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GRUDZIEŃ 2017 

 

MIKOŁAJKKI 2017 

 

6 grudnia jest od lat w dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową 

tradycję. Od samego rana czuć było miły i świąteczny nastrój. Wszystkim on się udzielił. 

Dzieci kręciły się po korytarzach w pięknych mikołajkowych czapkach w oczekiwaniu na to 

co wkrótce się wydarzy. Panie nauczycielki również pięknie były przebrane. 

Podczas spotkania integracyjnego na sali gimnastycznej, przy wierszach i piosenkach 

oczekiwaliśmy na przybycie Św. Mikołaja. 

Jego przybycie trochę się opóźniało. Okazało się, że w drodze miał awarię, a jego ukochanemu 

Rudolfowi starło się kopytko. Mikołaj przysłał nam list, w którym napisał, że przybędzie, 

gdy spełnimy jego prośbę i wykonamy zadania. Uff!!! Udało się!…  

I przybył…przy dźwięku motorów i sań pojawił się Mikołaj w asyście swoich 

pomocników. Pojawienie się tak znamienitych gości wywołało radość na twarzach dzieci.  

Mikołaj przeprosił, że tak długo musieliśmy na niego czekać. Dzieci w prezencie, bo 

nie tylko Mikołaj je daje, zaprezentowały wierszyki, tańce i piosenki a także obiecały, że będą 

grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom i nauczycielom. 

Wspólny taniec ,,Belgijki” i podziękowania zakończyło spotkanie z Mikołajem. 

Otrzymane prezenty przyjmowane były z nieskrywaną radością i wypiekami na twarzy. 

I pożegnał się…mówiąc, że czekają na niego w jeszcze wielu miejscach, więc musi 

spieszyć, żeby wszędzie zdążyć. 

A więc do następnego roku drogi Mikołaju!!! 

– To był fajny i ciekawy dzień… – Było super… – Lubię mikołajki…- to słowa dzieci 

wspominających ten dzień. A przed nami najmilsze święta w roku, czas choinki, kolęd i jak się 

uda to może odrobiny śniegu… A więc teraz wszyscy czekamy już na święta! 

Podziękowania: klasa III a - p. M. Wardak, grupa taneczna - p. M. Spolska, grupa wokalna - 

p. M. Tomczyk  

Organizator imprezy: Mariola Wardak 
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KONKURS W RAMACH PROJEKTU 

„NOWOCZESNA SZKOŁA NOWOCZESNA EDUKACJA” 

 

 

 

We wtorek 12 grudnia 2017 r. odbył się w naszej szkole konkurs dla klas IV-VII. 

Przystąpiły do niego 22 drużyny czteroosobowe. Uczniowie rozwiązywali zadania  

z matematyki, przyrody, geografii, języka polskiego i historii. Oczywiście nie zabrakło 

pomysłów na rozwiązania. Zabawa była naprawdę świetna, podobała się konkursowiczom,  

a także nauczycielom. 
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Zwycięzcy: 

Klasy IV: 

 I miejsce: Klasa IV a - Matysiak Jagoda, 

Krupieńko Aleksandra, Świętlicki 

Krystian, Lessnau Piotr - 214 pkt. 

 II miejsce: Klasa IV d - Strzelecki Igor, 

Filipowicz Maja, Long Szymon, Jurkiew 

Natalia - 213 pkt. 

 III miejsce: Klasa IV b - Stępień Blanka, 

Nowicki Mateusz, Dzierżak Wiktoria - 

209 pkt. 

Klasy V: 

 I miejsce: Klasa V a - Masłowska 

Oliwia, Potomska Zuzanna, Polehoński 

Igor, Majchrzak Marcin - 241,5 pkt. 

 II miejsce: Klasa V b - Drążek Patryk, 

Iversen Olaf, Kołodziejska Natalia, 

Przytuła Kamila - 214 pkt. 

 III miejsce: Klasa V a - Mrozińska 

Wiktoria, Walesiak Patryk, Nicińska 

Zuzanna, Michułka Natalia - 203 pkt. 

 

Klasy VI: 

 I miejsce: Klasa VI a - Gwóźdź Alicja, 

Miron Aleksandra, Grabowski Kordian, 

Idec Tomasz - 33 pkt. 

 II miejsce: Klasa VI a - Bronowicka 

Katarzyna, Giedzion Anna, Waśków 

Wiktoria, Krupińska Emilia - 32 pkt. 

 III miejsce: Klasa VI c - Potomska 

Maria, Rutkowska Wiktoria, Szczepanik 

Błażej, Hucał Michał - 29 pkt. 

 

Klasy VII: 

 I miejsce: Klasa VII c - Szczepaniak 

Weronika, Idec Lena, Wójcicki Seweryn, 

Karuzel Karolina - 36,5 pkt. 

 II miejsce: Klasa VII c - Milej Kacper, 

Goleń Mateusz, Kuzmierska Julia, 

Rytwiński Jakub - 35,5 pkt. 

