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PAŹDZIERNIK 2017 

 

4 PAŹDZIERNIKA ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT 

 

Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt  

i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, nie rzecz, i ma swoje prawa. Obchody celebrują 

organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt, organizacje pożytku 

publicznego (non-profit) a także wegetarianie. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia 

Zwierząt TOZ zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych 

Drzwi. 

4.10.2017r. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Białogardzkiego Schroniska dla 

Zwierząt SOS pana Jacka Borawskiego oraz przedstawicieli fundacji Green Cone Wildlife 

Rescue & Rehabilitation, której celem jest działanie na rzecz dzikiej przyrody tj. działanie na 

rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich ochrona. 

Uczniowie z klas I-III oraz grupa przedszkolna dowiedzieli się, jak należy dbać  

o zwierzęta, co to za miejsce - schronisko oraz jak można pomóc zwierzętom mieszkającym  

w schronisku. Ponadto pani z fundacji Dorota Kowalska opowiedziała o dzikich zwierzętach  

i zwyczajach jeży. Największą atrakcją był jeż przywieziony przez panią Dorotę. 

Mam nadzieję, że to spotkanie pomogło zrozumieć dzieciom, że wszystkie zwierzęta 

rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia. 

Opiekun koła wolontariuszy 

„Anioły ze Szkoły Podstawowej w Karlinie” 

Renata Lempa 
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WARSZTATY HISTORYCZNE „POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

4 października 2017r. w naszej szkole odbyły się warsztaty historyczne prowadzone 

przez  pracowników IPN p. Annę Pieluszak i p. dr Zofię Fenrych. W warsztatach uczestniczyły 

klasy: Ic, IIa i IIIa na temat symboli narodowych Polski. Uczniom kl. VIc i VIIb została 

przedstawiona tematyka pt. ,,Polskie drogi do niepodległości”. Zajęcia te pozwoliły naszym 

uczniom uczyć się w kreatywny sposób. Stały się inspiracją do aktywnego poznawania 

ojczystej historii i czerpania z niej najlepszych wartości. 

Iwona Walasek 

  

  

 

 

 

KLASY PIERWSZE ŚLUBOWAŁY! 

 

Dnia 12 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Karlinie pierwszaki złożyły 

uroczyste ślubowanie i pasowane na uczniów. Aktu pasowania dokonały Pani Beata Pawlik 

dyrektor szkoły, Pani Teresa Plichta-Lessnau dyrektor Zakładu Oświaty, Pani Monika 

Kuzmierska przewodnicząca rady rodziców.  
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Uczniowie wykazali się umiejętnością recytacji, śpiewu i wspaniałą postawą w czasie 

uroczystości. Rodzice wysłuchali próśb dzieci dotyczących atmosfery w domu podczas nauki 

oraz złożyli przyrzeczenie, że będą wspierać swoje pociechy w każdej sytuacji.  

Rada Rodziców ufundowała przepiękny tort dla każdej klasy. Rodzice zorganizowali 

część nieoficjalną. Były zdrowe kanapki, owoce, soki. Uczniowie otrzymali przepiękne kuferki 

z pomocami dydaktycznymi i pamiątkowe dyplomy. Serdecznie za to Rodzicom dziękujemy! 

Cała uroczystość wszystkim bardzo się podobała.  

Ewa Dąbrowska 
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9 OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 

 

W ramach 9 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczennice klas siódmych uczestniczyły 

w warsztatach fryzjerskich. dziewczyny poznały zasady prawidłowej pielęgnacji włosów oraz 

uczyły się czesania wybranych fryzur. Warsztaty prowadziły Zuzanna Kiedrowska, Klaudia 

Tatarowicz i Jagoda Mierkiewicz - uczennice II ZSZ w Karlinie. Jednocześnie chłopcy z klas 

siódmych mieli zorganizowane zajęcia zawodoznawcze, podczas których poznawali swoje 

mocne strony i predyspozycje. 

