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MARZEC 2019 

 

„DUŻY CZYTA MAŁEMU” 

 

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wybrani  uczniowie klasy IIA (Zofia 

Lorkiewicz, Julia Piotrowska) i IIIA (Nikola Dudzik, Patrycja Rakocka) odwiedzili grupę  

przedszkolaków - „Smerfy”. Celem spotkania była akcja „Duży czyta małemu”. Dzieci 

wysłuchały opowiadań - „Bajka o mydlanej bańce”, „O Małgosi co się niczego nie bała”. 

 

Renata Lempa, Danuta Bulik 

 

  

 

 

WIECZÓR FILMOWY 

 

Nasza szkoła to nie tylko lekcje, klasówki i oceny - to także miejsce, w którym staramy 

się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom uczniów, proponując im szereg dodatkowych zajęć 

i atrakcji, dzięki którym mogą rozwijać swoje pasje, ale też spędzać czas w dobrym 

towarzystwie, robiąc coś przyjemnego. Z tego właśnie powodu  5 marca został  zorganizowany 

wieczór filmowy z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego . Spotkanie rozpoczęło się w salach 

lekcyjnych, w których  odbyła się projekcja filmu pt. „Mój brat niedźwiedź 2”   dla uczniów  

kl. I, II i III  pod opieką p. M. Wardak. Uczniowie kl. IV, V, VI oglądali film pt. ,,Hotel 

Transylwania 3” pod opieką p. I. Walasek. Integracyjna impreza klas przyciągnęła wielu 

uczniów, którzy świetnie się bawili i przez chwilę mogli w szkole poczuć się ,,prawie” jak  

w prawdziwym kinie, bo był popcorn i inne smakołyki. Samorząd Uczniowski dziękuję  

p. dyrektor Beacie Pawlik  oraz Radzie Rodziców za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. 

 

                                                                                                                           Iwona Walasek 
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FESTIWAL PIZZY 

 

W środę 6 marca 2019 klasa I c odwiedziła kręgielnię w Arena Homanit i rozpoczęła 

Festiwal Pizzy czyli warsztaty Kulinarne. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z krótką 

historią pizzy, kiedyś uznawaną za potrawę ubogich mieszkańców Włoch. Dowiedzieli się  

z czego wyrabia się ciasto, jakie dodatki i przyprawy można wykorzystać, żeby wzbogacić 

walory smakowe. Następnie każde dziecko wykonało swoją pierwszą pizzę w życiu. Były pizze 

z szynką, pieczarkami, a nawet znaleźli się zwolennicy wegetariany. 

Na koniec była degustacja swoich wyrobów. 

Warsztaty kulinarne wzbudziły duże zainteresowanie, wkrótce wezmą w nich udział inne klasy. 

 

                                                                                                                     Mariola Wardak 
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DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE 

 

Niech wie młodzież i maluszki, że wkrótce dzień krawata i muszki - to już w piątek  8 marca! 

Niech nas zadziwią przystojni koledzy oraz uśmiechnięte dziewuszki a na szyjach prawie 

wszystkich - kolorowe krawaty i muszki. 

Mucha, krawat szyku doda. Niech trwa na kulturę moda! 

Dnia 8 marca w naszej szkole odbył się Dzień Kobiet. W tym szczególnym Dniu, męska 

społeczność naszej szkoły przygotowała dla wszystkich naszych Pań (od tych najmłodszych do 

najstarszych)  niespodziankę! Były  kwiaty, życzenia  i słodkie upominki. Panowie spisali się 

na medal przychodząc w tym dniu w krawacie lub muszce. Samorząd Uczniowski dziękuję 

wszystkim tym, którzy włączyli się do wspólnej zabawy! 

Iwona Walasek 

 

 

MALI KUCHARZE 

 

Uczniowie klasy II a wzięli udział w warsztatach kulinarnych w Homanit „Arena”.  

Miejsce pracy było wspaniale zorganizowane i bogato zaopatrzone w różne dodatki do 

wykonania potrawy. Dzieci samodzielnie przygotowały pizzę, dobierając  składniki według 

własnego upodobania. Najpierw ugniatały ciasto, później smarowały je sosem i na tak 

przygotowanej pizzy układały dodatki według upodobania. Współpraca podczas zmagań 

kulinarnych zasługuje na  wyróżnienie. Podczas,  gdy pizza była w piecu, dzieci malowały 

smaczne pizze. Po wypieczeniu odbywała się konsumpcja własnych dzieł kulinarnych. 

Pychotka!!!!  Było naprawdę ciekawie i pysznie :) 

D. Bulik 
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WYJĄTKOWE OBCHODY DNIA OSADNIKA 

 

Dnia 20 marca 2019 roku w Hali Homanit Arena społeczność uczniów naszej szkoły 

wzięła udział w Gminnych Obchodach Dnia Osadnika. Pani dyrektor Beata  Pawlik powitała 

serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Uczennica klasy pierwszej „b” Zuzia 

Mikołajczyk popisała się wierszem „Polska jest wspaniała”.  Historia osadnictwa na naszym 

terenie została opisana sportowymi zabawami. Była podróż pociągiem. Pan burmistrz 

Waldemar Miśko, w roli zawiadowcy stacji,  pierwszym gwizdkiem dał sygnał do zabawy. 

