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CZERWIEC 2019 

 

WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI „OWADOGIGANT” W LUBNICY 

 

W upalny dzień 4 czerwca 2019 r. uczniowie klas Ic, Ib i IVd wybrali się na wycieczkę 

do Lubnicy do Rodzinnego Parku Rozrywki. Celem tej wycieczki było przejście ścieżką 

edukacyjną i poznanie wielu gatunków  owadów, ich trybu życia i  zwyczajów, a także gry  

i zabawy ruchowe na dmuchanych zamkach, w basenie z łódeczkami, gokartach, torze 

tubingowym, basenie z piłeczkami. Jednym z punktów programu wycieczki była zabawa  

z animatorem „Pirat”, w której dzieci musiały odnaleźć zaginiony skarb. Zabawa kończyła się 

otrzymaniem upominku. Po tym  pełnym ruchu dniu, po obiedzie i zakupie pamiątek - 

zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu. 

Mariola Wardak, 

Lidia Piłkowska 
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FINAŁ WOJEWÓDZKI IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

04.06.2019r. w Świnoujściu odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Szkołę Podstawową w Karlinie reprezentowało pięcioro uczniów - mistrzów lub wicemistrzów 

powiatu białogardzkiego, byli to: Weronika Ciach- pchnięcie kulą, Marysia Szkudlarek - 

1000m,  Szucki Igor- skok wzwyż, Milej Kacper- pchnięcie kulą, Sosiński Damian - skok  

w dal. Nasi uczniowie nie zdobyli medali, ale zaprezentowali się bardzo dobrze debiutując na 

Finałach Wojewódzkich. Gratulujemy! 

Maryla Sochacka 

 

  

 

 

WYNIKI Z MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU  

„KANGUR MATEMATYCZNY” 

 

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

„Kangur Matematyczny”. Konkurs przeprowadzany był w sześciu kategoriach, z czego cztery 

dotyczyły szkoły podstawowej: „Żaczek” - klasy 2, „Maluch” - klasy 4, „Beniamin” - klasy 5  

i 6 oraz „Kadet” - klasy 7 i 8. 

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

Najlepsze wyniki osiągnęli: 

 

„Żaczek” - klasa 2 „Maluch” - klasa 4 „Beniamin” - klasa 5 

Dużyńska Oliwia 

Michalska Emilia 

Piotrowska Julia 

Jasiński Dominik 

 

 

Strzelecki Igor 

Bontor Natalia 

Strzelecki Szymon 
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„Beniamin” - klasa 6 „Kadet” - klasa 7 „Kadet” - klasa 8 

Przytuła Kamila 

Mrozińska Wiktoria 

Świętlicka Joanna 

Gigoło Kalina 

Ciach Weronika 

Morawski Wojciech 

Goleń Mateusz 

Szczepaniak Weronika 

Henik Dominik 

 

 

Gratulujemy uzyskanych wyników. 

W. Walczykowski, H. Sołtys 

 

 

WYNIKI ZE SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

„MATEMATYCZNE POTYCZKI” DLA KLAS 4-8 

 

20 maja 2019 r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „Matematyczne 

Potyczki” dla klas 4-8. Celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród uczniów, 

rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego 

myślenia, a także doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych. 

W konkursie wzięło udział 28 uczniów.  

Najlepsze miejsca zajęli: 

 

KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 

Kubiak Krystian Zalewski Witold 

Krupieńko Aleksandra 

Dzinkowska Wiktoria 

Skalmowska Maja 

Mrozińska Wiktoria 

Ryszewski Borys 

 

KLASA 7 KLASA 8 

Steć Igor 

Morawski Wojciech 

Gwóźdź Alicja 

Goleń Mateusz 

Karuzel Karolina 

Szczepaniak Weronika 

 

 

Gratulujemy uzyskanych wyników. 

W. Walczykowski, H. Sołtys 
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KACPER BIAŁOCH FINALISTĄ 51. REGIONALNEGO TURNIEJU 

RECYTATORSKIEGO „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” 

 

5 czerwca 2019r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej miał miejsce finał 51. 

Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 2019. Ten coroczny 

turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów byłego 

województwa koszalińskiego. 

            Naszą szkołę reprezentowali: Kacper Białoch i Oliwia Wiśniewska w kategorii 

„Ptaszęta”, Łukasz Jeżyna w kategorii „ Ptaszki” oraz Paulina Białoch w kategorii „Ptaki”. 

 Kacper swoim wspaniałym wykonaniem wiersza Agnieszki Frączek „Całuski  

i buziaczki” podbił serca jurorów i został finalistą w kategorii „ Ptaszęta”. Pokonał 

wykonawców z całego regionu dawnego województwa koszalińskiego. 

