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SPOTKANIE Z OLIMPIJCZYKIEM W SP KARLINO 

 

Dnia 12.09.2016r. naszą szkołę odwiedził znany sportowiec, trenujący na co dzień 

zapasy w białogardzkim klubie AKS. Zbigniew Baranowski to olimpijczyk z Rio de Janeiro. 

Brązowy medalista Mistrzostw Świata juniorów. Jest Aktualnym mistrzem Polski i nadzieją na 

medal na następne Igrzyska w Tokio 2020 roku.  

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły z klas IV-VI, mieli okazję zapytać 

naszego sportowca o wszystko, co wiąże się z uprawianiem zapasów i przede wszystkim startu 

na najważniejszej imprezie dla każdego sportowca czyli Igrzyskach Olimpijskich. W Karlinie 

jest realizowany projekt „Zapasy Sportem Wszystkich dzieci” dlatego też adepci klubu 

zapaśniczego w Karlinie w międzyczasie pokazywali umiejętności akrobatyczne. 
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Spotkanie miało charakter również quizu sprawdzającego wiedzę uczniów na temat naszych 

medalistów z Rio i samych Igrzysk Olimpijskich, które zadawał sam Zbigniew Baranowski. 

Na zakończenie spotkania uczniowie robili sobie pamiątkowe zdjęcia i zbierali 

autografy. Nasz gość był bardzo mile zaskoczony zainteresowaniem i zachowaniem naszych 

uczniów.  

Wojciech Sadowski 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI 

 

15 września uczniowie klas I-III po raz pierwszy 

obchodzili w  naszej szkole Międzynarodowy Dzień 

Kropki. W temat kropkowej idei wprowadził nas film   

o Vashti - dziewczynce, która dzięki kropce uwierzyła   

w siebie, swoje możliwości i odkryła swój talent. 

W tym dniu przyszliśmy do szkoły „ubrani” w kolorowe 

kropki.  W każdej klasie podjęliśmy rozmaite działania, które pomogły nam odkryć talenty, 

poznać nasze mocne strony i  zaprezentować je na forum klasy i szkoły.  Tak więc 

popisywaliśmy się swoimi zdolnościami konstruktorskimi, wokalnymi, utrwalaliśmy zasady 

poruszania się po drogach tworząc znaki drogowe. Na zajęciach plastycznych przedstawialiśmy 

piękno otaczającej nas przyrody, z papierowych talerzyków wyczarowywaliśmy różne 

zwierzątka.  Na  zajęciach komputerowych korzystając z narzędzi programu Paint tworzyliśmy 

dzieła malarskie.  Nie zabrakło również kropki na zajęciach matematyki, podczas których  

doskonaliliśmy umiejętność zapisywania i odczytywania godzin. Zakończeniem naszego 

świętowania były zabawy na boisku szkolnym oraz konsumpcja własnoręcznie 

przygotowanych kanapek. Dzień ten był wesoły, ciekawy i mega zakropkowany,  

a co najważniejsze – pozbawiony zdania : „Ja tego nie umiem”. 

Marzena Peplińska 
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SPRZĄTANIE ŚWIATA 

 

16 września 2016r. uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji 

„Sprzątanie Świata”. Uczestnictwo w akcji miało na celu zwrócenie uwagi  dzieci, młodzieży 

oraz osób dorosłych na fakt codziennej dbałości o stan środowiska, w którym żyjemy. 
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Każda klasa miała wyznaczony do uporządkowania rejon na terenie miasta Karlina.  

Po zakończonej pracy wszyscy spotkali się na przystani, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji  

i pracowników Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu Homanit Arena zostało 

przygotowane ognisko oraz sprzęt sportowy do rozgrywek klasowych. Dzieci i nauczyciele  

w dobrych nastrojach wrócili do szkoły na kolejne lekcje. 

