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WRZESIEŃ 2013 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 

 

– Witaj, szkoło, oto wracamy. 

– Żegnaj, piasku nad sinym morzem. 

Już ze ścian białymi skrzydłami 

sfruwa do nas nasz szkolny orzeł. 

 

Dnia 2 września 2013r. w Szkole Podstawowej w Karlinie odbyła się inauguracja roku 

szkolnego 2013/2014. Pani dyrektor, Beata Pawlik, szczególnie gorąco powitała najmłodszych 

uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasach pierwszych naszej szkoły. Nie zabrakło również 

ciepłych słów dla pozostałych uczniów, nauczycieli i rodziców. Do życzeń pani dyrektor 

dołączył burmistrz Karlina - Waldemar Miśko. Następnie oddelegowani uczniowie wraz  

z przedstawicielami Związku Kombatantów, Sybiraków i Emerytów przeszli pod obelisk 

upamiętniając 74 Rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
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SPOTKANIE Z BURMISTRZEM KARLINA 

 

9 września 2013 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Burmistrzem Karlina, panem 

Waldemarem Miśko. Spotkanie, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich klas 6 Gminy 

Karlino, poświęcone było „Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie”. Pan Burmistrz 

przedstawił cele działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej, oraz omówił cały proces 

powołania takiej Rady. 

Celem działania Rady będzie m.in.: 

 upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności 

młodych ludzi w danym środowisku; 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu 

lokalnego; 

 prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat swojej roli w samorządzie 

oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego; 



str. 4 

 reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych; 

 współpraca z samorządami uczniowskimi; 

 działania na rzecz ochrony praw i godności ucznia. 

 

Członkiem Rady może być każdy, kto ukończył 11 lat, a nie ukończył 19 lat (w roku 

kalendarzowym, w którym odbywają się wybory) i uczęszcza do stacjonarnej szkoły 

podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Członkowie Rady za swoją pracę nie 

otrzymują wynagrodzenia ani diet. Czynne prawo wyborcze ma każdy, kto uczęszcza 

do stacjonarnej szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, ukończył 11 lat, jest 

zameldowany na terenie gminy Karlino i posiada pełne prawa uczniowskie. 

Gmina Karlino została podzielona na okręgi wyborcze, którymi są szkoły. Nasza szkoła 

otrzymała 3 mandaty. 

Młodzieżowa Rada Miejska w Karlinie będzie liczyła 15 osób, a jej opiekunem został 

pan Zbigniew Pawlik. Pan Zbigniew Pawlik, który obecny był na spotkaniu, zachęcał uczniów 

do aktywnego uczestnictwa w kampanii wyborczej i pracy w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie odbędą się 30 września 2013 r. 
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ZATAŃCZ Z … KLASĄ  

12 września 2013 r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli pokaz zaprezentowany przez 

Olimpijską Szkołę Tańca i Dobrych Manier „Zatańcz z … klasą”. Dzieci z zaciekawieniem 

oglądały prezentowane tańce, zapoznały się z bogatą ofertą szkoły, a nawet bawiły się razem 

z organizatorami tańcząc w rytm ulubionych przebojów. Po pokazie tanecznym, rozweseleni 

i roztańczeni uczniowie, wrócili do swoich obowiązków szkolnych, przekonani, że nauka 

różnorodnych tańców to przede wszystkim świetna zabawa. 
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IV TURNIEJ ORLIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2013 

 

„ŻYJMY ZDROWIEJ BEZ HAŁASU”  

 

„Żyjmy zdrowiej bez hałasu” pod takim tytułem realizowany jest w Szkole 

Podstawowej w Karlinie program autorski nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Pani Renaty 

Lempy. Hałas dekoncentruje i męczy, potem drażni i powoduje wybuchy złości. Jest również 

efektem gorszych wyników w nauce. Hałas w szkołach negatywnie wpływa na zdrowie 

zarówno uczniów jak i nauczycieli. Na przerwach między lekcjami jego poziom wynosi nawet 

110 dB, czyli zdecydowanie przekracza dopuszczalną normę. W roku szkolnym 2013/2014 

postanowiliśmy zmierzyć się z tym problemem. 

Na zaproszenie szkoły przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarnej z Koszalina 

przeprowadzili badanie natężenia hałasu podczas przerw. Wyniki wykazały, że mieścimy się 

w dopuszczalnej normie, jednak znajdujemy się na pograniczu ich przekroczenia. Podczas 

spotkania z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarnej z Białogardu uczniowie zostali 

zapoznani z wpływem hałasu na nasze zdrowie. 
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Obecnie przystąpiliśmy do poprawy tej sytuacji. Jednym z elementów jest organizacja 

ciekawych przerw. Uczniowie klas I-III wykonują prace plastyczne, grają w gry planszowe, 

organizują konkurencje sprawnościowe i poszukują sposobu na „cichą” przerwę. 

  

 

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 



str. 8 

ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT  

 

Od początku roku szkolnego Samorząd Uczniowski prowadził zbiórkę karmy dla 

zwierząt. 10 października uczniowie przekazali zebraną karmę i koce do schroniska 

w Białogardzie. 

  

 

 

 

KONKURS HUMANISTYCZNY  

 

Dnia 10.10.2013 r. odbył się konkurs humanistyczny. Wzięło w nim udział 15 uczniów 

klas V i VI. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: 

1. Wiktoria Góralczyk – VI B 

2. Szymon Więcek – VI B 

3. Oliwia Stachowska – VI A 

4. Karolina Wojciechowska – VIB      

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH  

 

11 października odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia 

58 pierwszoklasistów. Uroczystość ta każdego roku otwiera kolejną kartę historii naszej szkoły, 

którą będą tworzyć także nowo przyjęci uczniowie. Wystarczył tylko miesiąc nauki, by nieco 

wystraszeni pierwszoklasiści, stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. 

