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KWIECIEŃ 2017 

 

TURNIEJ TYMBARKA „Z PODWÓRKA NA STADION” 

 

Kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie uczestniczyli w rozgrywkach 

piłki nożnej w ramach programu „Z podwórka na stadion”. W kategorii U-12 drużyna 

chłopców zajęła I miejsce na szczeblu gminnym i powiatowym i reprezentowała Powiat 

Białogardzki w zawodach wojewódzkich, które odbyły się 4 kwietnia w Szczecinku, zajmując 

6 miejsce. W kategorii U-10 drużyna chłopców zajęła I miejsce na szczeblu gminnym, 

natomiast w powiecie została sklasyfikowana na II miejscu. Zawodnikom i nauczycielowi Pani 

Bożenie Miśko gratulujemy sukcesu ! 

Beata Pawlik 
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE W LIPIU 

 

W dniach 5-6 kwietnia 2017 uczniowie klas IV pod opieką p. Patyk-Sadowskiej  

i p. Korzeniowskiej wzięli udział w zajęciach edukacyjnych. Lekcje odbywały się w ramach 

projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Poza znanymi już dzieciom zajęciami w Lipiu 

zorganizowano także wyjazd do arboretum w Glinnej. 

Oliwia Patyk-Sadowska 
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SZKOLNY KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ / NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ 

 

Już po raz czwarty uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie wzięli udział w konkursie 

plastycznym polegającym na wykonaniu palmy. Konkurs ten z czasem stał się tradycją naszej 

szkoły, a piękne palmy zrobione przez naszych uczniów przyozdobiły kościół parafialny  

w Niedzielę Palmową. Cieszy nas, że do udziału w konkursie włączyli się również 

wychowankowie niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  

w Karlinie. 

Celem Przeprowadzonego konkursu było przygotowanie uczniów do przeżycia 

wydarzeń Wielkiego Tygodnia oraz rozwijanie zdolności uczniów. Konkurs odbył się w dwóch 

kategoriach: „Największa Palma Klasowa” oraz „Najładniejsza Palma Indywidualna”. 

Jesteśmy świadomi wielkiego zaangażowania uczniów i ich rodziców, którzy z wielkim 

zapałałem i nakładem pracy poświęcili swój czas oraz środki, aby wziąć udział w konkursie. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy. 

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. 

Wyniki konkursu: 

W kategorii „Największa Palma Klasowa”: 

- klasy I-III 

I miejsce: klasa II „A” 

II miejsce: klasa III „A” 

 

- klasy IV-VI 

I miejsce: klasa VI „C” 

II miejsce: klasa VI „A” 

III miejsce: klasa IV „A” 

Wyróżnienie: klasa V „B”, Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczy w Karlinie. 

 

W kategorii „Najładniejsza Palma Indywidualna”: 

I miejsce: Wiktoria Waśków, klasa V „A” 

II miejsce: Tomasz Napieraj, klasa III „D” 

III miejsce: Łukasz Jeżyna, klasa III „C” 

Wyróżnienia: Fabian Pawlak – klasa II „A”, Dawid Karczewski – klasa III „C”, Marcel 

Habiniak – klasa V „B”. 

Halina Walicka 
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SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 

W dniu 10 kwietnia 2017 roku został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny dla 

klas III. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością 

ortograficzną oraz wyłonienie zwycięzców do etapu powiatowego, który odbędzie się w maju.  

W konkursie uczestniczyło 14 uczniów. Tym razem uczniowie pisali bardzo trudne dyktando 

pt. ,,Na zakupach”. Zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad 

pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. 

WYNIKI KONKURSU: 

1 miejsce: Wiktoria Dzinkowska 3 b, Tomasz Napieraj  3 d 

2 miejsce: Blanka Stępień 3 b, Jakub Różański 3 c 

3 miejsce: Jagoda Matysiak 3 a 

Bogumiła Hałasa, Mariola Wardak 
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ŻYCZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ ZIEMI 

 

DZIEŃ ZIEMI  to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony 

środowiska, pogłębiania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Stąd  20 

kwietnia 2017r. szkoła zorganizowała międzyszkolne potyczki przyrodniczo-sportowe, 

w których uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z  Daszewa,  Karścina  i Karlina. 

Podczas wspólnej zabawy uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności 

w konkursach: plastycznym pt. „Jak chronić środowisko  przyrodnicze?”; uszycia torby 

ekologicznej na zakupy oraz wykonania i zaprezentowania stroju ekologicznego. Swoją wiedzą 

drużyny wykazały się podczas rozwiązywania zagadek przyrodniczych i układania 

z  rozsypanek  sylabowych  haseł ekologicznych. Druga część spotkania to rozgrywki sportowe, 

podczas których  nastąpiło wyraźne ożywienie wśród kibicujących na trybunach uczniów.  

W trakcie tych potyczek okazję mieli zaprezentować się uczniowie: Łukasz Jeżyna z klasy 3c 

recytując wiersz „46 nóg”, Wiktoria Dzinkowska  z klasy 3b recytując wiersz „Raz, dwa , trzy”. 
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Ponadto uczniowie: klasy 2c wykonali „taniec z mopami”, 3b zaśpiewali piosenkę „Skąd 

energii tyle mam”. Całość imprezy swoimi występami umilały dziewczęta ze szkolnego zespołu 

czirliderek.  

W potyczkach zwyciężyła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej w Karlinie, 

równorzędne drugie miejsce zajęła reprezentacja  ze Szkoły Podstawowej w Karścinie oraz 

Szkoły Podstawowej w Daszewie . Nagrody, puchary, dyplomy ufundowała i wręczyła pani 

Beata Pawlik -  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karlinie. 

Nauczyciele zespołu przyrodniczego 
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„OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW 

NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY POPRZEZ EDUKACJĘ 

DZIECI I MŁODZIEŻY” 

 

26 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbyła się konferencja 

pn. Zielone Dorzecze, podsumowująca realizację projektów pn. „Ochrona różnorodności 

biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i 

młodzieży” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”. 

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni uczniowie naszej szkoły. Klasa VI c wraz  

z wychowawczynią Panią Agnieszką Suchecką godnie reprezentowała społeczność szkoły. 

Podczas spotkania został przedstawione efekty realizowanych projektów. Uczestnicy 

wysłuchali ciekawego wykładu prof. dr hab. Inż. Tomasza Hesse pn. „Bioróżnorodność 

Dorzecza Parsęty”. Następnie zostały przeprowadzone gry i zabawy o tematyce 

„Bioróżnorodność wokół nas”, które poprowadziła Pani Anna Frankowska edukator z Fundacji 

„Nauka dla Środowiska” oraz Elżbieta Borecka edukator z OEE w Lipiu. 

Na zakończenie konferencji czekała na nas niespodzianka, każdy otrzymał zestaw 

konferencyjny, album fotograficzny „Bioróżnorodność wokół nas” oraz podręcznik dobrych 

praktyk „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”. 

Czekamy na kolejne projekty! 

          Uczestnicy wyjazdu 
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NA DWA KIJE SERCE BIJE 

 

28 kwietnia pogoda była malowana. Korzystając z takiej aury uczniowie klasy VIa  

i Va uczestniczyli w nietypowej lekcji wychowania fizycznego. Pod kierunkiem Pani Emilii 

Filipowicz poznawali tajniki marszu z kijkami nordic walking. Po rozgrzewce i szybkiej nauce, 

wcale niełatwego chodzenia z kijkami, wszyscy ruszyli w trasę prowadzącą przez piękne tereny 

leśne wokół Karlina. Sport to zdrowie! 

Beta Pawlik 
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