PAŹDZIERNIK 2019

SPEKTAKL TEATRALNY NA PODSTAWIE BAJEK IGNACEGO KRASICKIEGO
2 października w CKiSE w Białogardzie uczniowie klas 5 obejrzeli ciekawą
inscenizację bajek Ignacego Krasickiego - wytrawnego obserwatora ludzi, mistrza bajki
epigramatycznej. Teatr Współczesny w Krakowie po raz kolejny zaciekawił widzów niezwykłą
interpretacją znanych tekstów literackich, prezentując je w interesującej formie.
M. Tomczyk, M. Matuszewska

CZWARTEK LEKKATLETYCZNY
Dniach 26 września oraz 3 października 2019r. na stadionie w Białogardzie odbyły się
zawody dla uczniów szkół podstawowych w ramach jesiennej rundy „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 wiosną 2020r. Przygotowanie
zawodników odbywało się w ramach pozalekcyjnych zajęć UKS.
Opiekunem drużyny była: Bożena Miśko.
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POKAZ TALENTÓW I MODY – ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
3 października 2019 roku uczennice klasy VI c zaprosiły swoich kolegów z klasy na
pokaz talentów i mody. Każda dziewczynka w sposób szczególny opowiadała o swoich
zainteresowaniach i prezentowała swoje zdolności na forum klasy. Od dziś wiemy, że nasze
uczennice są bardzo wysportowane. Ich umiejętności gimnastyczne zaskoczyły wszystkich
oglądających. Szpagaty, mostki, gwiazdy cieszyły się aplauzem kolegów.
Następnie zaprezentowały krótki pokaz mody. Przeszły jak profesjonalne modelki po
wybiegu. Dołączył do nich jeden odważny model, którego przed wejściem stylizowały
koleżanki. Pełen profesjonalizm.
Na koniec dziewczynki zatańczyły dwa fenomenalne tańce. Chłopcy zaprezentowali się
w krótkim układzie tanecznym.
Kolejnym etapem naszych wariacji na zajęciach z wychowawcą będzie „bitwa” TikTok
kontra taniec z Fortnite.
Agnieszka Suchecka
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KOŁO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Od września 2019 roku prowadzone jest w naszej szkole koło z języka rosyjskiego.
Po pierwszym miesiącu potrafimy policzyć do 10, udzielić podstawowych informacji o sobie,
przedstawić kolegę, koleżankę i uzyskać o nich podstawowe informacje. Największym
wyzwaniem okazał się jednak alfabet, gdyż niektóre litery, choć przypominają litery alfabetu
polskiego (łacińskiego), nie zawsze oznaczają tę samą literę. Staramy się więc utrwalać
poznane literki na różne sposoby. Podstawowym celem jednak jest przyjemność z nauki, która
niewątpliwie ma ogromny wpływ na jej efekty.
Aleksandra Ryblewska
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CIEKWAWA LEKCJA MUZYKI W 7A
Dzisiejsza lekcja muzyki w klasie 7a była niesamowita. Uczniowie na wzór muzyków
z The Vegetable Orchestra przygotowali swoje nietypowe instrumenty: piszczałki porowe,
dumny bębenek, flet cukinny i batatową piszczałkę. Zaprezentowali również skomponowany
przez siebie utwór pt. "Warzywny song".
Marta Tomczyk

GRAMATYKA NA WESOŁO
Uczniowie klasy VB 8 października 2019r. utrwalali zagadnienia gramatyczne z języka
angielskiego grając w gry planszowe, karciane, układając zdania za pomocą domino oraz
rozwiązując zadania online.
Aleksandra Ryblewska
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MISTRZOSTWA POWIATOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PIŁCE NOŻNEJ
W dniu 10 października 2019r. na stadionie miejskim w Karlinie rozegrane zostały
Mistrzostwa Powiatowe Szkół Podstawowych w piłce nożnej chłopców i dziewcząt.
W zawodach wzięło udział 16 drużyn z całego powiatu w tym 10 zespołów chłopców i 6
dziewcząt. Zawody odbyły się systemem grupowym.
Nasza drużyna chłopców dotarła do finału zajmując pierwsze miejsce. Dryżyna
dziewcząt po zaciętym meczu w rzutach karnych przegrała z drużyną SP4 Białogard zajmując
ostatecznie drugie miejsce.
W zawodach Regionalnych, które odbędą się wiosną 2020r. Powiat Białogardzki
reprezentowała będzie nasza drużyna chłopców.
Opiekunami grup były:
Dziewczęta: Monika Reimann
Chłopcy: Bożena Miśko