Podczas uroczystości zaproszeni goście Pan Piotr Woś – Zastępca Burmistrza, Pani 

Teresa Plichta-Lessnau – Dyrektor Zakładu Oświaty, Pani Monika Kuzmierska – 

Przewodnicząca Rady Rodziców dokonali pasowania uczniów.  

Rodzice i zaproszeni goście mogli się przekonać, że nasi najmłodsi już wiele potrafią! 

Część artystyczną przygotowały panie wychowawczynie: mgr R. Lempa , mgr L. Piłkowska, 

mgr D. Bulik. Były piękne dekoracje i rekwizyty wykonane przez Rodziców, eleganckie stroje 

i kotyliony, jesienne dekoracje i bukiety kwiatów, uroczyste i poważne miny.  

Uczniowie klas VI wraz z wychowawcami przygotowali dla nowych kolegów 

i koleżanek prezenty, a miłą niespodzianką były dyplomy od Rady Rodziców Szkoły. 

Po oficjalnej uroczystości czekał na dzieci tort i inne smakołyki. Wszyscy pierwszoklasiści 

wraz z Rodzicami i gośćmi zasiedli do wspólnego stołu na poczęstunek przygotowany przez 

Rodziców. 

Wszystkim dziękujemy za przybycie na uroczystość, a uczniom klas I życzymy samych 

sukcesów i wzorowego zachowania na pierwszym szkolnym świadectwie. 

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech! 
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KONKURS MATEMATYCZNY Z ELEMENTAMI PRZYRODY  

 

Dnia 11.10.2013 r. odbył się konkurs matematyczny z elementami przyrody. Wzięło 

w nim udział 20 uczniów klas V i VI. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: 

1. Adrianna Skalmowska – VI A 

2. Ewa Gruszczyńska – VI A 

3. Karolina Wojciechowska – VI B 

4. Szymon Więcek – VIB      

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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VIII TURNIEJ RECYTATORSKI TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ  

    

19 października 2013 r. w Koszalinie odbył się VIII Turniej Recytatorski Twórczości 

Religijnej zorganizowany przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie i Klub Inteligencji 

Katolickiej w Koszalinie, dedykowany pamięci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.  

Rangę tego konkursu podkreślił prowadzący turniej, aktor i pedagog – Pan Wacław Dąbrowski, 

który stwierdził, że jest to jeden taki konkurs na Pomorzu, a być może nawet jedyny w Polsce. 

W turnieju wzięło udział 29 recytatorów klas I-III i 43 recytatorów kl. IV-VI ze szkół 

podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Szkołę Podstawowa w Karlinie 

reprezentowały 3 uczennice: Roksana Wojniak – kl. III b, Paulina Białoch – kl. III b i Wiktoria 

Góralczyk – kl. VI b przygotowane przez nauczycielkę Halinę Walicką. 

Młodzi artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonywanych utworów 

wywołując wiele pozytywnych emocji i wzruszeń u słuchaczy – rodziców i opiekunów. 

Na wysoki poziom wykonawców zwrócił uwagę obecny na turnieju Zachodniopomorski 

Wicekurator Oświaty – Pan Krzysztof Rembowski, który był „pod wrażeniem umiejętności 

scenicznych i genialnej pamięci uczniów”. Tym bardziej cieszy fakt, że uczestniczące 

w konkursie przedstawicielki Szkoły Podstawowej w Karlinie zdobyły wysokie miejsca. I tak: 

w kategorii kl. I-III Roksana Wojniak zdobyła II miejsce, a Paulina Białoch miejsce III. 

W kategorii kl. IV-VI Wiktoria Góralczyk zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy sukcesu. 

Dziękując dzieciom za udział w turnieju i wspaniałą twórczość Pan Wacław Dąbrowski 

wskazał na potrzebę organizowania takich konkursów: „dobrze, że są takie konkursu, tacy 

uczniowie i takie szkoły” oraz życzył wszystkim uczestnikom konkursu rozwijania swoich 

super talentów w macierzystych szkołach. 
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ZEBRANIE Z RODZICAMI W JESIENNYM NASTROJU  

 

Dnia 24 października 2013 r. uczniowie klasy III „B” Szkoły Podstawowej w Karlinie 

przygotowali rodzicom pod kierunkiem Pani Ewy Dąbrowskiej trzy krótkie przedstawienia. 

Scenka „Dary jesieni” i „Jesień w sadzie” pomogła dzieciom, na przykładzie kłótni 

owoców, zrozumieć, że każdy z nas jest inny i że powinniśmy być wobec siebie tolerancyjni. 

Klasa uczestniczy w projekcie „Bezpieczna szkoła – naszą sprawą” i tematy, które realizujemy 

dotyczą między innymi tolerancji i akceptacji osób o odmiennym wyglądzie. To nieprawda, 

że „inny” znaczy „gorszy”. Ostatnia scenka w zabawny sposób ujęła problem bezpieczeństwa 

na drodze. 

Licznie przybyli rodzice mogli oklaskiwać małych artystów. Całość przedstawienia 

przeplatana wesołymi i lirycznymi piosenkami bardzo się wszystkim podobała. 

