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CZERWIEC 2016 

 

PRZEDSTAWIENIE NA PODSTAWIE WIERSZA „LOKOMOTYWA” 

 

01.06.2016r. z okazji Dnia Dziecka w ramach  XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Karlinie wraz z  pracownikami obsługi 

przygotowali dla uczniów przedstawienie na podstawie wiersza Juliana Tuwima  

„Lokomotywa”. Aranżację i scenografię przygotowały liderki programu „Cała Polska czyta 

dzieciom” Renata Lempa nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz Marta Tomczyk 

nauczycielka języka polskiego.  Występ obejrzeli uczniowie klas I-VI. Dzieciom bardzo się 

podobała gra aktorów i scenariusz przedstawienia. Było mnóstwo frajdy, zabawy i śmiechu. 

Renata Lempa 
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1czerwca odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięli udział  

wytypowani uczniowie z klas II,III,IV i V-ogółem 13  kandydatów. Kandydaci swoje programy 

wyborcze zaprezentowali przed społecznością szkolną podczas debaty wyborczej.  

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017: 

Przewodnicząca: Wojniak Roksana  

Z-ca: Kuzmierska Julia 

Członkowie: Gwóźdź Alicja, Lessnau Jakub, Filipowicz Maja, Jurkiew Natalia.      

Iwona Walasek  

  

  

 

 

CZYTANIE USKRZYDLA 

 

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od 

najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój 

intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Nasza szkoła docenia te wartości, dlatego 

uczestniczymy    w    kampanii    „Cała Polska Czyta Dzieciom”,    której    liderem     jest  

pani Renata Lempa. 



str. 3 

W ramach tej akcji 3.06.2016r. w Szkole Podstawowej w Karlinie zakończono 

XV Ogólnopolski Tydzień Czytania rozpoczęty 30.05.2016r. pod hasłem „Czytanie 

uskrzydla”. W tym dniu naszą szkołę odwiedził burmistrz Karlina pan Waldemar Miśko. Nasz 

gość przeczytał uczniom klas I-III wiersz Juliana Tuwima „Rzepka”. Inscenizację do wiersza 

przygotowali uczniowie klasy IIIb. Dzieci z zainteresowaniem słuchały i oglądały inscenizację. 

Również koło teatralne pod pieczą pani Ewy Dąbrowskiej zaprezentowało przedstawienie 

„Odlotowe agentki”. Na zakończenie spotkania panu Waldemarowi Miśko wręczono dyplom 

uznania za aktywny udział w kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Był to bardzo 

mile spędzony czas. 

Renata Lempa 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 4 

FINAŁ 48 REGIONALNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO  

„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” 

 

Finał 48 Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA 

POLNE” – KOSZALIN 6.06. 2016 r. Łukasz Jeżyna z klasy II C został laureatem tego Turnieju. 

Jego przepiękna recytacja wiersza Agnieszki Frączek „Całuski i buziaczki” zachwyciła nie 

tylko jurorów. Publiczność gromkimi brawami nagrodziła jego występ.  

Życzymy mu wielu takich wspaniałych sukcesów. 

Ewa Dąbrowska 

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 

 

8 czerwca 2016 roku na 4 godzinie lekcyjnej uczniowie klas IV-VI mieli okazję wziąć 

udział w pogadance przygotowanej przez pracowników Straży Miejskiej w Karlinie na temat 

„Bezpiecznych wakacji“.  

Ta ważna lekcja bezpieczeństwa była zupełnie inna od pozostałych. Uczniowie mieli 

okazję dowiedzieć się, że zagrożenie czyha wszędzie. W świecie otaczającej ich przyrody są 

narażeni na zagrożenie ze strony owadów, dziko żyjących zwierząt, gadów, a także innych 

ludzi, którzy nie zawsze mają dobre zamiary względem dzieci. Ponadto zainteresowani zostali 

poinformowani o tym, że w lesie, na łące w parku nie wolno im bez pomocy fachowców 

samodzielnie podejmować działań ratujących życie. Zostali pouczeni, że nie należy rozmawiać 

z nieznajomymi, wsiadać do ich aut, czy udzielać jakiejkolwiek pomocy, bo grozi to 

niebezpieczeństwem dla ich życia (porwania, uprowadzenia). W tym celu zostały im 

przypomniane telefony alarmowe, pod którymi można otrzymać pomoc.  

