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CZERWIEC 2018 

 

„ZDROWO PRZEZ JĘZYK POLSKI, PRZYRODĘ I PLASTYKĘ” 

 

 

 

 

08.06.2018r. uczniowie uczęszczający na koła zainteresowań z języka polskiego, 

przyrody i plastyki (zajęcia realizowane w ramach projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna 

edukacja”) prowadzonych przez panie: A. Bagińską, M. Burzyńską i L. Kochanowską wzięli 

udział w maratonie zdrowia... 

Dzieci miały okazję lepiej się poznać, wykazać się umiejętnościami redakcyjnymi, kulinarnymi                    

i zdolnościami plastycznymi. 

Czterogodzinne spotkanie odbywało się według poniższego harmonogramu: 

- zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej, 

- redagowanie i prezentowanie przepisu na wykonywany posiłek oraz dyskusja na temat 

  zdrowego żywienia, 

- warsztaty kulinarne i spożywanie przygotowanych posiłków, 

- wykonanie plakatów prezentujących zdrowe odżywianie. 

        Czas minął szybko , przyjemnie i ... smacznie.        

Opiekunowie: 

A. Bagińska, M. Burzyńska, L. Kochanowska 
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WYNIKI ZE SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

„MATEMATYCZNE POTYCZKI” DLA KLAS 4-7 

 

06 czerwca 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „Matematyczne 

Potyczki” dla klas 4-7. Celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród uczniów, 

rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego 

myślenia, a także doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych. 

W konkursie wzięło udział 41 uczniów. Najlepsze miejsca zajęli: 

KLASA 4 KLASA 5 

- Strzelecki Szymon 

- Jurkiew Natasza  

- Strzelecki Igor 

- Przytuła Kamila 

- Spolska Anna 

- Potomska Zuzanna 

 

KLASA 6 KLASA 7 

- Steć Igor 

- Morawski Wojciech 

- Rutkowski Krzysztof 

- Goleń Mateusz 

- Karuzel Karolina 

- Szczepaniak Weronika 

 

Gratulujemy uzyskanych wyników. 

W. Walczykowski, H. Sołtys 
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WYNIKI Z MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 

„KANGUR MATEMATYCZNY” 

 

W czwartek 15.03.2018 r. w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs 

„Kangur Matematyczny”. Konkurs przeprowadzany był w sześciu kategoriach, z czego cztery 

dotyczyły szkoły podstawowej: „Żaczek” - klasy 2, „Maluch” - klasy 3 i 4, „Beniamin” - klasy 

5 i 6, „Kadet” - klasy 7 szkół podstawowych i II gimnazjów. 

Z naszej szkoły, z klas 2-7 w konkursie wzięło udział 44 uczniów. 

Najlepsze wyniki osiągnęli: 

 

„Żaczek” - klasa 2 „Maluch” - klasa 3 „Maluch” - klasa 4 

- Kwiatkowska Katarzyna 

- Dudzik Nikola  

- Gwóźdź Karolina 

 

- Jóźwik Szymon 

- Tomczyk Hubert 

- Kubiak Krystian 

- Balcerak Oliwia 

- Dzinkowska Wiktoria 

- Krupieńko Aleksandra 

„Beniamin” - klasa 5 „Beniamin” - klasa 6 „Kadet” - klasa 7 

- Przytuła Kamila 

- Banaszek Piotr  

- Woronicz Radosław 

- Morawski Wojciech 

- Ciach Weronika 

- Miron Aleksandra 

- Goleń Mateusz 

- Szucki Filip 

- Milej Kacper 

 

Gratulujemy uzyskanych wyników. 

W. Walczykowski, H. Sołtys 

 

PARK ROZRYWKI OCEAN PARK 

 

06 czerwca 2018r. uczniowie klas IA I IIIB uczestniczyli  wraz z grupą rodziców  

w wirtualnej podróży podwodnej, oglądali interaktywne show z animowanym wielorybem, 

poznali 50 modeli ssaków i ryb w Ocean Park we Władysławowie. Uczniowie mieli okazję  

poczuć się jak na dnie oceanu. Spacerowali  tuż obok rekinów, orek, żółwi olbrzymich, 

delfinów, wielorybów oraz czterdziestką innych zwierząt morskich i oceanicznych.  Było to 

możliwe! W Ocean Parku nie tylko mieliśmy okazję spotkać się ze zwierzętami morskimi 

wykonanymi w skali 1:1 w tym największym na świecie 34 metrowym płetwalem błękitnym,  

ale również dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o ich podwodnym życiu. 20 hektarów 

pełnych atrakcji; wodospad, żywe rekiny i ryby tropikalne, wioska rybacka, mini plaża, salon 

gier, ryby rzeźbione z drewna, maxi klocki.  
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Mamy nadzieję, że ta wycieczka w ten nieznany, wodny świat będzie niezapomnianym 

przeżyciem. 