W POSZUKIWANIU JESIENI
10 października 2019 r. uczniowie klasy 6 c na zajęciach z wychowawcą wybrali się na
poszukiwanie jesieni. W tym celu wyszliśmy do parku. Zbieraliśmy kasztany, liście, niektórzy
z nas zbierali grzyby. Do zatrzymania tej chwili, zaprosiliśmy Mamę - p. Dorotę Jodko
z aparatem. Dzięki temu mamy naprawdę świetne zdjęcia.
Agnieszka Suchecka
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą - nauczać” takie motto Marka
Twaina przyświecało tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej, które miały miejsce
dnia 11 października 2019r. w naszej szkole. Dzień ten już od samego rana zaczął się
nietypowo. Chętni uczniowie klas VII-VIII wcielili się w rolę nauczycieli i prowadzili lekcje
w klasach I-III, wzbudzając tym radość swoich młodszych koleżanek i kolegów. Uczniowie
klas IV-VI mieli okazję prowadzić wybraną lekcje w swojej klasie. Samorząd Uczniowski
zaprezentował

krótką scenkę artystyczną, w której dowcipem, wierszem

podziękował

nauczycielom za serce i troskę włożone w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.
Uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz wręczyli słodkie upominki.
Uczniowska radość, entuzjazm i kreatywność zostały połączone w jedno ważne wydarzenie
pod hasłem: ,,Uczeń w roli nauczyciela”.
Opiekun SU - Iwona Walasek

ODWRÓCONA LEKCJA HISTORII
11 października 2019 roku w rolę nauczycieli historii wcielili się uczniowie klasy 6 b Antoni Pindyk i Kacper Orlik. Przygotowali lekcję powtórzeniową z rozdziału I. Zajęcia
poprowadzone zostały perfekcyjnie, bardzo dobrze dopracowane pytania do quizu, krzyżówka
i zaangażowanie kolegów z klasy. Z odwiedzinami wpadli do nas uczniowie z SU, złożyli
życzenia nauczycielowi, poczęstowali pyszną babeczką.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Agnieszka Suchecka
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WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA
Od kilku dni uczniowie klasy 6 c pracowali nad projektem Woda źródłem życia. Praca
została wykonana z plastikowych zakrętek. Było trochę pracy, ale efekt jest naprawdę
powalający. W naszej Szkole są naprawdę utalentowane dzieci i bardzo pracowite.
Agnieszka Suchecka

INTEGRACYJNY DZIEŃ NAUCZYCIELA W KLASIE III B
11 października 2019 roku w klasie 3 b przeprowadził zajęcia integrujące zespół
klasowy. Był do pokonania „basen pełen rekinów”, uczniowie uzupełniali „kuferki”
pozytywnych cech dla każdego kolegi i koleżanki oraz wykazać się kreatywnością we
wspólnym budowaniu wieży z kartek papieru.. Był to kreatywnie spędzony Dzień Nauczyciela
w klasie. Rodzice przygotowali dla wszystkich słodki poczęstunek. W miłej atmosferze
spędziliśmy ten dzień.
Ewa Dąbrowska
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DZIEŃ PAPIESKI
13 października 2019 roku Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas sprzedawali
przepyszne kremówki. Swoje zadanie rozpoczęli od 8:00, a zakończyli o 12:00. Sprzedali 800
pysznych ciasteczek. Wszystkim kupującym i sprzedającym dziękujemy.
Opiekunowie SKC

WYNIKI Z KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Szkolny etap Konkursu Matematycznego odbył się 15.10.2019r. Wzięli w nim udział
uczniowie z klas VII i VIII.
Do etapu rejonowego zakwalifikowały się:


Maria Szkudlarek - VIII C



Kamila Przytuła - VII B

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
H. Sołtys
W. Walczykowski

PROJEKTUJEMY LAURKI DLA NAUCZYCIELI NA
ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH
15 października 2019 roku w klasie 3 b na zajęciach
komputerowych projektowaliśmy laurki dla nauczycieli.
Ewa Dąbrowska
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MARATON JĘZYKOWY
17.10.2019r. W naszej szkole odbył się maraton języka angielskiego, którego głównym
tematem było podróżowanie. Uczniowie pracowali w grupach poznając słownictwo związane
z głównym tematem. Poznali i używali aplikacji internetowej do utrwalania zdobytej wiedzy.
Rozwiązywali zadania ze strukturami gramatycznymi potrzebnymi do podróżowania za
pomocą odkodowywania kodów QR. Stworzyli plakaty o swoich planach podróżniczych
i przedstawili je na forum, oczywiście w języku angielskim. Dziękujemy uczestnikom
i organizatorom.
Oliwia Patyk-Sadowska
Aleksandra Ryblewska
Norbert Potomski
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UCZYMY SIĘ OSZCZĘDZAĆET DOMOWY, DO CZEGO POTRZEBNE SĄ
PIENIĄDZE, CO MOŻEMY OSZCZĘDZAĆ?
17 października 2019 roku klasa 3 b pracowała metodą projektu , którego celem było
wzbudzenie zainteresowania uczniów tematem oszczędzania. Wiemy, że to dorośli są
odpowiedzialni za troskę o codzienny byt, a nie dzieci. Jednak i one powinny być wprowadzone
w świat wydatków, by rozumieć, że pieniądze, które rodzice zarabiają, są potrzebne na wiele
rzeczy niezbędnych do funkcjonowania każdej rodziny, że wydatki trzeba planować.
Uczniowie, najpierw korzystając z gazetek reklamowych, planowali wydatki mając określoną
sumę pieniędzy. Przez tydzień miały oszczędzać swoje kieszonkowe, a dziś wybraliśmy się do
BIEDRONKI, by każdy mógł dokonać przemyślanych zakupów. Czy każdy „zmieścił” się
w swoim zaoszczędzonym budżecie? Tak, radość z wydawania była ogromna. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni.
Ewa Dąbrowska

