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MAJ 2019 

 

POWIATOWE ELIMINACJE DO 51 REGIONALNEGO TURNIEJU 

RECYTATORSKIEGO ZA NAMI 

 

Dnia 7.05.2019 r. w Białogardzie odbyły się eliminacje do Regionalnego Turnieju 

Recytatorskiego. 

Silna drużyna z Karlina w osobach: Oliwia Wiśniewska, Kacper Białoch, Aurelia 

Żbikowska, Łukasz Jeżyna, Paulina Białoch świetnie się zaprezentowała w tym konkursie. 

Decyzją jurorów laureatami zostali nasi uczniowie: 

w kategorii PTASZĘTA - Oliwia Wiśniewska z klasy 2 a i  Kacper Białoch z klasy 2 b . 

w kategorii PTASZKI - Łukasz  Jeżyna z klasy 5 c. 

w kategorii PTAKI -  Paulina Białoch z klasy 8 b. 

         Wielkie gratulacje dla naszych uczniów. Życzymy udanego występu na koncercie 

finałowym 5-ego czerwca w Koszalinie. Trzymamy mocno kciuki!!! 

Ewa Dąbrowska 

 

  

 

 

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW 

 

Dnia 9 maja 2019r. odbyły się w Białogardzie Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej 

chłopców. W turnieju wzięło udział 9 drużyn z całego powiatu. Mecze rozgrywały się  

w systemie grupowym. Nasza drużyna walczyła w grupie ze Szkołą Podstawową Nr 3  

w Białogardzie oraz ze Szkołą Podstawową w Stanominie. Po zaciętej walce wygraliśmy grupę.  
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Zwycięzcy grup zagrali w finale systemem  każdy z każdym. Rozegraliśmy mecze z drużyną 

Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz z drużyną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białogardzie. 

Ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce.   

Bożena Miśko 

 

 

 

LEKCJA DLA KLAS „0” PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W KARLINIE 

 

14 maja w klasie I B odbyła się lekcja z edukacji plastyczno-technicznej dla dzieci  

z „zerówki”. Podczas tej lekcji rozmawialiśmy o ulubionych książkach i wykonaliśmy pracę 

pt. „Czytam książki”.  Lekcja ta była dla nich pierwszym spotkaniem ze szkołą, do której 

niektóre z nich wstąpią we wrześniu. Na zakończenie tej lekcji przedszkolaki otrzymały 

pierwszą w swoim życiu „6” a my zaśpiewaliśmy im piosenkę o przyjaźni. Panie i dzieci  

z przedszkola podziękowały nam za gościnę cukierkami. 

Lidia Piłkowska 
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MISTRZOSTWA POWIATU W 3-BOJU I 4-BOJU LEKKOATLETYCZNYM 

 

15 maja 2019r. na stadionie lekkoatletycznym w Białogardzie odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu w 3-boju i 4-boju lekkoatletycznym. 

Naszą szkołę reprezentowały 4 drużyny po 2 drużyny dziewcząt i chłopców  w każdej 

kategorii. Po zaciętej walce drużyna dziewcząt w 3-boju zajęła IV miejsce a chłopców III 

miejsce. Natomiast w 4-boju dziewczęta zajęły III miejsce a drużyna chłopców zajęła IV 

miejsce. 

Bożena Miśko 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość w miłej i zarazem 

podniosłej atmosferze, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. 

Nic dziwnego, że ślubowanie przyszłych czytelników - uczniów klasy I a, które odbyło się 

15.05.2019r. było dla nich ogromnym przeżyciem.  

A wszystko zaczęło się od pogadanki, w której pani bibliotekarka poinformowała dzieci 

o tym, dlaczego warto czytać książki i jak je szanować. Uczniowie zostali też zapoznani  

z regulaminem wypożyczalni i korzystania ze zbiorów biblioteki. Pierwszaki doskonale 

zdawały sobie sprawę z tego, jakie prośby mają książki, wykazały się również bardzo dobrą 

znajomością znaczenia słów „biblioteka” i „księgarnia”, świetnie rozwiązywały zagadki. 

Następnie odbyło się ślubowanie przyszłych czytelników. Uczniowie uroczyście przyrzekali, 

że będą kochać i szanować książki. Na pamiątkę wizyty w bibliotece pierwszoklasiści otrzymali 

okolicznościowe zakładki do książek oraz dyplomy czytelnika.  
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Mamy nadzieję, że od tej pory będą oni często odwiedzali szkolną bibliotekę i rozbudzą w sobie 

potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.  

Peplińska M. 

 

 

 

 

NASZE LEKTURY 

 

20 MAJA odbył się konkurs czytelniczy 

klas III ze znajomości lektur - „O psie, który 

jeździł koleją” i „Oto jest Kasia”. Celem 

konkursu było kształtowanie umiejętności 

czytania ze zrozumieniem, popularyzacja 

czytelnictwa, sprawdzenie wiedzy uczniów, 

uaktywnienie uczniów poprzez udział  

w konkursach. 

