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MAJ 2016 

 

BÓJ O FLAGĘ – LEKTUROWE POTYCZKI KLAS 5 

 

9 maja 2016r. uczniowie klas piątych wzięli udział w drużynowym konkursie wiedzy 

dotyczącym znajomości lektury „Chłopcy z Placu Broni”. W potyczkach uczestniczyły 

4 zespoły: 

ZIELONI (VA) – Marta Szulc, Dominik Henik, Ireneusz Wiśniewski, Jakub Rytwiński, 

Bartosz; 

NIEBIESCY (VB) – Roksana Wojniak, Antonina Suchecka, Paulina Białoch, Paulina 

Zając, Daria Ścibisz, Zuzanna Anusz; 

ŻÓŁCI (VB) – Oliwia Michalak, Dawid Nadzionek, Szymon Lelo, Tomasz Perkowski, 

Kacper Kotala, Patryk Makarewicz; 

CZARNI (VC) – Karolina Karuzel, Nina Kalcewicz, Weronika Szczepaniak, Julia 

Kuzmierska, Seweryn Wójcicki, Kacper Milej. 

 

Potyczki zostały oparte na popularnej grze w „statki”. Drużyny  mogły zdobywać kolejne cele 

znajdujące się na Placu Broni. Zawodnicy musieli wykazać się dobrą znajomością powieści 

węgierskiego pisarza Ferenca Molarna, jak również sporą umiejętnością pracy w zespole, 

polegania na sobie. Zwycięzcą mogła stać się jedynie grupa,  która zdobyła flagę. 

 

Wszystkie drużyny bardzo dzielnie walczyły, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. 

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna NIEBIESKICH z klasy VB, zdobywając najwięcej 

celów, w tym wymaganą flagę. II zasłużone miejsce przypadło ZIELONYM z klasy VA.                

III miejsce zajęli ŻÓŁCI z klasy VB, a IV drużyna CZARNYCH z klasy VC. 

 

Jednak mimo ostrej rywalizacji najważniejsza okazała się dobra zabawa i chęć wspólnego 

spędzenia czasu wolnego. 

 

Konkurs przygotowały Panie: Agnieszka Suchecka i Marta Tomczyk. 

Marta Tomczyk 
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TURNIEJ RECYTATORSKI „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” 

 

Dnia 26 kwietnia 2016r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zofii 

Nałkowskiej w Karlinie odbyły się miejsko-gminne eliminacje do 48. Turnieju 

Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki  i Ptaszęta Polne”. Uczestnikami turnieju byli uczniowie 

Szkół Podstawowych z Daszewa, Karwina,  Karścina i Karlina. 
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Po raz kolejny nasi uczniowie okazali się bezkonkurencyjni  i będą reprezentować 

szkołę w eliminacjach  powiatowych. 

W kategorii „Ptaszęta”: 

1. Tomasz Napieraj 

2. Łukasz Jeżyna 

 Natomiast w kategorii „Ptaszki”: 

1. Antonina Suchecka 

2. Błażej Szczepanik 

Wszystkim  uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. 

Cieszymy się ze zwycięstwa naszych podopiecznych, życząc dalszych sukcesów. 

 

Dnia 10 maja 2016r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie odbyły powiatowe 

eliminacje do 48. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”. 

Miło nam poinformować, że Łukasz Jeżyna zakwalifikował się do finału Turnieju, 

który odbędzie się  6 czerwca 2016r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.  

Serdecznie mu gratulujemy i życzymy powodzenia. 

M. Matuszewska 
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WYCIECZKA DO WROCŁAWIA 

 

10 maja 2016 roku  o godzinie 7:00 z Karlina 52 uczniów Szkoły Podstawowej  

w Karlinie pod opieką nauczycieli  wyruszyło w daleką podróż do Wrocławia. Wyjechaliśmy 

w kierunku Szczecina. Od samego początku przysłuchiwaliśmy się opowieściom głównie 

historycznym naszej pilotki.  

 Mijaliśmy kolejne miasta, mniejsze i większe i podziwialiśmy krajobrazy. Kilka razy 

zatrzymaliśmy się, aby rozluźnić mięśnie.  

 Kiedy zegar wybił godzinę 14:00 zaczęliśmy zbliżać się do tego wspaniałego miasta. 

