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LUTY 2019 

 

BAL KARNAWAŁOWY 2019 

 

W środę 9 lutego odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Był to dzień niecierpliwie 

oczekiwany przez wszystkie dzieci. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. 

Dzieci przebrane w kolorowe stroje wcieliły się w bohaterów bajek i filmów. Były wróżki, 

księżniczki, diabły, piraci, policjanci Spidermani i inni. Wszyscy bawili się znakomicie, bo 

humor dopisywał zarówno dzieciom jak i paniom wychowawczyniom. Do zabawy przygrywał 

znakomity Dj Janek. A w czasie przerwy na dzieci czekał słodki poczęstunek przygotowany 

przez rodziców. 

M. Wardak, zdj. L. Piłkowska 
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ZABAWA KARNAWAŁOWO-WALENTYNKOWA 

 

Barwną zabawę dla uczniów naszej szkoły zorganizował Samorząd Uczniowski.  

Uczniowie kl. IV i V bawili się 12.02.19r. Uczniowie kl. VI-VIII bawili się 14.02.19r. Podczas 

zabawy członkowie SU  zorganizowali  różnego rodzaju atrakcje dla naszych uczniów - były 

tańce, konkursy, a wszystko to przy najpopularniejszych muzycznych hitach. W organizację 

włączyła się również Rada Rodziców, która zapewniła pyszny poczęstunek w formie ciast oraz 

innych przysmaków. 

Iwona Walasek 

 

 

17.02 ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 

 

Światowy Dzień Kota to święto mające podkreślić znaczenie 

kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym  

i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły,  

a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.  

Uczniowie klasy IB postanowili uczcić to święto i pomóc kotom 

przeżyć zimowy czas zbierając karmę dla bezdomnych karlińskich 

kotów, którą przekazaliśmy Straży Miejskiej.  Komendant SM Jacek 

Miron, serdecznie podziękował nam  w imieniu kotów, opowiedział  też,  że koty to pożyteczne 

zwierzęta, gdyż łowią mieszkające w piwnicach gryzonie czyli myszy i szczury. Karmę wyda 

stałym opiekunom wolno żyjących w naszym mieście  kotów.  

Na lekcji techniki zrobiliśmy sobie kocie maski. Staliśmy się kotami.    

Lidia Piłkowska     
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DEBATA UCZNIÓW „SZKOŁĄ WSPÓŁPRACY” 

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w debacie „Szkoła Współpracy”. Uczniowie  

i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.  Debata dla uczniów klas I, II, III i IV  

odbyła się 19. 02.19r. Uczniowie klas V, VI, VII i VIII  debatowali 21.02.19 r.  Debatujący  

przedstawili  propozycje działań, zmian, postulatów na następujące tematy: Co powinno się 

zmienić, aby uczniowie i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły? Jakich efektów 

oczekujemy? Co możemy i co chcemy zmienić w naszej szkole działając wspólnie? W jakiej 

szkole chcielibyście się uczyć, gdyby nic nie ograniczało waszej wyobraźni? Dyskusja 

przebiegła pomyślnie. Poruszone zostały wszystkie zaplanowane tematy. 

Iwona Walasek 

 

 


