
str. 1 

GRUDZIEŃ 2015 

 

„WSZYSTKIE DZIECI MIKOŁAJA KOCHAJĄ,  

WSZYSTKIE DZIECI NA NIEGO CZEKAJĄ” 

 

Wizyta Św. Mikołaja w Szkole Podstawowej w Karlinie to jeden z najbardziej 

oczekiwanych przez dzieci dzień w roku. Przygotowują się do niego starannie. W tym roku 

Mikołaje z Bractwa Motocyklowego „Żelazny” zawitali do nas już 4 grudnia. Zamiast sań  

i reniferów przyjechali na motocyklach. Ich przybycie wywołało radość na twarzach uczniów, 

rodziców i nauczycieli zgromadzonych na boisku szkolnym. Uczniowie klas I a i IV b pod 

kierunkiem Pani Marioli Wardak przygotowali dla gości prezenty. Były wiersze, piosenki  

i wspólny taniec „Chocolatte”. Na zakończenie zabawy  dzieci otrzymały tak długo oczekiwane 

prezenty. Spotkanie z Mikołajami zakończyła wspólna fotografia. Mikołaje obiecali, że  

w przyszłym roku znowu nas odwiedzą. Już nie możemy się doczekać! 
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WIZYTA NA LODOWISKU 

 

4 grudnia wyjechaliśmy na lodowisko do Koszalina. Na miejscu powitał nas Mikołaj, 

który obdarował wszystkich słodyczami. Podczas zabawy na lodzie każdy próbował swoich sił. 

Zdarzały się upadki, ale większość uczniów świetnie sobie radziła. Mikołaj nie odstępował nas 

na krok i zachęcał do wspólnej zabawy. Już czekamy na kolejny wyjazd, a niezdecydowanych 

zapraszamy! 

  

  

 

 

ZDROWEGO ŻYWIENIA CIĄG DALSZY 

 

10 grudnia 2015 roku uczniowie klasy V c przyrządzali drugie śniadanie. Gośćmi 

specjalnymi były: jabłka, granaty, banany, pomarańcze, mandarynki, brzoskwinie, kiwi, 

winogrona, jogurty, sosy bananowe -  na bazie jogurtu naturalnego. Uczniowie zostali 

podzieleni na cztery grupy, których zadanie polegało na przygotowaniu przepisu  

i przyrządzeniu posiłku. Sałatki wszystkich drużyn wyglądały i smakowały wyśmienicie.  
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 Jednoosobowe jury w osobie wychowawcy oceniło te specjały. Wygrała super sałatka 

z sosem bananowym i czekoladową posypką. Uczniowie doskonale poradzili sobie  

z wykonaniem zadania. Kulinarnej zabawie towarzyszyły uśmiechy. Oczywiście następne 

kuchenne wyzwanie – kanapki. 

Agnieszka Suchecka 

  

 

 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI NA KRESY WSCHODNIE 

 

Kochani, po raz pierwszy w Naszej Szkole została zorganizowana zbiórka żywności na 

Kresy Wschodnie. Zebraliśmy naprawdę dużą ilość żywności dla polskich kombatantów  

i polskich środowisk patriotycznych. Ta zbiórka jest dla nich naprawdę czymś zupełnie 

wyjątkowym. 

 10 grudnia 2015 roku uczniowie ze szkoły Podstawowej od klas pierwszych do 

szóstych po raz kolejny nie zawiedli. W dniu dzisiejszym dary zostały przewiezione do 

Koszalina. Organizatorzy zbiórki pragną serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom: 

uczniom, rodzicom i nauczycielom.  

Jednocześnie Nasi Kochani – prosimy o więcej. Wasze dobre serca dają nam siłę do 

dalszego pomagania.  

 Dziękujemy! 

       Koordynatorki zbiórki: 

    Magdalena Kusz, Oliwia Patyk-Sadowska i Agnieszka Suchecka 
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KOPALNIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO W KRZYWOPŁOTACH 

 

07.12.2015r. klasa IIIb pojechała w odwiedziny do kopalni ropy i gazu ziemnego  

w Krzywopłotach . Dzieci zostały bardzo miło przyjęte przez kierownika kopalni pana 

Góreckiego , który opowiedział im czym się zajmują pracownicy kopalni oraz oprowadził po 

całym zakładzie. Na zakończenia wycieczki uczniowie otrzymali upominki. 

Renata Lempa 
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35 ROCZNICA WYBUCHU I ERUPCJI ROPY 

 

09.12.2015r. obchodziliśmy w Karlinie 35 rocznice wybuchu i erupcji ropy. Uczniowie 

klasy IIIb wraz z rodzicami i wychowawczynią Renata Lempa przygotowali widowisko 

dotyczące tego wydarzenia. Przedstawiono rodzinę Kazimierza Wójcika (strażaka, który brał 

odział w gaszeniu ropy) . Była  rodzina rolnika , któremu spłoną dom . Uczniowie pokazali jak 

gaszono pożar a kronika na bieżąco relacjonowała wydarzenia. Tak jak w 1980r. pożar również 

został ugaszony. Pamięć o tych czasach powinna być nadal przekazywana z pokolenia na 

pokolenie. W tamtym czasie Karlino zostało rozsławione na całą Polskę.  

                                                                             Renata Lempa 
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ŚWIĄTECZNA ISKIERKA 

 

Uczniowie kl. IIIa  przybyli z kolędą do Terapii Zajęciowej w Karlinie na warsztaty, by 

wspólnie z podopiecznymi  uczestniczyć w lukrowaniu i ozdabianiu świątecznych pierników. 

          Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez p. A. Pawłowską, terapeutów i podopiecznych. 

Zajęcia były przygotowane i przeprowadzone wspaniale. Warsztaty te  były  kontynuacją 

tematyki o „ tolerancji „ prowadzone w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej  

w naszej szkole, ale też doskonałą okazją do poznania osób niepełnosprawnych z naszej gminy 

oraz roli jaką pełni w Karlinie WTZ Iskierka. 

        Było to dla nas wielkie wydarzenie integracyjne, ale przede wszystkim cukiernicze. 

Mogliśmy poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę. Na twarzach dzieci było widać radość, 

zadowolenie i zaangażowanie we  wspólnej pracy w ozdabianiu pierników. Na zbliżające się 

święta życzyliśmy zdrowia, pomyślności  w ciepłej rodzinnej atmosferze. Własnoręcznie 

wykonane pierniczki będą ozdobą domowych choinek albo okażą się podarunkiem dla 

najbliższych. 

        Za możliwość udziału w zajęciach bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że ponownie 

zobaczymy się w Nowym Roku. 

Danuta Bulik 
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ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ… 

 

Gwiazdkowe przedstawienie w wykonaniu koła teatralnego, plastycznego, samorządu 

uczniowskiego oraz zespołu muzycznego pod kierunkiem nauczycielek: Elżbiety 

Korzeniowskiej, Magdaleny Kusz, Iwony Walasek, Ewy Dąbrowskiej zainaugurowało 

przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole.  

Zaproszeni rodzice mieli przyjemność przenieść się  w świąteczny klimat i poczuć 

atmosferę zbliżających się świąt. Wspólnie zaśpiewana kolęda ,,Lulajże Jezuniu” utwierdziła 

wszystkich zebranych w przekonaniu, że wielką wagę przywiązujemy do tradycji, życzliwości 

szczególnie w tym czasie.  

Ewa Dąbrowska 
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ODWIEDZINY W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

 

16 grudnia uczniowie naszej szkoły zakończyli zbiórkę darów dla zwierząt  

z Białogardzkiego Schroniska dla Zwierząt ,,ANIMALS”. Uczniowie przez okres 3 miesięcy 

przynosili wszelkie dary w postaci: suchej karmy, puszek z pokarmami,  koce  dla zwierząt. 



str. 9 

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą  aktywnością w akcji ,,PEŁNA MISKA DLA 

SCRONISKA”. 

W tym dniu dary te zostały zawiezione do schroniska przez uczniów kl. III a i członków 

Samorządu Uczniowskiego i przekazane na ten dobroczynny cel .Dzięki tej akcji uczniowie 

uczą się wrażliwości na potrzeby zwierząt, uczą się jak nie być obojętnym wobec 

potrzebujących. Dziękujemy rodzicom za pomoc w trakcie organizowanej zbiórki oraz  

p. Dyrektor za pomoc w przetransportowaniu tych darów do schroniska. 

Danuta Bulik 

Iwona Walasek 

 

  

 

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

 

Dnia 21 grudnia w klasie I d odbyły się warsztaty, na których uczniowie wraz ze swoimi 

mamami wykonywały ozdoby świąteczne. Z pomocą p. Aleksandry Rodak i p. Doroty 

Szakowskiej powstały w klasie piękne aniołki na choinkę i kolorowe łańcuchy dla ozdobienia 

klasy przed klasowym spotkaniem wigilijnym. Dziękujemy. 

Klasa Id z wych. LidiąPiłkowską 
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JASEŁKA 

 

22 grudnia 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie rozpoczęli czas 

radosnego świętowania historycznej pamiątki narodzenia Pana Jezusa. Zgodnie z naszą szkolną 

tradycją, uroczystość Bożego Narodzenia zainicjowały „jasełka” w wykonaniu uczniów klas  

1-6, którzy zaprezentowali społeczności szkolnej swoje talenty wokalne, muzyczne i aktorskie. 

11.01.2016 r. młodzi artyści, bożonarodzeniową radością podzielili się z wychowankami 

Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

Halina Walicka 
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UROCZYSTE OTWARCIE SALI BIORÓŻNORODNOŚCI W NASZEJ SZKOLE 

 

Dnia 22 grudnia 2015 r. nauczyciele i absolwenci naszej szkoły przygotowali 

niespodziankę – przedstawienie pt. ,, Zaczarowana różdżka” dla uczniów klas II a,  II c, II d,  

V c i VI c. Uczniowie mieli przyjemność zobaczyć swoich wychowawców w rolach zwierzątek 

leśnych przygotowujących się do zimy. Pani Agnieszka Suchecka jako Pani Jesień musiała 

poradzić sobie z niesfornymi zwierzętami. Bardzo dziękujemy: Monice Kuzmierskiej, 

Karolinie Szyszko, Natalii Rudzis, Agnieszce Sucheckiej, Katarzynie Owczarz, Ewie 

Dąbrowskiej, Oliwii Patyk-Sadowskiej, Dariuszowi Wojciechowskiemu i Michałowi 

Kuzmierskiemu. Gościnnie pojawiła się na scenie Pani Zima , którą zagrała Pani Mariola 

Wardak. Przedstawienie bardzo się podobało zarówno uczniom jak i zaproszonym gościom.  

Po występie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi do nowej sali. Sala bioróżnorodności 

powstała w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na 

terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków 

Mechanizmu      Finansowego      Europejskiego      Obszaru      Gospodarczego      2009-2014 
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oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.   

Ewa Dąbrowska 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