Około godziny 15:00 byliśmy u celu. Pierwszym etapem naszej eskapady był ogród 

zoologiczny. Bilety wstępu zostały zakupione i mogliśmy się udać do zwiedzania tegoż 

olbrzymiego „zwierzyńca“. Wielką atrakcją było Afrykarium, które od wejścia zaskoczyło nas 

tropikalnym upałem. Cóż za wspaniałe okazy pływające z odniesieniem do konkretnych 

klimatów. Podziwialiśmy zupełnie nieznane nam gatunki kaczek, ptaków, ryb, krokodyli. 

Widok rzeczywiście był nieziemski. Po zwiedzeniu tegoż obiektu, wyszliśmy na świeże 

powietrze. Pomiędzy alejkami odwiedzaliśmy mieszkańców zoo. Były konie, tygrysy, 

antylopy, okapi, małpy, hipopotamy i wiele innych. Robiliśmy zdjęcia, bo chcieliśmy zachować 

wspomnienia na długo. Kolejnym miejscem, do którego udaliśmy się było terrarium. Powitały 

nas węże, pająki, krokodyle, a największa popularnością cieszyły się ogromne motyle, które 

siadały na naszych ciałach.  

 Po trzygodzinnym zwiedzaniu ogrodu zoologicznego wsiedliśmy do autokaru  

i udaliśmy się do oddalonej o 30 kilometrów Trzebnicy, gdzie znajdował się nasz nocleg.  

Po zakwaterowaniu zjedliśmy obiadokolację i poszliśmy spać, po tej wyczerpującej podróży. 

 Następnego dnia o 8:00 zjedliśmy śniadanie, wsiedliśmy do autokaru i znów 

wyruszyliśmy na podbój Wrocławia. W planach mieliśmy wiele ciekawych miejsc. Zaczęliśmy 

od Kościołów. Przepiękna katedra NMP.  

 Po zwiedzeniu miejsc świętych przeszliśmy do starego miasta. Oglądaliśmy tam 

kamienice: czerwoną, błękitną, pomarańczową. O każdej wysłuchaliśmy ciekawej historyjki. 

Obejrzeliśmy również ratusz, który również zachwycał swą architekturą. 

 Za chwilę wsiedliśmy w autobus, aby odwiedzić Halę Ludową i przepiękny Ogród 

Japoński. Kolorowe kwiaty i roślinność od samego wejścia zachwyciły nas. Filozofia tego 

ogrodu to emocje, ten ogród nie tylko zachwyca pięknem, ale również uspakaja i działa kojąco. 

Zapach cudownych kwiatów i egzotyczna roślinność zrobiła na nas ogromne wrażenie. 
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 Kolejną atrakcją był pokaz fontann, które są jednymi z najpiękniejszych europejskich 

okazów. Struny wody w rytm muzyki tańczyły specjalnie dla nas, a temu wszystkiemu 

towarzyszyła cudna tęcza.  

Po występach wodnych udaliśmy się do ogromnej wieży widokowej, której wysokość to 212 

metrów – 49 magicznych pięter. Pokonaliśmy tę imponująca wysokość, z zatkanymi uszami, 

aby obejrzeć to cudowne miasto w pełnej krasie z góry. Każde miejsce, które oglądaliśmy  

w ciągu tego dnia mieliśmy okazję ujrzeć z wysokości. Wróciliśmy do ośrodka, po czym po 

obiadokolacji poszliśmy spać. 

 Kolejnego dnia o 7:00 rano chwilę po śniadaniu opuściliśmy ośrodek w Trzebnicy. 

Podążyliśmy w kierunku Wrocławia. Punktem kulminacyjnym naszej wyprawy była Panorama 

Racławicka. Specjalnie dla nas otwarta godzinę wcześniej. Zrobiła ona na nas piorunujące 

wrażenie. Po wysłuchaniu wspaniałej prezentacji wyruszyliśmy na poszukiwanie 

krasnoludków, które mieszkają w zakamarkach rynku wrocławskiego. Każdy z nich znajdował 

się w innym miejscu miał swoje imię i inną historię. Tej atrakcji towarzyszyła „słodka“ chwilka, 

otóż mieliśmy okazję odwiedzić i wyprodukować własne lizaki w Manufakturze Cukierków. 