Kolejne miejsca zajęli: 

I m-ce Nikola Dudzik, 

II m-ce Szymon Grzegorczyk, 

III m-ce Szymon Szydłowski. 

Gratulujemy! 

Lidia Piłkowska 
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IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 21 maja 2019r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

w Indywidualnej Lekkiej Atletyce w Białogardzie. Gminę Karlino reprezentowała drużyna 

składająca się z uczniów III klasy Gimnazjum oraz z uczniów Szkoły Podstawowej w Karlinie. 

Zawodnicy startowali w konkurencjach biegowych i technicznych. Łącznie wystartowało 27 

uczniów z Karlina, osiągając wysokie miejsca. 

Wśród dziewcząt I miejsce na dystansie 1000 m zajęła Maria Szkudlarek, Weronika 

Ciach zajęła II miejsce w pchnięciu kulą natomiast Oliwia Michalak zajęła II miejsce w biegu 

na 100 m oraz II miejsce w skoku dal. 

Wśród chłopców I miejsce w pchnięciu kulą zajął Kacper Milej, Igor Szucki zajął                    

I miejsce w skoku wzwyż, natomiast Damian Sosiński zajął II miejsce w biegu na 100 m i III 

miejsce w skoku w dal. 

Uczniowie naszej szkoły, którzy zajęli pierwsze miejsca wezmą udział w finale 

wojewódzkim w Świnoujściu 4 czerwca 2019r.  

Opiekunkami naszej drużyny były Maryla Sochacka i Bożena Miśko 
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CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY 

 

Dnia 23 maja 2019r. na stadionie w Białogardzie odbyły się zawody dla uczniów klas  

IV-VI szkół podstawowych w ramach „Czwartków Lekkoatletycznych”. Naszą szkołę 

reprezentowało liczne grono zawodniczek i zawodników z klas V i VI. Każdy zawodnik mógł 

startować w dwóch konkurencjach, jedna biegowa i jedna techniczna.  Nasi zawodnicy 

osiągnęli bardzo dobre wyniki, plasując się na wysokich miejscach.  Kolejne zawody  

z udziałem naszych uczniów odbędą się 6 czerwca.  

Opiekunkami drużyny były: Beata Pawlik i Bożena Miśko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS CZYTANI KLAS PIERWSZYCH 

 

Dnia 23 maja 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Czytania dla klas pierwszych. 

Konkurs przygotowały i przeprowadziły pani Renata Lempa i pani Ewa Dąbrowska. 

Dzieci bardzo ładnie prezentowały swoje umiejętności w czytaniu. Uczniowie, którzy najlepiej 

poradzili sobie z dykcją, interpunkcją oraz tempem czytania to: 

ZUZANNA MIKOŁAJCZYK KL. I B 1 MIEJSCE 

JULIA TOMCZYK  KL. I C   2 MIEJSCE 

MARCEL WÓDCZAK   KL.1 A  3 MIEJSCE 

 

WYRÓŻNIENIE ZDOBYLI: JOANNA BAZYLIŃSKA Z KLASY 1 A, FILIP MOWIŃSKI  

Z KLASY 1 B, JAKUB KAWAŁKO  Z KLASY 1 C. 

 

Wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym i pozostałym   uczestnikom gratulujemy i życzymy 

dużo przeczytanych książeczek!     

Renata Lempa i Ewa Dąbrowska 
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DZIĘKUJĘ CI MAMO! 

 

Dnia 27 maja 2019 r. w klasie II b odbyła się lekcja otwarta z plastyki dla rodziców.   

Uczniowie wykonali koszyczek metodą origami, który należało ozdobić kolorowymi 

kwiatkami. Mamusie miały możliwość  obserwowania pracy swoich pociech, zobaczyły jak ich 

dzieci współdziałają  w zespole oraz mogły ocenić estetykę wykonanej pracy. 

Na zakończenie lekcji uczniowie uczęszczający przez cały rok szkolny na zajęcia koła 

zainteresowań z języka polskiego w ramach projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna 

edukacja”, przygotowali niespodziankę dla swoich mam - program artystyczny z okazji DNIA 

MATKI. Kolorowe koszyczki były wspaniałym prezentem dla wszystkich mam. 

Ewa Dąbrowska 
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„ZDROWO I BEZPIECZNIE PRZEZ JĘZYK POLSKI, PRZYRODĘ I PLASTYKĘ” 

 

 

27.05.2019r. uczniowie uczęszczający na koła zainteresowań z języka polskiego, 

przyrody i plastyki (zajęcia realizowane w ramach projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna 

edukacja”) prowadzonych przez panie: A. Bagińską, M. Burzyńską i L. Kochanowską wzięli 

udział w II maratonie edukacyjnym. Dzieci miały okazję lepiej się poznać, wykazać się 

umiejętnościami redakcyjnymi, kulinarnymi i zdolnościami plastycznymi. Pięciogodzinne 

spotkanie odbywało się według poniższego harmonogramu: 

- zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej, 

- wykonanie rysunków związanych tematycznie z czynnościami wykonywanymi podczas 

zajęć w ciągu roku , 

- warsztaty kulinarne i spożywanie przygotowanych posiłków poprzedzone dyskusją na 

temat zdrowego żywienia,     

- dyskusja na temat bezpiecznych wakacji, 

- wyznaczanie kierunków geograficznych w terenie, 

- wykonanie polonistycznej gry planszowej. 