Bogumiła Hałasa, Danuta Bulik 

 

  

  

 

 

„NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ” 

 

12.06.2018r. Aleksandra Krupieńko z klasy IV A  

i Borys Ryszewski z klasy V A wraz z opiekunem - p. Lidią 

Kochanowską mieli zaszczyt wziąć udział w uroczystości 

wręczenia nagród młodym poetom nagrodzonym w IV 

Ogólnopolskim Konkursie „Niektórzy lubią poezję”. 

Podsumowanie konkursu odbyło się w Szkole 

Podstawowej nr 7 w Szczecinku - organizatora przedsięwzięcia. 

 Na miejscu dowiedzieliśmy się, że Aleksandra 

Krupieńko zdobyła III miejsce, a Borys Ryszewski - 

wyróżnienie I stopnia.  
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Oprócz atrakcyjnych nagród uczniowie i opiekun otrzymali pamiątkowe tomiki poezji,  

w którym umieszczone są wiersze wszystkich nagrodzonych uczniów. 

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich szkolnych poetów do udziału w konkursie                   

w kolejnym roku szkolnym. 

Lidia Kochanowska 

 

 

KONKURS „ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA” 

PODSUMOWANIE ETAPU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE 

 

Konkurs zorganizował Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

obchodów 100 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Organizatorem etapu 

okręgowego w regionie była  Pani Senator 

Anna Grażyna Sztark. Tematem prac był 

orzeł biały na przestrzeni wieków. Oficjalne 

podsumowanie i wręczenie nagród miało 

miejsce  14 czerwca 2018 r. w Homanit Arena.  

Z naszej szkoły wyróżnienie  otrzymał: Damian Michalski z kl. I Vb, Borys Ryszewski 

z kl. Va. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Podczas podsumowania  konkursu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w żywej lekcji 

historii pt. „Senat staropolski”. Uczestnicy biorący udział w lekcji mieli okazję wcielić się  

w Senatorów XVI wiecznej Izby.  Zabrzmiał polonez. Uroczysty orszak przemaszerował ,,do 

Zamku Królewskiego’’. Młodzi senatorowie w kontuszach - strojach z epoki debatowali  

w sprawie planów matrymonialnych króla Władysława IV. 

Taka lekcja żywej historii bardzo podobała się uczniom. 

Iwona Walasek 
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„STRAŻAK I JA” 

 

Konkurs zorganizowany pod patronatem Marszałka 

Rzeczypospolitej Polskiej i Senackiej Straży Pożarnej. Organizatorem 

etapu okręgowego w regionie była p. Senator Anna Grażyna Sztark. 

Tematem pracy plastycznej było „Bezpieczeństwo pożarowe na co 

dzień”.  

I miejsce w etapie okręgowym i wyróżnienie w ogólnopolskim  zdobyła 

Oliwia Wiśniewska z klasy IA. 

Wszystkim uczestnikom tego konkursu dziękujemy i życzymy dalszych 

sukcesów plastyczno-artystycznych. 

Danuta Bulik 

 

 

PIELGRZYMKA SKC 

 

15 czerwca 2018 roku Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zorganizował 

kolejną Pielgrzymkę SKC. Szkolne Koło Caritas w Karlinie zaangażowało się w to święto. 

Grupy wolontariuszy wyróżniały się transparentami, flagami, balonami, ale wszystkich łączyło  

jedno – czerwień koszulek, które symbolizują otwarte serca na wszelką pomoc. Impreza 

rozpoczęła się wspaniałą, pełną wzruszeń mszą świętą, którą poprowadził biskup,  

a towarzyszył Mu ksiądz proboszcz Andrzej Korpusik. Po tym duchowym wydarzeniu, 

wolontariusze przeszli korowodem czerwonych koszulek głównymi ulicami Koszalina. Kiedy 

ten barwny pochód dotarł do amfiteatru czekały na nich atrakcje i koncerty. Wolontariusze  

z zadowoleniem wrócili do Karlina, zaliczając wyjazd do udanych.  

 Agnieszka Suchecka  

 

 

FESTYN CHARYTATYWNY 

 

               „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 

                   nie przez to. co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

                                                                                                        / Jan Paweł II / 

16.06.2018r. przy Szkole Podstawowej w Karlinie odbył się festyn charytatywny 

„Otwórz serce dla skrzywdzonych zwierząt”, z którego dochód zostanie w całości 

przeznaczony na pomoc bezdomnym zwierzętom.  
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Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Karlinie, koło wolontariatu „Anioły ze Szkoły 

Podstawowej w Karlinie” wraz z rodzicami, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  

w Karlinie. 

