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MAJ 2018 

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień dla Polaków. Z tej okazji uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w konkursach. 

Klasy I-III uczestniczyły w konkursie plastycznym „Tak świętujemy 3 Maja”. 

Najciekawsze prace wykonali: 

klasa I A  -  I miejsce, 

klasa III A i III B  - II miejsce, 

klasa I C – III miejsce. 

Klasy IV-VII wzięły udział w konkursie wiedzowym „Co wiemy o Konstytucji 3 Maja”. 

Starsi uczniowie wykazali się dużą wiedzą historyczną. 

Najwyżej zostali ocenieni: 

klasa VI C - I miejsce, 

klasa V A , VI A, VII A - II miejsce, 

klasa IV B i VII B - III miejsce. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów. 

L. Kochanowska i D. Wojciechowski 
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SZKOLNA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 

 

 

 

 

Koło fotograficzno-komputerowe zaprasza wszystkich zainteresowanych na wystawę 

fotograficzną pn. „O PRZYRODZIE MOWA”.  Jest to wystawa zdjęć o tematyce 

przyrodniczej wykonanych przez uczniów klas III i IV w okresie przedwiosennym  

i wiosennym. Wystawa znajduje się na pierwszym piętrze naszej szkoły.  Nazwę konkursu 

wybrały dzieci na zajęciach, a była to propozycja Julki. 

Jeśli wystawa się spodoba - obiecujemy inne.   

Za możliwość zorganizowania wystawy dziękujemy p. Dyrektor, a p. M. Wardak za 

umożliwienie wykonania niektórych zdjęć w jej ogrodzie  

Serdecznie zapraszamy !!! 

Poniżej obejrzyjcie zdjęcia, które nie zmieściły się już na naszej wystawie. 

 Opiekun: Lidia Piłkowska 
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„INTERNETOWA” WYSTAWA FOTOGRAFICZNA  

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia szkolnej wystawy fotograficznej „O PRZYRODZIE 

MOWA” wersji elektronicznej. 

Autorzy zdjęć: 

NADIA SADOWSKA „Gołąb”, „Gniazdko na drzewie” 

OLIVIER KUBIAK „Za zielonym płotem”, „Kwiaciarnia”, „Stokrotki”, „Zawilec”,  „Suche 

kwiaty” 

OLIWIA ARMAŃSKA   „Mój cień” 

MARIANNA NYC „Domek dla ptaków”, „Kwitnące drzewko na boisku szkolnym 

KRYSTIAN KUBIAK  „Łabędzie na Parsęcie”, „Dziwne niebo nad drzewami” 

HANNA NIEDBALSKA   „W parku”,  „Czerwone gałązki derenia na tle nieba” 

IGOR DONAJSKI  „W schronisku”, „Magnolia”, „Kwiat magnolii” 

JULIA MYŚLIWIEC  „Bocian w ogrodzie” 

ZUZANNA POTOCKA  „Mniszek”,  „Forsycja i brzoza”, „Rudzielec”  

Opiekun: Lidia Piłkowska 

 

 

 

 

 

 



str. 56 

  

  

 

 

„ZMAGANIA Z MITOLOGIA” 

 

7 maja br. w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy mitologicznej przeznaczony dla 

uczniów klas piątych. Już od rana na korytarzu szkolnym można było spotkać uczniów 

przebranych za greckich bogów. Rywalizacja konkursowa była doskonałą formą powtórki 

omówionych wcześniej mitów. 

Każdego roku konkurs cieszy się dużą  popularnością. 

Wyniki tegorocznej rywalizacji : 

I miejsce: Kamila Przytuła - klasa V B 

II miejsce: Borys Ryszewski - klasa V A 

III miejsce: Alicja Kiedrowska i Maja Skalmowska - klasa V A. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność. 

Lidia Kochanowska i Agnieszka Suchecka 
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KONKURS „WYKORZYSTANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W PRAKTYCE” - 

DRUGA EDYCJA 

 

 

 

 

We wtorek 8 maja 2018 r. w ramach projektu NOWOCZESNA SZKOŁA - 

NOWOCZESNA EDUKACJA odbył się w naszej szkole konkurs matematyczno-

przyrodniczy. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas 1-3. Czteroosobowe drużyny  

z dużym zaangażowaniem rozwiązywały zadania z poszczególnych edukacji. Wszystkim 

uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy sukcesu! 

