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MAJ 2017 

 

TAKIEGO MAJA, ŚLICZNEGO MAJA NIE BYŁO JESZCZE 

 

3 maja z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Karlinie zaprezentowali mieszkańcom miasta montaż słowno-muzyczny upamiętniający ten 

doniosły fakt w historii Polski. Scenariusz przedstawiał okoliczności uchwalenia tak ważnej 

dla nas Konstytucji oraz przeniósł nas w czasy panowania króla Augusta Poniatowskiego. Był 

okazją do refleksji nad wydarzeniami sprzed lat, do pielęgnowania patriotyzmu, do przeżycia 

dumy  z tego, że jest się Polakiem. 

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów do występu: 

Elżbieta Korzeniowska, Ewa Dąbrowska 

Sabina Rosowska, Iwona Walasek 

Halina Sołtys 
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ŚWIĘTO SZKOŁY 

 

Święto  naszej Szkoły w tym roku obchodziliśmy pod hasłem „Dnia Samorządności”. 

Był to jedyny dzień w roku, kiedy uczniowie przejęli   rządy  w szkole. Klucz do Szkoły w ten 

wyjątkowy dzień Pani Dyrektor Beata Pawlik przekazała przewodniczącej Samorządu 

Uczniowskiego - Roksanie Wojniak. Dziecięcą radość, entuzjazm i kreatywność zostały 

połączone w jedno wydarzenie Tego dnia można też było sprawdzić się w zabawie karaoke. 

Nad sprawnym przebiegiem zabawy czuwały panie: p. E. Korzeniowska, p. H. Sołtys oraz  

p. S. Rosowska. 

Opiekun SU  I. Walasek 

 

  

 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ JOANNĄ OLECH 

 

9 maja dzięki uprzejmości Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Karlinie uczniowie klas 

piątych wzięli udział w spotkaniu autorskim z Panią Joanną Olech - pisarką dla dzieci  

i młodzieży, ilustratorką, krytykiem  literackim, jurorką konkursów literackich i ilustratorskich, 

członkiem Polskiej Sekcji IBBY. Jednak przede wszystkim znaną im autorką cenionej 

„Dynastii Miziołków”, która otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego i stała 

się Dziecięcym Bestsellerem Roku 1996. 

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali, jak powstała pierwsza książka pisarki - ich 

ulubiona  „Dynastia…” i kto był pierwowzorem postaci. Autorka zaprezentowała również  

fragmenty kilku swoich książek. Jednak najbardziej piątoklasistów ucieszyły zagadki  

i konkursy dotyczące twórczości pisarki, przygotowane przez nią samą.  

Uczniowie mogli również wykazać się kreatywnością, wymyślając historyjkę o smoku  

w wybranym nastroju, nadając mu imię oraz charakterystyczne cechy wyglądu.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_im._Kornela_Makuszy%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzieci%C4%99cy_Bestseller_Roku&action=edit&redlink=1
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Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Pisarka zaprezentowała także swoją kolekcję 

smoków Pomponów, otrzymanych od jej wiernej czytelniczki. Nie zabrakło też czasu na 

pytania nurtujące uczniów na temat życia i twórczości autorki. 

To niezapomniane spotkanie zakończyło się wyczekiwanymi pamiątkowymi zdjęciami 

oraz autografami. Pani Joanna Olech otrzymała również zasłużony dyplom uznania za udział 

w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Liderki akcji  „Cała Polska czyta dzieciom” 

Marta Tomczyk, Renata Lempa 

 

 

 

  

 

 

KLASA I „A” W BIBLIOTECE 

 

11.05.2017r. klasa IA oficjalnie została przyjęta do grona czytelników Biblioteki 

Miejskiej w Karlinie. Na początku spotkania pani bibliotekarka przeczytała fragment wybranej 

książki. Później dzieci obejrzały dwa filmy, z których dowiedziały się o zasadach zachowania 

się w bibliotece oraz sposobach wypożyczania książek. 
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Kulminacyjnym punktem i zarazem niezwykle emocjonującym, było wybranie 

ciekawej książki i jej wypożyczenie oraz otrzymanie legitymacji czytelnika. 

Jako wychowawczyni klasy mam cichą nadzieję, że dzieci będą chciały zaglądać jak najczęściej 

do biblioteki po nowe książki. 