Beata Kadłubowska 
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„13-GO W PIĄTEK” 

 

Okazuje się, że trzynasty i w dodatku piątek wcale nie musi być pechowy ... 

13 października dla uczniów klas IV-VII okazał się dniem bardzo przyjemnym, po raz kolejny 

bowiem odwiedzili nas harcerze. 1 Karlińska Drużyna Harcerek „Ventus” oraz 1 Karlińska 

Drużyna Harcerzy „Wyklęci” przybyli do nas już po raz kolejny, by zachęcić uczniów do 

wstąpienia do prężnie działających w naszym mieście drużyn. 

Tak jak w ubiegłym roku, przy tej okazji nie zabrakło humoru, świetnej zabawy,  

ale i namiastki harcerskich umiejętności. 

 Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby poczuć, czym naprawdę jest harcerstwo zostali 

zaproszeni na pierwszą zbiórkę, która miała miejsce 14.10.17r. 

Lidia Kochanowska 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Święto Edukacji Narodowej jest 

obchodzone co roku przez nauczycieli, 

pedagogów, wychowawców i pracowników 

oświaty. Ten dzień ustanowiono 45 lat temu. 

14 października upamiętnia powstanie 

Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. 

Jest powszechnie obchodzony we wszystkich 

instytucjach związanych z oświatą  

- a w szczególności w szkołach. 

W dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie i wychowanie nasi pedagodzy 

zostali obdarowani kwiatami i drobnymi upominkami. Życzyli swoim belfrom, by nigdy nie 

stracili radości uczenia i odkrywania przed uczniami nieznanych światów, by nigdy nie 

zabrakło im pomysłów na ciekawe lekcje, dużo cierpliwości i wytrwałości oraz pociechy ze 

swoich wychowanków. W czasie 20-minutowej przerwy bardzo głośno i radośnie odśpiewali 

nauczycielom piosenkę pt. „Czternastego października”, wyuczoną na lekcjach muzyki  

z wykorzystaniem specjalnie wymyślonych do niej gestów przez uczennice z klasy 7B.  

                                                                                                                       Marta Tomczyk 
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„Każdemu uczniowi radość się udziela, 

gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. 

Z okazji tego zaszczytnego Święta 

niech każda buzia będzie uśmiechnięta. 

Wszyscy nasi kochani nauczyciele, 

dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. 

Za naukę, za trud, jaki jest wkładany, 

przeogromny bukiet życzeń składamy. 

Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące 

jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ 

SZKOLE 

 

13 października 2017r. obchodziliśmy w naszej 

Szkole  Dzień Edukacji Narodowej. To święto o ważnej 

tradycji stało się czasem podziękowań, radosnych życzeń, 

sympatycznych spotkań i okazją do refleksji o szkole i 

nauce.  

Uczniowie zaangażowani w pracę Samorządu 

Uczniowskiego skierowali słowa podziękowania do Pani Dyrektor, wszystkich nauczycieli i 

pracowników Szkoły - za mądre słowa, wsparcie, za życzliwość  rozdając RECEPTĘ NA  

CAŁY ROK. Wraz z wychowawcą w tym dniu uczniowie przygotowywali plakat ,,Ananasy z 

naszej klasy” opracowując 10 cech dobrego nauczyciela-wychowawcy. 

                                                                                     Opiekun SU 

Iwona Walasek 
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WYNIKI KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

 

16.10.2017r. odbył się Szkolny Konkurs Języka 

Polskiego organizowany przez Kuratorium 

Oświaty. Wzięli w nim udział uczniowie klas VI 

i VII. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się 

uczennice: 

- Paulina Białoch – kl. VII B 

- Oliwia Michalak – kl. VII B. 

 

Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki, życząc sukcesów na kolejnych szczeblach. 

                                                                                                                       Marta Tomczyk 

 

 

WYNIKI Z KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

 
Szkolny etap Konkursu Matematycznego odbył się 16.10.2017r. Wzięli w nim udział uczniowie 

z klas VI i VII. 