 Kacprowi oraz pozostałym uczestnikom konkursu życzymy kolejnych sukcesów  

w przyszłym roku szkolnym. 

Marzena Matuszewska 

 

  

 

 

BAL ÓSMOKLASISTÓW 

 

Cóż to był za bal… 

7 czerwca 2019 roku w Karlińskim Ośrodku Kultury odbył się pierwszy bal uczniów 

klas ósmych Szkoły Podstawowej w Karlinie. Zabawę rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Pawlik, 

która w kilku słowach podziękowała wszystkim i zaprosiła do poloneza. Ósmoklasiści 

rozpoczęli imprezę polonezem. W pięknych stylizacjach odtańczyli go z zapartym tchem. 

Rodzice ze wzruszeniem śledzili to wydarzenie.  
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Po nim czekała na uczniów miła niespodzianka. Obejrzeli film ze swoim udziałem, który 

zawierał zdjęcia szkolne od 1 do 8 klasy. Był śmiech, wzruszenie. Następnie na salę wjechał 

tort ufundowany przez Radę Rodziców. Zabawa trwała długo i aż żal było ją 

kończyć.  Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy. 

Agnieszka Suchecka 
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WOLONTARIUSZE NA BIEGU PAPIESKIM 

 

9 czerwca 2019 roku odbył się XXVII Bieg Papieski w Karlinie. Wolontariusze 

Szkolnego Koła Caritas po raz kolejny nie zawiedli. Przyszli z pomocą na to ważne wydarzenie. 

Ustawieni na trasie biegu po Karlinie i na mecie spisali się na medal. Wszystkim 

Wolontariuszom serdecznie dziękujemy. 

Opiekunowie SKC Caritas 

ks. Tomasz Kmiecik i Agnieszka Suchecka 

 

  

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 

 

12.06.2019r. dla uczniów naszej szkoły odbyła się ścieżka edukacyjna ,,Bezpieczne 

wakacje 2019”. Organizatorem profilaktycznych zajęć z udziałem służb mundurowych była 

Straż Miejska w Karlinie. Inicjatywa taka odbywa się od kilku lat z rzędu i cieszy się dużym 

zainteresowaniem uczestników. Jest to zasługa ciekawej formy zajęć. Uczniowie 

przemieszczali się do przygotowanych przez służby mundurowe  stanowisk, gdzie dowiadywali 

się, na czym polega praca poszczególnych służb. Nie brakowało też ćwiczeń praktycznych. 

Takie inicjatywy to cenne lekcje, które podnoszą jakość i efektywność bezpieczeństwa nie tylko 

podczas wakacji. 

                                                                                                                                      Lidia Kochanowska 
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AKCJA „POCIĄG DO ZWIEDZANIA” 

 

W ramach akcji „Pociąg do zwiedzania” grupa uczniów odwiedziła kolejne miasto - 

Toruń. Spod dworca udaliśmy się mostem przez Wisłę. Następnie dotarliśmy do bunkru 

„Wisła”, w którym przeżyliśmy atak bombowy. Kolejnym miejscem naszej wędrówki było 

stare miasto. Widzieliśmy Krzywą Wieżę i weszliśmy do Kościoła NMP. Podziwialiśmy 

architekturę w stylu gotyckim, przepiękne witraże, a także organy i ołtarz. Zwiedzaliśmy ratusz. 

Przeszliśmy obok Muzeum Mikołaja Kopernika., obok ruin Zamku Krzyżackiego, pomnika 

Mikołaja Kopernika. Przechodziliśmy pod Bramą Klasztorną. Punktem kulminacyjnym naszej 

podróży był seans w Planetarium, w którym dotknęliśmy gwiazd. Z uśmiechami na ustach,  

z piernikami wróciliśmy pociągiem do Karlina. 

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas 

ks. Tomasz Kmiecik, Agnieszka Suchecka 
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WIZYTA W FIRMIE KOSPEL 

 

W ramach współpracy z lokalnymi firmami i doradztwa zawodowego, 12 czerwca 

2019r. uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Karlinie odwiedzili 

przedsiębiorstwo Kospel. Po firmie produkcyjnej oprowadził nas p. Przemysław Piotrowski. 

Uczniowie mieli okazję obejrzeć całą linię produkcyjną i kolejne etapy powstawania kotłów 

ciepła. Firma Kospel zatrudnia w czterech oddziałach 500 pracowników, którzy pracują na 

najnowocześniejszych maszynach. Dodatkowo obejrzeliśmy nową halę produkcyjną. Jest to 

zakład rozwojowy i świadczący praktyki zawodowe. Korzystne warunki pracy i zatrudnienia 

pracowników młodocianych jest wielką szansą na zatrudnienie i dalszy rozwój. 