Na zakończenie zainteresowani słuchacze mieli okazję uzyskać odpowiedzi na 

frapujące ich pytania. Pogadanka podobała się uczniom, dlatego też pan Grzegorz Kundzienko 

otrzymał gromkie brawa. Zajęcia te miała na celu podnieść umiejętności radzenia sobie  

w trudnych sytuacjach, szybkiego reagowania, a także zapobiegania nieszczęściom  

i wypadkom.  

Agnieszka Suchecka 
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DEBATA UCZNIÓW 

 

9 czerwca odbyła się  debata uczniów naszej szkoły na temat: WSPÓŁPRACA  

W NASZEJ SZKOLE. Uczniowie odpowiadali na pytania: 

Jaka jest nasza szkoła-co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy? 

Jak wygląda współpraca w szkole(relacje trzech grup: uczniów, rodziców, nauczycieli)? 

W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę? 

Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy? 

Wnioski z debaty zostaną wdrożone w roku szkolnym 2016/17 

Iwona Walasek 
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WYCIECZKA DO TORUNIA 

 

10 czerwca 2016r. wczesnym rankiem klasa IIIA pojechała  wraz z rodzicami na 

wycieczkę do Torunia.  Pierwszym punktem programu były odwiedziny w Forcie IV i udział 

w wyjątkowych warsztatach wypieku piernika. Uczestnicy wcielili się w fortecznych 

kuchcików i pod czujnym okiem mistrzów cechowych zrobili dekoracyjny piernik.  

Warsztatom towarzyszyła  prezentacja, konkurs oraz poczęstunek toruńskimi pierniczkami. 

Uczestnicy dostali na pamiątkę zrobiony własnoręcznie piernik ozdobny oraz certyfikat. 

Następnie zwiedzili Fort IV, który jest  przykładem doskonale zachowanego obiektu 

fortecznego zewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń z końca XIX wieku. Dzięki wyjątkowej 

atmosferze tego miejsca mogli  się przenieść w czasie do wieku pary i telegrafu. Trasa 

zwiedzania wiodła  poprzez część koszarową podziemnymi tunelami do części bojowej, w 

której można zobaczyć np.: stanowiska ochrony dna fosy, własnoręcznie obrócić 200 

kilogramową kopułą.  

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie  Starego Miasta z przewodnikiem: 

ratusz - symbolizujący rok kalendarzowy, Dom Mikołaja Kopernika, Krzywa Wieża, 

ruiny zamku krzyżackiego. Następnie dana nam była  chwila czasu wolnego na zakup 

toruńskich słodkości i pamiątek, potem  obiad, a  na koniec dnia seans w Planetarium.  

Przyjechaliśmy do Karlina przed północą zmęczeni, lecz nikt nie narzekał, wręcz 

przeciwnie, wszyscy byli zadowoleni. Z taką grupą można jechać wszędzie! 

D. Bulik 
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XXIV BIEG PAPIESKI 

 

12 czerwca 2016r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Karlinie licznie 

zgromadzili się na stadionie miejskim z okazji XXIV Biegu Papieskiego. W tym roku do 

biegów integracyjnych zgłosiło się 250 uczniów. Gratulujemy! Reprezentacja szkoły zajęła II 

miejsce i odebrała bon na 1000,00 zł, za który zostanie zakupiony sprzęt sportowy. 

Dziękujemy! 

Beata Pawlik 
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PARK OWADÓW 

 

14 czerwca br. klasy II b, I c i I d wybrały się na wycieczkę do Lubnicy do Parku 

Owadów. Tam przeszły ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą, podczas której pani przewodniczka 

opowiedziała o życiu i zwyczajach prezentowanych  owadów. Kolejnym punktem programu 

pobytu w „Owadogigantach” była zabawa „Pirat”. Pani animatorka w odpowiednim do zabawy 

stroju wybrała spośród uczniów swojego zastępcę, z którym pilnowała, czy pozostali  

poprawnie wykonują zlecone im zadania,  m.in. płukanie złota oraz szukanie skarbu za pomocą 

mapki. Odnalezione wewnątrz skrzyni skarby uczniowie zabrali ze sobą na pamiątkę. Po tych 

atrakcjach czekały na wszystkich trampoliny, gokarty, malowanie twarzy, park linowy, 

kręgielnia plenerowa, strzelnica, wykopaliska a następnie smaczny obiad.  