Czas minął szybko, przyjemnie i… smacznie. 

Opiekunowie 
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SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 

28 maja br. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny przeznaczony dla uczniów klas 

V-VIII. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością 

ortograficzną i interpunkcyjną. Uczestnicy konkursu zmagali się z dyktandem, w którym 

musieli wykazać się znajomością zasad. Zwycięzcami zostali: 

W klasach V: 

I miejsce - Wiktoria Dzierżak - klasa V B 

II miejsce - Blanka Stępień - klasa V B 

III miejsce - Michał Kuliś - klasa V A 

W klasach VI: 

I miejsce - Joanna Świętlicka - klasa VI A 

II miejsce - Wiktoria Mrozińska - klasa VI A  

III miejsce - Kamila Przytuła - klasa VI B i Maja Skalmowska - klasa VI A 

W klasach VII: 

I miejsce - Otylia Grzelak - klasa VII C 

II miejsce - Alicja Gwóźdź - klasa VII A 

III miejsce - Igor Steć - klasa VII A 

W klasach VIII: 

I miejsce - Daria Śmich - klasa VIII A 

II miejsce - Weronika Szczepaniak - klasa VIII C 

III miejsce - Paulina Białoch - klasa VIII C                                                                                                                          

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy :) 

Lidia Kochanowska i Agnieszka Suchecka 
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LEKCJA OTWARTA FIZYKI I CHEMII PT. „MINI NAUKOWIEC” 

 

Chemia i fizyka są przedmiotami o trudnych podstawach teoretycznych, a czasami 

posługują się skomplikowanym dla uczniów aparatem matematycznym. Ale ich doświadczalna 

strona jest niezwykle spektakularna i wzbudza ogromne zainteresowanie. Poprzez 

wykonywanie różnych eksperymentów proces nauki jest bardziej efektywny, ponieważ  

w poznawaniu wykorzystywane są wszystkie zmysły. Biorąc pod uwagę powyższe elementy, 

uczniowie klas 6, 7 i 8 zostali zaproszeni na lekcję otwartą  fizyki i chemii pt. „Mini 

naukowiec”, którą poprowadziły pani Anna Rusiecka i pani Beata Kadłubowska. Jej głównym 

celem było rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniówi poszerzenie ich wiedzy poprzez 

doświadczenia. Uczniowie dowiedzieli się jak można przeprowadzić proste i jednocześnie 

ciekawe eksperymenty wykorzystując substancje z życia codziennego. Podczas pokazów 

szczególną uwagę zwracano na zasady bezpieczeństwa. Doświadczenia przeprowadzało 32 

uczniów klas 7 i 8. Uczniowie wykazali się profesjonalnym przygotowaniem doświadczeń i ich 

ciekawym, rzetelnym omówieniem. Lekcja wzbudziła zainteresowanie widzów, którzy 

gromkimi brawami nagradzali mini naukowców. 

Anna Rusiecka, 

Beata Kadłubowska 
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WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE 

 

 

Dnia 30.05.2019r. w ramach projektu Nowoczesna Szkoła, Nowoczesna Edukacja odbył się 

konkurs  matematyczno-przyrodniczy - „Wykorzystanie wiedzy w praktyce”. Wzięło w nim 

udział 47 uczniów. Zagadnienia w konkursie dotyczyły wiedzy i umiejętności z zakresu 

organizowania  turystyki i wiedzy z historii Warszawy. Uczniowie bardzo chętnie  

i z zaangażowaniem odpowiadali na pytania konkursowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, 

a zwycięzcom gratulujemy. 

Zwycięzcy konkursu: 

I miejsce - Błażej  Szczepanik 

II miejsce - Weronika Ciach  

III miejsce - Roksana Wojniak 

IV miejsce - Julia Jasko i Paulina Białoch 

V miejsce - Kacper Milej 

H. Sołtys, A. Suchecka 
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WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO KLAS DRUGICH 

 

W ostatnich dniach maja odbył się konkurs ortograficzny w klasach drugich. Tematem 

dyktanda konkursowego była „Wiosenna łąka”. 

I m-ce zajęła Aleksandra Gałecka kl.II B 

II m-ce Zuzanna Matwiejczuk kl. II A 

III m-ce Julia Piotrowska kl. II A, Zofia Lorkiewicz kl.II A, Emilia Michalska kl. II C 

Wyróżnienia otrzymują: Oliwia Wiśniewska, Oliwia Dużyńska, Bartosz Więcek z klasy IIa  

i Adrianna Ślubowska z kl. II C. 

Gratulujemy! 

Organizatorki: Mariola Wardak, Lidia Piłkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


