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PAŻDZIERNIK 2015 

 

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 

 

01.10.2015r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny. Do etapu rejonowego 

zakwalifikowali się: Więcek Krzysztof z klasy VI B, Stolarek Łukasz z klasy VI A, Maźnik 

Marta z klasy VI A i Żulińska Oliwia z klasy VI B. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

                                                                                                                                Organizatorzy:  

                                                                                                                      Halina Sołtys 

                                                                                                               Wojciech Walczykowski 

 

 

JAKIE TAJEMNIECE KRYJE LAS? SPOTKANIE ZE STRAŻNIKIEM LEŚNYM 

 

Dnia 1 października 2015 r. uczniowie klasy II c i II d wybrali się na jesienną wycieczkę 

do lasu. W umówionym miejscu czekali na nich Strażnicy Leśni. Uczniowie zadawali ciekawe 

pytania. Niektóre z nich to: Jak długo muszą rosnąć drzewa, żeby powstał gęsty las? Kto 

zasadził drzewa w lesie? Co to są warstwy lasu? Jakie zwierzęta można spotkać w lesie? 

Dlaczego w lesie należy zachować ciszę? Co nam daje las? Pan Robert Szostak ciekawie 

opowiadał o swojej pracy i udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Po ciekawej lekcji na łonie 

natury uczniowie piekli kiełbaski na ognisku przygotowanym przez Strażników Leśnych. 

Otrzymali w nagrodę materiały edukacyjne o lesie i przyrodzie. 

Ewa Dąbrowska 

Natalia Rudzis 
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„MANDARYNKA CZY CYTRYNKA” 

 

1 października 2015r. Straż Miejska w Karlinie wspólnie z Karlińskim Ośrodkiem 

Kultury i uczniami klasy II A przeprowadziła akcję „Mandarynka czy cytrynka”.  

Celem działań było uwrażliwienie dzieci i zapoznanie ich z obowiązującymi przepisami 

ruchu drogowego.  

Kierowców, którzy zatrzymali się przed przejściem dla pieszych oraz pieszych, którzy 

przechodzili prawidłowo przez pasy nagrodzono słodką mandarynką i brawami. Pieszym, 

którzy naruszali przepisy ruchu drogowego uczniowie wręczali plasterek cytryny. Łamiący 

przepisy musieli zjeść cytrynę, uśmiechnąć się i złożyć dzieciom obietnicę, że w przyszłości 

będą chodzić prawidłowo. Podczas całej akcji rozdano więcej mandarynek niż cytrynek. 
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SZKOLNY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

 

02.10.2015r. odbył się Szkolny Konkurs Języka Polskiego. Do etapu rejonowego 

zakwalifikowali się: Popławski Tomasz z klasy VI B, Czyżyk Paulina z klasy VI C, Karuzel 

Julia z klasy VI B i Więcek Krzysztof z klasy VI B. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.                                                                                                                    

Organizatorzy: 

Lidia Kochanowska 

Agnieszka Suchecka 

 

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych oraz zbliżającego się Święta 

Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z emerytowaną nauczycielką Weroniką Kajszczak  

w klasie IIc, której wychowawczynią jest pani Ewa Dąbrowska. Wizyta związana była  

z programem realizowanym przez naszą szkołę  ,,Cała Polska czyta dzieciom”, której  liderem 

jest Renata Lempa. Pani Weronika przeczytała dzieciom fragment z książki ,,Ferdynand 

Wspaniały”. Następnie dzieci wykonały piękne ilustracje. Na zakończenie miłego dla obydwu 

stron spotkania uczniowie wręczyli gościowi pisemne podziękowania. 

Renata Lempa 
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FINAŁ WOJEWÓDZKI ORLIKA 2015 

 

W dniu 8 października 2015r. w Pobierowie nasza drużyna SP Karlino Gmina                      

w kategorii chłopcy starsi, jako zwycięzca regionalny, wzięła udział w wojewódzkim finale  

6 Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. W finale wzięło udział 8 drużyn podzielonych na  

2 grupy. W naszej grupie znalazły się drużyny z Kołobrzegu, z Barlinka oraz z Stepnicy.  