 

Zwycięzcy konkursu: 

Klasy pierwsze 

I m-ce Ic - Filip Czerniec, Emilia Michalska, Mikołaj Mazgaj, Diana Sudoł 71 pkt 

II m-ce Ia - Oliwia Dużyńska, Julia Piotrowska, Łukasz Florczyk, Bartosz Więcek  

             Ic - Eliza Brożyna, Amelia Nowak, Wiktoria Rak, Maja Stepień, Adrianna Ślubowska  

                    68 pkt 

III m-ce Ia - Zuzanna Skibińska, Agata Olszewska, Igor Stolarek, Julian Trępała  

 

Klasa druga           

I m-ce: Agnieszka Purgat, Michał Masłowski, Szymon Szydłowski, Agnieszka Sołtan 

II m-ce: Ewelina Gwóźdź, Nadia Waroch, Amelia Bialik, Nikola Kotala, Mikołaj Więckowski 

III m-ce: Szymon Grzegorczyk, Nikola Dudzik, Kacper Cybulski, Wiktoria Dąbrowska,  

               Kordian Hajnce, Maciej Gładysz 

 

Klasy trzecie 

I m-ce: IIIa Szymon Jóźwik, Cyprian Wojciechowski, Filip Kuczko, Olgierd Lasota 78 pkt 

II m-ce: IIIa Hubert Matysiak, Fabian Pawlak, Patryk Kundzienko, Mateusz Marcinkowski  

              63,5 pkt 

              IIIb Oliwier Jurkowski, Sara Blady, Hubert Tomczyk, Maciej Wójtowicz  63,5 pkt 

III m-ce: IIIb Oliwia Kubacka, Wojciech Więcek, Maciej Nartowski, Oskar Jakubowski 57 pkt 

                                                                                                                    
Mariola Wardak 
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POWIATOWE ELIMINACJE DO 50 KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” 

 

9 maja w Tychowie odbyły się 

powiatowe eliminacje do 50 już konkursu 

recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta 

Polne”. Ten coroczny, z długoletnią 

tradycją i bardzo popularny turniej 

skierowany jest do uczniów szkół 

podstawowych i uczniów gimnazjów.  

Naszą szkołę reprezentowało 5 

uczniów w trzech kategoriach wiekowych. 

Ptaszęta: Hubert Tomczyk i Amelia Żbikowska. 

Ptaszki: Łukasz Jeżyna i Natalia Michułka. 

Ptaki: Paulina Białoch. 
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Z wielką przyjemnością informujemy, iż uczennica Natalia Michułka zakwalifikowała 

się do etapu finałowego i spróbuje swoich sił 11 czerwca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. 

Łukasz Jeżyna otrzymał wyróżnienie. 

Gratulujemy serdecznie i życzymy kolejnych sukcesów! 

M. Tomczyk 

 

 

7B NA LEKCJI JĘZYKA MIGOWEGO 

 

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje   

w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji 

czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania  

i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie 

prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich 

kręgów społeczeństwa. Karlińska biblioteka co roku bierze w nim 

aktywny udział. Tegorocznym  hasłem Tygodnia Bibliotek 2018 

jest „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. 

11 maja uczniowie klasy VIIB odwiedzili naszą 

bibliotekę, by wziąć udział w niezwykłej lekcji, którą 

poprowadzili trenerzy języka migowego - Anna i Ryszard 

Homikowie.  

Prowadzący spotkanie wprowadzili siódmoklasistów w świat ludzi niesłyszących, dla których 

najważniejszy jest kontakt wzrokowy, przybliżyli  ich kulturę i sposób porozumiewania się. 

Uczestnicy spotkania bardzo chętnie brali udział w ćwiczeniach nauki migania, okazali się 

bardzo pojętni i  otwarci na nowe wyzwania.  Była to niesamowita  lekcja przełamywania barier 

komunikacyjnych, pełna niezwykłych doznań. 

Wych. M. Tomczyk 
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CYRK - HECA 

 

14 maja br. W naszej szkole gościł Cyrk „Heca”. Sztuki cyrkowe cieszyły się wielkim 

zainteresowaniem uczniów. Artyści pozwolili dzieciom na uczestnictwo w nich, co spotkało 

się z dużym zadowoleniem z ich strony. Na Sali słychać było gromkie okrzyki, brawa a wręcz 

piski, co świadczy o tym że występ grupy cyrkowej podobał się bardzo. 

