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LISTOPAD 2017 

 

„CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE. 

   CO TO BĘDZIE? CO TO BĘDZIE?” 

 

W piątek 3 listopada 2017r. uczniowie klasy 7B uczestniczyli w klimatycznej lekcji 

języka polskiego. 

Temat: DZIADY, czyli słowiańskie Halloween - element historii i kultury ludowej. 

Cele: 

- poznanie jednej z najstarszych tradycji słowiańskich jako elementu polskiego folkloru 

i historii; 

- umiejętność wskazania elementów słowiańskich zwyczajów, które przeniknęły do 

tradycji chrześcijańskiej; 

- zapoznanie się z tekstem lektury. 

Uczniowie 7B na początku lekcji języka polskiego przygotowali scenerię i zajęli 

miejsca przy wspólnym stole. Następnie zapoznali się ze słowiańską tradycją obrzędu dziadów 

oraz zwyczajami, które przeniknęły do tradycji chrześcijańskiej. 

Po części wprowadzającej wcielili się w przydzielone im role: Guślarza, Starca, 

Aniołków, Zosi, Widma oraz pozostałych bohaterów. Zaczęło się głośne czytanie utworu 

Adama Mickiewicza. Aby oddać klimat tego obrzędu ludowego, zasłonili okna i zapalili 

świecie. Poczuli się, jakby przenieśli się w dawno minioną  epokę.  

Lekcja w atmosferze tajemniczości bardzo im się podobała. Ich zdaniem była naprawdę 

niesamowita. W przyszłości chętnie wezmą udział w podobnych projektach. 

Wych. kl. 7B 

Marta Tomczyk 
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„WOKÓŁ SYMBOLI 

NARODOWYCH” 

 

Już po raz trzeci 10 

listopada w naszej szkole odbył 

się konkurs „Wokół symboli 

narodowych” organizowany 

przez Instytut Pamięci Narodowej 

w Szczecinie. 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy o historii Polski, znajomości 

ważniejszych wydarzeń i postaci z nimi powiązanych oraz znaczenie symboli narodowych, 

które każdy z nas jako Polak powinien znać. 

Konkurs adresowany był do dwóch grup wiekowych: I grupa wiekowa - klasy pierwsze 

oraz II grupa wiekowa - klasy drugie i trzecie. Ze względu na to, iż konkurs ten cieszy się coraz 

większą popularnością wśród dzieci, w tym roku organizatorzy wprowadzili ograniczenia  

w ilości uczestników, do pięciu uczniów z klasy. 

Wyniki konkursu poznamy na początku stycznia 2018 roku. 

Serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu, rodzicom za zaangażowanie  

w przygotowaniu dzieci oraz paniom Annie Decyk i Bogumile Hałasa za pomoc  

w przeprowadzeniu konkursu.  

                                                             Koordynator konkursu - Mariola Wardak 

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE 

 

 „Polska – moja Ojczyzna” /Maria Konopnicka/ 

A jak ciebie kto zapyta: 

Kto ty taki, skąd ty rodem? 

Mów, żeś z tego łanu żyta, 

Żeś z tych łąk, co pachną miodem. 

Mów, że jesteś z takiej chaty, 

Co Piastowską chatą była, 

Żeś z tej ziemi, której kwiaty 

Gorzka rosa wykarmiła. 

 
Z okazji Święta Niepodległości uczniowie naszej 

szkoły tak oto przystroili szkolne korytarze.  

Lidia Piłkowska 
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KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ KOŚCIÓŁ NA POMORZU”  

 

W ramach obchodów 25 Dni Kultury Chrześcijańskiej 

w Koszalinie miała miejsce XIV edycja Konkursu Plastycznego 

dla dzieci i młodzieży „Mój Kościół na Pomorzu”.  

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że laureatką tego 

konkursu została także uczennica Szkoły Podstawowej 

w Karlinie - Martyna Iwanicka z klasy IV D. 

Serdecznie gratulujemy jej tego sukcesu i życzymy, aby 

rozwijając swoje talenty wzrastała w wierze i miłości 

do Kościoła. 

Halina Walicka 

 

 

 

DRZWI OTWARTE DLA RODZICÓW 

 

Na zajęciach lekcyjnych w dniu 16.11.2017r.  w klasie Ia gośćmi i szanowną komisją 

byli Rodzice, którzy oceniali pracę dzieci oraz uczestniczyli w pracach zespołów, bo 

wystartowała I Liga Zadaniowa. 

