „A” 

III miejsce: Ryszewski Borys – klasa III „A” 

Anna Decyk, Elżbieta Korzeniowska 

 

 

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO „PANGEA” 

 

W czwartek 3.03.2016 r. w naszej szkole odbył się pierwszy etap konkursu 

matematycznego „Pangea”. Z naszej szkoły, z klas 4-6, w konkursie wzięło udział 23 uczniów. 

W klasach czwartych najlepsze wyniki uzyskali: 

– Kacper Żbikowski 

– Wiktoria Waśków 

– Katarzyna Bronowicka 

W klasach piątych najlepsze wyniki uzyskali: 

– Mateusz Goleń 

– Dominik Henik 

– Julia Kuzmierska 

W klasach szóstych najlepsze wyniki uzyskali: 

– Julia Karuzel 

– Martyna Kurjata 

Gratulujemy uzyskanych wyników. 

Wojciech Walczykowski 

 

 

WIOSNA Z MUZEUM 2016 

 

12 kwietnia Muzeum Ziemi Karlińskiej wraz ze Szkołą Podstawową pod opieką Pani 

Iwony Walasek, rozpoczęło coroczną akcję WIOSNA Z MUZEUM. Muzeum jest instytucją  

z założenia elitarną. Powołane zostało do różnorakich funkcji, do których należy gromadzenie 

zbiorów, ich konserwacja, naukowe opracowanie i upowszechnianie. Jest także miejscem,  

w którym zwiedzający może aktywnie rekonstruować, badać i przeżywać historię. 

W roku 2015 Muzeum rozpoczęło pierwszy cykl lekcji muzealnych, które wpisują się 

w akcję WIOSNA Z MUZEUM. Również w tym roku Muzeum postanowiło wyjść na zewnątrz 

w celu tzw. rekonstruowania i badania historii, historii lokalnej.  
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Tematem przewodnim jest poznanie historii Karlina na podstawie najstarszych zabytków 

architektury naszego miasta. Jednym z najważniejszych punktów lekcji muzealnych jest Wyspa 

Biskupia gdzie istniał kiedyś Zamek Biskupów Kamieńskich oraz zaczyna się historia naszego 

miasta. Jest to dobry moment na rozpoczęcie tego typu akcji, ponieważ już z 18 kwietnia 

obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. 

Głównym celem WIOSNY Z MUZEUM i Międzynarodowego Dnia Ochrony 

Zabytków jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. 

Źródło: http://muzeum.kokkarlino.pl/index.php/2016/01/10/witaj-swiecie/ 

 

 

 

 

 

KONKURS RECYTATORSKI 

 

Dnia 13.04.2016r. odbył się Szkolny Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta 

Polne”.  Do eliminacji gminnych zakwalifikowali się następujący uczniowie: w kategorii 

,,Ptaszęta” 

1. Natalia Michułka klasa III a (Eliza Sarnacka-Mahomey ,,Młodsza siostra”). 

http://muzeum.kokkarlino.pl/index.php/2016/01/10/witaj-swiecie/
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2. Tomasz Napieraj klasa II d (Hanna Niewiadomska ,,Ręce”). 

3. Łukasz Jeżyna klasa II c (Agnieszka Frączak ,,Całuski i buziaczki”). 

w kategorii ,,Ptaszki” 

1. Antonina Suchecka klasa V b (Wisława Szymborska ,,Terrorysta. On patrzy”). 

2. Błażej Szczepanik klasa IV c (Jacek Cudny ,,W sieci”). 

3. Julia Ciszek klasa VI b ( Władysław Broniewski ,,Zielony wiersz”). 

Eliminacje gminne odbędą się 26 kwietnia (wtorek) o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej  

w Karlinie. Wszystkim laureatom życzymy powodzenia na kolejnych etapach tego turnieju.  

Ewa Dąbrowska 
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ZABAWA HISTORYCZNA „CHRZEST MIESZKA I  966-2016” 

 

14 kwietnia 2016r. uczniowie kl.6 ze Szkół Podstawowych Gminy Karlino wzięli udział 

w zabawie historycznej pt.: ,,Chrzest Mieszka I 966-2016’’.W auli Karlińskiego  Ośrodka 

Kultury o godz.11.00 uczniowie z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski zaprezentowali 

inscenizację o tematyce przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I.  

Uczniowie uczestniczyli również w turnieju wiedzy o państwie Mieszka I. 

Iwona Walasek 
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PRZEMARSZ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI 

 

W Szkole Podstawowej w Karlinie obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski odbyły się 

pod hasłem W STROJU MIESZKA I DOBRAWY. Uczniowie przyszli do szkoły w strojach 

Słowian - swoich przodków, co stało się świetną okazją do przypomnienia uczniom o ich 

korzeniach. Uczniowie z kl.6 zaprezentowali inscenizację ukazującą wydarzenie z roku 966-

Chrzest Mieszka w naszych oczach. Cała społeczność uczniowska uczestniczyła w przemarszu 

ulicami miasta. 