W ramach imprezy na przybyłych na boisko miłośników zwierząt czekało wiele 

atrakcji: stoisko Fundacji „Na pomoc zwierzakom z Tereską”, przejażdżki konne, dmuchańce, 

konkurencje sportowe, robienie warkoczyków, malowanie twarzy, duże bańki mydlane, 

występy wokalne naszych uczennic pod opieką pani Marty Tomczyk, występy bębniarskie 

uczennicy ze szkoły podstawowej w Białogardzie, sprzedaż ciast, pierogów, wata cukrowa oraz 

loteria fantowa. Na zakończenie festynu odbyło się losowanie nagród z loterii czemu 

towarzyszyło wiele emocji. Mamy nadzieję, że to wydarzenie zapisze się na stałe w naszym 

kalendarzu. 

             Serdeczne podziękowania składamy naszym sponsorom. 

Renata Lempa 
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ZDROWA LEKCJA W GOSPODARSTWIE BIODYNAMICZNYM 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie w  ramach 

programu promującego zdrowy tryb życia zaprosił do udziału czterdziestu uczniów z klas I na 

warsztaty ekologiczne na farmę w Juchowie. Zajęcia składały się z dwóch bloków 

tematycznych „Od ziarna do chleba”, „Od trawy do mleka”. Dzieci poznały różne gatunki zbóż, 

produkty zbożowe i ich rolę w codziennej diecie. Następnie uczestniczyły w  degustacji chleba 

orkiszowo-żytniego z dodatkiem marchewki, który smakował wszystkim  wyśmienicie. 

Warsztat skończył się wspólnym drugim śniadaniem składającym się z produktów 

ekologicznych. Poprzez panel edukacyjny „Od trawy do mleka” - uczniowie dowiedzieli się, 

skąd bierze się mleko, masło, twaróg. Poznali miejsce, gdzie na co dzień produkowana jest 

zdrowa żywność. Dowiedzieli się, jak należy opiekować się zwierzętami, by zapewnić im 

godne warunki życia i by były szczęśliwe. W ostatniej części programu pt. „Dobry opiekun 

zwierząt” dzieci wcieliły się w rolę dobrego gospodarza i pomagały karmić zwierzęta, poznały 

ich zwyczaje, potrzeby, itp. Była to odkrywcza wycieczka do krainy szczęśliwych krów, które 

mają nawet własną strefę wypoczynku. Poprzez obserwację, działania, przeżycia  

i doświadczenia w gospodarstwie dzieci poznały związki pomiędzy człowiekiem  

a środowiskiem naturalnym. Na koniec wszyscy dokonali zakupów produktów ekologicznych. 

Dzięki p. Aleksandrze Basarab, Zastępcy Dyrektora OT KOWR w Koszalinie, 

organizatorowi p. Michałowi Wolkusz oraz p. Danucie Sałagan, koordynatorce projektów 

pedagogicznych, gospodarstwo ekologiczne Juchowo stało się tego dnia dla dzieci zarówno 

miejscem nauki, jak i niezapomnianych przeżyć i doświadczeń. Dzieci otrzymały dyplomy 

potwierdzające ukończenie „Lekcji zdrowia”. 

Warsztaty dzieciom bardzo się podobały i mamy nadzieję, że po wakacjach odbędzie się 

kolejna edycja. 

Danuta Bulik 
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WARSZTATY BĘBNIARSKIE 

 

W roku szkolnym 2017/2018 dwunastu uczniów naszej szkoły uczyło się i doskonaliło 

technikę gry na afrykańskich bębnach typu djembe. W tym czasie nauczyliśmy się grać  

w zespole kilka zachodnioafrykańskich rytmów, takich jak: Söli lent, Ku-ku, Belle-belle. Aby 

łatwiej zapamiętać te trudne rytmy nasze dzieci wymyśliły swoje nazwy: Wszyscy lubią rzepę, 

Kipi kasza czy SpongeBob. Swoimi umiejętnościami dzieci mogły pochwalić się podczas 

tegorocznych Jasełek, podczas których zagrały aranżacje do naszych, tradycyjnych kolęd - 

wprowadzając trochę afrykańskiego słońca do tej „zimowej opowieści”. 

Za nami rok ciężkiej pracy. Wakacje tuż, tuż… Naszym bębnom należy się wypoczynek a my 

wyruszamy połapać trochę promieni polskiego słońca. 

 

Dariusz Wojciechowski. 
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OLIMPUSEK 

 

W sesji wiosennej odbyła się ogólnopolska olimpiada OLIMPUSEK dla uczniów z klas 

I-III. Znamy laureatów olimpiady z zakresu edukacji wczesnoszkolnej: 

 

KLASY I KLASY III 

II miejsce - Oliwia Dużyńska-IA 

VII miejsce - Zuzanna Matwiejczuk- IA 

XI miejsce - Julian Trępała-IA 

XII miejsce - Maria Leksińska-IA 

XIV miejsce - Zuzanna Skibińska-IA 

XV miejsce - Zofia Lorkiewicz –IA 

XII miejsce - Jakub Buszka- IIIC 

XIV miejsce - Nikola Buszka- IIIC 

 

Gratulujemy  uzyskanych wyników i otrzymanych dyplomów laureata. 

D. Bulik 

 

 

 