Po tych wszystkich atrakcjach wsiedliśmy do autokaru i opuściliśmy to wspaniałe miasto 

z wypiekami na twarzy. 

 Zatrzymaliśmy się w Kórniku na obiedzie w restauracji „Białą Dama“. Czekając na 

gorący posiłek zwiedziliśmy pałac, w którym mieszkała owa Dama. Chwilę później poszliśmy 

na lody i wyruszyliśmy w stronę Karlina. Na miejsce dotarliśmy o 21:10. W Karlinie czekali 

na nas rodzice. 

 Opowieściom po wycieczce nie było końca. Zobaczyć takie miejsc i usłyszeć tak wiele 

historycznych opowieści jest naprawdę szczególnym wydarzeniem. Mamy nadzieję, że jeszcze 

kiedyś będziemy mieli okazję znaleźć się tam, bądź gdzieś indziej jeszcze raz. 

 Na zakończenie serdecznie dziękujemy osobom, które wsparły finansowo nasz wyjazd: 

Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Karlinie, Gminie Karlino, Pani Beacie 

Klepuszewskiej – przewodniczącej Rady Miejskiej w Karlinie, Pani Wiktorii Babis – 

dyrektorowi oddziału Banku Spółdzielczego w Karlinie, Caritas Parafii p.w. Św. Michała 

Archanioła w Karlinie, Caritas „Pomagam bliźniemu” w Koszalinie, Gościom z Niemiec – 

byłym mieszkańcom Karlina. 

        Uczestnicy wyjazdu 
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PIKNIK REKREACYJNO-EKOLOGICZNY 

 

13 maja 2016 roku na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów  

w Krzywopłotach  odbył się piknik klas IIA, IIB, IIIA,IIIB wraz z warsztatami pod hasłem 

„Piknik ekologiczny z funduszami UE w tle”. Został on zorganizowany wspólnie z Ośrodkiem 

Edukacji    Ekologicznej    w    Lipiu,    Zarządem    Obiektów    Sportowych,    Turystycznych,  

Rekreacyjnych w Karlinie oraz Szkołą Podstawową w Karlinie. 



str. 7 

Celem spotkania było upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska  

i podnoszenie świadomości ekologicznej. Dla  uczniów przygotowane zostały gry i zabawy, 

wycieczka szlakiem edukacyjno-ekologicznym,  ogródek kwiatowy, ognisko z kiełbaskami, 

nagrody za aktywny udział w warsztatach. Bardzo dziękujemy organizatorom tego 

przedsięwzięcia za ogromny wkład i zaangażowanie. 

D. Bulik, R. Lempa, A. Decyk, E. Korzeniowska 

 

  

  

 

 

ZAGROŻENIA W SIECI 

 

13 maja 2016r. uczniowie klas 6 wzięli udział w spotkaniu pt. „3…2…1... internet”, 

zorganizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę w Karlinie. Zajęcia poprowadził Dyrektor 

Białogardzkiej Biblioteki Dariusz Florek. Głównym celem spotkania była prezentacja 

efektywnego korzystania z sieci. Zostały omówione takie zagrożenia jak: cyberprzemoc, 

spotkania  z  osobami  znanymi  wyłącznie  z  Internetu,  upublicznianie  danych  osobowych,  

piractwo w sieci, nadmierne korzystanie z Internetu. 

Marta Tomczyk 
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WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE Z DARIUSZEM REKOSZEM 

 

16 maja 2016r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w „Warsztatach 

detektywistycznych” na terenie Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Karlinie. Spotkanie 

poprowadził znany pisarz, autor około 30 książek -  Dariusz Rekosz. Wzięli w nim udział 

uczniowie klas IV. W trakcie zajęć poznali zasady tworzenia szyfrów. Dowiedzieli się, jak 

można zaszyfrować wiadomość oraz jak sprawić, by osoby niepowołane nie mogły jej 

odczytać. Na koniec spotkania otrzymali zadanie polegające na rozszyfrowaniu wiadomości 

przygotowanej przez prowadzącego. Nagrodą była książka z dedykacją pisarza. 

Marta Tomczyk 
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SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS II 

 

16 maja 2016 r. odbył się konkurs ortograficzny dla klas II, do którego przystąpiło 26 

uczniów. Wzbudził on  duże zainteresowanie wśród uczniów i chęć sprawdzenia swoich 

umiejętności ortograficznych.   