Po zaciętej walce awansowaliśmy do półfinału, gdzie pokonaliśmy drużynę z Drawska 

Pomorskiego. W finale ponownie spotkaliśmy się z drużyną z Kołobrzegu, której ulegliśmy, 

zajmując ostatecznie drugie miejsce. Każdy zawodnik naszej drużyny otrzymał srebrny medal 

i komplet stroju piłkarskiego a drużyna pamiątkowy puchar.  
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Skład drużyny: Jermołowicz Jakub, Iskierski Danio, Więcek Krzysztof, Marciniak Szymon, 

Kozłowski Cezary, Gwóźdź Damian (wszyscy SP Karlino), Ziemak Bartłomiej (SP Daszewo), 

Kowalczyk Dawid, Cylipan Eryk (SP Karwin). 

Trenerzy drużyny: Bożena Miśko i Tomasz Sobkowicz. 

Bożena Miśko 
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SZKOLNA DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA 

 

8 października odbyła się szkolna dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Uczniowie z klas 

IV-VI bawili się przy swoich ulubionych piosenkach. 

Samorząd Uczniowski organizował liczne zabawy integrujące społeczność szkolną. 

Iwona Walasek 
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SPOTKANIE SENIOREK Z MŁODSZYMI KLASAMI 

 

Z okazji Miedzynarodowego Dnia Ludzi Starszych oraz zbliżającego się Święta 

Edukacji Narodowej  13.10 2015r. na zaproszenie lidera programu ,,Cała Polska czyta 

dzieciom” odwiedziły młodsze klasy panie uczące dawniej w naszej szkole: Barbara Bober- 

Szczuryk, Teresa Sawicka i Weronika Kajszczak. Panie przeczytały uczniom fragment 

wybranej książki. Opowiedziały również o tym jak kiedyś wyglądała praca w szkole.   

Na zakończenie miłego dla obydwu stron spotkania uczniowie wręczyli gościowi pisemne 

podziękowania. Natomiast liderka programu zaprosiła gości na kawę i pysznego torta.   

Panie stwierdziły, że chętnie jeszcze wrócą poczytać naszym dzieciom. 

Renata Lempa 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

13 października w naszej szkole odbył się Dzień Edukacji Narodowej pod hasłem 

„Uczeń w roli nauczyciela”. W tym dniu uczniowie przeprowadzali zajęcia lekcyjne. 

Nauczyciel oddał „klucz” uczniom, którzy wcielając się w rolę nauczyciela uczyli swoich 

rówieśników. Była to ciekawa lekcja samorządności dla naszej szkolnej społeczności. 

 
Iwona Walasek 

 

 

DZIEŃ PAPIESKI 

 

21 października 2015 r. w ramach obchodów Dnia Papieskiego, uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Karlinie zaprezentowali inscenizację słowno-muzyczną upamiętniającą 

wielkiego Polaka i Papieża – Świętego Jana Pawła II. 

Była ona ważną lekcją historii, szczególnie dla młodszych uczniów naszej szkoły, 

którzy o tej wielkiej Postaci dowiadują się z przekazu tych, którzy doświadczyli świadectwa 

Jego życia i nauczania Jan Paweł II – Wielki. Wielki w całym życiu. Promotor świętości, 

który wpatrzony w Chrystusa pozostawił całemu światu i Kościołowi wielkie dziedzictwo 

wiary, nadziei i miłości. Świadectwo służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Pamiętajmy, 

świętość mieszka w codzienności. W codziennym wykonywaniu naszych zadań i obowiązków. 

W naszej miłości. 

Halina Walicka 
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OTWARCIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ 

 

23 października 2015r. podczas uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjnej na byłym 

składowisku odpadów w Krzywopłotach uczniowie koła teatralnego pod kierunkiem Pani 

Eway Dąbrowskiej przedstawili scenkę ekologiczną pt. „Co rośnie w lesie? Śmiecie!”, a klasa 

Vc wraz z wychowawczynią Panią Agnieszką Suchecką wykonała piosenki „Świat woła                

Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy przeszli wytyczoną ścieżką edukacyjną dotyczącą 

segregacji odpadów. 

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych o tematyce 

ekologicznej przygotowaną przez Panią Magdalenę Kusz i naszych uczniów. Jednocześnie 

przypomniano o trwającym konkursie dla dzieci „Chroń Ziemię przed śmieciami” (kl.I-III)             

i „Wykorzystaj odpady” (kl.IV – VI). Zachęcamy do udziału. 

Szczegółowe informacje: www.parseta.org.pl/konkurs 

Beata Pawlik 

 

  

o pomoc” oraz „Imieniny Ziemi”. 

http://www.parseta.org.pl/konkurs
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X RECTTATORSKI TURNIEJ TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ 

 

24 października 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie wzięli udział  

w X Recytatorskim Turnieju Twórczości Religijnej w Koszalinie. Organizatorem konkursu 

byli: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Klub Inteligencji Katolickiej w Koszalinie.  

