LISTOPAD 2016
MIKOŁAJKI
Wizyta św. Mikołaja to oczekiwany dzień przez wszystkie dzieci. Tegoroczna aura
zasiała w nasze serca niepokój, czy Mikołajowi uda się dotrzeć do naszej szkoły.???
Pomimo braku białego puchu, jak co roku we wczesnych godzinach rannych w asyście
swoich pomocników przybył do nas Mikołaj. Niezwykli goście pokonali niesprzyjającą pogodę
i dotarli do nas na motorach, a nawet jeden przyjechał na rowerze. Ich przybycie wywołało
radość na twarzach dzieci.
Mikołaj rozmawiał z dziećmi, wysłuchał wielu piosenek i wierszy przygotowanych
specjalnie na tę okazję przez uczniów klasy II a i p. M. Wardak. Były też inne niespodzianki,
które również bardzo spodobały się drogim gościom tj. występ zespołu bębniarzy p. D.
Wojciechowskiego i grupy tanecznej p. M. Spolskiej. Wspólny taniec „rozgrzewaniec” ,,Belgijka”- do czerwoności rozgrzał Mikołajów i wszystkich uczniów naszej szkoły.
Na koniec po zapewnieniach dzieci, że będą starały się być grzeczne, słuchać rodziców
i nauczycieli Mikołaje obdarowali ich prezentami. Zdjęcia zrobione z nimi będą wspaniałą
pamiątką tego spotkania. Szkoda, że Ci wyjątkowi goście odwiedzają nas tylko raz w roku.
Mariola Wardak i Michał Kuzmierski
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EKOLOGICZNIE NA DWÓCH KÓŁKACH
Znamy już wyniki wojewódzkiego konkursu plastycznego „Ekologicznie na dwóch
kółkach” zorganizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Miło nam poinformować, że na trzy wysłane prace dwie otrzymały wysokie noty.
Na 130 złożonych prac trzecie miejsce zajął Borys Ryszewski a wyróżnienie Dawid
Najdzionek. Gratulujemy! Nagrody zostały wręczone w szkole przez policjantów z Komendy
Powiatowej w Białogardzie.
Za przeprowadzenie szkolnego konkursu odpowiedzialna była Pani Aniela Bagińska.
Beata Pawlik

KSIĄŻKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO
W dniach 12-16 grudnia 2016r w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”,
którego inicjatorkami są p. Renata Lempa i Marta Tomczyk, w naszej szkole przeprowadzono
kiermasz książek. Przeznaczone do sprzedaży książki przynieśli sami uczniowie.
Wyeksponowano je na korytarzu szkolnym na specjalnie w tym celu przygotowanych stołach.
A można je było kupić podczas przerw międzylekcyjnych za symboliczną złotówkę. Należy
nadmienić, iż prezentowana literatura spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko
najstarszych czytelników, ale i tych młodszych. W tym samym okresie uczniowie klasy IIc pod
kierunkiem p. Marzeny Peplińskiej kilkakrotnie wystawiali dla kolegów i koleżanek z innych
klas edukacji wczesnoszkolnej bajkę pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
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Mali aktorzy starali się zagrać najlepiej, jak potrafią. A skoro spotkali się z dużym
aplauzem, należy przypuszczać, iż wykonali to zadanie bardzo dobrze a nawet celująco.
Zebrane podczas kiermaszu pieniądze zostaną przekazane na zakup karmy dla zwierząt
ze schroniska Animals w Białogardzie.
Wszystkim zaangażowanym w powyższą akcję ogromnie dziękujemy.
R. Lempa, M. Peplińska, M. Tomczyk
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WYCIECZKA DO ELEKTROWNI WODNEJ W ROŚCINIE
Na początku grudnia 2016 roku my uczniowie z koła przyrodniczego oraz uczniowie
z klas 6 uczestniczyliśmy w wycieczce do elektrowni wodnej w Rościnie. Zostaliśmy przyjęci
przez pana Stanisława Szudego - właściciela, który oprowadził nas po elektrowni, opowiedział
jak pracuje elektrownia, skąd się bierze prąd w naszych mieszkaniach, jakie ryby można
spotkać w rzece na przepławce. Była to dla nas ciekawa lekcja przyrody, która poszerzyła nasza
wiedzę zdobyta wcześniej w szkole.
Uczniowie z koła przyrodniczego
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WIZYTA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO U KOMBATANTÓW
13.12.16r.
Uczniowskiego