Lidia Piłkowska 

 

  

 
 

 

 

KLASA IIA NA WYCIECZCE 

 

14.05.2018r. została zorganizowana wycieczka dla klasy IIa w okolice zbiornika 

przeciwpowodziowego Połczyn Zdrój. Wycieczka miała na celu zapoznanie uczniów ze 

sposobem zarybiania wody. Akcję zorganizował Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

Dzieci mogły same wypuszczać narybek węgorza do wody. Po zakończonym zarybianiu było 

wiele pytań. Później uczniowie przy ognisku upiekli kiełbaski.  
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Na zakończenie pobytu odbył się spacer  po okolicy, która bardzo nam się spodobała. 

Uczniowie wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni. 

Renata Lempa 

 

  

  

 

 

(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA 

 

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, w Karlinie w trakcie obchodów Tygodnia 

Bibliotek, promocji i upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci,  klasy pierwsze udały się z wizytą na spotkanie z książką.  

Pierwszoklasiści zapoznali się z regulaminem i  zasadami korzystania z biblioteki oraz 

zwiedzili  placówkę.  

Po uroczystym ślubowaniu zostali pasowani na czytelników biblioteki, otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, zakładki oraz karty biblioteczne. 

Danuta Bulik 
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SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 

16 maja br. odbył się  Szkolny Konkurs Ortograficzny przeznaczony dla uczniów klas III, 

w którym wzięło udział 14 uczniów. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków 

pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie zwycięzców do etapu powiatowego. 

Uczestnicy konkursu zmagali się z dyktandem oraz innymi zadaniami, w których musieli 

wykazać się znajomością zasad ortograficznych. Najlepszą znajomością stosowania zasad 

ortograficznych w pisaniu ze słuchu wykazali się: 

I miejsce: Wojciechowska Julia - klasa III b  

II miejsce: Matysiak Hubert - klasa III a 

III miejsce: Wódczak Oliwia - klasa III c, Jóźwik Szymon - klasa III,  

                    Sadowska Nadia - klasa III a 

Natalia Rudzis, Anna Decyk 
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MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

23 maja 4 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Międzypowiatowym Konkursie Języka 

Angielskiego organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Białogardzie.  Nasi uczniowie 

stanęli na wysokości zadania i w swoich kategoriach wiekowych zdobyli następujące miejsca:  

Wiktoria Dzinkowska - III, Piotr Banaszek - III, Mateusz Goleń - IV i Julia Żeliszczak - I. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów  

Sabina Rosowska 

  

 

 

II LIGA ZADANIOWA 

 

24 maja 2018r. odbył się Dzień Otwarty w kl. I A. Na zajęcia wychowania-fizycznego 

przyszli razem z uczniami ich rodzice, którzy mieli okazję i możliwość nie tylko je zobaczyć, 

ale także aktywnie wraz z dziećmi w nich uczestniczyć.  
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Wydarzeniami, wzbudzającymi mnóstwo pozytywnych emocji, były rozgrywane w atmosferze 

zabawy, konkurencje i gry sportowe. Żywiołowy doping towarzyszył dzieciom i rodzicom 

podczas wyścigów rzędów. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców Dzień Otwarty przebiegł 

w atmosferze radości i zabawy.  

Panu M. Spolskiemu dziękuję za przeprowadzenie rozgrzewki, której celem było 

przygotowanie organizmu do bezpiecznego i efektywnego wykonywania zadań ruchowych 

zawartych w programie.   

Danuta Bulik 

 

  

 

 

DZIEŃ MATKI W KLASIE III C 

 

25 maja 2018r. w ramach Drzwi Otwartych w klasie IIIc miały miejsce warsztaty 

plastyczno-techniczne z udziałem mam. Był to czas zabawy i pracy, ale również integracji. 

Wśród  rozmów i śmiechów mamy wraz ze swoimi pociechami wykonywały z koralików 

przepiękne bransoletki i naszyjniki.  Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali również 

swoje wiadomości i umiejętności. Były więc piosenki z okazji Dnia Matki, opisy mam wraz  

z ich portretami wykonanymi przez dzieci oraz kalambury. Wisienką na torcie było wręczenie 

mamom przygotowanych przez uczniów upominków. Był to efektywnie spędzony czas, który 

z pewnością będzie radośnie wspominany przez wszystkich uczestników. Wszystkim mamom 

dziękujemy za przybycie oraz z okazji Ich święta życzymy wszystkiego najlepszego. 

