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GRUDZIEŃ 2014 

 

NAJDŁUŻSZA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

 

Dnia 3 grudnia 2014 grupa uczniów klasy V B ze Szkoły Podstawowej w Karlinie 

wzięła udział w: „Bardzo dłuuugiej lekcji  języka angielskiego (Very looong English lesson)”. 

Zajęcia trwały 180 min i prowadziła je pani Oliwia Patyk-Sadowska. Pomysł zorganizowania 

takich zajęć zrodził się na zajęciach zespołu wyrównawczego z języka angielskiego i był 

w całości inicjatywą dzieci. Podczas „długiej lekcji” uczniowie przygotowywali się 

do zbliżającego się sprawdzianu oraz ćwiczyli podstawowe umiejętności językowe: czytanie, 

pisanie, mówienie i słuchanie. Dzięki zróżnicowanym tematom i wesołym piosenkom 

towarzyszącym lekcji czas minął wyjątkowo szybko. W II semestrze uczniowie planują pobić 

swój własny rekord i wziąć udział w pięciogodzinnej lekcji języka angielskiego w plenerze, 

pod nazwą  „English Picnic”. 

 

  

 

 

MIKOŁAJKOWE GMINNE ZAWODY „SPORT I ZABAWA”  

 

W dniu poprzedzającym obchody Dnia Św. Mikołaja 5 grudnia 2014r. uczniowie szkół 

podstawowych naszej gminy przeżyli niesamowitą przygodę. Podczas zorganizowanych przez 

Szkołę Podstawową w Karlinie oraz Zarząd Obiektów Sportowych zawodów, w których 

uczestniczyli uczniowie od I do VI klas, od samego początku towarzyszył nam akcent 

zbliżającego święta. Na arenę hali sportowej wjechał potężny motocykl, którym kierował jeden 

z kilku Mikołajów, odwiedzających najgrzeczniejsze dzieci w gminie. Sympatycznym gościom 

towarzyszyły, także urocze Śnieżynki. 
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Uczniowie klasy III b SP Karlino pod kierunkiem Pani Marioli Wardak powitali 

dostojnych gości przedstawiając przygotowane wierszyki i tańce. Wizyta Żelaznych Mikołajów 

i Śnieżynek wywołała na twarzach najmłodszych ogromne uśmiechy, a radości nie było końca. 

To niezapomniane chwile, które zostają w pamięci dzieci na długie dni. Mamy nadzieję, 

że Bractwo Motocyklowe „Żelazny” znajdzie czas, aby zawitać do nas za rok. Za tę wizytę 

serdecznie dziękujemy. 

Wspaniałą zabawę zafundowali nam nie tylko motocyklowi Mikołaje, ale także 

gospodarze obiektu pod kierunkiem Prezes Pani Emilii Filipowicz, dzięki którym mogliśmy 

zorganizować tę imprezę. Jak to bywa w mikołajkowe święto były także słodkości ufundowane 

przez Radę Rodziców reprezentowaną przez Przewodniczącą Panią Monikę Kuzmierską 

oraz Zarząd Obiektów Sportowych. 

Po mikołajkowym wstępie przystąpiliśmy do konkurencji sportowych, prowadzonych 

przez panią Bożenę Miśko i Beatę Pawlik, w których uczestniczyły drużyny ze szkół 

w Daszewie, Karścinie, Karwinie oraz Karlinie.  

Nad przebiegiem i obiektywnym ocenianiem czuwała komisja pod kierunkiem dyrektora 

Zakładu Oświaty w Karlinie, panią Teresą Plichtą-Lessnau. 

Uczniowie z poszczególnych grup wiekowych wykazali się ogromną sprawnością 

fizyczną. Ostateczne wyniki nie były najważniejsze, ponieważ ideą spotkania było aktywne 

uczestniczenie dzieci w międzyszkolnej imprezie sportowej oraz popularyzowanie 

i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. Tak więc połączenie zabawy 

mikołajkowej przyniosło wiele uśmiechów i emocji na twarzach naszych dzieci. 
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„OTO NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL…”  

 

Boże Narodzenie to czas radosnego przeżywania pamiątki narodzin Jezusa. Z tymi 

świętami związane są bogate tradycje, które są pielęgnowane w Szkole Podstawowej 

w Karlinie. I tak, jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „jasełkach” 

przygotowanych przez uczniów z klas I-VI. Odbyły się one w parafialnym kościele, przy 

pięknej dekoracji, którą stanowiła stajenka betlejemska i choinki. Wystawienie jasełek w tym 

szczególnym miejscu, jakim jest kościół, jest wymownym znakiem, że przecież Ten, 

który przed wiekami narodził się w Betlejem, przychodzi do nas, jak mówi znana kolęda 

w każdej Eucharystii. Czy potrafię zdobyć się na trud, aby Go tu szukać, znaleźć i oddać Mu 

hołd, tak jak uczynili to pasterze i Mędrcy?  

Wszystkim szkolnym aktorom biorącym udział w „jasełkach” serdecznie dziękujemy 

za trud włożony w ich przygotowanie oraz za dostarczenie nam wielu radosnych, duchowych 

przeżyć. Dziękujemy także Rodzicom za współpracę i pomoc w przygotowaniu odpowiednich 

strojów na potrzeby spektaklu. 

Halina Walicka 
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XXIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK  

 

18 grudnia 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXIII Międzyszkolnym 

Konkursie Kolęd i Pastorałek. We wszystkich kategoriach wiekowych udało nam się zdobyć 

1. miejsca. W kategorii kl. 0-I reprezentowali nas: Maja Filipowicz i Mateusz Nowicki, kl. II-

III: Ala Gwóźdź, Weronika Pawlak i Błażej Szczepanik. Obiema grupami opiekowała się pani 

Ela Korzeniowska. W kategorii kl. IV-VI reprezentowały nas dwunastoosobowa grupa 

dziewcząt z koła muzycznego prowadzonego przez panią Martę Tomczyk: Paulina Białoch, 

Oliwia Michalak, Antosia Suchecka, Paulina Zając, Ala i Ania Giedzion,Iza Giesko, Karolina 

Łukaszewska, Julka Nasiadka, Kornelia Zielińska Julia Iskrzycka i Gosia Nowaczyk. 

Mamy powód do dumy!!! Gratulacje dla młodych talentów i ich opiekunów!!! 
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