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WRZESIEŃ 2018 

 

JESTEM BEZPIECZNY W DRODZE DO SZKOŁY 

 

Dnia 10.09.2018 gościliśmy w naszej szkole  pana Jacka Mironia. Pracownik Straży 

Miejskiej w Karlinie zapoznał uczniów klas I-III z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez 

jezdnię. Prezentacja multimedialna zaprezentowana  uczniom dotyczyła zachowań w ruchu 

ulicznym. Wszyscy  uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe sponsorowane przez PZU. 

 

  

 

 

79. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ 

 

17 września 2018 roku reprezentanci Szkoły Podstawowej w Karlinie upamiętnili 79. 

rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Uczniowie klasy 7 b i 8 c przemaszerowali pod Obelisk, aby 

oddać hołd poległym żołnierzom. Reprezentacje tych klas zapaliły symboliczne znicze i chwilą 

ciszą uczcili ofiary II wojny światowej. 

        
Iwona  Walasek, Marzena Matuszewska, 

Agnieszka Suchecka 

 

 

HISTORIA POLSKI W KOMIKSIE 

 

Uczniowie klasy Va  w dniu 18. 09. 2018r. uczestniczyli w niecodziennej wystawie - 

Historia Polski według komiksu. Wystawa z cyklu „Cztery pory roku z satyrą i komiksem” 
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autorstwa Wojciecha Łowickiego. Układ ekspozycji  w sposób chronologiczny  ukazał historię 

Polski.  Zawarte  opowieści o królach, o wojnach, o klęsce powstań, walkach o wolność , ale 

też o naszej kulturze, nauce, sztuce i słynnych miejscach, z których możemy być dumni, 

miastach, które odegrały ważne role w historii naszej ojczyzny. Wystawa połączona została   

z lekcją muzealną. Zadaniem uczniów było dokończenie historii Karlina, której fragmenty były 

umieszczone na specjalnych planszach w formie komiksu. Dzięki nauce historii poprzez 

zabawę, uczestnicy w dużym stopniu zapoznali z początkowym okresem powstawania Karlina 

za panowania Biskupów Kamieńskich. 

Iwona Walasek 

 

 

ZATAŃCZ Z KLASĄ I BĄDŹ FIT 

 

20 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  pokazie tanecznym  

w wykonaniu przedstawicieli z Centrum Tańca Szczepan z Koszalina. Spotkanie miało na celu 

zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach, na których poznają nie tylko elementy tańca 

współczesnego ale też nauczą się dobrych manier. Występy cieszyły się dużym 

zainteresowaniem oglądających. Ten energetyczny i dynamiczny pokaz bardzo się nam 

podobał. Jesteśmy pod wrażeniem umiejętności tanecznych tancerek. Może znajdą się w naszej 

szkole chętni do udziału w zajęciach. 

Mariola Wardak 
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SPRZĄTANIE ŚWIATA 

 

21 września 2018r. uczniowie klas I-VIII wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji 

„Sprzątanie Świata”. Tegoroczna edycja ,,Sprzątania  Świata” odbywała się pod hasłem - 

,,Akcja-Segregacja.2x więcej, 2x lepiej”. Uczestnictwo w akcji miało na celu zwrócenie 

uwagi dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na fakt codziennej dbałości o stan środowiska,  

w którym żyjemy,   zachęcanie do propagowania zachowań życzliwych względem otaczającej 

nas przyrody, wspieranie lokalnej inicjatywy służącej ochronie środowiska oraz kształtowanie 

u uczniów zaradności, wytrwałości, odpowiedzialności za miejsce i region oraz wzrostu  

świadomości wszystkich o ważności segregowania odpadów. 

 Posegregowane  odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem,                     

który można ponownie wykorzystać. 

Każda klasa miała wyznaczony do uporządkowania rejon na terenie miasta Karlina. Po 

zakończonej  akcji uczniowie, nauczyciele w dobrych nastrojach wrócili do szkoły na kolejne 

lekcje. 

Organizatorzy 

 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

Dnia 27.09.2018r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone 

kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne 

plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. 

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU: 

Przewodniczący: Alicja Gwóźdź kl. VIIa 

Zastępca przewodniczącego: Blanka Stępień kl. Vb 

Członkowie: Małgorzata Skrzypczak kl. VIb, Maciej Wójtowicz kl. IVb,  

                     Paulina Zając kl. VIIIb 

Iwona Walasek 
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ARTYŚCI CYRKOWI W SP KARLINO 

 

27 września odwiedzili nas artyści cyrkowi. Oto kilka zdjęć z tego występu. Para 

cyrkowców zadziwiła  swoimi sztuczkami, które wywołały w dzieciach wiele radości. 

 
Lidia Piłkowska 

  

 

 

 

„SZLAKIEM POLSKIEGO MORZA” 

Karlino - Kołobrzeg - Karlino - 28.09.2018 r. 

 

W piątek 28 września 2018r. grupa 100 uczniów wraz z opiekunami wyruszyła 

pociągiem z Karlina do Kołobrzegu. Rajd "Szlakiem Polskiego Morza" zorganizowany został 

przez UKS „TRAMP” z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Główną atrakcją rajdu była wizyta w Muzeum Oręża Polskiego. 

Następnie ulicami Kołobrzegu przeszliśmy do portu i na promenadę, gdzie mieliśmy czas 

wolny na  mały posiłek. Lody i inne smakołyki cieszyły się powodzeniem wśród uczestników 

rajdu.  

W dobrych nastrojach wróciliśmy do Karlina tuż po godz. 17 

 
Bożena Miśko 

 

 