Uczniowie, którzy wystąpili przed rodzicami uczęszczają na zajęcia koła teatralnego 

w naszej szkole. Bawmy, uczmy i wychowujemy bez nakazów, to najlepszy sposób 

na wydobywanie z uczniów talentów i twórcze rozwijanie osobowości. 
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LISTOPAD 2013 

 

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

 

Szkoła Podstawowa w Karlinie czynnie włączyła się w gminne obchody Święta 

Niepodległości. Uroczystość zainaugurowała msza św. za Ojczyznę. Następnie poczty 

sztandarowe, społeczność szkolna, przedstawiciele władz i ludność miasta przemaszerowali 

w rytmie utworów, które wygrywała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, pod pomnik. Tam 

uczniowie z klasy III „B”, wspólnie z uczniami z gimnazjum zaprezentowali scenę 

przypominającą wszystkim rozbiór Polski przez trzy mocarstwa. Delegacje ze szkół, zakładów 

pracy i urzędów złożyły kwiaty, wieńce i zapaliły znicze pod pomnikiem. Na zakończenie 

uroczystości dzieci z klasy IV „C” i III „B” wypuściły biało-czerwone balony.  

Dalsze obchody Święta 11 listopada przeniosły się do auli Karlińskiego Ośrodka 

Kultury, gdzie grupa przedszkolaków zaprezentowała się w polonezie, rewelacyjnym 

krakowiaku i montażu słownym przybliżającym historię odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

 

 

 

KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO  

 

W dniu 19.11.2013 r. w Białogardzie odbył się konkurs z języka polskiego. Naszą 

szkołę reprezentowali: Wiktoria Góralczyk – VI B, Szymon Więcek – VI B, Oliwia Stachowska 

– VI A i Karolina Wojciechowska – VIB.    
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KONKURS MATEMATYCZNY  

 

W dniu 20.11.2013 r. w Białogardzie odbył się konkurs matematyczny. Naszą szkołę 

reprezentowali: Adrianna Skalmowska – VI A, Ewa Gruszczyńska – VI A, Karolina 

Wojciechowska – VI B i Szymon Więcek – VIB.      

 

 

 

GRUDZIEŃ 2013 

 

SPORT I ZABAWA  

 

5 grudnia 2013 r. reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej w Karlinie wyjechała 

na zawody sportowe „SPORT I ZABAWA” do Białogardu. Konkurencje były różnorodne, dla 

każdej grupy wiekowej inne. Jednak wszystkie dotyczyły sprawdzenia szybkości, zwinności, 

wytrzymałości i celności. 
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MIKOŁAJKI  

 

Jak wszystkim  wiadomo 6 grudnia jest jednym z tych dni, na który wszystkie dzieci 

czekają najbardziej. I właśnie tego dnia, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych 

do naszej szkoły dotarły przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Karlinie i wspólnie 

z uczniami oczekiwali na przybycie Świętego Mikołaja. 

Jak zawsze dobry Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych. Przybył do nas 

w towarzystwie swoich pomocników i śnieżynki. Już po raz trzeci w Mikołajów wcielili się 

członkowie Karlińskiego Bractwa Motocyklowego “Żelazny”. Ich przybycie wywołało 

uśmiech nie tylko na twarzach dzieci. Była  wspólna zabawa, piosenki, wiersze wreszcie tak 

długo oczekiwane prezenty. Na koniec Mikołaje zostali wzmocnieni ciepłym napojem 

i ciastkiem przed dalszą podróżą. 

Było miło, ale…. następne odwiedziny dopiero za rok. Już nie możemy się doczekać. 

M. Wardak 
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KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY 

 

Dnia 18.12.2013r. uczniowie kl. I-IV uczestniczyli w lekcji z „żywą muzyką” 

organizowanej przez Agencję Kulturalno-Usługową ”Artos” pod patronatem Filharmonii 

Koszalińskiej. Audycje mają formę mini koncertów trwających 45 minut. Tematem 

muzycznego spotkania było „Wirtuoz ksylofonu i jego przyjaciele”.  

Młodzi słuchacze mieli okazję poznać gatunki i trendy muzyczne (klasyka, muzyka 

rozrywkowa) na przestrzeni wieków, folklor różnych narodów, zobaczyć prawdziwe 

instrumenty (ksylofon, akordeon, gitara basowa, werbel, bongosy), usłyszeć naturalne ich 

brzmienie, a także poznać twórczość kompozytorów światowej literatury muzycznej 

i zrozumieć ich wkład w kulturę. 

W repertuarze muzycznym  znalazły się utwory: 

- „Ukraińska melodia ludowa 

- „Marsz turecki” W. Amadeusz Mozart 

- „Taniec węgierski nr 5” J. Brahms 

- „Czardasz” V. Montiego” 

- „Galop muzyczny”- na powitanie 

- „Galop cyrkowy”- na pożegnanie. 

 Wykonawcy: 

- Jacek Chojnacki – ksylofon 

- Krzysztof Szymanowski – akordeon 

- Mirosław Hołub – gitara basowa 

 Widzowie gromkimi brawami nagrodzili muzyków, koncert bardzo się podobał. 
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BUNKRY POSTSOWIECKIE 

 

18 i 19 grudnia 2013 r. uczniowie klas IV–VI mogli zwiedzić postsowiecki podziemny 

magazyn broni atomowej w Podborsku koło Białogardu. Przez wiele lat nie było tego miejsca 

na mapie, ponieważ oznaczone było jako ściśle tajne. Obecnie wszystko zostało udostępnione 

zwiedzającym. Po dokładnym obejrzeniu schronu czekała na nas ciepła grochówka. 
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JASEŁKA 

 

19 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Karlinie zostały wystawione „jasełka”. 

W przedstawieniu wzięło udział 32 uczniów z klas I-VI. Tym razem historia narodzenia Jezusa 

została przeniesiona w czasy współczesne – do naszej szkoły. Utożsamiając się 

z ewangelicznymi postaciami, każdy mógł zadać sobie pytanie:do kogo jestem podobny?, czy 

szukam Jezusa i potrafię Go znaleźć?, co mogę Mu ofiarować?.  