Następnie  odbyły się wyścigi z bagażami - należało poszukać domu. Porządkowanie miasta to 

kolejna zabawa, w której sprawnością najpierw wykazać się musieli przedstawiciele władz 

miasta, a następnie uczniowie. Było dużo radości, bo nie było łatwo toczyć piłkę plażową 

miotłą z witek brzozowych. Kolejna wesoła zabawa dotyczyła ubrania dziecka do szkoły. 

Rodzice z seniorami musieli ubrać dziecko w ubrania przyniesione przez zawodników.  

Kreatywność  naszych „projektantów” była wspaniała. Dzieci w wielkich kaloszach i czapkach 

uszatkach wyglądały bardzo zabawnie.  Sadzenie ziemniaków, porządkowanie śmieci, a na 

koniec wyścig z taczkami i budowanie domów to kolejne wesołe zabawy. 

W trakcie zabaw widownia mogła podziwiać prezentację fotograficzną przygotowaną 

przez panią Lidię Piłkowską, która prowadzi w naszej szkole Koło Fotograficzne. Wszystkie 

zabawy poprzedzały występy artystyczne uczniów ze Szkół  z Daszewa, Karścina, Karwina. 

Taneczne zdolności zaprezentowali mali tancerze ze Szkoły Tańca „Szczepan”. Gościnnie 

śpiewał także chór  „PASJONATO”. Piosenkę pożegnalną wykonali uczniowie z klasy drugiej 

„b”.  Rozstrzygnięto również grę „KARLINOPOLIS”. Zwycięzcą został Borys Ryszewski. 

Na zakończenie wszyscy mogli spotkać się na kawie i pysznym cieście upieczonym przez 

naszych wspaniałych rodziców. W przerwie można było obejrzeć wystawę przygotowaną przez 

Muzeum Ziemi Karlińskiej. 

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego święta. 

Ewa Dąbrowska 
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DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ 

 

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach 

projektu „Bezpieczna droga”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach tej akcji 

uczniowie naszej szkoły otrzymali kamizelki odblaskowe. Projekt jest finansowany przez 

Fundusz Sprawiedliwości. Dziękujemy! 

Beata Pawlik 
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21 MARCA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

 

„Wiosna, wiosna, już tuż, tuż. 

Płaszcz  słomiany spada z róż, 

Pączki ma już każdy krzak - 

To jest wiosny pierwszy znak. 

Drugi znak - zielony liść. 

Na wycieczkę czas już iść. 

Biegać łąką ile tchu, 

Szukać wiosny 

Tam i tu.” 

 

Z   okazji  Dnia Wiosny dzieci z koła fotograficzno-komputerowego postanowiły zrobić 

nową budkę fotograficzną, tym razem przedstawiającą Panią Wiosnę. Po pracy malarskiej 

fotografowały siebie i koleżanki z klasy. Zajęcia te sprawiły dzieciom wiele radości. Budka 

czeka teraz na Was! Zapraszamy! 

Lidia Piłkowska 

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY” 

 

W czwartek 21.03.2019 r. w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs 

„Kangur Matematyczny”. Celem konkursu było propagowanie kultury matematycznej w jak 

najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Na rozwiązanie testu przeznaczone było 75 minut. Konkurs przeprowadzany był w sześciu 

kategoriach, z czego cztery dotyczyły szkoły podstawowej: 

 „Żaczek” – klasy 2; 

 „Maluch” – klasy 4; 

 „Beniamin” – klasy 5 i 6; 

 „Kadet” – klasy 7 i 8. 

Z naszej szkoły, z klas 2-8 w konkursie wzięło udział 57 uczniów. 

Z niecierpliwością będziemy oczekiwać wyników. 

 

H. Sołtys 

W. Walczykowski 
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JAJO, KURA 

 

27.03.2017 r. uczniowie klasy Ia  i IIIa uczestniczyli w warsztatach ,,Jajo, kura…” 

dotyczących życia ptaków grzebiących. Podczas półtoragodzinnego spotkania w oparciu  

o bezpośrednią obserwację koguta i kur poznali budowę tych ptaków oraz ich krewnych. 

Poszukiwali odpowiedzi na pytania: Czy kogut i kura to dobrana para? Po co kurze jest 

potrzebny kogut? Odbyli też ,,podróż” do wnętrza jaja poznając cykl inkubacji kurczęcia.  

Zajęcia zakończyły się własnoręcznie wykonanymi  pisankami  w technice decoupage, które 

każdy uczeń mógł zabrać  do domu. Państwu Marzenie i Krzysztofowi z Zielonej Farmy 

bardzo dziękujemy za ciekawe i w humorystyczny sposób przeprowadzone zajęcia. 

                 M. Peplińska  

 

 

 

RAJD „SZLAKIEM PORWANEGO KSIĘCIA” 

 

W dniu 31.03.2019r. Szkolny Klub Sportowy „TRAMP” 

zorganizował rajd pieszy na Górze Chełmskiej. Podróż 

rozpoczęliśmy autokarem z Karlina do Koszalina do podnóży 

Góry Chełmskiej. Krótka  wędrówka doprowadziła nas do 

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Kaplica, która 

znajduje się na szczycie Góry Chełmskiej została poświęcona 

przez Jana Pawła II 1 czerwca 1991r. Następnie niebieskim 

szlakiem przeszliśmy ok. 6 km podziwiając malownicze tereny okolicy. Towarzyszyła nam 

piękna pogoda. W rajdzie wzięło udział 78 uczniów oraz liczne grono nauczycieli i rodziców. 

Bożena Miśko 

 


