CZERWIEC 2017
ODBIÓR NAGRODY W SZCZECINIE
W dniu 1 czerwca 2017 r. pojechałam do Szczecina po odbiór nagrody w konkursie
zorganizowanym przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Gala
rozpoczęła się wręczeniem nagród, na której dostałam dużo ciekawych gier. Następnie był
poczęstunek, gdzie można było podziwiać prace wszystkich laureatów. Później w ogrodzie
odbyły się gry i zabawy m.in. zabawy ciekłym azotem.
Aleksandra Miron
uczennica klasy 5A
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WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2 czerwca uczniowie naszej szkoły mieli okazję przekonać się, że wybory do Samorządu
są świętem demokracji w szkole. Poczynając od kampanii wyborczej, która trwała od
29.05.17 r. do 31.05.17 r. podczas której 21 kandydatów do SU prezentowało swój program
wyborczy uczniom szkoły. Prezentacja kandydatów podczas debaty

przykuwała uwagę

wszystkich uczniów - mieli oni możliwość poczuć, jak ważny jest ich głos.
Obecny Samorząd Uczniowski miał za zadanie zadbać, aby wybory odbyły się zgodnie
z prawem i czterema podstawowymi zasadami. Są bezpośrednie - byśmy mogli poczuć powagę
chwili, tajne, by wybór był obiektywny, równe - byśmy uwierzyli, że mamy takie same prawa,
powszechne, bo stanowimy jedność i każdy powinien z pełną świadomością podjąć tę ważną
decyzję.
W głosowaniu wzięło udział 390 uczniów. Oddano 371 ważnych głosów.
A oto wyniki głosowania:
1. Antonina Suchecka 48 głosów- Przewodnicząca Samorządu
2. Nadia Sadowska 45 głosów - Zastępca
3. Mateusz Nowicki 42 głosy
4. Amelia Suczyńska 27 głosów
5. Paulina Zając 22 głosy
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w SU
Opiekun SU I. Walasek

str. 2

NOCNA AKADEMIA PANA KLEKSA
2.06.2017 roku w naszej szkole odbyła się I edycja NOCY W SZKOLE, której
tematem przewodnim była ,,Akademia Pana Kleksa”. Udział w tym wydarzeniu wzięli
uczniowie z klas: IA, VIB i VC oraz rodzice uczniów klasy IA.
Uczniowie przybyli pod drzwi szkoły o godzinie 17.00. Tam przywitały ich liderki
programu „Cała Polska czyta dzieciom”- pani Renata Lempa i pani Marta Tomczyk oraz
nauczycielka matematyki pani Halina Sołtys. Każdy z uczestników tej niezwykłej nocy musiał
przed wejściem do szkoły przykleić piegi, które są symbolem Akademii Pana Kleksa.
Wieczór rozpoczął się od przeczytania przez panią Martę Tomczyk fragmentu
„Akademii Pana Kleksa” o zagubionym guziku szpaka Mateusza. Następnie uczniowie
podzieleni na zespoły wyruszyli na jego poszukiwanie. Wszystkie drużyny

