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LISTOPAD 2016 

 

AKCJE WOLONTARIUSZY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 

 

W naszej szkole od kilku lat w październiku i listopadzie organizowane są akcje 

charytatywne.  

17 października 2016 roku wolontariusze wraz z ministrantami sprzedawali papieskie 

kremówki. Tych słodkości było naprawdę dużo. Smakosze ciasteczek nie zawiedli. 

Podzieliliśmy się tymi pysznościami z podopiecznymi DPS w Zwinisławiu i Domu Dziecka  

w Białogardzie 

1 listopada 2016 roku rozpoczęliśmy akcję „Zapałka nie ogrzeje“. Wprawdzie aura nie 

była sprzyjająca, ale znicze zniknęły już przed mszą. Tego dnia zapalając znicz wspominamy 

najbliższych. 

Nasze zbiórki dzielnie rozkręcały gorące serca naszych wolontariuszy byli oni 

wspomagani uczniami z Zespołu Szkół, ministrantami, rodzicami, dyrekcją, pracownikami 

szkoły. Za wszelką pomoc w tych dniach serdecznie dziękujemy. 

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas 
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WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

 

3 listopada uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w warsztatach z zakresu profilaktyki 

uzależnień prowadzonych przez pana Andrzeja Piaseckiego. Spotkanie o charakterze 

artystyczno-warsztatowym to przede wszystkim uświadomienie młodemu człowiekowi  

i prezentacja, często tragicznych sytuacji i zdarzeń wynikających z występowania 

wszechobecnych zagrożeń współczesnego świata (alkohol, narkotyki, dopalacze, Internet). 

Małgorzata Weber 

 

 

ZHR W SP KARLINO 

 

„Harcerstwo to...Przygoda!” 

Pod takim hasłem 04. listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie wzięli udział  

w podchodach po terenie szkoły. Organizatorem była 1 Karlińska Drużyna Harcerek "Ventus" 

oraz 1 Karlińska drużyna Harcerzy „Wyklęci”. Wspólna zabawa była jednocześnie prezentacją 

metody harcerskiej wśród karlińskich uczniów oraz zachętą do wkroczenia w szeregi  żeńskiej, 

czy też męskiej drużyny harcerskiej.  

Podczas podchodów uczniowie musieli odnaleźć swoich przyjaciół, aby to zrobić mieli 

do wykonania 3 zadania. Jednym było ułożenie piramidy ze wszystkich uczniów, kolejnym 

znalezienie części rozsypanki. Po złożeniu obrazka byli gotowi do ostatniego zadania. Musieli 

odgadnąć, jakie hasło było zaszyfrowane alfabetem Morse'a.  

Drużyny harcerskie działające na terenie Karlina serdecznie zapraszają uczniów klas  

4-6 do wspólnego zdobywania ideałów harcerskich.  

W dążeniu do celu pomagają instruktorzy  Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej:  

1 Karlińska Drużyna Harcerek "Ventus"- pwd. Justyna Sobierańska węd.  

1 Karlińska Drużyna Harcerzy "Wykleci"- pwd. Marcin Witkowski HO  

  

Zapraszamy na zbiórkę w sobotę 12.11.2016  

godzina: 10:00 

miejsce zbiórki: przed głównymi drzwiami szkoły.  

Wszelkich informacji  oraz odpowiedzi na pytania udzielają drużynowi:  

Harcerze- 782-755-931 

Harcerki- 791-439-900 

Marcin Witkowski 
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ZAKOPANE 

 

6 listopada 2016 roku o godzinie 6:00 wyruszyliśmy w podróż do Zakopanego. Naszą 

wyprawę rozpoczęliśmy w Białogardzie wsiadając do pociągu -  kierunek Kraków Główny.  

O 16:30 dotarliśmy do tego wspaniałego miasta. Stąd wyruszyliśmy do Zakopanego. Po dwóch 

godzinach byliśmy u celu wprost na obiadokolację. Po przespanej nocy obudził nas 

niecodzienny widok.  Otóż z nieba prószył śnieg. Po śniadaniu wyruszyliśmy do 

miasta.  Zwiedziliśmy Krupówki,  cmentarz,  na którym spoczywają poeci,  pisarze i znane 

osobowości.  Zaskoczył nas widok mogiły Kornela Makuszyńskiego. Następnie udaliśmy się 

do Sanktuarium Fatimskiego,  gdzie ducha ojca świętego czuć było w całym miejscu.  

