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LISTOPAD 2015 

 

AKCJA „ZAPAŁKA NIE OGRZEJE” 

 

1 listopada 2015 roku Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w akcji - 

„Zapałka nie ogrzeje“. Celem tej akcji charytatywnej jest zakup opału dla potrzebujących. 

Wszystkim Wolontariuszom, Harcerzom i ludziom dobrego serca, bardzo dziękujemy za 

pomoc i okazaną życzliwość.   

     Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas 

 

  

  

 

 

SPOTKANIE KLAS PIERWSZYCH ZE STRAĄNIKIEM MIEJSKIM 

 

Dnia 2 listopada odbyło się spotkanie klas pierwszych ze strażnikiem miejskim, który 

przypomniał dzieciom zasady zachowania się w przypadku spotkania z osobą obcą dla dziecka 

a proponującą dziecku jakieś korzyści np. cukierki, zasady zachowania się w szkole szczególnie 

podczas przerw oraz zasady zachowania się w przypadku ataku psa.  
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Dzieci odpowiadały na pytania strażnika, opowiadały o sytuacjach w jakich się kiedyś znalazły 

i przećwiczyły „pozycję żółwia”.  

L. Piłkowska 

 

  

  

 

 

ROZBIORY POLSKI I ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

– LEKCJA HISTORII W KLASIE 2 „D” 

 

12.11.2015 r. uczniowie klasy II d przenieśli się w odległe czasy historyczne  

z p. Ireneuszem  Tyborskim. Lekcja zaczęła się od przypomnienia historii powstania państwa 

pierwszych Piastów. Maja wcieliła się  w postać Mieszka I. Pozostali uczniowie budowali  

z klocków państwo polskie. W pewnym momencie pojawili się uczniowie gimnazjum i liceum 

w roli zaborców, którzy podzielili Polskę.  
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Poprzez barwne opowieści ,, szalonego historyka” uczniowie mieli możliwość wcielić się  

w rolę naocznych świadków odległych czasów.  

Bardzo dziękujemy panu Ireneuszowi Tyborskiemu za wspaniałą lekcję historii, która 

na długo zostanie w sercach małych patriotów z klasy II d. 

Natalia Rudzis 

 

 

 

  

 

 

SYMBOLE NARODOWE POSLKI, NIEMIEC I WIELKIEJ BRYTANII 

 

10 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej w Karlinie klasy: V c, V a i VIc na 

zajęciach lekcyjnych pracowały metodą projektu. Celem tych zajęć było przypomnienie 

uczniom o wartości symboli narodowych własnego kraju i krajów, których języków się uczą  

w szkole. Uświadomienie jak ważne w życiu dla kraju są postawy – patriotyzmu. Jak również 

poszanowanie dla wolności, czyli Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada. Ważną 

częścią było również przypomnienie sylwetki Józefa Piłsudskiego. 
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Z drugiej zaś strony ukazanie i przeanalizowanie symboli narodowych Niemiec  

i Wielkiej Brytanii i ich znaczenie. Uczniowie mieli okazję porównać te symbole, zatrzymać 

się nad słowami hymnu, jak również w sposób naprawdę dogłębny je przeanalizować. 

Uczniowie przez cztery kolejne lekcje w swoich salach lekcyjnych spotykali się 

z nauczycielami poszczególnych przedmiotów żeby zgromadzić potrzebną im wiedzę do 

stworzenia map myśli – jako formy notatki, prezentacji multimedialnych,  a także przepięknych 

prac plastycznych.  W tym dniu uczniowie mieli lekcje: historii, języka polskiego, języka 

angielskiego, wychowania fizycznego, zajęć z wychowawcą, plastykę, języka niemieckiego. 

Na piątej i szóstej godzinie lekcyjnej mieli oni okazję przedstawienia zgromadzonej wiedzy 

swoim kolegom z klas piątych i szóstych. Każdy z uczestników zajęć miał okazję 

zaprezentować się publicznie. Zmierzyć się z tremą towarzyszącą wystąpieniu publicznemu. 