    „Zabawa w jasełka” miała żartobliwy charakter, ale posiadała duży wydźwięk dydaktyczny 

i moralny. Miała na celu eliminowanie wad i słabości, tak często występujących u dzieci. 

Ponadto uczniowie starszych klas mogli w praktyce doświadczyć, w jaki sposób przygotowuje 

się widowisko teatralne, zrozumieć pojęcia związane z teatrem co poszerzyło ich wiedzę 

o teatrze zdobywaną na lekcjach języka polskiego. Całość przedstawienia ubogaciła piękna 

oprawa muzyczna w wykonaniu parafialnej scholii oraz dzieci uczęszczających na koło nauki 

gry na flecie prowadzonym przez p. Elżbietę Korzeniowską. Obecny na wieczornym 

przedstawieniu p. Burmistrz Waldemar Miśko pogratulował szkolnym aktorom i wyraził 

przekonanie że mogą w przyszłości wybierać i wykonywać również zawody teatralne. 

Serdeczne podziękowanie za muzykę składamy pani Małgorzacie Musił, która od wielu lat 

współpracuje z naszą szkołą w przygotowywaniu „jasełek”.  

Halina Walicka 
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STYCZEŃ 2014 

 

POWIATOWE ROZGRYWKI W MINI PIŁKĘ SIATKOWĄ 

 

Reprezentacja dziewcząt i chłopców uczestniczyła w Powiatowych Zawodach w Mini 

Piłkę Siatkową w Białogardzie. 13. 01. 2014r. okazał się dla dziewcząt szczęśliwy ponieważ 

zajęły I miejsce kwalifikując się do dalszych rozgrywek na szczeblu rejonowych. Natomiast 

chłopcy uplasowali się na II miejscu, niestety w tym przypadku zabrakło tzw. małych punktów. 
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KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ 

 

15.01.2014 r. w naszej szkole odbył się 

pierwszy etap V Diecezjalnego Konkursu Wiedzy 

Religijnej pod patronatem J.E. ks. bp. Pawła Cieślika. 

Kolejny, rejonowy etap odbędzie się 12.03.2014 r. 

Zakwalifikowało się do niego trzech uczniów naszej 

szkoły – Krzysztof Więcek, Danio Iskierski i Julia 

Iskrzycka. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym 

etapie! 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 
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ŚWIAT W ZIMOWEJ SZACIE 

 

W ramach zajęć świetlicowych, w styczniu 2014 r. odbył się świetlicowy konkurs 

plastyczny pt. „Świat w zimowej szacie”.  Konkurs miał na celu rozbudzanie 

inicjatywy twórczej i kreatywności dziecka. Nagrodzeni zostali: Sara Zajączkowska – 1 miejsce 

oraz Roksana Matczak – 2 miejsce. 

M. Kusz 

 

 

LUTY 2014 

 
ŻYWA LEKCJA HISTORII  

 

W dniu 7 lutego, w naszej szkole odbyła się nietypowa lekcja historii. Za pomocą 

aktywnych metod nauczania została zaprezentowana naszym uczniom tematyka związana 

z historią Polski od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego. Żywą lekcję historii zaprezentowali 

członkowie bractwa historycznego DĄB – POMORZE. Nasi uczniowie mogli zapoznać się 

z tematyką wojów wczesnego średniowiecza, uzbrojeniem drużyny Mieszka I oraz ówczesnymi 

zwyczajami. Na koniec każdy uczeń otrzymał pamiątkową monetę. 
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DYSKOTEKI  

 

Z okazji Karnawału w naszej szkole odbyły się dwie dyskoteki, oddzielnie dla uczniów 

klas I-III oraz IV–VI. Przy dźwiękach muzyki wszyscy świetnie się bawili. Mamy 

przygotowały wspaniałe przebrania. Podczas tańców nie zabrakło dobrych humorów. 

  

  

 

 

 

BEZPIECZNE FERIE  

 

13 lutego uczniowie naszej szkoły mieli pogadankę z przedstawicielami Straży 

Miejskiej, Straży Granicznej i Straży Pożarnej nt. bezpiecznych ferii. W trakcie spotkania 

uczniom zostały przypomniane podstawowe zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu. 
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WALENTYNKI  

 

14 lutego obchodzony jest Dzień Zakochanych. To czas wyznawania miłości. Wszyscy 

zakochani ślą kartki z życzeniami i dają sobie upominki. W Szkole Podstawowej w Karlinie 

członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdali walentynki wrzucone do specjalnej skrzynki, 

adresowane do najukochańszych osób. Korytarze szkoły zostały pięknie ozdobione 

serduszkami, a uczniowie nie zapomnieli o czerwonych elementach ubioru. O swoich 

najmilszych pamiętali także rodzice, którzy podarowali pyszne pierniki. Specjalnymi gośćmi 

byli dziadkowie i babcie uczniów z klasy III b. To był miły i radosny dzień. 
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MARZEC 2014 

 
„SZKOŁA WSPÓŁPRACY”  

 

Szkoła Podstawowa w Karlinie przystąpiła w tym roku szkolnym do realizacji projektu 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Okres 

trwania projektu: marzec 2013 – luty 2015. Podjęte działania mają na celu wzmocnienie 

współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych 

środowisk na terenie szkoły poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych 

rozwiązań. 