M. Peplińska 
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LEKCJA OTWARTA W III „d” 

 

25 maja br. W klasie III „D” odbyła się lekcja otwarta pt. „Nasze mamy”. Na początku 

dzieci odpowiadały na pytania nauczyciela: Jakie zbliża się święto? Dlaczego w całej Polsce 

obchodzimy Dzień Matki? Jakie są wasze mamy? Za co je kochamy? Czy wy kochacie swoje 

mamy? Kolejnym etapem lekcji było napisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat „Moja 

mama”. Swoje wypowiedzi uczniowie odczytywali na forum klasy na tle prezentacji 

komputerowej przygotowanej przez nauczyciela. Dla niektórych dzieci i ich mam były to 

wzruszające chwile, niejednemu zakręciła się  łezka w oku. Na pożegnanie dzieci wręczyły 

przybyłym mamom własnoręcznie wykonane bukieciki kwiatów i złożyły życzenia.  

Lekcja zawierała elementy nauczania kształtującego. 

Lidia Piłkowska 
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„POPISZ SIĘ TALENTEM” 

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w drugiej edycji 

ogólnopolskiego konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych „Popisz się 

talentem”, którego organizatorem jest wydawnictwo Nowa Era. Konkurs powstał po to, aby 

pomóc dzieciom i młodzieży odkrywać drzemiący w nich kreatywny potencjał i rozbudzać 

zainteresowania literacko-czytelnicze. Dla nauczyciela to doskonałe narzędzie pomagające 

zachęcić uczniów do twórczego posługiwania się polszczyzną i do formułowania 

samodzielnych wypowiedzi pisemnych. 

Miło nam poinformować , że wśród trzydzieściorga wyłonionych laureatów z całej 

Polski jest uczeń naszej szkoły - Borys Ryszewski. Składamy serdeczne gratulacje Borysowi, 

a  pozostałym  uczestnikom dziękujemy za udział.     

Czekamy na realizację głównej nagrody - debiut w prawdziwej książce, która zostanie 

wydana jesienią.  

Opiekun Lidia Kochanowska 

 

 

„RADOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA” 

„ZABAWA JEST NAUKĄ, NAUKA JEST ZABAWĄ. IM WIĘCEJ ZABAWY,  

TYM WIĘCEJ NAUKI” 

 

Ruch dzieciom jest bardzo potrzebny: wzmacnia organizm, hartuje, daje satysfakcję, 

więc umacnia poczucie wartości, a także wpływa na rozwój intelektualny i rozwój społeczno-

emocjonalny. Aby  ułatwić dzieciom  wejście w szkolną rzeczywistość, żeby dobrze się czuły, 

wychowawcy i  uczniowie z klas I zaprosili do wspólnej zabawy dzieci z Przedszkola 

Miejskiego w Karlinie, które we wrześniu rozpoczną naukę.  
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Sówki, Żabki i Prosiaczki wraz z pierwszoklasistami powitali dzień radosnym okrzykiem  

i żywiołowo zatańczyli do dynamicznej muzyki. Były to ćwiczenia taneczne polegające na 

seriach pozycji wykonywanych w zmiennym tempie. Celem rozgrzewki było rozładowanie 

napięć i lęków, które zostały zapewne skutecznie rozładowane. Dodatkowym celem była 

przyjemność płynąca ze wspólnego tańca. Najwięcej emocji i radości sprawiły dzieciom 

wyścigi w rzędach z użyciem piłek, rakietek, kija hokejowego, kółka ringo, itp. Konkurencje, 

mamy nadzieję, że się podobały, bo na twarzach dzieci gościł uśmiech, a po sali gimnastycznej 

rozlegał się głośny doping. Drużyny otrzymały za aktywność fizyczną i zaangażowanie 

dyplomy osiągnięć, brawa  oraz gratulacje.  Na koniec odbył się integracyjny „berek parami” 

oraz rzuty tęczowym dyskiem do wszystkich uczestników zabawy. Przyszli  pierwszoklasiści 

to na pewno dobrze zapowiadający się sportowcy. Życzymy wspaniałej przygody ze szkołą! 