I miejsce - Dzinkowska Wiktoria  kl. IIB 

II miejsce - Filipowicz Alicja  kl. IID 

III miejsce - Dzierżak Wiktoria  kl. IIB i Napieraj Tomasz  kl. IID 

Gratulujemy zwycięzcom znakomitych prac pisemnych, w których musieli się wykazać nie 

tylko znajomością zasad ortograficznych, ale także umiejętnością rozwiązywania zadań 

konkursowych. 

Zachęcamy wszystkich uczniów do systematycznej i wytrwałej pracy nad ortografią. 

D. Bulik, M. Wardak 

 

 

POWIATOWY KONKURS – OJCZE ŚWIĘTY PROWADŹ NAS 

 

18 maja 2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Białogardzie odbyła się 

uroczystość wręczenia dyplomów i nagród przedszkolakom i uczniom biorącym udział  

w powiatowym konkursie: „Ojcze Święty prowadź nas”. Temat konkursu zainspirowany 

został pierwszymi słowami hymnu szkoły, której patronuje niezwykła postać – Papieża, Polaka 

i wielkiego patrioty. Do konkursu przystąpiło 12 placówek wychowawczo-oświatowych. 

Wszystkie prace cechował wysoki poziom artystyczny.  

 



str. 10 

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że wśród laureatów konkursu jest uczeń Szkoły 

Podstawowej w Karlinie – Dominik Henik z klasy V „A”, który zdobył II miejsce w kategorii 

uczniów klas IV-VI. Uroczystości przewodniczył dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  

w Białogardzie, p. Jarosław Burzyński, Vicestarosta powiatu, p. Piotr Pakuszto, a nagrody 

wręczała p. Anna Krakowska. 

Halina Walicka 

  

 

 

 

KONKURS MATEMATYCZNY KLAS TRZECICH 

 

18 maja 2016r. w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny, w którym udział 

wzięło 23 uczniów z klas IIIa i IIIb. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

matematycznych uczniów, stwarzanie im możliwości sprawdzenia i porównania swoich 

umiejętności matematycznych z innymi. Podczas konkursu uczniowie mogli wykazać się 

wiadomościami i umiejętnościami z zakresu sprawnego liczenia, rozwiązywania złożonych 

zadań tekstowych, logicznego myślenia, obliczania i zaznaczania temperatury, obliczania  

 upływu czasu, odczytywania danych z tabeli oraz udzielania odpowiedzi na  pytania dotyczące 

wyszukanych danych. 
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Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań wynosił 60 minut.   

W wyniku konkursu wyłoniono sześciu uczniów z najwyższą liczbą punktów. Są to: 

I miejsce - Grochowina Wiktoria, Mrozińska Wiktoria 

II miejsce – Przytuła Kamila, Spolska Anna, 

III miejsce - Ryszewski Borys, Sikorska Patrycja 

Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów a zwycięzcom gratulujemy.  

M. Peplińska, B. Hałasa 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI 

 

W dniu 19 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie dla rodziców dotyczące 

bezpieczeństwa dziecka w sieci. Zajęcia przeprowadził przedstawiciel Policji pan Marcin 

Kotnowski. 

Celem głównym spotkania było pogłębienie wiedzy rodziców dotyczącej wpływu 

mediów na dziecko i nabywaniu umiejętności zabezpieczenia stron internetowych oraz 

uświadomienie zagrożeń płynących z nadmiernego przebywania przed komputerem. 

Małgorzata Weber 

 

  

 

 

SZKOLNY KONKURS DLA KLAS IV – ŚWIAT NAJPIĘKNIEJSZYCH BAŚNI 

 

19 maja 2016r. odbył się konkurs Świat najpiękniejszych baśni. Celem konkursu było  

zaznajomienie z podstawowymi cechami charakterystycznymi dla baśni; poznanie baśni 

H.Ch.Andersena, braci Grimm oraz Ch. Perraulta;  propagowanie czytelnictwa wśród dzieci  

i  zachęcanie  do  korzystania  z  biblioteki;  rozbudzenie   motywacji   czytania   i   rozwijanie 

umiejętności  odbioru  dzieł  literackich;  sprawdzenie  stopnia  znajomości   baśni   i   postaci 

baśniowych przez zabawę. 
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I miejsce zdobyła Maria Potomska  z  kl.IV c 

II miejsce  zdobył Jakub Lessnau  z  kl. IV c 

III miejsce zdobyła Otylia Grzelak z kl. IV c 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie , gratulujemy osiągniętych wyników 

i życzymy dalszych sukcesów w nauce. 