Do domu wyruszyliśmy pełni miłych wrażeń.  

Oprac. M. Peplińska, E. Korzeniowska, L. Piłkowska 
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ROZSTRZYGNIĘCIE II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

„NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ” 

 

15 czerwca 2016 rok został rozstrzygnięty II Ogólnopolski Konkurs „Niektórzy lubią 

poezję“. Do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich dotarło 500 wierszy, z nich 

wyłoniono najlepsze. Można było zająć następujące miejsca: I, II, III miejsce, oraz wyróżnienia 

1 i 2 stopnia.  

 Do kolejnego etapu dostali się uczniowie: Kacper Milej, Helena Kostecka i Marta Szulc. 

W drodze eliminacji wyłoniono zwycięzców. Wśród nich znalazła się Helena Kostecka, która 

zajęła I miejsce. Natomiast Marta Szulc i Kacper Milej otrzymali wyróżnienia 1 stopnia. 

 Dwa wiesze młodych poetów były recytowane przez uczniów Szkoły Podstawowej  

w Szczecinku. Tego zaszczytu dostąpił utwór Heleny Kosteckiej pt. „Córeczka”. Publiczność 

nagrodziła go gromkimi brawami. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody. 

 Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Pragniemy również 

podziękować pozostałym uczniom naszej Szkoły za ich wielką twórczość, bo w tym roku tych  

poetyckich uniesień było wiele. Agnieszka Suchecka 
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WIZYTA W MUZEUM 

 

15 czerwca br, klasa Id odwiedziła  Muzeum Ziemi  Karlińskiej i obejrzała nową 

wystawę pn „Świat w miniaturze”. Eksponaty to miniaturowe, ołowiane żołnierzyki  

przedstawiające żołnierzy i wojowników z różnych okresów historycznych i różnych stron 

świata oraz miniaturowe, kartonowe pojazdy wojskowe i modele samolotów. Pan Adam 

Wachol, autor modeli samolotów, ciekawie opowiedział nam o bitwach samolotów podczas  

II wojny światowej i wyjaśnił w jaki sposób powstają ołowiane figurki żołnierzyków.  

Niektórzy z nas byli w Muzeum pierwszy raz, więc interesowało nas wszystko, także wystawa 

stała dot. ziemi karlińskiej. Dziękujemy Panu Adamowi za miłe przyjęcie. Postaramy się wrócić 

do muzeum w przyszłym roku.  

Lidia Piłkowska 

  

 

 

PRZYGODY KULINARNE 

 

Od kilku lat nasza szkoła propaguje zdrowe nawyki żywieniowe. Uczniowie poprzez 

organizowane dla nich warsztaty kulinarne nabywają wiedzę, jak zdrowo się odżywiać.   

W związku z tym w ramach profilaktyki żywieniowej uczniowie klasy IV b podjęli kulinarne 

wyzwanie. Podobnie jak inne klasy przyrządzali drugie śniadanie. Musieli przygotować 

potrawę -  „Kwiatek śniadaniowy”. Podane mieli składniki: plasterki wędliny, zielony ogórek, 

pomidor, plasterek żółtego sera, serek mozzarella, sałata, kabanos. Aby ją wykonać, musieli 

uruchomić wyobraźnię. Kulinarnej zabawie towarzyszyły uśmiechy, ponieważ każdy miał inny 

pomysł. Najważniejsze, że kwiatki był zdrowe i wszystkim smakowały. W galerii można 

obejrzeć nasze dzieła. 