członkowie
wręczyli

Samorządu

przedstawicielom

Karlińskiego Koła Kombatantów RP i Byłych
Więźniów

Politycznych

świąteczne

paczki.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za
zaangażowanie w ten projekt, który okazał się
doskonałą lekcją empatii, wrażliwości i otwarcia
się na potrzeby innych.

Iwona Walasek

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”
05.12.2016r. w siedzibie Związku Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty
konkursu

„Odnawialne

ogłoszono wyniki
Źródła

Energii”.

Z pośród 237 prac, nadesłanych przez szkoły
uczestniczące

w

konkursie,

nagrodzono

i wyróżniono 9 prac. Wśród 9 laureatów znalazła
się również uczennica klasy IV „A” - Oliwia
Masłowska, której praca została wyróżniona.
Nagrodę odebrała w dniu 13 grudnia 2016r.
podczas konferencji „Dorzecze pełne energii” odbywającej się w Hotelu DIVA SPA
w Kołobrzegu.
Aniela Bagińska
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MAMA CZARODZIEJKA
14 grudnia 2016r. w klasie IIIA odbyły się wspólne zajęcia plastyczno-techniczne
z udziałem Rodziców. Celem spotkania była twórcza współpraca dziecka i rodzica przy
tworzeniu świątecznej ozdoby. Po zapoznaniu się z techniką oraz kolejnymi etapami
realizacji zadania uczestnicy zajęć planowali pracę indywidualnie lub zespołowo, wykazywali
się dużym skupieniem, zaangażowaniem i kreatywnością. Przekonali się, że z gałganków,
patyczków, styropianu łatwo pozyskać tani materiał, z którego po odpowiedniej obróbce można
wyczarować piękne ozdoby. Współpraca ucznia i rodzica przyniosła oczekiwane efekty. Każdy
uczeń wykonał ozdobę bożonarodzeniową dla siebie lub na prezent.
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ za udział i zapraszam na kolejne Dni Otwarte.
D. Bulik

UCZNIOWIE KLASY I „A” U BURMISTRZA
W dniu 16.12.2016r. Uczniowie klasy IA odwiedzili Urząd Miejski w Karlinie. Dzieci
złożyły wizytę w gabinecie Burmistrza Karlina Waldemara Misko składając świąteczne
życzenia. Burmistrz obdarował dzieci słodkim upominkiem.
R. Lempa
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WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE GEN GAZ
„POJAZD KOSMICZNY ZASILANY GAZEM ZIEMNYM”
Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Karlinie otrzymała wyróżnienie w konkursie
plastycznym organizowanym przez firmę G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie Podgórnym. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej,
stanowiącej model przestrzenny pojazdu, wykonanego w dowolnej technice z wykorzystaniem
materiałów

pochodzących

z

recyklingu

wraz

z

krótkim

opisem

wyjaśniającym

zastosowanie/przeznaczenie urządzenia.
Celem konkursu było zainteresowanie problemami ochrony środowiska i otaczającej
przyrody oraz poszerzenie wiedzy z dziedziny Ekologii.
Nagrody, które wręczył przedstawiciel firmy Gen Gaz – Pan Zbigniew Michalak
specjalista ds. eksploatacji sieci oddziału w Karlinie, otrzymali uczniowie klasy VI c: Weronika
Szczepaniak, Nina Kalcewicz, Kacper Milej, Seweryn Wójcicki, Mateusz Goleń, opiekunem
grupy była Pani Magdalena Kusz. Gratulujemy!
Beata Pawlik
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ODWIEDZINY W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
To tylko pies, tak mówisz, tylko pies...
A ja ci powiem, że pies to czasem więcej jest niż człowiek.
On nie ma duszy, mówisz...
Popatrz jeszcze raz, psia dusza większa jest od psa.
My mamy dusze kieszonkowe...
Maleńka dusza, wielki człowiek.
Psia dusza się nie mieści w psie.
A kiedy się uśmiechasz do niej, ona się huśta na ogonie.
A kiedy się pożegnać trzeba i psu czas iść do psiego nieba,
To niedaleko pies wyrusza, przecież przy tobie jest psie niebo,
Z tobą zostaje jego dusza.

