STYCZEŃ 2020
SZTUKA „PIOTRUŚ I WILK”
9 stycznia 2020 r. uczniowie klas Ia, IIa i IIIb obejrzeli sztukę „Piotruś i wilk”. Sztuka
ta opowiada o chłopcu, który z pomocą przyjaciół - Ptaszka i Kaczuszki stawia czoła groźnemu
Wilkowi. Wspólnie pokazują, że dzięki przyjaźni można przetrwać nawet w najbardziej
brutalnym świecie.
Marzena Peplińska

XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK W KARWINIE
Dnia 10.01.2010 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w XVIII Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Karwinie.
Jędrzej Witczak i Lena Cylka zaśpiewali kolędę pt: „Wśród nocnej
ciszy” i zajęli I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Wśród nieco
starszych artystów Marysia Malińska i Zosia Malińska również
wywalczyły I miejsce wykonując kolędę pt: „Tryumfy Króla
Niebieskiego”. Julia Myśliwiec zaśpiewała pastorałkę pt: „Skrzypi
wóz” i zajęła III miejsce. Ogromne brawa zebrała Natalia Michułka
gdy wyśpiewała „Jest taki dzień”. Gratulacje dla wszystkich
uczestników.
Dariusz Wojciechowski
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„KOLĘDOWANIE W SZPITALU”
Dnia 12.01.2020 r. uczniowie naszej szkoły wraz z ks. Ludwikiem Musiałem odwiedzili
białogardzkie hospicjum. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy sprawić chorym odrobinę
radości, wywołując uśmiech na ich twarzach podczas wspólnego kolędowania.
Dariusz Wojciechowski.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Cel - wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania
i szacunku do dziadków, uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych.
Dzień Babci świętujemy w Polsce od 1966 roku, a Dzień Dziadka od 1981 roku. Święta te są
okazją do okazania babciom i dziadkom wdzięczności za ogrom pracy włożonej w pomoc przy
wychowywaniu dzieci.
W 1964 roku za sprawą tygodnika Kobieta i Życie powstał pomysł uczczenia Pani
o siwych włosach, siedzącej w okularach w fotelu i robiącej na drutach.
Dzisiejsze babcie są bardzo nowoczesne i na pewno różnią się bardzo od babć z lat
sześćdziesiątych.. Komórka, komputer oraz wszelkie media nie są im obce. Tak samo dzisiejsi
dziadkowie dysponują swoim czasem dla wnuków, są wysportowani, potrafią układać klocki
lego a także wszystkie nowinki informatyczne nie są dla nich żadnym problemem.
21 stycznia 2020 Hala Homanit Arena gościła nasze Babcie i Dziadków. Ten dzień
spędziliśmy wspólnie z naszymi dziadkami w nietypowy sposób. Zabawy z babcią i dziadkiem
zawsze sprawiają wnukom najwięcej radości więc przygotowaliśmy dla nich sportowe,
nietypowe konkurencje.
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Było „wieszanie prania na sznurku”, „wyścigi z jajkiem na łyżce”, rzuty woreczkami do celu,
zwijanie włóczki na kłębek, wiązanie krawatu, budowanie wieży z klocków. Doping klas był
bardzo oryginalny, bo okrzyki i transparenty zagrzewały trzy drużyny do walki. Na zakończenie
pojawił się tajemniczy worek z nietypowymi rekwizytami. Babcie i Dziadkowie z każdej grupy
musieli po dotyku rozpoznać co jest w środku. Nie było łatwo, bo sprzęt był bardzo trudny do
rozpoznania. Była między innymi stara tara do prania, matryca do pierogów, wyciskarka do
ziemniaków, tłuczek do kotletów, wyciskarka do czosnku, elektryczny młynek do kawy,
otwieracz do konserw, drewniane łyżki, chochle do zupy, korkociąg, czyścik do zmywania
naczyń. Każdą konkurencją poprzedzały wspaniałe występy dzieci z klas I-III oraz występy
uczniów z klasy IV a , V a, V b, VI b, VI c.
Na zakończenie społeczność uczniowska odśpiewała wszystkim Babciom i Dziadkom
gromkie „Sto lat”. Po tym oficjalnym spotkaniu Dziadkowie mogli obejrzeć wystawę portretów
namalowanych przez wnuków, oraz miło pogawędzić ze sobą w kawiarence przy pysznym
cieście i kawce.
Bardzo

dziękujemy

rodzicom

za

przygotowanie

wspaniałych

słodkości,

a wychowawcom za przygotowanie super występów. Dziękujemy także pracownikom obsługi
za pomoc w organizacji tego Święta. To był bardzo udany dzień.
Ewa Dąbrowska
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KLASA 3B W SALI ZABAW W HOMANIT ARENA
23 stycznia 2020 roku mogliśmy spędzić super lekcję wychowania fizycznego w sali
zabaw Małpi Gaj. Była wspaniała zabawa! Zmęczeni i wyczerpani musieliśmy wracać do
szkoły na zajęcia. Dziękujemy za miło spędzony czas!
Ewa Dąbrowska