Zespół przyrodniczy 
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BEZPIECZEŃSTWO 

 

W dniu dzisiejszym gościliśmy pracownika Straży Miejskiej w Karlinie – pana 

Grzegorza Kundzienkę. Przybył do nas z ważną lekcją o bezpieczeństwie. Uczniowie mieli 

okazję po raz kolejny przypomnieć sobie jak ważną rolę w ich życiu odgrywa troska o siebie  

i swoje otoczenie.   

 Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali, że w codziennym życiu warto kierować się 

ograniczonym zaufaniem. Dowiedzieli się, że nie należy zatrzymywać się kiedy zwracają się 

do nich nieznajomi, że nie wolno im  otwierać drzwi. 

 Największe zdziwienie u słuchaczy wywołały zachowania ludzi na drogach,  

a w szczególności na przejściach dla pieszych. Mieli okazję przypomnieć sobie zasady ruchu 

drogowego, a także właściwą postawę podczas wyglądania pojazdu i przejścia przez pasy. 

Dodatkowo uczniom przypomniano, że należy przechodzić przez pasy, a nie przebiegać przez 

nie. 

 Pan Grzegorz uczulił naszych milusińskich o miejscach publicznych w naszym mieście, 

a także o dbałości o nie. Te miejsca to głównie takie, w których często przebywają dzieci: place 

zabaw, przystań kajakową i wiele innych. Zaznaczył, że te place mają służyć latami i należy je 

właściwie użytkować. Wspomniał również o tym jakie kary grożą im za niszczenie mienia. 

Poruszenie wywołały zdjęcia z monitoringu miejskiego, na których widoczne były sylwetki 

małych niszczycieli. 

 Na zakończenie tej bardzo ważnej lekcji zostały przypomniane telefony alarmowe, 

a także znaki drogowe. Miejmy nadzieję, że nasi wspaniali uczniowie głęboko wezmą sobie do 

serca te istotne wskazówki.  

Za tę pouczającą lekcję bezpieczeństwa oraz uwrażliwienie na piękno naszego miasta  

serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia na kolejnych warsztatach. 

Agnieszka Suchecka 
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DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

 

29 września obchodziliśmy DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA ogłoszony przez 

Polską Izbę Książki, po raz pierwszy w 2001 roku, w nawiązaniu do rozpoczętej w czerwcu 

2001r. Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Nasza szkoła zainaugurowała tego dnia 

codzienne głośne czytanie dzieciom. Reprezentanci Samorządu Szkolnego naszej szkoły oraz 

uczniowie klasy IVB przebrani za postaci z bajek odwiedzili młodsze klasy i przeczytali jedna 

z wybranych przez siebie baśni. Po zakończeniu czytania został ogłoszony konkurs: 

 dla klasy I – Wykonanie ilustracji do przeczytanej baśni; 

 dla klas II – przygotowanie krótkich scenek ilustrujących treść baśni; 

 dla klas III – napisanie krótkich tekstów na temat „Czy podobała mi się usłyszana 

historia”. 

Lider kampanii 

Renata Lempa 

 

 

 

 

 

WIZYTA W MUZEUM 

 

30.09.2016r. Klasa IA z wychowawczynią Renatą Lempa złożyła wizytę w karlińskim 

muzeum. Postanowiliśmy poznać trochę naszej rodzimej historii, oglądając wystawę zdjęć pt.: 

„Karlino na starej pocztówce w 3D”. Piękne, świetnie wykonane zdjęcia. Dziękujemy za 

udostępnienie wystawy. Czekamy na następne. Obecną wystawę polecamy wszystkim. Warto 

obejrzeć. 

Renata Lempa 
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DZIEŃ CHŁOPAKA 

 

30 września w naszej szkole Dzień Chłopaka przebiegł pod hasłem „Krawata i muszki”. 

Dziewczynki w tym dniu przyszły w krawacie lub muszce by uczcić święto swoich kolegów 

Oczywiście w każdej klasie chłopcy w tym dniu czuli się wyjątkowo otrzymując słodki 

upominek od swoich koleżanek. 

Iwona Walasek 

  

 