Na początku grudnia samorząd uczniowski z naszej szkoły zakończył zbiórkę darów dla
zwierząt ze Schroniska dla Zwierząt „Animals” w Białogardzie. Uczniowie przez okres
2 miesięcy przynosili wszelkie dary w postaci : suchej karmy ,puszek z pokarmami.
W ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” został zorganizowany kiermasz
książki pod hasłem „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”. Podczas tej akcji zebraliśmy 371zł.
19.12.2016r. Wszystkie dary zostały zawiezione do schroniska i przekazane na ten dobroczynny
cel. Dzięki temu dzieci uczą się wrażliwości na potrzeby zwierząt, uczą się jak nie być
obojętnym wobec potrzebujących.
Renata Lempa
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WARSZTATY MALOWANIA BOMBEK
21 grudnia klasy uczniowie klas 2a, 2c i 2d odwiedzili małą fabrykę bombek
w Nacławiu. Z dużym zainteresowaniem obserwowali etapy powstawania ozdób choinkowych.
Żeby zrobić bombkę, trzeba najpierw rozgrzać szklaną rurkę na gazowym palniku do
temperatury ok. 1000 stopni C.
Jeżeli ozdoba ma być okrągła, modeluje się ją, dmuchając w ogrzaną część rurki do
momentu, w którym osiągnie ona odpowiednią średnicę. Gdy kształt ma być bardziej
skomplikowany, gorące szkło wkłada się do formy i dopiero później dmucha. Trzeba to zrobić
bardzo szybko, inaczej szkło się rozsypie. Kolejny etap to posrebrzanie - bombkę po
ostygnięciu wkłada się do roztworu azotanu srebra. Po wyschnięciu (osuszanie bombek
przebiega w specjalnym piecu) można ją już zdobić - obsypać brokatem, pomalować, czy też
połączyć z innymi materiałami. Dzięki ręcznemu starannemu wykonaniu oraz pomysłowości
pracowników bombki zamieniają się nie tylko w błyszczące kule, sople, serca , ale też
i zwierzęta.
Nasi uczniowie podczas wycieczki mieli okazję również wykonać własnoręcznie swoje
bombki. Po pomalowaniu ich specjalnymi akrylowymi farbami i wysuszeniu zabrali je do
domu. Być może będą zdobiły tegoroczne drzewka świerkowe.
Peplińska Marzena
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ŻYCZENIA

JASEŁKA
20 grudnia 2016 r. Społeczność Szkoły Podstawowej w Karlinie, rozpoczęła czas
wprowadzający w świętowanie Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją szkolną uczniowie
obejrzeli „jasełka”, przygotowane przez uczniów klas III-VI. Historyczny fakt narodzenia
Jezusa, Boga, który przychodzi, by zbawić ludzi, skłania do refleksji, czy potrafimy Go przyjąć
i Mu zaufać. To przesłanie oddane zostało w pastorałce „Spójrz na Jezusa”, wykonanej przez
dzieci z kl. III „D”. … „Przyjdźcie wszyscy utrudzeni, chorzy, głodni i spragnieni (…). Boży
Syn w sercu Twym rodzi się. Boży Syn w sercu Twym mieszkać chce”.
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Przedstawienie zostało odebrane z zainteresowaniem, o czym świadczyła powaga
i wielka cisza, która zazwyczaj trudna jest do utrzymania, zwłaszcza dla „żywych” uczniów
naszej szkoły.
Szczególne

podziękowania

składam

Rodzicom

uczniów

biorących

udział

w przedstawieniu.
Halina Walicka
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