Iwona Walasek 

 

  

  

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „CHRZEST POLSKI W NASZYCH OCZACH” 

 

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że uczennica Szkoły Podstawowej  

w Karlinie – Maja Falęcka z kl. II D, została uhonorowana wyróżnieniem i nagrodą specjalną 

przez ks. biskupa Tadeusza Werno, za pracę plastyczną, wykonaną na konkurs: „Chrzest Polski 

w naszych oczach”.  
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Organizatorem konkursu było Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie we współpracy  

z Kurią Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 

To wielki zaszczyt i zachęta dla uczniów naszej szkoły, do wyrażania swojej wiary  

i rozwijania talentów artystycznych poprzez udział w konkursach religijnych. 

Halina Walicka 

 

 

„MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII” 

 

05 kwietnia 2016 roku po raz kolejny odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mały 

Mistrz Ortografii”, który poprzedzony był eliminacjami na poziomie klas trzecich. Głównymi 

celami konkursu jest dbałość o czystość i piękno języka polskiego, motywowanie uczniów do 

doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii, kształtowanie nawyku poprawnego 

pisania. Tytuł Mistrza Ortografii zdobyły A. Kiedrowska i J. Świętlicka z  klasy IIIa. 

19 kwietnia 2016 r.  Alicja Kiedrowska i Joanna Świętlicka. reprezentowały szkołę  

w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Mały Mistrz Ortografii”, który odbył  się w SP  

w Rogowie. Uczennica Alicja Kiedrowska zajęła III miejsce. Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. 

D. Bulik 
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WITAMY WIOSNĘ 

 

„Słońce coraz wyżej,  

coraz mocniej grzeje,  

pięknie się zazieleniły 

parki i aleje 

 

Witamy wiosnę, witamy wiosnę,  

co przyszła tu z dalekich stron, 

to właśnie dla niej 

piosenki nasze, 

bo przecież każdy lubi ją”  

 

Dnia 21 kwietnia br. uczniowie klasy I „d” zaprosili grupę przedszkolną Puchatki  

z wych. Mirosławą Rojewską na przedstawienie pt. „Witamy wiosnę”, które zostało 

przygotowane z okazji Dnia Ziemi oraz na cześć panującej już Pani Wiosny. Występ zakończył 

się wspólnym tańcem i śpiewem a grupa przedszkolaków zapowiedziała rewizytę. Puchatkom 

dziękujemy za zaproszenie. 

Opr. Lidia Piłkowska 
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KARLINIE 

 

21.04.2016r. uczniowie klas: III „A”, III „B”, I „C” i I „D” zwiedzili Oczyszczalnię 

Ścieków w Karlinie, aby zobaczyć, na czym polega jej praca i jak ona wpływa na nasze 

środowisko. 

Zdobyliśmy podstawowe informacje o technologii pozyskiwania czystej wody 

i oczyszczania ścieków komunalnych. Wiemy już, jak ważne są to procesy dla wszystkich 

mieszkańców Karlina i okolic, a także dla Bałtyku. 

R. Lempa, D. Bulik, M. Peplińska, L. Piłkowska 
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DZIEŃ ZIEMI 

 

22.04.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przemarszu ekologicznym 

ulicami miasta z okazji Dnia Ziemi. Przemarsz rozpoczął się spotkaniem społeczności 

uczniowskiej na boisku szkolnym gdzie przewodnicząca szkoły uczennica klasy 6 „B” Julia 

Kraczkowska wprowadziła uczniów w tematykę Dnia Ziemi. Następnie uczniowie klas I-VI  

w kolorowych strojach Ziemi z transparentami i innymi gadżetami (nawiązującymi do ochrony 

środowiska) przemaszerowali ulicami miasta, aby pokazać mieszkańcom, że młodym ludziom, 

dzisiaj jeszcze uczniom ważny jest stan środowiska w którym żyją, mieszkają, chodzą do 

szkoły. Po przemarszu klasy I-III wróciły na dalszą część obchodów na boisko szkolne, a klasy 

IV-VI przeszły wzdłuż Parsęty na przystań kajakową gdzie pracownicy Homanit Arena-

Regionalne Centrum Turystyki przygotowali dla nich ognisko, tu odbyły się gry i zabawy przy 

muzyce. 

Podsumowaniem obchodów było wyróżnienie jednej klasy za prezentację (strój, plakaty 

i dodatkowe ekologiczne rekwizyty). Komisja składająca się z gospodarzy klas i ich 

wychowawców wyróżniła klasy: IV „C”, V „B” i V „C”. Po dogrywce (polegającej na 

zaprezentowaniu wymyślonych dodatkowych haseł i piosenki ekologicznej) nagrodę (karnet na 

kręgle) zdobyła klasa V „C”. Nagrodę ufundowała i wręczyła pani Emilia Filipowicz dyrektor 

Homanit Areny Regionalnego Centrum Turystyki. 