Na koniec wybraliśmy się na zakupy.   

Agnieszka Suchecka 
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ZAKOPANE cd. 

 

Za nami kolejny dzień wspaniałej przygody Wtorkowe popołudnie minęło nam bardzo 

szybko. Przeprawiliśmy się Doliną Kościeliską. Zaskoczył nas widok spustoszeń po 

halnym. Przywrócone i powyrywane drzewa otaczały nas. Oczywiście wokół nas górska 

rzeczywistość,  której my Pomorzanie nie znamy. Zupełnie inna roślinność, a także zmieniające 

się powietrze zaskakiwało nas.  Przeszliśmy 15 kilometrów że wspaniałymi przewodnikami - 

Góralami. Ciekawe co czeka nas jutro? 

Agnieszka Suchecka 
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OSTATNI DZIEŃ PODRÓŻY 

 

W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy królestwo sportów zimowych, czyli skocznie.  

Widok wielkiej i małej krokwi był niezwykły. Następnie poszliśmy do Kuźnicy.  

Zatrzymaliśmy się przy pomniku,  który upamiętnia zbrodnie hitlerowskie.  Kolejnym etapem 

naszej wędrówki był Park Tatrzański,  a także kolejka górska na Kasprowy Wierch.  Stamtąd 

udaliśmy się do Centrum Przyrodniczego. Obejrzeliśmy filmy o bogactwie Tatr. Potem 

zobaczyliśmy makietę prezentująca w pełnej krasie góry, doliny i jaskinie. Za moment 

przeszliśmy do sali przyrodniczej, w której królowały nowinki techniczne. Zabawy nie było 

końca.  Pomaszerowaliśmy na Krupówki dokończyć zakupy.  Naszą przygodę  zakończyliśmy 

wysyłaniem kartek do rodziny. Po drodze zrobiliśmy zdjęcia z niedźwiedziami.  A wieczorem... 

pakowanie i pożegnalna dyskoteka. Jutro rano stacja Kraków.  

Agnieszka Suchecka 
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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. 
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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. Wszystkim bardzo się podobało! Poczuliśmy świąteczną atmosferę.  

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

Danuta Bulik 
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WOKOL SYMBOLI NARODOWYCH 

 

10 listopada 2016 roku o godzinie 12.00 w naszej szkole został przeprowadzony 

konkurs „Wokół symboli narodowych”, którego organizatorem jest Oddziałowe Biuro 

Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III, z naszej 

szkoły uczestniczyło w nim  aż 76 uczniów. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą nie tylko 

o symbolach narodowych, ale również znać ważniejsze wydarzenia historyczne związane  

z naszą Ojczyzną. Wyniki konkursu poznamy na początku stycznia 2017 roku. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci oraz 

paniom nauczycielkom za wsparcie w przeprowadzeniu konkursu. 

Koordynator konkursu Mariola Wardak 
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CZERWONY KAPTUREK, … INACZEJ 

 

W ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom” w listopadzie 2016 roku uczniowie 

klasy II A wraz z p. Mariolą Wardak przygotowali przedstawienie teatralne pt. ,,Czerwony 

Kapturek, ... inaczej”. Wystąpiliśmy gościnnie w grupie p. Mirosławy Rojewskiej oraz dla 

klas II-III naszej szkoły. Bajka Charlesa Perrault  o dziewczynce w czerwonym kapturku  

i groźnym wilku, tak  dobrze znana wszystkim od pokoleń, ale przedstawiona w sposób 

zabawny  bardzo się spodobała. 

Mariola Wardak 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SP KARLINO 

 

Dnia 8 listopada 2016 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie upamiętniające 

odzyskanie niepodległości przez Polskę. Koło teatralne i uczniowie klasy IV „B” wraz 

z opiekunami p. Ewą Dąbrowską i Oliwią Patyk-Sadowską przygotowali krótką lekcję historii. 

Teksty literackie przeplatano pięknymi pieśniami patriotycznymi, a występ zakończył wspólnie 

odśpiewany hymn. Przedstawienie przybliżyło uczniom wydarzenia z 1918 roku i uzmysłowiło 

jak ważnym dniem jest 11 listopada, Święto Niepodległości.  