Wszyscy byli zadowoleni.  

Nauczycielom, którzy wzięli udział w tym dniu pełnym wrażeń serdecznie dziękujemy, 

a uczniowie proszą o więcej.  

Ten dzień był pełen niespodzianek i wzruszeń. Na czwartej godzinie lekcyjnej 

uczniowie ze wszystkich klas I-VI wspólnie z nauczycielami uroczyście odśpiewali Hymn 

Narodowy. Wszyscy byli w strojach galowych z kotylionami na piersiach. Nauczyciele 

odpowiedzialni za projekt: Magdalena Kusz, Oliwia Patyk-Sadowska, Agnieszka Suchecka, 

Sabina Rosowska, Aniela Bagińska, Barbara Piechowicz, Bożena Miśko, Iwona Walasek. 

Agnieszka Suchecka 
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WOKÓŁ SYMBOLI NARODOWYCH 

 

10 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole konkurs  organizowany przez Instytut 

Pamięci Narodowej w Szczecinie pod tytułem ,,Wokół symboli narodowych” 

Celem konkursu była popularyzacja  wiedzy historycznej, szczególnie tej związanej  

z polskimi symbolami narodowymi. Adresowany był do uczniów edukacji wczesnoszkolnej 

klas 1-3. Miał charakter jednorazowego testu wyboru.  Konkurs wzbudził duże zainteresowanie 

wśród naszych wychowanków, ponieważ wzięło w nim udział 23 uczniów z klas pierwszych 

oraz 40 z klas drugich i trzecich. Wszyscy musieli wykazać się wiedzą na temat symboli 

narodowych , ale także znać ważniejsze wydarzenia historyczne dotyczące naszej Ojczyzny. 

Wyniki  konkursu zostaną przesłane na adres szkoły do końca 2015 roku. 

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci oraz p.: L. Piłkowskiej,  

D. Bulik i E. Korzeniowskiej za wsparcie w przeprowadzeniu konkursu. Wszystkim 

uczestnikom z góry gratulujemy i życzymy jak najlepszych wyników. 

                                                                          Koordynator konkursu  M. Wardak 
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CZWARTOKLASIŚCI W BIBLIOTECE 

 

W listopadzie uczniowie klas czwartych wraz z nauczycielkami języka polskiego: 

p. L. Kochanowską, p. M. Matuszewską i p. M. Tomczyk odwiedzili Bibliotekę Miejską 

w Karlinie. Tematem wizyty był „dowód osobisty” książki, czyli karta katalogowa. 

Cykl spotkań poprowadziła Pani Małgorzata Kolicka, która przygotowała 

czwartoklasistom ciekawą prezentację multimedialną. Uczniowie dowiedzieli się, jakie 

informacje powinna zawierać karta katalogowa. Zostali również zapoznani z rodzajami  

katalogów bibliotecznych oraz zasadami korzystania z nich. Jednak najbardziej interesującą 

i emocjonującą częścią tej lekcji bibliotecznej okazała się praktyczna część zajęć, a mianowicie 

możliwość własnoręcznego odszukania potrzebnych informacji na kartach katalogowych. 

M. Tomczyk 
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ANDRZEJKOWE WRÓŻBY 

 

Od kilku pokoleń obchodzone są w Polsce - Andrzejki, wciąż nie tracą na popularności. 

Nasi dziadkowie, rodzice bawili się w tę ostatnią listopadową noc. My wyprzedziliśmy ten 

dzień.  

Klasa V a, V c i Kółko Plastyczne 24 listopada 2015 roku przypomniały ten wspaniały 

zwyczaj. Spędziliśmy ze sobą czas na wróżbach i świetnej zabawie. Połączyliśmy wspólne 

spotkanie z pielęgnowaniem tradycji. Zabawę rozpoczęliśmy od rundki integracyjnej – 

poznawaliśmy miesiące naszych urodzin. Następnie zajmowaliśmy się numerologią. Każda 

cyfra miała swoje odniesienie do osobowości ucznia. Przebijaliśmy serca szpilkami, wybierając 

losowo partnerów w dorosłym życiu. Przelewaliśmy wosk przez klucz, a przepowiednie 

sprawdzane będą w domach z cieniem. Wyciągaliśmy karteczki z kolorami, jedliśmy ciasteczka 

z wróżbami, a także nasze buty wędrowały w wyścigu do zamążpójścia po szkolnym korytarzu.  