Marzena Matuszewska 
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INTEGRACYJNA WYCIECZKA KLAS PIĄTYCH 

 

17 czerwca 2016 roku o godzinie 6:00 z ulicy Parkowej uczniowie klas piątych wraz 

z opiekunami wyjechali do Malborka i Gdańska. Podróż upłynęła dość szybko, humory 

dopisywały wszystkim uczestnikom. O godzinie 10:00 dojechaliśmy do Malborka. Olbrzymich 

rozmiarów zamek zrobił na nas piorunujące wrażenie. Rozdzieliliśmy się na dwie grupy i wraz 

z przewodnikami udaliśmy się w podróż historyczną po zakamarkach tego niesamowitego 

obiektu. Nasi uczniowie wykazali się świetną znajomością historii i otrzymali pochwały od 

opiekunów. Po tej przeprawie był moment na złapanie oddechu na dziedzińcu zamku. 

Następnym etapem były zakupy pamiątek (mieczy, widokówek, łuków). 

 Około godziny 14:00 zjedliśmy wyczekiwany obiad w Gdańsku. Po pożywnym posiłku 

w szybkim tempie zwiedziliśmy serce Gdańska, czyli zabytkowe Stare Miasto.  
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Nasz przewodnik naprawdę w dość zawrotnym czasie w wielkim skrócie przybliżył nam 

historię tego miasta. Chwilę później był czas na pamiątki i lody. 

 Około godziny 18:00 wyjechaliśmy z tego wielkiego miasta, udając się do Karlina.  

W drodze powrotnej z utęsknieniem oczekiwaliśmy meczu Polska-Niemcy. Na naszych 

twarzach widniały barwy narodowe, a na ustach okrzyki; „Polska biało-czerwoni!“. 

 Serdecznie dziękujemy organizatorom i opiekunom za wspaniałą wycieczkę – 

Uczniowie klas piątych. 

Agnieszka Suchecka 

 

 

WYPRAWA ŚLADAMI BILBO BAGGINSA 

 

Uczniowie klasy IIIA wybrali się na mroczną wyprawę do Wioski Hobbitów  

w Sierakowie Sławieńskim. Była to baśniowa  przygoda, bo na swojej drodze spotykali 

tajemnicze postacie z twórczości Tolkiena. Gra terenowa, w której uczestniczyli nosi tytuł 

„Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Zdjęcia natomiast są odzwierciedleniem towarzyszących 

im emocji i wrażeń podczas gry tematycznej.  

D. Bulik 
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

 

Koniec roku szkolnego to nie tylko początek wspaniałych wakacji, ale także czas 

podsumowania wszelkich działań będących wynikiem aktywności uczniów i nauczycieli 

Szkoły Podstawowej w Karlinie.  To co się działo w ciągu minionych dziesięciu miesięcy było 

na bieżąco relacjonowane na stronie szkoły i urzędu.   

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016 swoje umiejętności 

artystyczne przedstawili, kończący już naukę, uczniowie klasy VIc oraz Łukasz Jeżyna uczeń 

klasy II b – finalista regionalnego konkursu „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Następnie 

przystąpiono do rozdania nagród uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce                 

i zachowaniu. Cieszy fakt, że każdego roku zwiększa się ich liczba.  

Dodatkowo wyróżniono Krzysztofa Więcka – finalistę wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego z matematyki, Bartka Smagorowicza – reprezentanta szkoły, gminy                        

i powiatu w Wojewódzkich Zawodach Przeciwpożarowych „Młodzież zapobiega pożarom” 

oraz Helenę Kostecką za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim konkursie „Niektórzy lubią 

poezję”. Po raz ostatni uroczystość szkolną poprowadziła była już Przewodnicząca Samorządu 

Szkolnego – Julia Kraczkowska. Od nowego roku szkolnego czeka na nich gimnazjum. 

Sportowe statuetki powędrowały do 11 uczniów, którzy reprezentowali szkołę, gminę i powiat 

w licznych zawodach sportowych w okresie od 2013 - 2016. Za działalność w Samorządzie 

Szkolnym nagrodzono także Antoninę Suchecką uczennicę klasy V. 

Miłym akcentem było pożegnanie przez uczniów klas I odchodzących do gimnazjum 

uczniów klas VI. Za zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz szkoły podziękowania 

otrzymali wyróżnieni rodzice z klas III i VI. Słonecznych, radosnych i BEZPIECZNYCH 

wakacji życzyli Pan Waldemar Miśko – Burmistrz Karlina oraz Pani Beata Pawlik – dyrektor 

szkoły. 

Beata Pawlik 
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