 III miejsce: Klasa VII b - Szucki Filip, 

Szucki Igor, Makarewicz Patryk, Kotala 

Kacper - 35 pkt. 

 

Gratulujemy zwycięzcom! 
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ŻYCZENIA  
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KONKURS PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA  

WIEDZY Y UMIEJĘTNOŚCI W PRAKTYCE  

 

14 grudnia 2017 roku odbył się konkurs matematyczno- przyrodniczy klas III i klasy II 

w ramach projektu Nowoczesna szkoła nowoczesna edukacja. Wzięło w nim udział 58 uczniów 

klas III i 7 uczniów z klasy II. Uczniowie podzieleni byli na 3-4 osobowe drużyny. 

 

I miejsce zdobyła drużyna  

z klasy III A  

w składzie: 

- Szymon Jóźwik, 

- Cyprian Wojciechowski, 

- Patryk Kundzienko, 

- Olgierd Lasota. 

 

II miejsce zdobyła drużyna  

z klasy III C w składzie: 

- Jakub Buszka, 

- Emilia Gigoło, 

- Łukasz Walentynowicz. 

 

III miejsce zdobyły dwie 

drużyny z klasy III B  

w składzie: 

- Barbara Mazurkiewicz, 

- Dorota Kurtys, 

- Maciej Nartowski, 

- Tomasz Florczyk, 

- Hubert Tomczyk, 

- Krystian Kubiak, 

- Oliwier Jurkowski, 

- Szymon Pioś. 

 

Z klasy II najlepsza okazała się drużyna w składzie: 

- Nikola Dudzik, 

- Ewelina Gwóźdź, 

- Szymon Grzegorczyk. 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy! 

Zachęcamy do udziału w następnych konkursach. 

Organizatorzy: 

M. Wardak, B. Hałasa,  

M. Peplińska, L. Piłkowska 
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WIZYTA U KOMBATANTÓW  

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w akcji „Paczka dla Bohatera”, 

której celem jest zbiórka artykułów 

spożywczych dla kombatantów  

i weteranów II wojny światowej.  

W zbiórce żywności uczestniczyli 

wolontariusze Szkolnego Koła Caritas 

pod opieką p. Agnieszki Sucheckiej 

oraz Samorząd Uczniowski pod przewodnictwem p. Iwony Walasek . Zebrane dary zostały 

przekazane przedstawicielom Karlińskiego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych w dniu 20.12.2017r.  

Składamy serdeczne podziękowania osobom, które pomogły w realizowaniu tej akcji, zarówno 

wolontariuszom, jak i darczyńcom. 

Iwona Walasek 
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JASEŁKA 

 

21 grudnia 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie uczestniczyli  

w przedstawieniu, którego celem było kontynuowanie pięknej tradycji „jasełek” 

opowiadających historię Bożego Narodzenia. Przeżywanie tych świąt daje nam dużo radości, 

dlatego została ona opowiedziana z pewną dozą fikcji literackiej. Spektakl odbył się  

w Karlińskim Domu Kultury co umożliwiło występ w warunkach zbliżonych do teatralnych, 

przy pięknej scenografii, grze świateł i odpowiedniej akustyce. 

Dziękujemy uczniom biorącym udział w przedstawieniu, którzy wykazali się bardzo 

dobrym opanowaniem tekstów, wspaniałą grą aktorską i zdolnościami muzyczno-wokalnymi. 

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie strojów i dekoracji, które uświetniły nasz występ. 

Naszą bożonarodzeniową radością podzieliliśmy się z osobami zaangażowanymi w pracę 

parafii w święto Trzech Króli, 06.01.2018 r. W najbliższym czasie, tj. 12.01.2018 r. planujemy 

wystawić naszą sztukę dla uczniów Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Karlinie. 

Halina Walicka 
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ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW ORAZ WIGILIA KLASOWA  

 
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:  

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi 

Czym prędzej się wybierajcie, 

Do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana.                                         

 

W piątek 22 grudnia odbyły się w klasie 

IIA zajęcia otwarte dla rodziców -  warsztaty 

oraz klasowa wigilia. Pomysł zajęć zaproponowała jedna z mam pani Elżbieta Gwóźdź. 

Własnoręczne wykonanie świątecznego stroika - takie zadanie mieli uczestnicy zajęć. Dzieci 

wspólnie z rodzicami, tworzyli własne, indywidualne kompozycje. Dekoracje 

bożonarodzeniowe sprawiają, że możemy poczuć magię świąt. Święta Bożego Narodzenia to 

dobra okazja do plastycznych zabaw. Wspólne tworzenie ozdób świątecznych  

i choinkowych to także świetna i kreatywna zabawa! Stroiki bożonarodzeniowe to pełne uroku 

dekoracje a wykonane samodzielnie stanowią piękną i unikalną ozdobę.  Po zakończonych 

warsztatach odbyła się klasowa Wigilia. W atmosferę świąteczną wprowadziło uczniów 

wspólne kolędowanie i świąteczne życzenia składane podczas łamania się opłatkiem. 

Renata Lempa 

 

 

 

 

 