Wszystko to z przymrużeniem oka – przecież to tylko zabawa, a Andrzejki mają 

niezaprzeczalnie charakterystyczny klimat.  
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Całej frajdzie towarzyszył słodki poczęstunek i przepyszne ciasta. Z pomocą przybyły również 

mamy, za co bardzo dziękujemy, a także pan Michał Kuzmierski. Ta wspólna inicjatywa była 

wstępem do jutrzejszej dyskoteki andrzejkowej, na którą serdecznie zapraszamy. 

Pomysłodawczyniami tej cudownej zabawy były: pani Magdalena Kusz i pani Agnieszka 

Suchecka. 

Agnieszka Suchecka 

 

  

  

 

 

PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE DZIECI A PUŁAPKI ŻYWIENIOWE  

– PRELEKCJA DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE 

 

24 listopada 2015r. odbyło się spotkanie z dr Kamilą Kuźmicz – specjalistą                         

ds. żywienia, dietetykiem z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego                          

w Szczecinie na temat prawidłowego żywienia dzieci. 

Licznie zgromadzeni rodzice wysłuchali wykładu popartego badaniami i przykładami  

z życia codziennego.  
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Dowiedzieli się o prawidłowych zasadach żywienia na podstawie piramidy zdrowia oraz 

poznali najczęściej popełniane błędy, które prowadzą do złych nawyków żywieniowych i wielu 

chorób. 

Pamiętajmy, że najważniejszym posiłkiem jest wartościowe śniadanie oraz codzienna 

aktywność ruchowa!  

Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy z Agencją Rynku Rolnego                         

w Szczecinie. Uczniowie korzystają z dwóch programów unijnych: „Owoce i warzywa  

w szkole” w celu trwałej zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału 

owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez 

działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym oraz „Mleko w szkole”, których celem jest 

kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie 

spożycia mleka i przetworów mlecznych. 

Beata Pawlik 

 

  

 

 

„ZDROWE – NIE TRUDNE” 

 

W klasie III a odbyły się warsztaty kulinarne z udziałem rodziców. W związku 

z wejściem w życie nowelizacji ustawy o żywieniu realizowany jest program zaproponowany 

przez markę KUPIEC razem z wydawnictwem MAC Edukacja oraz partnerami skierowane do 

najmłodszych uczniów, nauczycieli i rodziców.  

W programie najważniejsze są dzieci! To one mają uczyć się, jak zdrowo odżywiać się 

w domu, czy w szkole. Celem zajęć, które realizowane są od nowego roku szkolnego jest 

propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych.  



str. 10 

Wspólne robótki kuchenne były radością tego dnia! Sporządziliśmy pyszne soki owocowo-

warzywne i koktajle: sorbet tropikalny, mus truskawkowo-bananowy, marchewkowo-jabłkową 

słodycz, sok egzotyczny z pomarańczy. Zaserwowane witaminki okazały się w realizacji łatwe 

jak dodawanie. Wystarczyło zsumować dobre chęci rodziców i dzieci oraz odrobinę wiedzy.  

Dziękuję Rodzicom za udział w tym kulinarnym przedsięwzięciu.  

Danuta Bulik 
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RAZEM SMAKUJE LEPIEJ 

 

Dnia 24 listopada klasa VIc w ramach profilaktyki żywieniowej przygotowała lekcję 

wychowawczą pod hasłem „Razem smakuje lepiej”. Uczniowie w kilkuosobowych grupach 

szykowali zdrowe kanapki, bawiąc się przy tym wyśmienicie. Dzieci podzieliły się swoimi 

pomysłami na zdrowy posiłek. Dużą popularnością cieszyła się kanapka z gruszką i miodem. 