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: 

 Goleń Mateusz - VII C 

 Wójcicki Seweryn - VII C 

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

H. Sołtys 
W. Walczykowski 

 

 

 „ANIOŁY ZE SZKOŁY” 

 

17.10.2017r. Anioły ponownie wyruszył do schroniska w Klępinie na wolontariat. 

Dzieci z zapałem podjęły pracę: wyprowadzały i czesały psy, grabiły liście. Czytały pieską, 

które po pewnym czasie przestawały szczekać i z zainteresowaniem przyglądały się 

czytającemu. Jak zwykle  było ognisko, przy którym upiekliśmy kiełbaski. Rodzice możecie 

być dumni z Waszych dzieci. To faktycznie prawdziwe anioły. 

Renata Lempa 



str. 15 

 

 

 

 

 

WYNIKI Z KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

17 października w naszej szkole przeprowadzony został szkolny etap kuratoryjnego 

konkursu języka angielskiego. W konkursie wzięło udział 35 uczniów. Do etapu rejonowego 

zakwalifikowało się dwoje uczniów: Mateusz Goleń z klasy VIIc i Julia Żeliszczak z klasy VIb. 

Sabina Rosowska 

 

 

XII TURNIEJ RECYTATORSKI TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ 

 

21 października 2017 r. w ramach obchodów 

25 Dni Kultury Chrześcijańskiej, w Centrum Kultury 

105 w Koszalinie odbył się XII Turniej Recytatorski 

Twórczości Religijnej. Każdego roku uczestniczy  

w nim ok. 150-170 uczniów z różnych szkół naszej 

diecezji. Turniej przebiegał w zróżnicowanych 

kategoriach wiekowych. Na poziomie szkoły 

podstawowej obejmował uczniów klas I-III i IV-VII.  

Głównym pomysłodawcą i organizatorem konkursu 

była pani Jadwiga Grobelna, we współpracy z panią Grażyną Mulczyk-Skarżyńską i panem 

Ryszardem Soroko z Klubu Inteligencji Katolickiej w Koszalinie. 

Szkołę Podstawową w Karlinie reprezentowały: Natalia Michułka, kl. V A, Alicja 

Gwóźdź, kl. VI A i Paulina Białoch, kl. VII B, które zajęły równorzędne II miejsca.  
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Ponadto uczennica klasy VII B, Roksana Wojniak zajęła I miejsce i wystąpiła w koncercie 

laureatów, prezentując utwór Marii Borcz „Jezu, ufam Tobie”. 

Podsumowując wyniki turnieju, pani Jadwiga Grobelna podziękowała młodym 

recytatorom za różnorodny wybór tekstów, bardzo dobre opanowanie pamięciowe materiałów 

i ładnie stroje. Zauważyła, że dla wielu adeptów tej sztuki ważna jest technika recytacji co jest 

najbardziej istotne w tego rodzaju konkursach, ale co ciekawe, wielu uczniów wyraźnie skłania 

się ku aktorstwu! 

Niewątpliwie uczestnicy Recytatorskiego Turnieju Twórczości Religijnej wykazali się 

umiłowaniem poezji, a swoim przekazem treści religijnych dostarczyli słuchaczom wielu 

wzruszeń i refleksji dotyczącej naszej wiary. 

Halina Walicka 

 

 

INTEGRACJA NA KRĘGLACH 

 

W poniedziałek 23.10.2017r. uczniowie klasy IV B pod opieką p. Lidii Kochanowskiej 

 i p.Małgorzaty Burzyńskiej wybrali się na kręgle. 

Celem wyjścia była integracja zespołu klasowego , rywalizacja sportowa i radość ze wspólnego 

spędzania czasu wolnego. Zabawa była wyśmienita a rywalizacja zacięta . 

Mistrzami bowlingu zostali Mateusz Nowicki , Jakub Ożóg i Witold Zalewski. 

Pobyt w kręgielni dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń i emocji. Okazał 

się fantastycznym sposobem aktywności ruchowej, zabawy i nauki innej niż w szkole. 

                                                                                                                       Lidia Kochanowska 

 

  

 

 

 