przetrząsały

korytarze szkolne oraz teren boiska. Poszukiwania okazały się bardzo owocne. Kolejnym
punktem imprezy były zajęcia plastyczno-techniczne wyzwalające kreatywność uczniów
podczas przędzenia liter oraz wykonywania mundurka godnego ucznia lub uczennicy szkoły
pana Ambrożego. Rodzice podopiecznych nocnej Akademii Pana Kleksa przygotowali w tym
czasie przepyszne, kolorowe kanapki, które wszyscy degustowali ze smakiem.
Nocne harce zakończyły się nocnym czytaniem. Uczniowie mogli porównać Akademię
Pana Kleksa z jej angielskim odpowiednikiem – Hogwartem.
Po porannej mokrej pobudce w stylu szpaka Mateusza wszyscy uporządkowali salę
gimnastyczną i pełni wrażeń wrócili do swych domów.
Zabawa była wyśmienita. Uczestnicy już czekają z niecierpliwością na kolejną noc
w szkole.
Liderki akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
R. Lempa, M. Tomczyk
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DZIEŃ DZIECKA
3 czerwca 2017 roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Na naszym boisku
sportowym było mnóstwo atrakcji dla wszystkich mieszkańców Karlina. Dzieci z kuponami
miały okazję wziąć udział w wielu konkurencjach sportowych. Ich losy w szklanej kuli czekały
na losowania nagród. Poza tymi konkurencjami mieli szanse obejrzeć wiele eksperymentów,
których autorami byli studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, między innymi eksplozja wulkanu.
Pod koniec imprezy miały miejsce występy uczniów naszej szkoły oraz rodzica w karaoke.
Zabawa cieszyła się naprawdę dużym powodzeniem. Wszyscy uczestnicy wychodzili
zadowoleni.
Agnieszka Suchecka
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SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
31 maja 2017r. w naszej szkole przeprowadzono konkurs ortograficzny. O tytuły
Szkolnych Mistrzów Ortografii w poszczególnych grupach wiekowych walczyło łącznie 32
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: Maja Skalmowska z IVA
w klasach V: Alicja Gwóźdź z VA
w klasach VI: Weronika Szczepaniak z VIC
II miejsca:
w klasach IV: Joanna Świętlicka z IVA
w klasach V: Amelia Suczyńska z VB
w klasach VI: Roksana Wojniak z VIB i Antoni Napieraj z VIA
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III miejsca:
w klasach IV: Zuzanna Potomska z IVA
w klasach V: Maria Potomska z VC
w klasach VI: Natalia Przybysz z VIA
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy życząc
dalszych sukcesów.
Lidia Kochanowska

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS
ZATYTUŁOWANY „PIESKIE ŻYCIE – KOCHANE PUPILE I NIECHCIANE
PRZYBŁĘDY”
06.06.2017r. rozstrzygnięta została XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS zatytułowana „Pieskie życie – kochane pupile, niechciane
przybłędy”, którego celem było rozbudzanie potrzeby kontaktu ze zwierzętami, zwrócenie
uwagi dzieci na problem bezpańskich psów, zachęcenie dzieci do wyrażania swoich emocji
i poglądów za pomocą środków wypowiedzi plastycznej. Jury konkursu oceniało prace pod
względem pomysłowości i sposobu potraktowania tematu, formy pracy, techniki i estetyki
wykonania. Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy informację, że,

znowu w kolejnym

konkursie plastycznym, nie zabrakło wśród laureatów uczniów z klas IV-VI naszej szkoły.
Wyróżnione zostały prace: Karoliny Karuzel z klasy VIC oraz Oktawiana Kulaszyńskiego
z klasy VIB. Gratuluję!
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2017r.
w Szkole Podstawowej nr 3 w Białogardzie.
Aniela Bagińska

KONKURS „25 LAT PSP – PROFESJONALNI, SPRAWNI, POMOCNI”
31 marca 2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie
rozstrzygnięto eliminacje powiatowe XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
Dzieci i Młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni. Spośród 227
prac plastycznych, przesłanych do komendy, jury konkursu wyłoniło 19 prac do eliminacji.
wojewódzkich. Wśród wyłonionych prac znalazła się również praca ucznia klasy IVA
Borysa Ryszewskiego.
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Natomiast 30 maja 2017r. wojewódzka komisja konkursowa wybrała najlepsze prace
do etapu na poziomie centralnym. Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość , że do tego
etapu zakwalifikowała się praca Borysa, który w II grupie – uczniów klas 4-6 szkół
podstawowych zajął I miejsce. Gratuluję Borysowi i życzę sukcesu na eliminacjach
centralnych, które odbędą się 19 czerwca 2017r.
Aniela Bagińska