Po zdrowym i dającym energię śniadaniu uczniowie wrócili do dalszych zajęć. 

Oliwia Patyk-Sadowska 

 
  

 

 

SPOTKANIE PO LATACH 

 

14 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej  

w Karlinie, którzy w 1985 roku po raz pierwszy przekroczyli próg tej szkoły i uczęszczali do 

klasy I d. Po 22 latach zechcieli się ponownie spotkać ze sobą i z wychowawcami.  

Na uroczystość przybyło 20 byłych uczniów wraz z żonami i mężami. Były kwiaty, 

podziękowania, przyjęcie, muzyka, zabawa, taniec, wspomnienia i fotografie czarno-białe  

z okresu szkolnego. To właśnie w tej szkole nawiązali pierwsze przyjaźnie, odkryli swoje 

talenty i pasje, wkroczyli w świat wiedzy, a potem wspinali się po szczeblach drabiny w życie 

dorosłe.  

70-lecie Szkoły Podstawowej w Karlinie to wspaniała okazja do spotkania 

pokoleniowego, przeszłości z teraźniejszością, tradycji z nowoczesnością. I choć nie można 

zatrzymać upływającego czasu, kolejnych dni i lat, mogliśmy ocalić i na nowo odkryć 

drzemiące w nas wspomnienia. 



str. 12 

Bardzo dziękujemy za zaproszenie w podróż do wspomnień naszym absolwentom. Było 

nam niezwykle miło uczestniczyć w tym wielkim przedsięwzięciu klasowym. Gratulujemy  

i życzymy zadowolenia w życiu osobistym i zawodowym. 

Wychowawcy 

Danuta Bulik i Jarosław Rosowski 

 

  

  

 

 

BOMBKOWY ZAWRÓT GŁOWY 

 

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia kl. IIIa pojechała do  

Fabryki Bombek „Glass-Color” w Koszalinie największego producenta szklanych ozdób 

choinkowych na Pomorzu Zachodnim i najlepsze ręcznie wykonane na świecie. Zakład 

produkuje malowane bombki różnej wielkości, a także ozdoby o różnorodnych kształtach. 
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Każda z bombek tworzona jest z pasją, ogromnym zaangażowaniem oraz z dbałością o każdy 

najdrobniejszy detal.  

Poznaliśmy kolejne etapy  procesu powstawania bombek: dmuchanie szkła, nadawanie im 

kształtu, srebrzenie, malowanie, ozdabianie, lakierowanie. Wszystkie dzieci w pracowni 

dekoratorskiej malowały na bombkach różne wzory, obrazki, kształty  jakie podawała im 

wyobraźnia. Właśnie te, własnoręcznie malowane będą ozdobą naszej klasowej choinki.  

Na pamiątkę   każde dziecko otrzymało bombkę ze swoim imieniem oraz inne 

życzeniowe dla bliskich. Z okazji 70-lecia naszej szkoły przekazaliśmy okolicznościową 

bombkę do Izby Pamięci.   Wszystkim bardzo się podobało! Poczuliśmy świąteczną atmosferę. 

I to nie koniec atrakcji! Uwaga! Nadchodzi Mikołaj! A z nim upragnione prezenty! 

                                                                                                                                  Danuta Bulik 

 

  

 

 

PAMIĘTAJMY O NASZYCH CZWORONOGACH! 

 

Samorząd Uczniowski i klasa III a  zainteresowała społeczność uczniowską akcją 

pomocową dla piesków ze Schroniska  ANIMALS w Białogardzie. Za nami pierwsze 

przymrozki i dlatego czas pomyśleć o ochronie zwierząt, gdyż w okresie zimy potrzebują naszej  

większej troski i uwagi. 