Marzena Matuszewska 

 

 

SPOTKANIE Z DIETETYCZKĄ 

 

Dnia 20 maja odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów z dietetykiem panią 

Martyną Rusiecką. Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi uczniów na popełniane 

najczęściej błędy w odżywianiu, jakie mogą być tego konsekwencje w przyszłości oraz w jaki 

sposób je zmienić. 

Małgorzata Weber 

 

  

 

 

KLASOWY DZIEŃ RODZINY 

 

W sobotę 21 maja 2016r. uczniowie klasy Ic na przystani kajakowej w Karlinie 

obchodzili Klasowy Dzień Rodziny. Rodzice wraz z dziećmi na wesoło, ale i w atmosferze 

współzawodnictwa, uczestniczyli w różnych konkurencjach i zabawach sportowych: „Tunel”, 

„Bieg z bagażem”, „Skoki kangura”, „Nierozerwalni”, „Podaj woreczek” 

Wszyscy, i ci mali, i ci duzi wykazali się niezwykłą sprawnością fizyczną. Po zmaganiach 

sportowych zmęczeni, ale zadowoleni  sportowcy upiekli nad ogniskiem kiełbaski, które jak 

wiadomo na świeżym powietrzu smakują najbardziej.   
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Rodzicom uczniów klasy Ic dziękuję za tak mile spędzony czas. Dziękuję również panu  

F. Terechowi za przygotowanie ogniska i udostępnienie sprzętu sportowego. 

Marzena Peplińska 

 

  

  

 

 

Z WIZYTĄ W KARMELOWIE 

 

23 maja 2016r. uczniowie klas Ic i IIb wybrali się na wycieczkę do Manufaktury 

Słodyczy Karmelowo w Kołobrzegu, gdzie mogli uczestniczyć w pokazie  procesu 

produkcyjnego od momentu wylania masy karmelowej na kamienny blat, aż do momentu 

powstania gotowego produktu, czyli lizaka. Wszyscy uczestnicy nie tylko mieli możliwość 

obserwowania jak powstają  słodycze, ale mogli również spróbować swoich sił i wykonać 

własnego lizaka.    

Tego dnia przyjemnościom nie było jeszcze końca. Korzystając ze słonecznej pogody 

młodsi uczniowie  wybrali się na plażę, gdzie mogli zamoczyć nogi w morskiej wodzie, zaś 

starsi udali się do Portu chcąc przyjrzeć się cumującym tam statkom. Po krótkim, choć 

wyczerpującym zwiedzaniu wszyscy zadowoleni wrócili do domu.  

M. Peplińska,  E. Korzeniowska 
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SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 

23 maja 2016r. w naszej szkole przeprowadzono konkurs ortograficzny. O tytuły 

Szkolnych Mistrzów Ortografii w poszczególnych grupach wiekowych walczyło łącznie 54 

uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było głównie szerzenie wśród dzieci nawyków pracy                                   

nad poprawnością ortograficzną oraz rozwijanie zainteresowań polską pisownią. 

Szkolnymi Mistrzami Ortografii zostali : 

 w klasach IV: Otylia Grzelak z IVC 

 w klasach V: Weronika Szczepaniak  z VC 

 w klasach VI: Martyna Kurjata  z VIB 

 

II miejsca :  

 w klasach IV: Weronika Waśków z IVA 

 w klasach V:  Antonina Suchecka z VB 

 w klasach VI: Dominika Drabowicz z VIB i Roksana Koźbiał z VIC  
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III miejsca :  

 w klasach IV: Paulina Abbas  z  IVA 

 w klasach V:  Emil Markowski z VC 

 w klasach VI: Julia Ciszek z VIB  

 

           Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy 

życząc dalszych sukcesów.   

                                                                                                                      Lidia Kochanowska 

 

 

KONKURS CZYTANIA DLA KLAS PIERWSZYCH 

 

Konkurs czytania dla klas pierwszych odbył się 23.05.2016 r. Wyniki są następujące: 

Wyróżnienie otrzymali uczniowie: HUBERT TOMCZYK z klasy I B, NADIA SADOWSKA 

z klasy I A i TOMASZ SZAKOWSKI z klasy I D. 