Oliwia Patyk-Sadowska 

 

  

 

 

DZIEŃ OTWARTY W KLASIE 1 „A” 

 

16.11.2016r. podczas Dnia Otwartego w naszej klasie Ia odbyły się warsztaty, 

w których uczestniczyli uczniowie wraz z rodzicami. Temat spotkania „Jesteśmy wspólnotą, 

jesteśmy silni, mamy wspólne cele, potrzebujemy jedynie reguł współdziałania”. Zajęcia 

rozpoczęliśmy wspólnym przywitaniem się. 

 „W kole wszyscy tu stoimy 

 Każdy czyjąś rękę trzyma 

 I dzień dobry już mówimy 

Tak zabawa się zaczyna”. 

Następnie dzieci oraz rodzice mówili o swoich pozytywnych i negatywnych odczuciach. 

Uczniowie dowiedzieli się również iż  złość jest uczuciem naturalnym i pożytecznym. Złość 

mieszka w każdym z nas. I czasami kiedy nam się coś nie podoba wychodzi z nas na zewnątrz. 
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Wtedy mówimy głośno, krzyczymy, płaczemy, zabieramy zabawki, bijemy. Dorośli mówią, że 

„wychodzą z siebie”, tzn. że są kimś innym niż byli wcześniej. Nadmiar złości szkodzi 

piękności więc z tą złością trzeba zrobić porządki! Ale ze złością trzeba posługiwać się bardzo 

ostrożnie ponieważ złość może przemienić się w agresję i wtedy zaczynają się prawdziwe 

kłopoty tj. przezwiska, bójki. 

Później malowaliśmy  na kartce naszą złość. Następnie pognietliśmy kartkę, wyrzuciliśmy do 

kosza łącznie z naszą złością. Kiedy „rozprawiliśmy” się ze swoją złością  uczniowie próbowali 

rozróżniać pozytywne i negatywne cechy charakteru. Wyrzucili do kosza na śmieci kartoniki  

z negatywnymi cechami. Pozytywne przykleiliśmy na sercu z brystolu. Później dzieci wraz 

rodzicami odrysowali swoje dłonie, które przykleiliśmy wokół serca. Pożegnaliśmy się stojąc 

w kręgu. Trzymając się za ręce puściliśmy iskierkę przyjaźni. Postanowiliśmy spotkać się  

w następnym semestrze. 

Wychowawczyni klasy Ia 

Renata Lempa 
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SPOTKANIE AUTORSKIE 

 

W dniu 18 listopada 2016r. uczniowie z klas III uczestniczyli w spotkaniu autorskim 

z pisarką książek dla dzieci Melanią Kapelusz, zorganizowanym przez Miejsko-Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Karlinie. 

Pisarka zadebiutowała w 2006r. dwutomowym cyklem książek o przygodach 

sześcioletniej dziewczynki „Kinga i co z niej wyrośnie”, „Kinga i jak ją rozgryźć”. Znana 

jest też ze zbioru opowiadań o paczce trzynastu zaprzyjaźnionych skrzatów pt. „Krasnoludki” 

oraz bajki o kocich perypetiach pt. „Koty, czyli historie z pewnego podwórka”. 

Książki Melanii Kapelusz trafnie oddają świat widziany oczyma najmłodszych.  

To świetnie napisane utwory pełne uroku i humoru. 

Spotkanie z pisarką bardzo zainteresowało dzieci i mamy nadzieję, że zachęciło do 

lektury Jej książek. 

Wychowawcy kl. III 
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SPOTKANIE KLAS TRZECICH Z PISARKĄ 

 

Dnia 18 listopada 2016r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zofii 

Nałkowskie w Karlinie klasy trzecie spotkały się z autorką książek dla dzieci panią Melanią 

Kapelusz. Uczniowie mieli przyjemność wysłuchać fragmentów niektórych opowiadań  

i poznać ich przygody. Najbardziej podobała się uczniom historia o trzynastu krasnoludkach. 

Podczas spotkania dzieci odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanych historii oraz 

zadawały pytania pani Melanii Kapelusz. 

Spotkanie bardzo się podobało, a na koniec pani Melania rozdała autografy. 

Ewa Dąbrowska 

Natalia Rudzis 
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DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ 

 

W ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” 21 listopada 2016r. po raz pierwszy  

obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Dzień Życzliwości  

i Pozdrowień to dzień bardzo szczególny, który ma nam uświadomić, że zawsze należy być 

wobec siebie miłym, uprzejmym i życzliwym. W tym dniu przy wejściu do szkoły 

wolontariusze rozdawali cukierki, które ufundowała Rada Rodziców. Życzyli również każdemu 

wchodzącemu do szkoły miłego dni.  

