PAŹDZIERNIK 2016

WYNIKI Z KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Szkolny etap Konkursu Matematycznego odbył się 3.10.2017r. Wzięło w nim udział 21
uczniów z klas V i VI.
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:


Goleń Mateusz – VI C



Rytwiński Jakub – VI A



Szucki Igor – VI B



Szczepaniak Weronika – VI B

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
H. Sołtys
W. Walczykowski

WYCIECZKA DO HOMANITU
07.10.2016r. odwiedziliśmy największy zakład produkcyjny w naszej okolicy „Homanit”. Wycieczka mogła się odbyć dzięki dziadkowi ucznia naszej klasy (Szymon
Grzegorczyk). Bardzo dziękujemy za

ciekawą lekcję na żywo. Zwiedziliśmy zakład.

Poznaliśmy technologię powstawania płyty. Na zakończenie wycieczki obejrzeliśmy film
o zakładzie. W sali konferencyjnej czekały na nas pyszne przysmaki oraz wspaniałe upominki.
Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca.
Wychowawczyni klasy IA
Renata Lempa
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SPOTKANIE Z WETERYNARZEM
11.10.2016r. odwiedziliśmy lecznicę
zwierząt w Karlinie. Pan weterynarz Leopold
Kolbusz opowiedział nam o swojej pracy.
Dzieci dowiedziały się również jak można np.
wyczyścić zęby swojemu pupilowi.
Jak zwykle taka lekcja na żywo była bardzo
ciekawa i wiele się z niej dowiedzieliśmy.
Na

zakończenie

spotkania

zostaliśmy

poczęstowani słodyczami oraz otrzymaliśmy
pluszowego pieska z prośba o opiekę nad nim.
Dziękujemy bardzo.
Wychowawczyni klasy IA Renata Lempa
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym świętem dla całej społeczności szkolnej.
Jak co roku 14 października uczniowie w dowód wdzięczności składają najserdeczniejsze
życzenia wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły, życząc satysfakcji z wykonywanej
pracy, dużo cierpliwości, optymizmu, wielu radosnych chwil i samych sukcesów.
Z okazji tegorocznego święta została przygotowana wystawa prezentująca sylwetki naszych
belfrów pt. Nauczyciel w naszych oczach, która wzbudziła ogromne zainteresowanie i wiele
pozytywnych emocji wśród całej społeczności szkolnej. Uczniowie, dzielnie trenując na
lekcjach muzyki, przygotowali również upominek muzyczny. Zaśpiewali swym nauczycielom
specjalnie przygotowaną na tę okazję piosenkę. Jej dźwięki rozbrzmiewały również na
szkolnym korytarzu, umilając ogólną atmosferę. Było głośno i tanecznie. Tymi miłymi gestami
uczniowie podbili serca swoich pedagogów. Nauczyciele mogli odwdzięczyć się, udzielając
odpowiedzi na pytania przygotowane przez swych podopiecznych z cyklu 100 pytań do… .
Marta Tomczyk
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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
20 października odbyło się Ślubowanie 26 uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej
w Karlinie. Uroczystość przygotowali rodzice wraz z wychowawczynią Panią Renatą Lempą.
W pięknie przystrojonej sali Karlińskiego Ośrodka Kultury najmłodsi zostali poddani różnym
próbom: śpiewali piosenki, recytowali wiersze, rozwiązywali zagadki.
Rodzice i zaproszeni goście bacznie słuchali odpowiedzi, prawidłowe potwierdzali
gromkim „owszem, owszem, tak, tak, tak”. Nadszedł wreszcie czas na uroczyste ślubowanie
i składanie przysięgi. Pasowania dokonali Pan Piotr Woś – zastępca burmistrza, Pani Monika
Kuzmierska – przewodnicząca Rady Rodziców, Beata Pawlik – dyrektor szkoły. Wszyscy
uczniowie zostali uhonorowani dyplomami oraz medalami. Po części oficjalnej czekała na
wszystkich miła niespodzianka, do sali został wniesiony smakowity tort.
Przy suto zastawionych stołach wspominano pierwsze dni w szkole. Uczniom, rodzicom
i nauczycielom życzymy samych sukcesów na edukacyjnej drodze.
Beata Pawlik
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XI TURNIEJ RECYTATORSKI TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ
22 października 2016 r. w Koszalinie odbył się XI Turniej Recytatorski Twórczości
Religijnej. Konkurs obejmował kategorie wiekowe:
– uczniowie klas I-III;
– uczniowie klas IV-VI.
Naszą szkołę reprezentowały i zdobyły następujące miejsca:
– Natalia Sadowska, kl. II „A” – wyróżnienie,
– Natalia Michułka, kl. IV „A” – III miejsce,
– Paulina Zając, kl. VI „B” – III miejsce,
– Paulina Białoch, kl. VI „B” – I miejsce.
Fundatorem nagród był ks. Radosław Mazur, dyrektor Wydziału Katechetycznego
w Koszalinie, który zabierając głos na zakończenie turnieju podkreślił znaczenie takiej formy
pracy wychowawczej, ponieważ otwiera ona dzieci na dobro i piękno, uczy wrażliwości.
Należy podkreślić, że młodzi miłośnicy poezji zaprezentowali wysoki poziom umiejętności
artystycznych, dostarczając słuchaczom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji.
Halina Walicka
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UDZIAŁ UCZNIÓW W ZARYBIANIU POTOKU PONIK
25 października 2016 r. w ramach projektu „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej
wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty” realizowanego przez Dorzecze Parsęty uczniowie klasy
III d mieli przyjemność wziąć udział w zarybianiu potoku Ponik. Po aktywnym udziale
uczniów w zarybianiu potoku czekała na nich miła niespodzianka- kiełbaski z ogniska,
słodycze i drobne upominki ufundowane przez organizatorów. Wszyscy pełni wrażeń
z uśmiechem na twarzy wrócili do szkoły.
Natalia Rudzis

