WRZESIEŃ 2019
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020
Rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo
długo, przypominając o tym, iż wakacje pozostają już tylko miłym wspomnieniem, a początek
września to powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków.
Szkoła Podstawowa w Karlinie uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2 września
2019r. w hali Homanit Arena. Pani Dyrektor Beata Pawlik serdecznie powitała wszystkich
zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości, życząc wielu
sukcesów.
Pierwszy września to również tragiczna data, która zapisała się na kartach historii
naszego kraju. Symboliczną minutą ciszy uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Dyrekcja szkoły oraz całe grono pedagogiczne życzy naszym uczniom, by czas spędzony
w szkole był dla nich pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych
wiadomości i umiejętności, poznawaniem świata, odkrywania nowych pasji i pielęgnowania
tych już odkrytych.
M. Tomczyk
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KARLINO BEZ SMOGU – ZADBAJMY RAZEM O CZYSTE POWIETRZE
16 września 2019 r. rozpoczyna się doroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu.
Przez cały tydzień w Europie władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty
będą zachęcać mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska
przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia.
Nasi uczniowie przyłączyli się do kampanii ETZT promując i manifestując ulicami
Karlina bardziej zrównoważone, ekologiczne formy mobilności, m.in. transport publiczny,
jazda na rowerze oraz chodzenie pieszo. Nagradzano brawami rowerzystów i pieszych,
a zmotoryzowanym wręczano znaczek ETZT.
W tym roku tematem przewodnim jest „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”.
Organizowanym wydarzeniom towarzyszy hasło „Chodź z nami!”, które zachęca do
aktywności i przełamania codziennej rutyny siedzącego trybu życia, przyczyniając się do
kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań mieszkańców.
W ramach akcji promującej bezpieczeństwo podczas Tygodnia Zrównoważonego
Transportu przed Urzędem Miasta i Gminy powitał uczniów Burmistrz Karlina p. Waldemar
Miśko, który promował zrównoważone formy mobilności w celu pokazania korzyści dla
zdrowia i środowiska.
Uczestnicy happeningu otrzymali w nagrodę za inicjatywę plany lekcji oraz słodycze.
Mamy nadzieję, że każde działanie prowadzone w ramach Tygodnia Mobilności wśród
uczniów i mieszkańców przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i edukacji uczestników
ruchu
Danuta Bulik
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SAŁATKOWY ZAWRÓT GŁOWY!
Zajęcia z wychowawcą mogą być zupełnie zdrowe. 19 września 2019 roku uczniowie
klasy 6 c postanowili zacząć od śniadania. Otóż, przybyli do klasy z pełnymi torbami
przepysznych owoców, jogurtami naturalnymi, bitymi śmietanami, czekoladami.
Podzieleni na trzy sprawne zespoły przygotowali naprawdę przepyszne sałatki. Z ich
twarzyczek nie schodziły uśmiech. Fantastyczna zabawa, a przy tym przyjemność spożywania
wspólnie przygotowanych sałatek.
Zajęcia te wywołały u nich wiele radości.

Agnieszka Suchecka
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ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W BIEDRONCE
Zajęcia z wychowawcą mogą być zupełnie zdrowe. 19 września 2019 roku w dniach
20-21 września 2019 roku trwała zbiórka żywności w Biedronce. W tych dniach czerwone
koszulki były znakiem rozpoznawczym. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas we współpracy
z Parafialnym Caritasem gromadzili żywność dla osób, którzy takiej pomocy potrzebują.
Wspaniali darczyńcy zapełniali kosze. Wspaniale, że ludzi dobrych serc nie brakuje w Karlinie.
Wszystkim zaangażowanym uczniom i ofiarodawcom z całego serca dziękujemy.
Agnieszka Suchecka
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SPRZĄTANIE ŚWIATA
Dzień Ziemi, to bardzo ważna data dla każdego człowieka. W dzisiejszych czasach
bardzo ważne jest, aby dbać o środowisko, w którym żyjemy. Dlatego też, tak jak inni
uczniowie z Naszej szkoły wybraliśmy się posprzątać nasz mały świat. Trasa naszego
sprzątania, to droga od Wioski SOS do działek. Worki, rękawice, chłopcy i dziewczynki, zabrali
się do sprzątania. Najwięcej śmieci zgarnęli w Skate Park’u. Po tych łowach grzecznie 6 c
wróciła do szkoły.
Agnieszka Suchecka
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia 24.09.2019r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 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. VIIIa
Zastępca przewodniczącego: Borys Ryszewski kl. VII a
Sekretarz: Emilia Gigoło kl. Va
Członkowie: Natalia Grzenkowicz kl.IIa, Oskar Wapniarski-Kóna kl.III b.
Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za wysoką frekwencję
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
Opiekun SU - Iwona Walasek

CZAS PAMIĘCI
27 września o godz.11.00 na szkolnym boisku uczniowie Szkoły Podstawowej
w Karlinie uczcili wydarzenia z 1939r. Układając ,,żywy’’ obraz Polski Walczącej oddając
symbolicznie cześć naszym przodkom walczącym o wolność.
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Po odśpiewaniu hymnu państwowego Polski, wszyscy mieli okazję zapoznać się
z okolicznościowym listem od Ministra Edukacji Narodowej przeczytanym przez p. dyrektor
Beatę Pawlik. 27 września to Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Data święta została
wybrana nieprzypadkowo, w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna
organizacja niepodległościowa - Służba Zwycięstwu Polski.
Iwona Walasek

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
O tym, jak ważna jest znajomość języków obcych wiedzą chyba wszyscy. Nasi
najmłodsi uczniowie również mają świadomość tego, że jest to wymóg dzisiejszych czasów.
Na dowód tego w dniach 23-27 września 2019r. w ramach projektu związanego z obchodami
Dnia Języków Obcych uczniowie z klas I-III zachęcali do nauki języka angielskiego,
rosyjskiego, włoskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, a nawet do japońskiego
i chińskiego. Wystąpienia na forum klasowym poszczególnych grup nagradzane były gromkimi
brawami. Uczniowie wykazali się umiejętnością pracy w grupie oraz niesamowitą
kreatywnością, były bowiem pokazy tańca, quizy i ciekawostki dotyczące danego języka,
a także słodkie wypieki, popularne w danym kraju.
Aleksandra Ryblewska
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