Renata Lempa 

 

  

 

 

KLASY I „A” I IV „B” DARAMI DO SCHRONISKA DLA PSÓW W KLĘPINIE 

 

12.05.2017r. odbył się wyjazd klasy IA i IVB  do schroniska w Klępinie. Głównym 

założeniem i celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt oraz chęć 

kształtowania pomocy bezdomnym i skrzywdzonym zwierzętom. Uczniowie mieli możliwość 

wyprowadzenia psów na spacer. Zorganizowano dla nas ognisko, przy którym piekliśmy 

kiełbaski. Później był smaczny deser. Za symboliczną złotówkę dzięki pani Cheba 

otrzymaliśmy lody. Po  deserze uczniowie  rozegrali  mecz piłki siatkowej. 

Z żalem pożegnaliśmy pieski. Obiecaliśmy, że do nich wrócimy. 

Renata Lempa i Oliwia Patyk 
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SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II, SZKOLNY 

KONKURS PLASTYCZNY: „HERB JANA PAWŁA II” 

 

16 maja 2017 r w naszej szkole odbył się „Szkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie 

Pawle II”. W konkursie wzięła udział cała społeczność szkolna. W myśl zasady „w zdrowym 

ciele, zdrowy duch”, klasy I-III uczestniczyły w zawodach sportowych. W odniesieniu do Jana 

Pawła II, wiemy, że był on „atletą” zarówno w sensie duchowym, jak i fizycznym.  

I tak, reprezentanci klas młodszych zdobyli następujące miejsca: 

- grupa „zielonych” - I miejsce, 

- grupa „niebieskich” - II miejsce, 

- grupa „żółtych” - III miejsce, 

- grupa „czerwonych” - IV miejsce. 

 

Ponadto uczniowie klas I-III z pomocą Rodziców wzięli udział w indywidualnym konkursie 

plastycznym „Herb Jana Pawła II”. W tym konkursie uczniowie osiągnęli następujące 

wyniki: 

I miejsce – Mateusz Nowicki – klasa III „B”, 

II miejsce – Dawid Juraszek – klasa III „A”, 

III miejsce – Wiktoria Rodak – klasa II „D”. 

Wyróżnienia otrzymali: Maciej Wojtowicz - klasa II „B”, Przemysław Grudziąż - klasa III „A”, 

Michał Kuliś - klasa III „A”, Sara Potocka - klasa III „A”. 

 

W klasach IV-VI konkurs dotyczył wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. 

I tak, 

I miejsce – klasa V „C”, 

II miejsce – klasa V „A”, 

II miejsce – klasa VI „C”, 

IV miejsce – klasa IV „A”. 

 

Niezwykły pontyfikat Jana Pawła II na przełomie XX i XXI wieku naznaczony był Jego 

osobistym odniesieniem do Chrystusa. Jan Paweł II był nie tylko „głosicielem Ewangelii”, ale 

osobistym świadkiem Chrystusa w naszych czasach. W swoim życiu i nauczaniu prowadził nas 

do zrozumienia prawdy, że człowiek nie może do końca zrozumieć siebie: kim jest, po co żyje 

i dokąd zmierza – bez Chrystusa. Dał temu świadectwo, nie tylko w słowach, ale całym swoim 

życiem.  
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Dlatego pozostaje niekwestionowanym autorytetem dla wszystkich ludzi, również dla młodych 

pokoleń, które swoją wiedzę o Janie Pawle II czerpią od nas – dorosłych, którzy mienimy się 

„pokoleniem Jana Pawła II”.  

Mamy nadzieję, że pochylając się nad życiem i nauczaniem Jana Pawła II nasi 

uczniowie zdobyli nie tylko określoną wiedzę, ale uzyskali wzór do naśladowania  

w codziennym życiu. Można być dobrym i świętym w każdym etapie swojego życia, takim 

jakim był nasz wielki Rodak. 

Dziękujemy p. Teresie Plichta-Lessnau – dyrektorowi Zakładu Oświaty i p. Monice 

Kuzmierskiej – przewodniczącej Rady Rodziców za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. 

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w turnieju za zaangażowanie i zdrową 

rywalizację podczas zawodów. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili.  

Dyplomy i nagrody czekają. 

Halina Walicka 
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GRA TERENOWA Z OKAZJI DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 

18 maja 2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w grze terenowej „Tropem 

funduszy europejskich”. Głównym zadaniem do wykonania było odszukanie i odczytanie 

tablic informacyjnych o pozyskanych dofinansowaniach dla powstałych inwestycji w Karlinie. 