Wspieramy  i uczestniczymy w tej akcji w  celu polepszenia warunków ich życia oraz 

zgromadzenia zimowego zapasu  karmy dla zwierząt ze schroniska. Dziękujemy 

Wychowawcom  za  krzewienie  troski, miłości i szacunku wśród uczniów do zwierząt. 

Rodzicom i Uczniom dziękujemy za udział w akcji charytatywnej.  

Zbliżają się święta i czas prezentów! 
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Pracownicy schronisk przestrzegają przed nieprzemyślanymi adopcjami czy 

kupowaniem czworonogów jako upominki pod choinkę. Zamiast tego zachęcają do pomocy  

w inny sposób. 

Danuta Bulik i Iwona Walasek 

 

 
 

  

 

 

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE 

 

27 i 30 listopada 2015 roku uczniowie klas - Va i Vc przejęli inicjatywę na języku 

polskim. Zaprosili swoich kolegów i koleżanki do klasowych teatrzyków. Zaprezentowali się 

na małej klasowej scenie. Wystawiając dwie sztuki: „Legenda o warszawskim Bazyliszku” – 

Wandy Chotomskiej  oraz „W cieniu osła”, (z cyklu - w najmniejszym teatrzyku świata), to 

krótka sztuka na podstawie bajki Ezopa.  

W trakcie tych spektakli towarzyszyły uczniom liczne rekwizyty, które uczniowie 

tworzyli własnoręcznie, gromadzili, a także przynosili z domów. Oczywiście nie zabrakło 

kurtyny, która  dla odmiany spadała w dół. Przygasały i zapalały się światła.  

Na naszej skromnej scenie od blasku lustra padł przerażający Bazyliszek. 
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Dla uczniów były to ciekawe lekcje. W związku z tym, iż bardzo spodobała się uczniom ta gra 

aktorska, postanowili podjąć kolejne wyzwanie. Odwiedzili z wędrownym z teatrzykiem klasy 

drugie. Chcąc zaprezentować się przed swoimi wychowawcami z klas I-III. Pierwsza próba  

z publicznością odbyła się 1 grudnia 2015 roku. Publiczność, która jako pierwsza obejrzała 

spektakle to uczniowie z Koła Plastycznego. 

Uczniom bardzo spodobała się ta nowa idea i oczywiście wyrażają chęć bycia aktorami 

w teatrzyku szkolnym. Muszę przyznać, że u niektórych, odkryliśmy nieodkryty dotąd talent 

aktorski. Szkoła Podstawowa w Karlinie to prawdziwa kuźnia talentów. 

Agnieszka Suchecka 

 

  

 

 

SPOTKANIE Z WOJCIECHEM BARTNIKIEM  

– BRĄZOWYM MEDALISTĄ OLIMPIJSKIM W WADZE PÓŁCIĘŻKIEJ 

 

27 listopada 2015r. gościliśmy w naszej szkole wyjątkowych gości. Z inicjatywy Pana 

Tomasza Różańskiego mogliśmy posłuchać wypowiedzi Pana Wojciecha Bartnika, zdobywcę 

brązowego medalu w wadze półciężkiej w 1992r. w Barcelonie. Jednocześnie o swoich 

osiągnięciach opowiedziała Elżbieta Wójcik z klubu Róża Karlino, złota medalistka  

II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Dodajmy, że Ela jest absolwentką naszej szkoły.  

Za wizytę serdecznie dziękujemy, gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych. 
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WYNIKI KONKURSU „WOKÓŁ SYMBOLI NARODOWYCH” 

 

W dniu 10 listopada 2015 roku 3647 uczestników przystąpiło do pisania testów  

w ramach konkursu „Wokół symboli narodowych” zorganizowanego przez Szczeciński 

Oddział IPN. Poziom wiedzy prezentowany przez uczestników był bardzo wysoki. W pierwszej 

kategorii wiekowej (klasy 0-1) z naszej szkoły wzięło udział 23 uczniów i  można było 

uzyskać maksymalnie 29 pkt, natomiast w drugiej  kategorii wiekowej, kl. 2-3 udział wzięło 

40 uczniów, maksymalnie można było uzyskać 46 pkt. Z przyjemnością ogłaszamy wyniki: 

 

W pierwszej kategorii wiekowej: 

I miejsce zajęło 498 uczestników, którzy osiągnęli wynik 29-27 pkt. W nagrodę otrzymują 

książkę „Polskie symbole narodowe” oraz imienny dyplom. 

