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LISTOPAD 2014 

 

WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLAS I-VI  

 

W dniach 05.11 – 06.11.2014 roku w klasach I-VI odbyły się warsztaty prowadzone 

przez przedstawicieli Studia Profilaktyki i Diagnozy z Krakowa. Uczestnicy zajęć zapoznali się 

z tematyką zagrożeń społecznych takich jak: uzależnienia, przemoc i agresja oraz z zagrożenia 

płynące z mass mediów. Zajęcia stymulowały twórczość i aktywność uczniów, zwiększyły 

pewność siebie i poczucie własnej wartości, uczyły asertywności oraz poprawnych postaw 

i zachowań w społeczeństwie. Pokazały, że używki, przemoc i niewłaściwe korzystanie 

z różnego rodzaju mediów powoduje problemy i mają zły wpływ na życie człowieka. 
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MIEJSKA OLIMPIADA PIERWSZOKLASISTÓW  

 

W dniu 7.11.2014r. odbyła się Miejska Olimpiada Pierwszoklasistów, zorganizowany 

przez SP Karlino przy współpracy z ZOSTiR. Młodzi uczniowie bardzo ambitnie podeszli 

do rywalizacji sportowej. Każdy z całych sił starał się wykonać zadanie jak najlepiej potrafił, 

tym bardziej iż licznie zgromadzona publiczność kibicowała i dopingowała swoich kolegów 

do rywalizacji i wygranej. 

Ostatecznie wygrała kl. I a, druga była kl. II b, trzecia I c, a czwarta klasa I d (czyli klasa 

sześciolatków), która dzielnie walczyła do samego końca. 

MIEJSKA OLIMPIADA PIERWSZOKLASISTÓW zorganizowana została w ramach 

realizowanego przez SP Karlino Programu „Mały Mistrz”. 

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, 

a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się 

na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. 

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, 

za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. 

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, 

Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są 

w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi 

do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby nauczyciel 

realizował program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości placówki 

oświatowej. Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu 

trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, 

którym powinno sprostać dziecko.  
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Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach 

sprawności „Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki 

czy siatkówki. 

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują 

odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności 

otrzymuje tytuł Małego Mistrza.  

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym 

nauczycielom wychowania fizycznego w: 

 dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej, 

 monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów 

szkół podstawowych, 

 zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi. 

Źródło: Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie. 
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96 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI  

 

Z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szkole Podstawowej 

w Karlinie została zorganizowana wystawa upamiętniająca wydarzenia roku 1918. Przybliżone 

zostały uczniom wydarzenia z lat 1914-1918. 

Iwona Walasek 

 

  

 

 

 

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA  

 

Dnia 14 listopada br. aktywnie uczestniczyliśmy w DNIU CZYSTEGO 

POWIETRZA. Uczniowie klas I-III przemaszerowali ulicami naszego miasta, szczególnie tam 

gdzie ludzie palą w piecach. Rozdawali przechodniom ulotki, kolorowe baloniki i wiatraczki 

promujące hasło „Stop-niskiej emisji”. Na ulicach rozbrzmiewały też proekologiczne hasła. 

Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej i Straży 

Pożarnej. W spotkaniu uczestniczył również pan kominiarz. 
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Z WIZYTĄ W STRAŻY MIEJSKIEJ  

 

W dniu 21.11.2014 r. uczniowie klasy IA pod opieką wychowawczyni Pani Anny Decyk 

odwiedziły strażników miejskich. Na początku odwiedzin dzieci zostały zaproszone do sali, 

gdzie funkcjonariusz uczył ich zasad, które pozwolą im bezpiecznie uczestniczyć w ruchu 

drogowym. Dzieci brały czynny udział w spotkaniu zadając liczne pytania na tematy związane 

z bezpieczeństwem oraz pracą strażnika miejskiego.  

Po zakończonej zabawie nadeszła pora na zwiedzanie siedziby. Uczniowie w ciszy i skupieniu 

podglądali funkcjonariuszy w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. Największe 

wrażenie na naszych gościach wywarło jak wygląda wyposażenie techniczne 

oraz taktyczne. Na zakończenie spotkania goście otrzymali drobne upominki. Dzieci 

wychodziły z siedziby pełne wrażeń i uśmiechu na twarzy. 

 

  

 

Zdjęcia zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie. 

 