Agnieszka Suchecka 
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PIELGRZYMKA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS 

 

13 czerwca 2019 r. Wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w Pielgrzymce 

Szkolnych Kół Caritas. Wydarzenie to rozpoczęło się od rejestracji grup przy Ratuszu  

w Koszalinie. Następnie uczestniczyliśmy uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem 

biskupa w Katedrze. Kolejnym punktem był kolorowy - czerwony korowód ulicami Koszalina, 

który był prowadzony przez Szkołę Nowej Ewangelizacji. Po przemarszu zjedliśmy pyszny 

poczęstunek. Dopełnieniem tej uroczystości był piękny koncert Arki Noego. Wszystkim 

uczestnikom dziękujemy. 

Opiekunowie: 

ks. Tomasz Kmiecik i Agnieszka Suchecka 

 

  

 

 

AKCJA „POCIĄG DO ZWIEDZANIA” 

 

18 czerwca 2019 r. w ramach akcji „Pociąg do zwiedzania” grupa Wolontariuszy wraz 

z opiekunami wybrała się w podróż pociągiem do stolicy województwa zachodniopomorskiego 

- Szczecina. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zwiedzania schronu, który usytuowany jest 

pod dworcem PKP. Ogromny obiekt 20 metrów pod ziemią. Opatuleni w koce i w kaskach 

na głowach obeszliśmy cały obiekt. Następnie przeszliśmy do Wałów Chrobrego, idąc wzdłuż 

Odry. Widzieliśmy siedzibę Marszałka. Zwiedziliśmy Muzeum Techniki i Motoryzacji. 

Obejrzeliśmy Zamek Książąt Pomorskich. Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do Karlina. 

                                       Opiekunowie SKC 
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„NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ” 

 

18.06.2019r. Zuzanna Kotala z klasy V B , 

Joanna Świętlicka i Borys Ryszewski z klasy VI A 

mieli zaszczyt wziąć udział w uroczystości 

wręczenia  nagród młodym poetom nagrodzonym  

w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Niektórzy 

lubią poezję”. Podsumowanie konkursu odbyło się  

w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku - organizatora 

przedsięwzięcia. Na miejscu okazało się, że uczennice: 

Zuzanna Kotala i Joanna Świętlicka zdobyły 

wyróżnienie I stopnia , a Borys Ryszewski - wyróżnienie  

II stopnia. 



str. 11 

Oprócz nagród uczniowie i opiekun otrzymali pamiątkowe tomiki poezji, w których 

umieszczone są wiersze wszystkich nagrodzonych uczniów. Borys Ryszewski zdobył nagrodę 

w tym konkursie po raz drugi. Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich szkolnych 

poetów do udziału w konkursie w kolejnym roku szkolnym. 

Opiekun - Lidia Kochanowska 

 

 

KONCERTY UMUZYKALNIAJĄCE 

 

Uczniowie naszej szkoły  w roku szkolnym 208/2019 brali udział w cyklu koncertów 

zorganizowanych przez agencję kulturalno-usługową „Artos” pod patronatem 

Filharmonii Koszalińskiej.  

Głównym celem koncertów edukacyjnych było rozwijanie wyobraźni muzycznej, 

zapoznanie z podstawowymi informacjami z zakresu wiedzy o muzyce, instrumentach 

muzycznych oraz twórczości kompozytorów.  

Audycje umuzykalniające przebiegały  w przyjaznej atmosferze, z elementami  grania, 

śpiewania oraz interakcji słuchacze- wykonawcy. 

Tematyka koncertów: 

- Instrumentalne ciekawostki (różne instrumenty) 

- Rockowe lata 90.(instrumenty elektryczne, elektroniczne, wokal) 

- Muzyka bez granic (instrumenty dęte) 

- Dźwięki i wyobraźnia (instrumenty smyczkowe) 

- Okularnicy (muzyka do tekstów Agnieszki Osieckiej). 

Dziękujemy Radzie Rodziców za częściowe wsparcie finansowe zorganizowanych koncertów. 

 

                                                                                                                   M. Tomczyk 

 

 

TAK MIJAŁ NAM ROK SZKOLNY 

 

Nauka przez zabawę? Dlaczego nie? Telefony komórkowe na lekcji? Proszę bardzo!  

W roku szkolnym 2018/2019 lekcje w naszej szkole były uatrakcyjniane, dzięki nowoczesnym 

technikom informacyjno-komunikacyjnym. Było skanowanie kodów QR, wprowadzanie  

i utrwalanie słownictwa za pomocą aplikacji kahoot, odczytywanie kryptogramów, 

odwróconych słów czy poszukiwanie odpowiednich słówek dzięki magicznym mazakom. 