BIEG PAPIESKI
11 czerwca 2017 roku po raz 25 odbył się Bieg Papieski. Uczniowie naszej szkoły,
a także innych mieli okazję brać udział w biegach na różne dystanse. Udział w tej imprezie
wzięło 227 uczniów. Ponadto zdobyli oni 1. miejsce w biegach drużynowych. Każdy uczestnik
otrzymał zestaw startowy, a po przebiegnięciu medal. Ponadto nasi wolontariusze od godzin
rannych do wieczora pomagali w sprawnym blokowaniu tras, podawaniu napoi, a także medali.
Za tę prace zostali zaproszeni 20 czerwca do hali Homanit Areny i otrzymali od organizatorów
imprezy dyplomy i medale. Wolontariuszami byli uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas, ZHR,
a także Ci, którzy z własnej woli podjęli to wyzwanie. Mamy nadzieje, że w następnym roku
pobijemy rekord biegaczy i wolontariuszy. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Agnieszka Suchecka
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ŁUKASZ JEŻYNA PO RAZ KOLEJNY NAJLEPSZY W REGIONIE
Uczeń klasy III C 12 czerwca 2017 roku reprezentował naszą szkołę na 49 Regionalnym
Turnieju Recytatorskim „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” w Koszalinie.
Swoim wspaniałym wykonaniem wiersza Hanny Niewiadomskiej „Bąk” podbił serca
jurorów i został laureatem w kategorii „Ptaszęta”. Pokonał wykonawców z całego regionu
dawnego województwa koszalińskiego. Żeby znaleźć się w takim gronie musiał wygrać kolejno
szkolne, gminne i powiatowe eliminacje. Brawo Łukasz!!! Życzymy Ci kolejnych sukcesów
w przyszłym roku szkolnym na jubileuszowym 50-tym Turnieju!!!
Ewa Dąbrowska
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KONKURSY
11 maja odbył się konkurs języka angielskiego dla klas II i III.
Wśród uczniów klas II laureatami zostali:
I - Szymon Jóźwik (kl. II a)
II - Krystian Kubiak (kl. II b)
III - Hubert Tomczyk (kl. II b)
III - Tomasz Szakowski (kl. II d)
a wśród uczniów klas III
I - Damian Michalski (kl. III b)
II - Wiktoria Dzinkowska (kl. III b)
II - Piotr Soroka (kl. III d)
II - Tomasz Napieraj (kl. III d)
III - Maja Filipowicz (kl. III d)
15 maja uczniowie klas II i III brali udział w drużynowym konkursie logicznego
myślenia. Zwyciężyły drużyny:
I - Hubert Tomczyk, Oliwier Jurkowski, Sara Blady (kl. II B)
II - Agata Stolarek, Maja Filipowicz, Diana Bonarska (kl. III D)
II - Igor Strzelecki, Szymon Strzelecki (kl. III D)
III - Wiktoria Dzikowska, Jakub Ożóg (kl. III B)
III - Aleksander Wałachowski, Hubert Wałachowski, Łukasz Walentynowicz (kl. II C)
15 maja odbył się także konkurs logicznego myślenia w klasach IV-VI. Zwyciężyły
drużyny
I - Kamila Przytuła, Małgorzata Skrzypczak, Julia Cheba (kl. IVB)
I - Julia Kuzmierska, Nina Kalcewicz, Mateusz Goleń (kl. VIC)
II - Patrycja Sikorska, Maja Skalmowska, Anna Spolska (kl. IVA)
III - Alicja Gwóźdź, Wiktoria Waśków, Tomasz Idec (kl. VA)
16 maja uczniowie klas IV -VI brali udział w szkolnym konkursie języka
angielskiego. Laureaci konkursu to:
wśród uczniów klas IV:
I - Olaf Iversen (kl. IV b)
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II - Patryk Walesiak (kl. IV a)
III - Kamila Przytuła (kl. IV b)
wśród uczniów klas V:
I – Kacper Migała (kl. V a)
II – Tomasz Idec (kl. V a)
III - Paulina Abbas (kl. V a)
i wśród uczniów klas VI:
I – Mateusz Goleń (kl. VI c)