Zwycięzcą został HUBERT MATYSIAK z klasy I A. Drugie miejsce zajęła JULIA 

WOJCIECHOWSKA z klasy I B, a trzecie miejsce przypadło uczniowi z klasy I A 

HUBERTOWI JÓŹWIKOWI.  

Gratulujemy wszystkim serdecznie!!! 

Ewa Dąbrowska 

 

 

KONKURS – KARLINO, SZKOŁA I JEJ BOHATER 

 

24.05.2016r. odbył się szkolny konkurs historyczny pt. „Karlino, Szkoła i Jej 

Bohater”. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z historią swego miasta, szkoły w Izbie 

Pamięci. Wyniki konkursu przedstawione zostaną w dniu 7.06.2016r. 

                                                     Organizator konkursu: Iwona Walasek 
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WIZYTA W POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁOGARDZIE 

 

W kwietniu i w maju mieliśmy okazję przez kilka godzin przyjrzeć się dokładniej pracy 

strażaków. Dzięki uprzejmości komendanta Powiatowej Straży Pożarnej  

w Białogardzie mogliśmy podejrzeć „kulisy” ich pracy.  

Pierwszym etapem była zbiórka przed budynkiem PSP. Następnie pod opieką pana 

Wojciecha Nizioła udaliśmy się do środka. Tam czekał na nas komendant, który przywitał się 

i opowiedział o bezpieczeństwie w trakcie pobytu. Chwilę później przeszliśmy do pomieszczeń 

socjalnych, czyli pokoi pracowników, kuchni, a także mogliśmy przyjrzeć się z bliska tzw. 

„centrum obsługi pożarowego”. Na mapach powiatu białogardzkiego odszukiwaliśmy nasze 

domy.  

Kolejnym punktem była wizyta w sali do nauki, gdzie każdego dnia strażacy uczą się 

ratownictwa. Dowiedzieliśmy się, że ich służba trwa 24 godziny – zaczyna się o 8:00 jednego 

dnia, a  kończy o 20:00 następnego. Podczas pobytu w świetlicy uczyliśmy się pierwszej 

pomocy na sobie, a także z fantomem i sprzętem medycznym (koce, defibrylator, etc,). 

Obejrzeliśmy krótki filmik, o tym jak nie należy zachowywać się.  

Następnie przeszliśmy do garażu, gdzie znajdują się z wozy strażackie. Mogliśmy 

zaglądać - dosłownie wszędzie. Został nam zaprezentowany strój strażacki i elementy 

wyposażenia. Potem przeszliśmy do pomieszczeń ze sprzętem specjalistycznym. Za moment 

wyjechał dźwig strażacki na nim dwóch uczniów w asyście strażaka wjechali, by obejrzeć 

Białogard z góry. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym grillowaniem. Te dwa dni były dla nas naprawdę 

bardzo wartościową lekcją. Teraz wiem, jak ważna jest praca strażaka. Wiemy również, że nie 

możemy przejść obojętnie, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy.  



str. 17 

Musimy od teraz pamiętać o elementach ratownictwa, które przećwiczyliśmy podczas tych 

warsztatów.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Powiatowej Straży Pożarnej  

w Białogardzie, a w szczególności panu Wojciechowi Niziołowi. 

Agnieszka Suchecka 

 

 

WYNIKI OLIMPIADY „OLIMPUSEK” 

 

7 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Olimpiada 

„Olimpusek”. Polegała ona na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu 

poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. 

Sprawdziany obejmowały zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy, za 

rozwiązanie których można było zdobyć maksymalnie 210 punktów. Zawierały pytania  

o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił.  

W naszej szkole w olimpiadzie udział wzięło: 

Klasy I – 36 uczniów 

Klasy II – 26 uczniów 

Klasy III - 15 uczniów 

 

Laureatami olimpiady zostali: 

 

Nazwisko i imię klasa 
Liczba  

zdobytych punktów 

Miejsce 

w szkole 

Miejsce 

w Polsce 

Buszka Jakub Ic 177 I XI 

Wojciechowski Cyprian Ia 166 II XIV 

Bączyńska Anna Ib 164 III XV 

Orlik Kacper IIb 164 I XIII 

Filipowicz Maja IId 157 II XV 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w olimpiadzie, 

gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w nauce.  