W ramach projektu 13 marca odbyły się w szkole debaty na temat: Jaki jest stan 

współpracy w naszej szkole i co możemy zrobić, by rozwijać współpracę? Wnioski będą 

podstawą do stworzenia wspólnego programu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami 

i nauczycielami. 
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IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONALNE ZAWODY W MINI PIŁCE SIATKOWEJ  

 

11 marca 2014 r. w Połczynie Zdroju odbyły się Regionalne Zawody w Mini Piłce 

Siatkowej. Reprezentacja dziewcząt z klas V i VI Szkoły Podstawowej w Karlinie 

po rozegraniu dwóch meczów zajęła ostatecznie 5 miejsce. To bardzo duże osiągnięcie 

zwłaszcza, że uczennice zakwalifikowały się po rozgrywkach powiatowych, które wygrały. 

Opiekunowi p. Bożenie Miśko i dziewczętom gratulujemy! 
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KONKURS RELIGIJNY  

 

12.03.2014 r. odbył się II etap V-tego Konkursu Religijnego. Naszą szkołę 

reprezentowało 3 uczniów: Julia Iskrzycka – kl. V, Krzysztof Więcek – kl. IV i Danio Iskierski 

– kl. IV.  

  

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY  

„KANGUR MATEMATYCZNY”  

 

20 marca 2014 r. 30 uczniów z klas 3-6 naszej szkoły wzięło udział 

w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny”. 

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki. 
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„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”  

 

21 marca 2014 r. w Białogardzie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej  

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Po eliminacjach gminnych, naszą szkołę 

reprezentowały dwie drużyny chłopców w kategoriach U–10 (klasy II–III) i U–12 (klasy IV–

V). Starsza drużyna chłopców zajęła w turnieju I miejsce i będzie reprezentowała powiat 

białogardzki w zawodach wojewódzkich, które odbędą się 10 kwietnia 2014 r. w Kołobrzegu. 

Trzymamy kciuki! 

  

 

 

„NA ŻÓŁTO I NA ZIELONO”  

 

W pierwszy dzień wiosny postanowiliśmy skorzystać z propozycji Samorządu 

Uczniowskiego ubierając się na zielono i żółto. W tym dniu zrobiło się w szkole prawdziwie 

wiosennie. Jednocześnie dopisała pogoda i przerwy mogliśmy spędzić na boisku szkolnym. 
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PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE  

 

25.03.2014 r. odbyły się szkolne eliminacje do konkursu  Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne 

dla uczniów klas I-VI. Zgłosiło się wielu uczestników, jednak najwyższą frekwencją wykazali 

się uczniowie klas I – III. 

W kategorii Ptaszęta do etapu gminnego zakwalifikowało się 5 uczniów: Natalia 

Michułka– I a, Błażej Szczepanik – II c, Paulina Abbas – II a, Antonina Suchecka – III b 

i Roksana Wojniak – III b. II miejsce zajęły: Oliwia Masłowska – I c, Kalina Gigoło – II b 

oraz Paulina Białoch – III b. III miejsce zdobyły: Alicja Gwóźdź – II a i Oliwia Majchrzak 

– III b. 

Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Potomska – I a, Nikodem Majchrzak – I b, Katarzyna 

Koszałka – I b, Weronika Ciach – II c oraz Andżelika Kowalska – III b. 

W kategorii Ptaszki wystąpiły 3 uczennice. I miejsce zdobyła Wiktoria Góralczyk 

z  klasy VI b i również będzie reprezentować naszą szkołę na turnieju gminnym, który odbędzie 

się 15.04.2014r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Karlinie. 

 

 

SP KARLINO W OSP  

 

W dniu 27 marca 2014 roku uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej w Karlinie 

wraz z opiekunami udali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzieci uczestniczyły 

w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Na początek przypomniano telefony 

alarmowe na pogotowie, policję i straż pożarną, następnie rozpoczęła się część warsztatowa. 

Dzieci uczyły się jak sprawdzić w jakim stopniu poszkodowana jest osoba, jak ocenić 

bezpieczeństwo sytuacji i, co najważniejsze, jak udzielić pierwszej pomocy.  
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Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania i chętnie ćwiczyli 

nowe umiejętności na fantomach. Zajęcia uznały za bardzo ciekawe i pożyteczne. W ich 

imieniu dziękujemy Panu Arkadiuszowi Nizioł oraz Panu Tomaszowi Szulc za zaangażowanie, 

profesjonalizm oraz czas poświęcony naszym podopiecznym. 

  

  

 

KWIECIEŃ 2014 

 
HAŁAS W SP KARLINO  

 

Wszechobecny hałas, pod takim tytułem uczniowie klas I-III 

w Szkole Podstawowej w Karlinie zgromadzili się 31 marca w sali 

gimnastycznej. Celem spotkania było kształtowanie właściwej 

postawy podczas przerw szkolnych, odpowiedzialności za własne 

i cudze zdrowie oraz próba zmniejszenia hałasu w szkole. Zajęcia 

odbyły się w ramach programu autorskiego Pani Renaty Lempy. 

Uczniowie, choć dobrze znają skutki hałasu, nie zawsze stosują się 

do zasad panujących w szkole. W czerwcu planowane jest ponowne badanie natężenia dźwięku 

podczas przerw. Mamy nadzieję, że wyniki będą lepsze od tych zrobionych we wrześniu. 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  

 

W dniach 01.04.2014r. – 4.04.2014r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje 

wielkopostne prowadzone przez misjonarzy „Przymierze Miłosierdzia” z Brazylii. Byli to: 

Rafael Casta do Nascimento, Claudio Pinheiro, Patricia Lucio oraz Agata Kaczmarek 

i Aneta Więcek. W rekolekcjach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie, 

którzy mieli spotkania rekolekcyjne na terenie szkoły. Celem rekolekcji było odnowienie 

i wzbogacenie życia chrześcijańskiego. Praca misjonarzy przyniosła wymierne owoce dobra 

w naszych sercach. Wspólna modlitwa, słuchanie Słowa Bożego i świadectwo prowadzących 

pomogło nam pochylić się nad naszą wiarą, odczuć jej bogactwo i piękno, a przez to uczynić 

ją bardziej żywą i autentyczną. Mamy nadzieję, że głębokie przeżycia duchowe i radość, którą 

odczuwaliśmy w tych świętych dniach, pomoże nam trwać w bliskości z Chrystusem 

i wzajemnej wspólnocie na drogach naszej wiary. 
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PRZEŁAJE W TYCHOWIE  

 

Dnia 04.04.2014r. w Tychowie odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe. 