Patronat nad konkursem sprawowali: Ks. Biskup Edward Dajczak, Przedstawiciel Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Koszalinie. W konkursie wzięło udział 83 uczniów ze szkół 

podstawowych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Prowadzący turniej – pan Wacław 

Dąbrowski podkreślił, że dzieci zaprezentowały wspaniały repertuar i dobre przygotowanie. 

Teksty, które były przez nie przygotowane, były zróżnicowane i pełne ekspresji.  

Szczególne podziękowania należą się rodzicom, których wsparcie i pomoc były nieodzowne 

dla sukcesów dzieci. 

Naszą szkołę reprezentowały: Nadia Sadowska: kl. I „A” (wyróżnienie), Natalia Michułka:  

kl. III „A” (II miejsce), Alicja Gwóźdź: kl. IV „A” (III miejsce), Paulina Białoch: kl. V „B”  

(II miejsce), Roksana Wojniak: kl. V „B” (miejsce), Antonina Suchecka: kl. V „B” (miejsce). 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Halina Walicka 
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SZKOLNE WARSZTATY PLASTYCZNE „Z DYNIĄ W TLE” 

 

27 października odbyły się w Szkole Podstawowej w Karlinie warsztaty plastyczne koła 

plastycznego klas V a i V c z udziałem rodziców. Tematyka dotyczyła rzeźby w dyni. Powstały 

lampiony z charakterystycznymi uśmiechniętymi twarzami oraz jesienne wazony. Zabawie 

towarzyszyło wiele uśmiechu i radości. Pomysłodawczyniami były nauczycielki Pani 

Magdalena Kusz i Pani Agnieszka Suchecka. 

Beata Pawlik 

 

  

  

 

 

MARATON CZYTELNICZY W V „B” 

 

W ramach realizacji programu „Cała Polska czyta dzieciom” 22 października 2015r. 

uczniowie klasy VB wraz z wychowawczynią p. M. Tomczyk gościli panią Weronikę 

Kajszczak, pracującą niegdyś w naszej szkole jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. 

Pani Weronika przeczytała dzieciom fragment bardzo lubianego przez nich „Mikołajka”. 

Opowiedziała również o swojej pracy w naszej placówce.  
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Dzieci odwdzięczyły się bardzo uważnym słuchaniem. Za piękne czytanie obdarowały Gościa 

ręcznie wykonanym podziękowaniem. 

23.10.2015r. uczniowie odwiedzili karlińską bibliotekę. Pani Krystyna Jędrak 

zaprezentowała dzieciom fragment książki z kręgu fantastyki pt. „Mój nauczyciel jest 

wampirem”. Lektura bardzo zafascynowała uczniów, niektórzy zadeklarowali nawet chęć jej 

wypożyczenia. Za ciekawą prezentację książki wręczyli Pani Krystynie ogromne 

podziękowanie pełne kolorowych serc. 

Natomiast 27.10.2015r. uczniowie spotkali się z Panią Małgorzatą Kolicką, która opowiedziała 

o  pracy bibliotekarza oraz możliwościach posiadacza karty identyfikacyjnej czytelnika. 

Uczniowie dowiedzieli się jak za pośrednictwem strony  

http://www.karlino.naszabiblioteka.com/ zarezerwować lub przedłużyć termin oddania lektury. 

Na koniec spotkania wysłuchali fragmentu książki z audiobooka. 

A już wkrótce uczniów klasy VB odwiedzą rodzice, którzy zaprezentują przygotowane 

fragmenty kolejnych ciekawych pozycji książkowych, a uczniowie wykonają związane z nimi 

prace plastyczne. 

M. Tomczyk 

 

  

 

 

http://www.karlino.naszabiblioteka.com/
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POKOLENIOWE WYKONANIE KOTYLIONÓW NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 

29 października 2015 r. uczniowie klasy II c i II d wspólnie z rodzeństwem, rodzicami 

i babciami wykonali biało-czerwone kotyliony na Święto 11listopada. Dzieci  pod czujnym 

okiem rodziców i wychowawców sprawnie przygotowywały elementy do wykonania 

kotylionów. Zajęcia bardzo się podobały zarówno uczniom jak i członkom ich rodzin.  

 

Ewa Dąbrowska 

Natalia Rudzis 

 

 

 

 

 