Każdy w tym dniu przychodzi ubrany na żółto bądź miał żółty element stroju. Na 

pierwszej godzinie lekcyjnej uczennice klasy IVC Justyna, Marta i Natalia rozdawały po 

klasach buźkiz uśmiechami oraz listki, na których  można było napisać pozdrowienia lub po 

prostu coś miłego. Listki uczniowie zawieszali na drzewie życzeń i pozdrowień na korytarzu 

szkolnym w wyznaczonym miejscu. W  starszych klasach zostały przeprowadzone lekcje  

z wychowawcą dotyczące życzliwości i tolerancji. Scenariusz zajęć otrzymał każdy 

wychowawca. W klasach I-III przeprowadzono zajęcia na podstawie scenariusza 

opracowanego przez lidera programu. Na pierwszej przerwie uczniowie klas starszych mogli 

zrobić sobie zdjęcia. Ich młodsi koledzy na trzeciej przerwie. Podczas II przerwy uczniowie 

klas młodszych trzymając się wspólnie za ręce zaśpiewali piosenkę M. Jeżowskiej „Wszystkie 

dzieci nasze są”. Później na zajęć lekcyjnych oglądali przedstawienie „Owoce w sadzie” 

przygotowane przez koło teatralne, którego opiekunem jest pani Ewa Dąbrowska. Uczniowie 

klas starszych na III przerwie zaśpiewali piosenkę Stanisława Sojki „Tolerancja”. 

Mam nadzieję , że wszystkim podobał się tak miło rozpoczęty dzień. Oby takich dni w naszej 

szkole było więcej. 

Lider programu Renata Lempa 
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OBRAZKI Z SIENKIEWICZA 

 

21.11.2016r. w parlamencie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu „Obrazki 

z Sienkiewicza” zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci i senacką Komisję 

Kultury. 

 Troje uczniów naszej szkoły miało możliwość uczestniczenia w powyższym 

wydarzeniu dzięki wyróżnieniu ich prac na etapie okręgowym przez biuro parlamentarne 

senator Anny Sztark. 

Wyróżnieni uczniowie to:  Maria Potomska (praca literacka), Oliwia Michalak i Dominik Henik    

(prace plastyczne). 

 Serdecznie gratulujemy i dziękujemy nie tylko osobom wyróżnionym, ale również 

wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie. 

Dziękujemy także p. Elizie Potomskiej, która sprawowała opiekę nad dziećmi podczas podróży                     

i pobytu w Warszawie. 

Lidia Kochanowska 
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ANDRZEJKI 

 

22 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa dla całej społeczności uczniowskiej Szkoły 

Podstawowej w Karlinie w hali widowiskowo-sportowej Homanit Arena. Wspólna zabawa 

dostarczyła wielu przeżyć i emocji. Rozpoczęła się zabawami przygotowanymi przez członków 

Samorządu Uczniowskiego. Całą imprezę uświetniała dobra muzyka. Zabawa trwała od 16.00 

do18.00 i już uczniowie nie mogą się doczekać zabawy karnawałowej . 

Iwona Walasek 
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Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE 

 

Dzięki gościnności pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki w Karlinie uczniowie 

klasy IV A wraz z nauczycielem języka polskiego – p. Lidią Kochanowską mieli możliwość 

uczestniczyć w niecodziennej lekcji bibliotecznej poprowadzonej przez p. Małgorzatę Kolicką. 

 Serdecznie dziękujemy. 

Lidia Kochanowska 
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WIZYTA STRAŻAKA 

 

W dniu 25.11.2016r. klasa IA z wielką radością powitała wyjątkowego gościa  pana 

Bartosza Krzemień, strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zdroju. W trakcie 

spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożaru, ale 

również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną 

wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki 

sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Dzieci  

z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej 

ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Jednak największe zainteresowanie wzbudziły kombinezony, 

które mogły przymierzyć. Dzieci otrzymały książeczki do kolorowania - bezpieczne ferie. Pan 

Bartosz obiecał następne spotkanie na wiosnę. Tym razem opowie nam o nurkowaniu. Czekamy 

z niecierpliwością. 

Renata Lempa 

 

  

  

 

 