Po zakończeniu uczniowie pod opieką wychowawców bezpiecznie powrócili do szkoły. 

zespół przyrodniczy 

 

  



str. 11 

  

  

 

 

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ 

 

Z okazji 70. urodzin Pippi Pończoszanki klasy Ic i IIIa były z wizytą w Bałtyckim  

Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, by poznać najsilniejszą i najbardziej niesforną 

dziewczynkę świata. 

Pippi ma dziewięć lat, marchewkoworude włosy splecione w dwa odstające warkoczyki 

i mnóstwo piegów. Nosi przykrótką, połataną sukienkę, opadające pończochy i dużo za duże 

czarne buty. Mieszka samotnie w Willi Śmiesznotce razem ze swoim koniem i małpką, ma 

walizkę pełną złotych monet i... nie chodzi do szkoły. Mimo ciągle popełnianych niezręczności 

i skłonności do opowiadania niestworzonych historii, zawsze kieruje się dobrem innych, 

spiesząc na ratunek słabszym i poszkodowanym. 

Jej niekonwencjonalne zachowanie jest wyzwaniem dla mieszkańców miasteczka: 

budzi zgorszenie dorosłych oraz zachwyt rówieśników. Zapraszamy rodziców do wspólnej  

z dzieckiem  lektury tej książki Astrid Lindgren lub wspólnej  wizyty w teatrze. 

                                                                                                               D. Bulik i M. Peplińska 
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DZIECI LISTY PISZĄ 

 

Uczniowie z klasy IIIa byli w Urzędzie Miasta I Gminy w Karlinie w związku z Dniem 

Osadnika i zbliżającym się Dniem Dziecka. Napisali listy do Pana Burmistrza i złożyli je do 

poczty w sekretariacie. Zadanie to nie było łatwe, gdyż po raz pierwszy redagowali list 

oficjalny, bo dotychczas pisali listy nieoficjalne- do bohaterów książek, bajek, koleżanek  

i kolegów itp. Ta forma wypowiedzi pisemnej wymaga stosowania innego rodzaju zwrotów 

grzecznościowych, słownictwa jednak wszyscy na miarę swoich umiejętności osiągnęli ten cel. 

Między adresatem a nadawcą obowiązuje tajemnica korespondencji, zdradzić mogę 

tylko tyle, że uczniowie dostrzegają piękno naszego miasteczka, zauważają różne 

przedsięwzięcia, ale też wskazują na miejsca oraz potrzeby wymagające poprawy lub  zmian  

w najbliższym Ich otoczeniu. Opisują też swoje marzenia związane z miejscem, w którym żyją. 

Pan Burmistrz na sesji Rady Miejskiej, w dniu 29.04.2016 r. poinformował radnych 

oraz gości o listach otrzymanych od dzieci i zaprezentował słuchaczom dziecięce pomysły, 

prośby, marzenia poważnie je analizując. 

Uczniowie byli zadowoleni, że na tak ważnym posiedzeniu, podjęto rozważania  

o możliwościach i sposobach realizacji dziecięcych spraw. 

D. Bulik 
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MISTRZOSTWA POWIATU W MINI PIŁCE NOŻNEJ 

 

27 i 28 kwietnia 2016r. odbyły się mistrzostwa powiatu w mini piłce nożnej  

w Białogardzie. Drużyny dziewcząt i chłopców wygrały eliminacje i będą reprezentowały 

Powiat Białogardzki w zawodach regionalnych. 

Bożena Miśko 
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KONKURSA NA NAJŁADNIEJSZY ZESZYT Z RELIGII 

 

W kwietniu 2016 r., w klasach VI-VI Szkoły Podstawowej w Karlinie przeprowadzony 

został „Konkurs na Najładniejszy Zeszyt z Religii”. Celem konkursu było zachęcenie 

uczniów do systematycznego i starannego prowadzenia zeszytu, który zgodnie z maksymą 

stanowi wizytówkę ucznia. Laureatami konkursu zostali: 

w kategorii klas IV 

1 miejsce: Michał Filipkowski (klasa IV „C”), 

Wiktoria Waśków (klasa IV „A”) 

 

w kategorii klas V 

1 miejsce: Paulina Białoch (klasa V „B”), 

Bartosz Pabiszczak (klasa V „A”), Antonina 

Suchecka (klasa V „B”) 

2 miejsce: Maciej Skibiński (klasa V „B”), 

Paulina Zając (klasa V „B”) 

3 miejsce: Roksana Wojniak (klasa V „B”) 

 

w kategorii klas VI 

1 miejsce: Adrianna Gryń (klasa VI „C”) 

2 miejsce: Julia Ciszek (klasa VI „B”), Martyna Kurjata (klasa VI „B”) 

3 miejsce: Paulina Marcinkowska (klasa VI „B”), Ida Mazur (klasa VI „C”). 

Gratulujemy!. 

Halina Walicka 

 

 


