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STYCZEŃ 2019 

 

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

08.01.2019 r. uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w XXVII Międzyszkolnym 

Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbył 

się w Szkole Podstawowej w Karwinie. 

Marysia Malińska - nasza najmłodsza 

uczestniczka - zaśpiewała pastorałkę pt. „Hej 

lelija”  

i zajęła II miejsce. Marysi pomogła jej starsza 

siostra: Zosia oraz koleżanki: Ewelina  

i Karolina Gwóźdź, które razem z nią pięknie śpiewały w chórkach. Julia Myśliwiec i Mateusz 

Nowicki zaśpiewali pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi” zajmując III miejsce w swojej 

kategorii wiekowej (kl. V). Natomiast Paulinka Białoch, przy akompaniamencie Borysa 

Ryszewskiego, wyśpiewała pastorałkę „Śpij, sobie śpij” - długo będziemy pamiętać to 

wykonanie. Paulinka i Borys zasługują na dodatkowe wyróżnienie, ponieważ byli jedynymi 

uczestnikami konkursu, którzy wykonali swój utwór bez gotowego podkładu muzycznego. 

Gratulacje! 

Dariusz Wojciechowski 

 

 

ZDROWE ODŻYWIANIE 

 

17 stycznia 2019 r. uczniowie klas: IVC, VIA, VIB, VIIB i VIIIA brali udział  

w spotkaniu na temat zdrowego żywienia, które poprowadzili przedstawiciele grupy 

nieformalnej Tłuste Świnie i jednocześnie trenerzy personalni z siłowni Kuźnia w Kołobrzegu. 

Prowadzący tłumaczyli uczniom zasady zdrowego , racjonalnego żywienia oraz zachęcali do 

aktywności fizycznej. 

Lidia Kochanowska 
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„JASEŁKA” 

 

19 stycznia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie zaprezentowali naszej 

społeczności przedstawienie jasełkowe. 

Spektakl nawiązywał do biblijnych wydarzeń związanych z Bożym Narodzeniem  

i rozpoczął się od najpiękniejszej kolędy świata „Cicha noc”, wykonanej przez uczennice  

kl. VIIIb w języku polskim i angielskim pod kierunkiem p. Marty Tomczyk. Skocznie brzmiące 

pastorałki i kolędy oraz humorystyczne scenki rodzajowe miały na celu pogłębić przeżycia  

i radość narodzenia Dzieciątka Jezus, które przyniosło światu zbawienie. Całość przedstawienia 

uwieńczył polonez (średniowieczne kantyczki o charakterze religijnym były układane m.in.  

w rytm poloneza), w wykonaniu uczniów klasy Ia i Iia przygotowanych przez p. Marzenę 

Peplińską w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz modlitwa za Ojczyznę, 

aby zawsze była wierna Chrystusowi. 

Jak zawsze gratulujemy naszym dzieciom i młodzieży talentów, którymi się wykazali  

i dziękujemy za trud włożony w przygotowanie spektaklu, a rodzicom za przygotowanie 

strojów i dekoracji. 

06.01.2019 r. nasze „Jasełka” zaprezentowaliśmy uczestnikom grup parafialnych na 

spotkaniu kolędowym, a 11.01.2019 r. młodzieży i uczniom Niepublicznej Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy i Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego  

w Karlinie. 

Halina Walicka 
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BEZPIECZNE FERIE 

 

W związku ze zbliżającymi się feriami w naszej szkole odbyło się spotkanie 

profilaktyczno-edukacyjne, które poprowadzili przedstawiciele WOPR oraz straży miejskiej. 

Podczas spotkania, w którym udział wzięli uczniowie klas I-VIII funkcjonariusze przybliżyli 

uczniom najważniejsze reguły, jakimi powinni kierować się podczas ferii, zarówno  

w kontaktach  z osobami obcymi, jak również podczas zimowych zabaw. Szczególna uwaga 

została skupiona  na zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu. 

Funkcjonariusze przestrzegali przed ślizganiem się na skutych lodem zbiornikach wodnych, tj. 

rzekach, jeziorach, stawach. Zaproszeni goście przypomnieli o numerach alarmowych oraz jak 

i kiedy z nich korzystać, a także pokazali jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

Aleksandra Ryblewska  

 

  

 

 

Z BABCIĄ, Z DZIADKIEM, Z RODZICAMI - 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PÓŁROCZA W KLASIE II B 

 

24 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie z rodzicami , na które przybyli również 

dziadkowie. Zaproszona została również pani wicedyrektor Elżbieta Korzeniowska, która uczy 

w tej klasie wychowania fizycznego.  Powodem była prezentacja umiejętności uczniów z klasy 

II B oraz podsumowanie wyników nauczania i zachowania w pierwszym półroczu roku 

szkolnego 2018/2019 oraz Święto Babci i Dziadka.. Goście podziwiali talenty aktorskie 

uczniów.  
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Klasa pokazała dwa przedstawienia 

przygotowywane w ramach projektu 

NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA 

EDUKACJA, piosenki i wierszyki na Dzień 

Babci i Dziadka. W miłej atmosferze pani 

dyrektor wręczyła rodzicom listy gratulacyjne. 

Wnuki stanęły na wysokości zadania. 

Przedstawienia CZY ZWIERZĘTA LUBIĄ 

ZIMĘ? i  CZYSTOŚĆ TO ZDROWIE bardzo się 

podobały a piosenki wywołały lawinę oklasków. Takie spotkanie pokoleniowe przypadło 

wszystkim do serca. Dziadkowie, rodzice i dzieci miło spędzili czas przy słodkościach. 

Ewa Dąbrowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJCZYSTA PRZYRODA JEST WOKÓŁ NAS – SYMBOLE ODWAGI I MĘSTWA 

 

Z okazji 100 lecia Niepodległości Polski uczniowie klas 4-7 brali udział  

w wojewódzkim konkursie (organizatorem, którego była Liga Ochrony Przyrody Okręg  

w Szczecinie) pod tytułem ,,Ojczysta przyroda jest wokół nas- symbole odwagi i męstwa”. 

Z satysfakcją  przyjęliśmy informację, że wśród laureatów jest uczeń naszej szkoły Michał 

Kuliś z klasy 5A.  Michał otrzymał  nagrodę specjalną za ogromny wkład pracy w wykonanie 

swojego dzieła. 

      Nagrodę w imieniu organizatora wręczyła Pani Dyrektor Beata Pawlik. 

Michałowi gratulujemy ! 

Aniela Bagińska 
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OD DZIECI DLA DZIECI 

 

W I semestrze uczniowie klasy I „B” wraz z wychowawcą  L. Piłkowską nawiązali 

współpracę z p. M. Czarnas nauczycielką Gimnazjum w Karlinie. Celem tej współpracy była 

zbiórka pluszaków dla małych pacjentów Pogotowia Ratunkowego w Białogardzie. Zebraliśmy 

i przekazaliśmy dwa worki zabawek i mamy nadzieję, że pomogą one przetrwać dzieciom 

trudne chwile w czasie pobytu w pogotowiu lub karetce pogotowia. Do naszej akcji przyłaczyła 

się też p. R.Lempa i dzieci z klasy II”A” (wych. D. Bulik). Wszystkim ofiarodawcom - 

dzieciom, rodzicom i nauczycielom DZIĘKUJEMY! 

Lidia Piłkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