II – Roksana Wojniak (kl. VI b)
III - Karolina Karuzel (kl. VI c)
17 maja uczniowie klas VI brali udział w konkursie pod patronatem marszałka
województwa zachodniopomorskiego na wypracowanie w języku angielskim pod tytułem
„My day In the United Kingom”. Do publikacji zakwalifikowane zostały prace Antoniny
Sucheckiej i Mateusza Golenia. 6 czerwca troje uczniów – Olaf Iversen, Wiktoria Waśków
i Mateusz Goleń brało udział w międzypowiatowym konkursie języka angielskiego
w Białogardzie. Olaf Iversen zdobył III miejsce wśród uczniów klas IV.
Sabina Rosowska
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ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
Jak co roku w naszej szkole odbywa się ścieżka edukacyjna, której celem jest
pogłębienie wiedzy na temat różnych rodzajów służb mundurowych, a także specyfiki ich
pracy. Organizatorami tej praktycznej lekcji była Straż Miejska w Karlinie. Tym razem
uczniowie otrzymali na pierwszej stacji mapę, dzięki której wędrowali ulicami Karlina, aby
dowiedzieć się jakie są telefony alarmowe, jak zachowywać się w lesie, nad rzeką, a także
z niektórymi z nich spotkali się po raz pierwszy. Uczniowie rozwiązywali testy. Musieli
odpowiadać na 6 różnych pytań i zbierali punkty. W tym roku zawitali do nas: Straż Miejska,
Służba Więzienna, Nadleśnictwo Gościno, Ochotnicza Straż Pożarna, WOPR, Policja, Straż
Rybacka, Straż Graniczna, Straż Rybacka., Służba Ochrony Kolei. Była to naprawdę cenna
lekcja. Mamy nadzieję, że podczas wakacji nasi uczniowie będą wiedzieli jak bezpiecznie
spędzać czas.
Agnieszka Suchecka
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APEL SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
21 czerwca 2017 roku odbył się apel podsumowujący osiągnięcia naszych uczniów
w drugim semestrze szkolnym 2016/2017. Uczniowie klas I-VI tego dnia otrzymywali długo
wyczekiwane dyplomy i nagrody za udział w wielu konkursach. Konkursów jak zwykle było
naprawdę bardzo dużo, więc i nagrodzonych również. Niektórzy uczniowie kilkukrotnie
wychodzili, po swoje trofea. Nie zapomnieliśmy także o naszych wielkich akcjach i dyplomach
oraz podziękowaniach. Oby tak dalej. Szkoła bez sukcesów nie byłaby taka przyjemna.
Życzymy powodzenia i zapraszamy do udziały w następnym roku szkolnym.
Agnieszka Suchecka
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ”
I „POPISZ SIĘ TALENTEM”
Po raz trzeci uczniowie z naszej szkoły biorą udział w konkursie „Niektórzy lubią
poezję” orgaznizowanym przez nauczycieli ze szkoły Podstawowej w Szczecinku. W tym roku
również nasi podopieczni mieli okazję zaprezentować swoją twórczość literacką. 8 czerwca
2017 roku odbyło się rozstrzygnięcie tegoż konkursu. Mamy zaszczyt poinformować, że
uczennica klasy VI a Marta Szulc otrzymała w nim wyróżnienie II stopnia – po raz drugi.
Uczniowie wzięli udział w innym konkursie ogólnopolskim, organizowanym przez
wydawnictwo Nowa Era „Popisz się talentem”. Zadanie polegało na dopisaniu zakończenia
do jednej z wybranych historyjek. W tym konkursie została zauważona uczennica klasy VI a
Marta Szulc. Otrzymała ona wyróżnienie, warto dodać, że prac konkursowych było 4806.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Suchecka
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