Ostatnim punktem gry było spotkanie na przystani, które zakończono ogniskiem. W ramach 

podsumowania zabawy szkoła otrzymała piłki, a zwycięskie klasy IIa, II b i VIa  pamiątkowe 

medale, dyplomy i odblaski. 

Beata Pawlik 
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WYNIKI Z MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 

„KANGUR MATEMATYCZNY” 2017 

 

W czwartek 16.03.2017 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 trzy dotyczyły szkoły podstawowej: „Żaczek” – 

klasy 2, „Maluch” – klasy 3 i 4 oraz „Beniamin” – klasy 5 

i 6. Z naszej szkoły, z klas 2-6, w konkursie wzięło udział 

67 uczniów. 

 

Najlepsze wyniki uzyskali: 

Kategoria Żaczek (klasa 2): 

Jóźwik Szymon (kl. II „A”), Szakowski Tomasz (kl. II „D”), Tomczyk Hubert (kl. II „B”) 

 

Kategoria Maluch (klasa 3): 

Juraszek Dawid (kl. III „A”), Strzelecki Szymon (kl. III „D”), Ożóg Jakub (kl. III „B”) 

 

Kategoria Maluch (klasa 4): 

Przytuła Kamila (kl. IV „B”), Spolska Anna, Skibiński Maciej (kl. IV „A”) 
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Kategoria Beniamin (klasa 5): 

Bronowicka Katarzyna (kl. V „A”), Morawski Wojciech (kl. V „C”), Abbas Paulina, 

Krupińska Emilia (kl. V „A”) 

 

Kategoria Beniamin (klasa 6): 

Goleń Mateusz (kl. VI „C”), Henik Dominik, Rytwiński Jakub (kl. VI „A”) 

 

Gratulujemy uzyskanych wyników. 
H. Sołtys 

W. Walczykowski 

 

 

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS II 

 

23 maja odbył się szkolny konkurs ortograficzny klas II, do którego przystąpiło 12 

uczestników. 

Najlepszą znajomością stosowania zasad ortograficznych w pisaniu ze słuchu wykazali się: 

Szymon Jóźwik  kl. IIa – I miejsce 

Cyprian Wojciechowski  kl. IIa  i  Hubert  Tomczyk kl. IIb – II miejsce 

Sara Blady kl. IIb i Hubert  Matysiak kl. IIa – III miejsce 

Gratulujemy zwycięzcom , że tak pięknie zaprzyjaźnili się z ortografią !    

                                                                                                                                      D. Bulik 

 

 

WYNIKI ZE SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

„MATEMATYCZNE POTYCZKI” DLA KLAS 4-6 

 

25 maja br. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „Matematyczne Potyczki” 

dla klas 4-6. W konkursie wzięło udział 15 uczniów.  

W klasach V najlepsze miejsca zajęli: 

Steć Igor, Idec Tomasz (kl. 5A), Potomska Maria, Ciach Weronika (kl. 5C) 

 

W klasach VI najlepsze miejsce zajął Goleń Mateusz (kl. 6C) 

 

Gratulujemy uzyskanych wyników. 

W. Walczykowski 

H. Sołtys 
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SKRZATUSZ 2017 

 

27 maja 2017 r. uczniowie naszej szkoły wyruszyli do Skrzatusza na V Diecezjalny 

Dzień Dziecka. Tegorocznym hasłem pielgrzymki było zawołanie: „Dobrzy jak chleb”, 

z którego znany jest św. Brat Albert.  Postać Alberta Chmielowskiego przybliżył uczniom  

ks. bp Edward Dajczak. Biskup uczył dzieci w jaki sposób mogą realizować motto życiowe  

św. Alberta w swoim życiu, podprowadził je do adoracji „Chrystusa dobrego jak chleb” 

w Najświętszym Sakramencie. Podczas Mszy Świętej dzieci złożyły swoje dobre 

postanowienia na ołtarzu. 

Po stawie duchowej przyszedł czas na zabawę. Na dzieci czekały różnego rodzaju 

atrakcje: dmuchańce, malowanie, konkursy. Chłopcy mogli rozegrać mecz piłki nożnej. 

Nasze dzieci wymęczone ale szczęśliwe wróciły do domów i już planują pielgrzymkę do 

Skrzatusza w przyszłym roku.  

Dariusz Wojciechowski 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