M. Peplińska, E. Korzeniowska, D. Bulik 
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PARKI NARODOWE 

 

Klasa IIIa na zajęciach przyrodniczych pracując w grupach nad projektem poznała 

największe i najstarsze parki narodowe w Polsce. Uczniowie dowiedzieli się jaką funkcję pełnią 

parki i w jakim celu chroni się różnorodności biologiczne, zasoby, twory, składniki przyrody 

ożywionej i nieożywionej oraz walory krajobrazowe. Uczniowie opracowali projekty 

promujące turystykę przyrodniczą, która może być atrakcją wakacyjną dla miłośników 

przyrody i amatorów. Niespotykane już nigdzie indziej bioróżnorodności, rzadkie gatunki 

fauny i flory, obserwacje naturalnych procesów przyrodniczych, to niebanalny sposób na letni 

wypoczynek i piesze wędrówki szlakiem turystycznych parków narodowych. Zachęcamy do 

turystyki przyrodniczej i edukacji dla ochrony wartości przyrodniczych. 

D. Bulik   
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FESTIWAL PIOSENKI EUROPEJSKIEJ 

 

25 maja 2016 r. 6 uczennic naszej szkoły należących do koła muzycznego wzięło udział        

w kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej zorganizowanej przez Zespół Szkól 

w Karlinie. Impreza odbyła się w sali widowiskowej Karlińskiego Ośrodka Kultury. 

Uczestniczyli w niej uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

naszego regionu. Królowały piosenki w języku angielskim, jednak można było również     

usłyszeć utwory w  języku niemieckim, hiszpańskim czy polskim. Uczniowie zaprezentowali 

wysoki poziom artystyczny, duże umiejętności językowe oraz zdolności muzyczne. Otrzymali 

zasłużone upominki i pamiątkowe dyplomy. Po emocjach konkursowych na wszystkich 

uczestników Festiwalu czekał smaczny poczęstunek – kiełbaski z grilla. 

Choć Złota Nuta w każdej kategorii wiekowej była tylko jedna, najważniejsza okazała 

się dobra zabawa i wspólnie spędzony czas na muzykowaniu. Uczestniczki konkursu: Paulina 

Zając, Antonina Suchecka, Roksana Wojniak, Oliwia Michalak, Aleksandra Miron, Wiktoria 

Waśków. 

Opiekun: Marta Tomczyk 

  

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI 

 

W dniach 17, 25 maja uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Policji panem 

Marcinem Kotnowskim. W czasie trwania zajęć, uczestnicy 

w sposób przystępny i dostosowany zarówno do wieku, jak  

i możliwości poznawczych poznali zasady bezpiecznego 

poruszania się w Internecie oraz sposoby efektywnej 

ochrony przed różnymi formami cyberprzemocy.     

Małgorzata Weber 
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XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 

 

31.05.2016r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie przemaszerowali ulicami    

miasta rozpoczynając XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Jest to coroczna akcja 

organizowana przez fundację ABCXXI – ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Korowód był 

kolorowy. Uczniowie przebrani  za postacie książek nieśli plakaty promujące czytelnictwo, 

które wykonali dzień wcześniej podczas zajęć lekcyjnych. Wykrzykiwali hasła zachęcające 

wszystkich do czytania. Wzbudzili zainteresowanie i zdobyli sympatię przechodniów. 

Następnie plakaty zostały umieszczone w wyznaczonych miejscach. Przemarsz zakończono 

przed Urzędem Miasta w Karlinie. Tam też przekazano część plakatów. 

Na czytanie nigdy nie jest za późno. Po takiej kampanii nie wypada inaczej – Do książek 

marsz! 

Organizatorki: 

Liderki kampanii Renata Lempa 

oraz pani Marta Tomczyk – nauczycielka języka polskiego. 
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WYNIKI Z MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU  

„KANGUR MATEMATYCZNY” 

 

17 marca br. 90 uczniów z klas 2-6 brało udział w Międzynarodowym Konkursie 

„Kangur Matematyczny”. Najlepsze wyniki uzyskali”: 

 

Gratulujemy uzyskanych wyników. 

Halina Sołtys 

Wojciech Walczykowski 

 

 