Takich lekcji na pewno nie zabraknie również w nadchodzącym roku szkolnym. 

Aleksandra Ryblewska 
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WYCIECZKA DO WOLGAST I WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 

Czerwiec to czas, kiedy nauka dobiega końca i powoli wszyscy przygotowujemy się 

do zasłużonego odpoczynku po roku długim roku nauki i przyswajania sobie cennej nauki. 

Pod koniec roku szkolnego uczniowie klas. Vd, IVa, Vc i VII c wzięli udział w wycieczce 

do Wolgast i Wolińskiego Parku Narodowego Pierwszy dzień przyniósł nam wiele emocji 

i wrażeń. Po pierwsze przeprawa promowa przez rzekę Świnę, by dostać się na jedną 

z polskich wysp - Uznam, następnie przejazd do Niemiec - do Wolgast, czyli miasta 

partnerskiego Gminy Karlino, gdzie czekał na nas gospodarz - burmistrz tego uroczego 

miasteczka. P powitaniu nas w naszym ojczystym języku - co było niezłą gimnastyką gości 

z Niemiec, udaliśmy się do dwóch niemieckich szkół, gdzie wzięliśmy udział we wspólnej 

lekcji j. angielskiego. Po przepysznym obiedzie z obłędnym widokiem na zatokę, udaliśmy się 

do Truskawkolandi, czyli Truskawkowego Raju, gdzie do woli mogliśmy wybawić i wyszaleć 

się na licznych atrakcjach, wcześniej oczywiście dokonując zakupów w truskawkowym 

markecie. Dzięki licznym degustacjom mogliśmy spróbować wielu produktów. Domowe 

dżemy truskawkowe. Mniam, mniam. Drugi dzień wycieczki upłynął nam na zwiedzaniu 

Wolińskiego Parku Narodowego. Przesympatyczna pani przewodnik, z którą spotkaliśmy się 

w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego, w interesujący i ciekawy sposób 

opowiedziała nam o mieszkańcach parku, o samym parku, o procesach zachodzących w parku. 

Odwiedziliśmy zagrodę pokazową Żubrów. Podziwialiśmy również niesamowity kolor 

jeziorka turkusowego. Zanim udaliśmy się na zwiedzanie Międzyzdrojów, odwiedziliśmy 

Bałtycki Park Miniatur, gdzie wzięliśmy udział w lekcji pn. „45 minut wokół Bałtyku”.  
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Tutaj na własne oczy zobaczyliśmy jak wiele w tej części Europy znajduje się fantastycznych 

budowli - czyli zamków, pałaców i latarni morskich. Na koniec wycieczki „wisienka na torcie”, 

czyli spacer Aleją gwiazd, wizyta na molo, spacer piaszczystą plażą, podziwianie klifowego 

wzgórza. Po dokonaniu ostatnich zakupów, czyli pamiątek i innych upominków dla naszych 

rodziców, przyszedł czas na pożegnanie Międzyzdrojów i powrót do Karlina. Długo 

nie zapomnimy tej wycieczki, zorganizowanej przez rodziców naszej koleżanki. Dziękujemy 

za tak bogaty program i niezapomniane wrażenia i przeżycia. Mamy nadzieję, że w kolejnym 

roku szkolnym znów gdzieś pojedziemy i ponownie będziemy mogli podzielić się z wami 

naszymi wrażeniami. Aha, zapomnielibyśmy - dziękujemy naszym Paniom, za to, że z nami 

wytrzymały te dwa dni. 

 Uczestnicy wyjazdu 
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

 

19 czerwca 2019 roku w hali Homanit Arena odbyło się uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2018/2019 Szkoły Podstawowej w Karlinie. Był to szczególny dzień dla uczniów 

klas ósmych, którzy stali się absolwentami szkoły. Krótkim wystąpieniem podziękowali 

wszystkim pracownikom szkoły za te wszystkie wspólne lata. To pożegnanie dopełnił występ 

uczniów klas pierwszych. Wszyscy absolwenci otrzymali od swoich młodszych kolegów  

i koleżanek czerwone róże z pięknymi dedykacjami na przyszłość.  

Uroczystość celebrowali razem ze społecznością szkolną - burmistrz Waldemar Miśko oraz 

senator Grażyna Anna Sztark. Najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymali nagrody dyrektora, 

a także nagrodę burmistrza. Podczas tej uroczystości nie zabrakło wielu wzruszeń, był to czas 

na wspomnienie szkolnych sukcesów i drobnych potknięć. Wszystkim uczniom gratulujemy  

i życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. 
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