II miejsce zajęło 282 uczestników osiągając wynik 26-25 pkt. W nagrodę otrzymują kubek oraz 

imienny dyplom. 
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III miejsce zajęło 551 uczestników z wynikiem 24 pkt i mniej. W nagrodę otrzymują opaskę 

odblaskową oraz imienny dyplom. 

  

W drugiej kategorii wiekowej: 

I miejsce zajęło 535 uczestników z wynikiem od 46-43 pkt. W nagrodę otrzymują grę 

edukacyjną IPN „Polak mały” oraz imienny dyplom. 

II miejsce zajęło 594 uczestników, którzy uzyskali 42-38 pkt. W nagrodę otrzymują kubek oraz 

imienny dyplom. 

III miejsce zajęło 1187 uczestników z wynikiem 37 pkt i mniej. W nagrodę otrzymują opaskę 

odblaskową oraz imienny dyplom. 

 

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu.  

Oto wyniki uzyskane przez uczniów szkoły Podstawowej w Karlinie: 

 

Kategoria 1: 

1. Socka Julia  29   I m-ce 

2. Donajski Igor  28 

3. Kiedrowska Maja  28 

4. Tomczyk Hubert  28 

5. Buszka Jakub  27 

6. Jóźwik Szymon  27 

7. Mazurkiewicz Barbara  27 

8. Wojciechowski Cyprian  27 

9. Kubiak Krystian  26  II m-ce 

10. Żbikowska Aurelia  26 

11. Jasiński Dominik  25 

12. Marcinkowski Mateusz  24 III m-ce 

13. Kubacka Oliwia  23 

14. Pankowska Wanessa  23 

15. Dudzik Nikola  22 

16. Nartowski Maciej  22 

17. Sadowska Nadia  22 

18. Jurkowski Oliwier  21 

19. Koźbiał Zuzanna 21 

20. Matysiak Hubert  21 

21. Wardak Jakub  21 

22. Gieza Matylda  19 

23. Niedbalska Hanna  19 

  

Kategoria 2: 

1. Ożóg Jakub  46   I m. 

2. Walesiak Patryk  46 

3. Majchrzak Nikodem 45 

4. Banaszek Piotr  44 

5. Iskierska Miriam  44 

6. Skalmowska Maja  44 

7. Mrozińska Wiktoria  43 

8. Sikorska Patrycja  43 

9. Dzinkowska Wiktoria  42 II m. 

10. Napieraj Tomasz  42 

11. Polehoński Igor  42 

12. Grochowina Wiktoria  41 

13. Masłowska Oliwia  41 

14. Soroka Piotr  41 

15. Świętlicka Joanna  41 

16. Filipowicz Maja  40 

17. Orlik Kacper  39 

18. Lessnau Piotr  38 

19. Cheba Julia 38 

20. Dzierżak Wiktoria  37III m. 

21. Potomska Zuzanna  37 

22. Krupieńko Aleksandra  35 

23. Michułka Natalia  35 

24. Świętlicki Krystian  35 

25. Drążek Patryk 35 

26. Iwanicka Martyna  34 

27. Nowicki Mateusz  34 

28. Śliwińska Julia 33 

29. Grudziąż Przemysław  30 

30. Łukasz Jeżyna 30 

31. Balcerak Oliwia  29 

32. Lange Cezary  29 

33. Suczyński Tobiasz  29 

34. Bonarska Diana  23 

35. Kotala Filip 23 

36. Kotala Kuba 21 

37. Kubiak Oliver  19 

38. Pankowska Nikola  17 

39. Falęcka Maja  14 

40. Hanna Szpiler 14 

Koordynator konkursu Mariola Wardak 