Szkołę Podstawową w Karlinie reprezentowała 23 osobowa drużyna. Bardzo dobre, III miejsce 

na dystansie 1000 m zajął uczeń klasy Vc Dawid Michalak, kwalifikując się do zawodów 

na szczeblu wojewódzkim, które odbędą się 8 kwietnia w Policach. 

  

 

 

PRZEDŚWIĄTECZNE ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE  

 

Dnia 11 kwietnia 2014 roku w wesołej, ciepłej i rodzinnej atmosferze uczniowie klasy 

I a wraz z Mamusiami spotkali się na zajęciach technicznych, których zaprosiła p. Marzena 

Spolska i wychowawczyni p. Danuta Bulik. W przyjaznej atmosferze wykonywaliśmy 

w zespołach ozdoby wielkanocne. Tworzyliśmy cudne zajączki, króliczki, koguciki i jajeczka. 

Wymienialiśmy się własnymi doświadczeniami i współpracowaliśmy twórczo. Część prac 

przekażemy na szkolny konkurs, a pozostałe będą przypominać nam o zbliżających się świętach 

i stanowić dekorację klasy. Przybyłym Mamom oraz ich pociechom bardzo dziękujemy 

i życzymy wesołych, radosnych świąt Wielkiej Nocy. 
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IV SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ  

 

W dniu 11 kwietnia 2014 r. odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie 

poświęcona problematyce ekologii. O skuteczności wszelkich działań w zakresie ekologii 

świadczyła też obecność trzech klas III ze szkoły podstawowej w Karlinie, które przyglądając 

się obradom sesji wniosły do niej powiew ekologicznej wiosny i znaczącej wiedzy. Ponadto 

miały okazję przyjrzeć się nauce samorządności swoich niewiele starszych koleżanek 

i kolegów.  

W oparciu o przeprowadzoną wywiad-sondę wśród dzieci, młodzieży 

oraz mieszkańców Karlina stwierdzono znajomość problemów związanych z ochroną 

przyrody, segregacją śmieci oraz główne założenia ustawy. Uzupełnieniem filmowych 

informacji były wypowiedzi zaproszonych gości: Pana Waldemara Miśko, Burmistrza Karlina 

i Pana Piotra Wosia zastępcy Burmistrza dotyczących nowych źródeł odnawialnych 

oraz zagadnień prawnych związanych z ustawą. O konieczności budzenia świadomości 

ekologicznej mówiła zaproszona na sesję Pani Anna Rząsa-Chrzanowska, dyrektor Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Wypowiedzi gości uzupełniła informacja przedstawiona przez 

uczestników programu Comenius dotycząca również ochrony środowiska w szerokim 

krajowym i ogólnoświatowym zakresie. 
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KAMPANIA WYBORCZA W SP KARLINO  

 

14 kwietnia rozpoczęła się w Szkole Podstawowej w Karlinie kampania wyborcza 

uczniów klas I-III, którzy chcą reprezentować swoich kolegów i koleżanki w Samorządzie 

Uczniowskim. Jak ważną rolę pełni Samorząd Uczniowski w naszej szkole przedstawili jego 

członkowie podczas spotkania społeczności szkolnej. Te wydarzenia są wynikiem warsztatów 

oraz przeprowadzonych debat w ramach projektu „Szkoła współpracy”. Na postawione pytanie: 

„Jaki jest stan współpracy w naszej szkole i co możemy zrobić, by rozwijać współpracę?” 

odpowiedzieli uczniowie, rodzice i nauczyciele. W oparciu o zgłoszone wnioski zespół 

warsztatowy (2 uczniów, 2 rodziców, 2 nauczycieli) wybrał jeden z nich do realizacji. 

Zdecydowano, że najważniejszym celem jest zaangażowanie najmłodszych uczniów do pracy 

w Samorządzie Uczniowskim, aby już od klasy I mieli realny wpływ na życie szkoły, 

uczestniczyli w procesie decyzyjnym oraz rozwijali umiejętność współpracy. Pomysłów 

na kampanię nie brakuje, a programy wyborcze są bardzo ciekawe. Przyśpiewki, hasła, 

wierszyki, plakaty, transparenty świadczą o poważnym podejściu do tematu przez sztaby 

wyborcze kandydatów. Równie ważna jest obecność rodziców, którzy pełnią rolę opiekunów 

podczas prezentacji kandydatów. Pierwsze wybory w klasach I-III odbędą się 8 maja 2014r., 

data nie została wybrana przypadkowo, w ten dzień obchodzimy Święto Szkoły. 

  

 

 

II ŚWIĘTO PIEŚNI  

 

Tradycją w Szkole Podstawowej w Karlinie staje się coroczne wspólne śpiewanie. 