ZMYSŁOWA FIZYKA
26 października 2016 r. dzięki uprzejmości absolwenta naszej szkoły pana Tomasza
Szulca uczniowie klasy III d i V b mieli przyjemność wziąć udział w doświadczeniach
i eksperymentach zorganizowanych przez firmę Zmysłowa Fizyka z Białogardu. Podczas zajęć
uczniowie poprzez aktywny swój udział zostali wprowadzeni w świat fizyki.
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Ciekawe warsztaty umożliwiły poznanie właściwości powietrza i wody. Taka praktyczna forma
zajęć sprawiła uczniom wiele radości i uśmiechu.
Natalia Rudzis
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KLASY II „C” i II „D” NA WYKOPKACH
28 października br. uczniowie klas IIc i IId wybrali się na wycieczkę na Zieloną
Farmę do Żelimuchy. Uczestnicząc w programie „Pieczony ziemniak" brali udział
w tradycyjnych wykopkach, a zebrane ziemniaki samodzielnie przygotowali do upieczenia
w ognisku. Uczniowie dzięki opowiadaniom właścicieli Zielonej Farmy dowiedzieli się, które
zwierzęta są smakoszami ziemniaków, a które chleba, karmili je. Poznali też zasady pracy
kombajnu ziemniaczanego. W oczekiwaniu na pieczone ziemniaki wykonali pamiątkiziemniaczane stworki. Wśród uczestników wycieczki byli nawet tacy, którzy pomimo
niesprzyjającej pogody postanowili pograć w piłkę nożną. Pobyt w Żelimusze zakończono
posiłkiem. Wszyscy z prawdziwą rozkoszą zajadali upieczone ziemniaki. Jedli je nawet ci,
którzy twierdzili, że nie lubią.
Lidia Piłkowska, Marzena Peplińska
Natalia Rudzis
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