Uczniowie rozwiązywali różne zadania edukacyjne, o różnej trudności i w różnych 

obszarach: polonistyczno-matematyczne, muzyczno-rytmiczne, logiczne, fizyczno-ruchowe w 

formie zabaw, gier i łamigłówek. Wszystkie zespoły potrafiły zgodnie współpracować i cieszyć 

się z sukcesów swoich i innych.  



str. 20 

Cel lekcji został osiągnięty i w dzienniku lekcyjnym pojawiły się bardzo dobre oceny. 

Uczniowie zostali nagrodzeni brawami za aktywność, zaangażowanie i pracowitość.  

wych. D. Bulik  

 

  

 

 

WIZYTA W PAPUGARNI  

 

20.11. br. klasy II a i IIId wybrały się na wycieczkę do Koszalina do Papugarni. Celem 

wycieczki było poznanie różnych gatunków papug,  ich zwyczajów żywieniowych i zachowań. 

Różnobarwne ptaki dzieciom bardzo się podobały.  Dużą radość wywoływały u nich, gdy 

siadały im  na ramiona. Niektórzy byli tu już kolejny raz i znowu chcieliby pojechać.  

Zachęcamy więc i nnych do takiej wycieczki. 

Organizatorzy: Lidia Piłkowska, Renata Lempa 
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ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ 

 

24 listopada 2017 r.  klasy IIa i IIId wybrały się na wycieczkę do fabryki bombek 

Glasscolor w Koszalinie. Podczas wizyty w fabryce zapoznały się z procesem produkcji 

szklanej bańki, sposobem tworzenia bombek w różnych kształtach, procesem srebrzenia  

wnętrza bombki i dekoracji jej na zewnątrz . Uczniowie pilnie i z zainteresowaniem słuchali 

opowiadania pań z fabryki oraz mieli możliwość  dekorowania bombek wg własnego pomysłu. 

Wykonane przez siebie  bombki zawieszą  na klasowych choinkach.   

Lidia Piłkowska 

 

  

 

 

„JAK TO SOBIESKI POD WIEDNIEM WOJOWAŁ”  

 

28 listopada uczniowie klas III-VII 

uczestniczyli w „żywej lekcji historii”. 

Przenieśliśmy się w czasie do 

Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku. 

Poznaliśmy wiele ciekawostek z życia 

pierwszych królów elekcyjnych. Goście 

opowiedzieli o stanie szlacheckim, jego 

zwyczajach i problemach. Podczas 

prezentacji siły polskiej husarii   

w powietrzu świstały szable, a ochotnicy zmagali się z ciężarem zbroi rycerskiej. Nie obyło się 

również bez pojedynku oraz huku wystrzałów z najprawdziwszego muszkietu. Na koniec 

najuważniejsi uczestnicy „żywej lekcji” otrzymali najprawdziwsze monety z tamtego okresu, 

wykonane przez prowadzącego w obecności zebranych.  
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Ciekawa i humorystyczna opowieść, kontakt z uczniami, którzy odgrywali w spotkaniu 

różnorakie role, mieli niepowtarzalną okazję włożenia zbroi, strojów historycznych oraz mogli 

wszystkiego dotknąć i o wszystko zapytać pozostawiły w zebranych niezapomniane wrażenie, 

że historia to wspaniała kraina, którą warto poznać.                                                             

Iwona Walasek 

  

 

 

ZABAWA ANDRZEJKOWA  

 

28 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla uczniów kl. IV-VII. Uczniowie  

kl. IV-VI bawili się w sali gimnastycznej. Dyskotekę prowadzili jako DJ-e uczniowie Zespołu 

Szkół w Karlinie za co serdecznie dziękujemy! Klasy VII bawiły się oddzielnie w swoim 

gronie. Wspólnym tańcom towarzyszyły zabawy andrzejkowe przygotowane przez członków 

Samorządu Uczniowskiego. Wspólna zabawa minęła wszystkim miło i bardzo szybko. 

Dziękujemy Dyrekcji naszej szkoły oraz Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniu 

słodkiego kiermaszu ciast i wszystkim rodzicom za przepyszne wypieki. 

Samorząd Uczniowski 

 
 

 