Wynika to zarówno z konieczności krzewienia wśród dzieci i młodzieży umiejętności 

komunikowania się poprzez śpiew ale także integrowania zespołu klasowego, aktywnie 

wspomaganego przez rodziców.  
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Ponadto organizacja konkursu śpiewu zespołowego sprzyja wzbogacania sposobów 

na poznawanie historii Polski i budzenie patriotyzmu jak było w roku poprzednim albo jak 

obecnie poznanie ludowej twórczości muzycznej. Właśnie ten temat był dominujący 

w tegorocznym Święcie Pieśni zorganizowanym w szkole.  

W dniu 15 kwietnia 2014 roku uczniowie wszystkich klas w dwóch kategoriach 

wiekowych rozpoczęli zmagania muzyczne. I jak to zwykle bywa, jakże trudno zdecydować, 

kto winien zostać zwycięzcą, gdy wszyscy tak pięknie śpiewają a równie wspaniale 

przygotowali aranżacje, stroje czy też oprawę muzyczną. To była prawdziwa uczta dla uszu 

i oczu wszystkich zebranych. 
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SP KARLINO – LIPIE  

 

„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast 

i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” to nazwa kolejnego projektu realizowanego 

przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach programu grupa 36 uczniów Szkoły 

Podstawowej w Karlinie uczestniczyła w dwudniowych warsztatach edukacyjnych, 

których celem było podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie prawidłowych 

postaw w zakresie gospodarki odpadami. Uczniowie poznawali różne metody recyklingu 

oraz utylizacji a także zobaczyli w praktyce sposoby budowy i funkcjonowania punktów 

selektywnej zbiórki odpadów. Niespodzianką była wizyta w Parku Owadów w Lubnicy 

oraz zajęcia terenowe. Warsztaty były bardzo ciekawe i zostały wysoko ocenione przez 

uczestników.  
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MAJ 2014 

 
GRA MIEJSKA  

 

Gra miejska „Jak Karlino zmieniło się dzięki środkom unijnym” 

Na starcie gry miejskiej pod nazwą „Jak Karlino zmieniło się dzięki środkom unijnym” 

stawiło się 273 uczestników. Marsz rozpoczynał się od Szkoły Podstawowej w Karlinie 

natomiast meta znajdowała się na Przystani Kajakowej „Wodnik”. Uczniowie pod opieką 

nauczycieli i rodziców musieli pokonać wytyczony szlak po mieście oraz znaleźć odpowiedzi 

na pytania dotyczące wykorzystania środków unijnych w Karlinie. Arkusz zawierał 10 pytań 

na 10 – lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Oto one: 

1. Często tam bywacie bo albo lubicie czytać, albo nauczyciele Wam polecają wypożyczyć 

coś co się książką nazywa. Miejsce to nazywa się ………………………. Tam tablice 

znajdziecie i informacje, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie: 

– Jakie imię nosi ta instytucja i skąd otrzymała dofinansowanie na modernizację? 

2. Miejsce tajemnicze, niezwykłe pamiątki z przeszłości posiada, opiekun tego miejsca 

Kustoszem jest zwany to nasze ………………….. a w nim odpowiedź na pytanie 

znajdziecie: Jakie instytucje znajdują się w tym budynku? 

3. Obok budynku szkoły podstawowej inny się znajduje o podobnym przeznaczeniu, gdzie 

kiedyś każdy z Was trafi. Na placu posadzony jest Dąb poświęcony uczestnictwu 

w programie europejskim, odpowiedz : Jaki to program i w jakich latach był realizowany? 

4. Wędrując wzdłuż jednej z naszych rzek, no właśnie jakiej ………………………, ścieżka 

dla pieszych i rowerzystów wiedzie. Zbudowana została w ramach programu …………….. 
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Podpowiedzi szukaj na tablicy, która przy wejściu na ścieżkę prowadzi. Podaj długość 

tej ścieżki. 

5. Młodzież, ale i dzieci z tej atrakcji chętnie by korzystali, gdyby na deskorolce jeździć 

umieli. Obok tego miejsca sąsiadem jest duża wioska. Jak się to miejsce i jego sąsiad 

nazywa? Kiedy to miejsce zbudowano i z jakich środków unijnych dofinansowano? 

6. Pięknymi ulicami do następnego miejsca zmierzamy, ale zanim dojdziemy do pytania – 

Jak nazywamy środki finansowe i ulice z nich zbudowane? 

7. Najstarszym zabytkiem miasta jest ponad 500 lat liczący kościół. W ostatnim okresie 

przeszedł on gruntowny remont zewnętrzny. Korzystając z tablicowej podpowiedzi 

napiszcie nazwę projektu oraz kto był beneficjentem? 

8. Na budynku i w środku naszej szkoły znajdują się liczne tablice i plakaty informujące 

o udziale w programach edukacyjnych. Postarajcie się je znaleźć i wypisać. Kto wypisze 

więcej ten jest lepszy! Co jest lepsze waszym zadaniem od nauki? No wiadomo – zabawa. 

Więc ruszajmy na szkolny plac zabaw, który powstał z programu? Właśnie jakiego? 

a/ Szczęśliwe Dzieciństwo   b/ Radosna Szkoła   c/ Szkoło na Wesoło 

9. Często z nich korzystacie i podczas wędrówki po mieście często mijacie. Wszyscy grać 

w piłkę lubicie, ale skąd i z jakich środków boiska miejskie powstały to nie wiecie? Ale gdy 

się rozejrzycie, pomyślicie to odpowiedź sama się znajdzie. 

a) Szwedzki Mechanizm Finansowania 

b) Norweski Mechanizm Finansowania 

c) Duński Mechanizm Finansowania 

10. Latem chętnie tam pójdziemy, gdzie bezpiecznie kąpać się możemy. Miejsce to nad rzeką 

leży, która zwie się ………… zaś obiekt nosi nazwę 

……………………………………… 

 

Najlepszymi klasami okazały się VI b, IV c, IV a i to one wyjadą w nagrodę na basen 

do Kołobrzegu. 