„BĘDĘ CUKIERNIKIEM LUB KUCHARZEM”
23.01.2020 r. dzieci z koła kulinarnego wykonały dowolne potrawy czyli „robili co kto
lubi”. Niektórzy z uczniów chcą w przyszłości zostać kucharzami lub cukiernikami, dlatego też
powstały smaczne, zdrowe sałatki owocowe, zdrowe kanapki z liściem sałaty oraz pięknie
zdobione ciastka i babeczki. Było smacznie i kolorowo. Po wspólnej degustacji część swoich
kulinariów dzieci zabrały dla swoich bliskich, aby i oni popróbowali tych pyszności.
Smacznego!
L. Piłkowska
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W MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ
24 stycznia 2020 roku klasa 3 b wybrała się do Muzeum Ziemi Karlińskiej.
Zainspirowani tematem zajęć udaliśmy się na wystawę „Wobec Jesieni”. Kustosz, pan Krystian
Zalewski, przybliżył uczniom pojęcia związane z powstawaniem obrazu, wyjaśnił znaczenie
wyrażenia „pseudonim artystyczny”, ciekawie opowiadał o malarzu pochodzącym z naszych
terenów o pseudonimie „Kórlin”. W Muzeum podobała nam się Wystawa Fotografii
Marynistycznej. Dziękujemy panu Krystianowi za poświęcony nam czas.
Ewa Dąbrowska
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SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ
29.01.2020 w naszej szkole odbyło się spotkanie ze Strażą Miejską. Pan Grzegorz
Kundzienko przypomniał uczniom o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, aby po
odpoczynku wszyscy wrócili szczęśliwie do domu.
Kołodziejczyk Dorota

BAL KARNAWAŁOWY
Karnawał to miła, szalona i pełna wrażeń zabawa. 30 stycznia 2020r. taka właśnie
zabawa odbyła się w naszej szkole dla uczniów kl. V-VIII. Przy ustrojonej sali balonami oraz
wykonanymi przez uczniów naszej szkoły plakatami przedstawiającymi postacie z bajek oraz
przy dźwiękach skocznej muzyki wszyscy świetnie się bawili. Były korowody, kółeczka oraz
tańce w parach. Dzieci również chętnie uczestniczyły w tanecznych zabawach prowadzonych
przez

członków

Samorządu Uczniowskiego Alicję Gwóźdź i Borysa Ryszewskiego.

W przerwie uczestnicy zabawy udawali się na słodki poczęstunek przygotowany przez
Radę Rodziców.
Opiekun SU Iwona Walasek
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NA WYSTAWIE W MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ
30 stycznia klasa II B była w muzeum na wystawie marynistycznej pt. „WOBEC
JESIENI”. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli tę wystawę, ale też ciągle ich
zainteresowaniem cieszy się wystawa stała o dziejach Karlina. Wyjście do muzeum było też
okazją dla dziewczynek z koła fotograficznego do fotografowania eksponatów i kolegów
w czasie zwiedzania.
Lidia Piłkowska
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„ŻYWA” LEKCJA HISTORII
W piątek 31 stycznia 2020 roku uczniowie kl. III-VI
Szkoły Podstawowej w Karlinie mieli okazję wziąć udział
w żywej lekcji historii pt. „Jak to Sobieski pod Wiedniem
wojował”. Przez krótki czas sala gimnastyczna zamieniła się
w

salę

rekonstrukcyjną,

wystawową

ze

sprzętem

wojskowym. Żywą lekcję historii poprowadziła grupa
rekonstrukcyjna Arkona. Uczniowie z fascynacją i dużym
zainteresowaniem

słuchali

pasjonatów

historii,

którzy

opowiadali o panowaniu elekcyjnych władców Polski od XVI do XVII wieku. Dowiedzieli się
o wielu ciekawostkach z życia pierwszych królów elekcyjnych. Goście opowiedzieli o stanie
szlacheckim, jego zwyczajach i problemach. Zaprezentowany został pojedynek na szable,
ochotnicy mieli okazję przymierzyć strój szlachecki, zbroję husarską. Pod koniec najuważniejsi
uczestnicy „żywej lekcji” otrzymali monety z tamtego okresu. Na koniec wszyscy uczniowie
mieli okazję zobaczyć i usłyszeć huk wystrzału z prawdziwego muszkietu. Ciekawa
i humorystyczna opowieść, kontakt z uczniami, którzy odgrywali w spotkaniu różne role,
pozostawiły w zebranych niezapomniane wrażenie, że historia to niekończąca się opowieść,
którą warto poznać.
Iwona Walasek
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POLSKI ZŁOTY MA STO LAT!
Uczniowie kl. VII a aktywnie pracują nad realizacją zadań z projektu Narodowego
Banku Polskiego - „Polski ZŁOTY ma sto lat”. Głównym założeniem projektu jest
popularyzowanie wiedzy wśród uczniów szkoły podstawowej w Karlinie na temat złotego
jako jednostki monetarnej ustanowionej w 1919 r. funkcjonującej do dziś. Poszerzanie wiedzy
na temat, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych. Zadaniem
uczniów jest wykonanie makiety drzewa genealogicznego pieniądza. Makieta zobrazuje
ewolucję form pieniądza.
Iwona Walasek

„FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” - ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

W ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych” ponownie ruszyły zajęcia
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - 4 lutego 2020 roku. Tym razem uczyliśmy
się jak słuchać, by... słyszeć.
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Uczestnicy warsztatu, poza grami rozwijającymi
wyobraźnię, kreatywność i zdolność swobodnej
wypowiedzi, musieli odpowiedzieć na kilka pytań, w
tym „czy mówi się osiem plus pięć równa się
czternaście" czy może mówi się „osiem dodać pięć
równa się czternaście”..?
Adam Nowaczyk

„FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”
- WSPARCIE PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

W ramach projektu

„Fabryka

kompetencji

kluczowych” kontynuujemy zajęcia „wsparcie psychologa
szkolnego” - 5.02.2020 r. Tym razem mówiliśmy o stresie
i emocjach. Uczestnicy rozpoznawali na grafikach różne
emocje (robili to bezbłędnie), by następnie wspólnie
stworzyć rysunek „mapa stresu”, na którym odnotowali,
jakie reakcje mogą zachodzić w ciele pod wpływem silnych
bodźców. Na koniec nie zabrakło śmiechu i dobrej zabawy
podczas gry „Gorący ziemniak”.
Adam Nowaczyk
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