 

Danuta Bulik 

  

 

 

VI DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W SKRZATUSZU 

 

W wydarzeniu, które miało miejsce 26 maja, jak podają organizatorzy, wzięło udział 

około 1,7 tys. dzieci z całej diecezji. Nie zabrakło tam uczniów z naszej szkoły. 37 

trzecioklasistów postanowiło spędzić Dzień Dziecka przy Mamie - tej ze Skrzatusza ;) 

Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem do skrzatuskiego namiotu kopii Cudownej Piety.  

Dzieci obejrzały następnie przedstawienie „Chatka zajączka” w wykonaniu słupskiego teatru 

„Władca Lalek”. Bajka nawiązywała do tematu tegorocznego spotkania „Przyjaciele Matki 

Bożej”, którego celem było pokazanie dzieciom, że przyjaźń jest jednym z fundamentów 

naszego życia. 
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Mszy św. przewodniczył bp Edward Dajczak. Koncelebrowało z nim kilkudziesięciu 

prezbiterów, a także biskup senior Tadeusz Werno, który dzień wcześniej obchodził  

w Skrzatuszu 44. rocznicę sakry. Po Mszy św. na dzieci czekały atrakcje: dmuchańce, bańki 

mydlane, malowanie twarzy, zawody sportowe. 

Jeszcze raz dziękuję rodzicom, którzy byli z nami i czuwali nad bezpieczeństwem 

naszych dzieci. 

Dariusz Wojciechowski 

 

  

 

 

WYRÓŻNIENIE W VI REGIONALNYM FINALE KONKURSU PIOSENKI 

„DZIEŃ DZIECKA Z PIEŚNIĄ I PIOSENKĄ ŻOŁNIERSKĄ” 

 

27 maja 2018r. na scenie plenerowej Regionalnego 

Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu 

wystąpiły 2 zespoły wokalne ze Szkoły Podstawowej  

w Karlinie należące do koła muzycznego. Z radością 

informujemy, iż jednej z nich udało się zdobyć 

wyróżnienie. Uczennice klasy VII B: Paulina, Roksana, 

Oliwia, Paulina, Daria, Antosia oraz uczennica kl. VI C - Otylia stanęły na wysokości zadania, 

wykazując się dużymi umiejętnościami wokalnymi. Wyróżnionym gratulujemy, życząc 

kolejnych sukcesów. 

Był to już VI Finał Regionalnego Konkursu Piosenki na najlepiej wykonaną polską 

pieśń lub piosenkę żołnierską i patriotyczną - skierowany do szkół podstawowych i szkół 

średnich z terenu województwa zachodniopomorskiego. 
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Konkurs odbywał się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również 

50-lecia Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Organizatorzy chcieli przypomnieć 

ogromny dorobek polskich twórców i kompozytorów oraz wykonawców, którzy przez 

dziesięciolecia w piosenkach i widowiskach muzycznych przypominali o chwale oręża 

polskiego, trudzie żołnierskim i tęsknocie za najbliższymi. 

Opiekun M. Tomczyk 

 

  

  

 

 

MINI NAUKOWIEC 

 

28 maja, w ramach obchodów Dnia Dziecka, odbyły się pokazy doświadczalne pt. „Mini 

naukowiec”. Doświadczenia prezentowali uczniowie klas VII naszej szkoły. Mieliśmy okazję 

zobaczyć bardzo ciekawe eksperymenty przygotowane w profesjonalny sposób. Uczniowie 

zaprezentowali m.in. zatapianie oleju, chemiczny wulkan, pastę dla słonia, elektryczny snopek, 

uciekający pieprz, ciecz nienewtonowską, lampę lawę, chodzącą pianę i pływające rybki.  

W doświadczeniach wykorzystywano produkty z życia codziennego.  
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Eksperymenty były bardzo ciekawe i zgromadziły dużą grupę obserwatorów, zarówno uczniów 

jak i rodziców. Gratulujemy pomysłowości i naukowego zacięcia. 

Beata Kadłubowska i Anna Rusiecka 

 

 

KONKURS CZYTANIA 

 

28 maja 2018 roku uczniowie klas pierwszych brali udział w konkursie pięknego 

czytania. Uczestnicy konkursu zmagali się z tekstem ,,Szur, szur… idzie szczur” z książki 

Doroty Gellnet pt. ,,Roztrzepana sprzątaczka”.  

Zwycięzcy konkursu: 

I m-ce: Emilia Michalska 

II m-ce: Zofia Lorkiewicz 

III m-ce: Bartosz Janowicz i Oliwia Dużyńska 

Bogumiła Hałasa, Mariola Wardak 

 

 