Dostrzegajmy piękno zmian, które zachodzą i szanujmy, by wszystko co powstało 

w ostatnich latach mogło, pomimo użytkowania, wyglądać zawsze jak nowe. A to w większości 

zależy właśnie od NAS. 
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ROWEROWY PATROL SAPERÓW  

 

Pierwszy Rowerowy Patrol  Ekologicznych Saperów ze Szkoły Podstawowej w Karlinie 

wyruszył 8 maja na trasę ścieżki rowerowej Karlino – Lubiechowo. Uczniowie klasy III c 

pod opieką wychowawczyni Pani Anny Decyk oraz rodziców zajęli się porządkowaniem terenu 

wzdłuż ścieżki. Niestety, było co zbierać. Szkoda, że korzystający z tej formy turystyki 

rowerzyści nie dbają o tak piękny teren. Kolejny patrol rusza w kolejnym tygodniu mając 

nadzieję, że wrócą z pustymi workami. 
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

W Szkole Podstawowej w Karlinie odbyły się 8 maja pierwsze wybory do Samorządu 

Uczniowskiego w klasach I-III. W głosowaniu uczestniczyło 375 osób. Oto wyniki wyborów: 

Klasy I: Ryszewski Borys, Kiedrowska Alicja 

Klasy II: Grzelak Otylia, Gwóźdź Alicja 

Klasy III: Suchecka Antonina, Wojniak Roksana 

Uczniom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Samorządzie Uczniowskim. 

  

  

 

 

MISTRZOSTWA POWIATU  
 

W dniach 7 – 9.05.2014 r. w Białogardzie odbył się turniej szkół podstawowych w mini 

piłce nożnej o mistrzostwo Powiatu. Po meczach eliminacyjnych nasze zespoły dziewcząt  

(II miejsce w grupie) i chłopców (I miejsce w grupie) zakwalifikowały się do rozgrywek 

finałowych. W finale dziewczęta spotkały się z zespołem z Kościernicy, Karścina i SP 3 

Białogard. Po wyrównanej grze ostatecznie dziewczęta zajęły IV miejsce. Zespół chłopców 

finałowe mecze rozegrał z reprezentacją Tychowa, SP 4 Białogard i SP 5 Białogard. 
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Wygrywając zdecydowanie wszystkie mecze zdobył tytuł Mistrza Powiatu i okazały puchar. 

Drużyna naszej szkoły będzie reprezentowała Powiat w mistrzostwach Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

Opiekun zespołów 

Bożena Miśko 
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IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  

 

W dniu 26.05.2014 r. w Szczecinku odbyły się zawody w mini piłce nożnej chłopców 

na szczeblu regionalnym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W turnieju uczestniczyło 6 

drużyn, zwycięzców Powiatów z naszego regionu. Drużyna ze Szkoły Podstawowej z Karlina 

rozegrała mecze grupowe z drużynami reprezentującymi powiat Świdwin i Szczecinek. 

Wygrywając obydwa mecze w finale spotkaliśmy się z drużyną z powiatu Koszalin. 

Ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce, które kwalifikuje nas do udziału w rozgrywkach 

półfinałowych na szczeblu wojewódzkim. Mecze półfinałowe odbędą się 3 czerwca 2014 r. 

na stadionie Pogoni Szczecin. 

opiekun drużyny: 

Bożena Miśko 
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CZERWIEC 2014 

 
FINAŁ 46 REGIONALNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO „PTAKI, PTASZKI 

I PTASZĘTA POLNE” – KOSZALIN 09.06.2014 r.  

     

Mamy finalistkę Turnieju Recytatorskiego, jest nią Antonina Suchecka uczennica 

klasy IIIb Szkoły Podstawowej w Karlinie. Nauczycielem przygotowującym jest Pani Ewa 

Dąbrowska. W koncercie finałowym wzięło udział 57 uczestników z całego regionu 

koszalińskiego. Wśród nich była również uczennica naszej szkoły Wiktoria Góralczyk z klasy 

VIb. Zakwalifikowanie się do finału wymagało pokonania eliminacji szkolnych, gminnych 

i powiatowych.  

Uczestniczkom gratulujemy bardzo udanego występu i życzymy dalszych sukcesów. 
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W SP KARLINO  

 

Rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Karlinie upływał pod hasłem „Jan 

Paweł II-święty”. W tym okresie odbył się gminny konkurs plastyczny, którego podsumowanie 

nastąpiło 27 kwietnia. Dzięki wsparciu Rady Rodziców dzieci z klas I-III obejrzały 12 maja 

przedstawienie kukiełkowe pt. „Jak Karolek został papieżem?”, natomiast uczniowie klas  

IV-VI zmagali się 25 kwietnia w konkursie wiedzy o Janie Pawle II. Członkowie Szkolnego 

Koła Caritas wyjechali 6 czerwca do Darłowa na spotkanie SKC z Biskupem. Ostatnim 

punktem obchodów był rajd pieszy do Domacyna „Szlakiem Biegu Papieskiego”, który odbył 

się 11 czerwca 2014r. Na trasę wyruszyło 100 piechurów Szkolnego Klubu Turystycznego 

„TRAMP”.  

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Straży Miejskiej w Karlinie 

za zapewnienie bezpiecznego przejścia. Wszyscy uczestnicy dotarli do figury na własnych 

nogach, choć upał dawał się we znaki i były chwile zwątpienia. Piechurom gratulujemy 

wytrwałości. Teraz pozostaje tylko trzymanie kciuków za biegaczy, którzy staną na starcie 

biegu 15 czerwca. 

  

  

 

 