NA WYSTAWIE „KAJKO I KOKOSZ UCZĄ ARCHEOLOGII”
17 i 18 października uczniowie klas IVa i Va wybrali się na wystawę "Kajko i Kokosz
uczą archeologii" do Muzeum Ziemi Karlińskiej, która wspaniale łączy archeologię
z komiksem. W czasie tej żywej lekcji języka polskiego i historii w jednym uczniowie wzięli
udział w grze opartej na komiksach Janusza Christy, pracując w zespołach i odpowiadając na
pytania. Po omówieniu obowiązkowej lektury szkolnej "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" mogli
wzbogacić swoją wiedzę na temat autora oraz pozostałych części tej kultowej serii.
Marta Tomczyk
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z ARKADYM PAWŁEM FIEDLEREM
22.10.2019r. uczniowie klas Va i VId odwiedzili naszą bibliotekę, w której odbyło się
spotkanie autorskie z Arkadym Pawłem Fiedlerem, wnukiem pisarza i podróżnika Arkadego
Fiedlera, autora "Dywizjonu 303". Zaproszony gość odpowiedział o swojej ponad
trzymiesięcznej podróży "maluchem" przez Afrykę, w której zużył ok. 950 litrów paliwa,
pokonując 16200 km, odwiedzając 11 krajów, m.in. Sudan, Etiopię, Ugandę, Tanzanię czy
Kenię. Poznał niezwykłą afrykańską florę i faunę. Spotkał słonie, hipopotamy czy goryle.
Wyprawę rozpoczął w Egipcie, a zakończył na Przylądku Dobrej Nadziei.
Spotkanie było bardzo niezwykłym doświadczeniem i niesamowitą lekcją geografii.
Marta Tomczyk
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PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT
Dnia 23 października klasa II B z wych. Lidią Piłkowską przekazała Straży Miejskiej
karmę dla kotów celem dokarmiania bezdomnych zwierząt. Jest to kontynuacja naszych
działań. Pierwszy raz byliśmy z karmą zimą, w lutym, z okazji Dnia Kota. Październik Miesiąc
Dobroci Dla Zwierząt był też do tego dobrą okazją. P. Mironowi dziękujemy za miłe spotkanie
i mamy nadzieję na dalsze tam wizyty połączone z pomocą dla zwierząt.
Lidia Piłkowska

KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY „MUZYCZNE KRAJOBRAZY”
W środę 23 października 2019r. nasi uczniowie wzięli udział w koncercie
umuzykalniającym pt. „Muzyczne krajobrazy”. Poznali historię Sindbada Żeglarza przy
akompaniamencie keyboardu, akordeonu i fletu poprzecznego. Dzięki dobrej współpracy
artystów z widownią mogli się również wcielić w poszczególne postaci.
M. Tomczyk
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„DEKORACJE Z DYNI”
24.10.chętni uczniowie klasy VI B uczestniczyli w warsztatach plastycznych
zorganizowanych przez p. L .Kochanowską i p. Magdalenę Michalak.
Tematem warsztatów były dekoracje z królowej jesieni - dyni, a celem rozwój
kreatywności oraz sprawności manualnej uczestników.
Z zaproponowanych do wykonania dekoracji przeważały lampiony. Zabawa poprzez
sztukę to doskonały sposób nie tylko na kreatywne spędzanie czasu , ale także
na integrację grupy.
Lidia Kochanowska

SZKOŁA PAMIĘTA
25 października 2019 r. uczniowie z klasy IIIA w roku ważnych wydarzeń - 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięła udział
w akcji MEN „Szkoła pamięta”, której celem było zorganizowanie działań upamiętniających
ważne postaci oraz wydarzenia.

W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie odwiedzili

lokalne miejsca pamięci, groby opuszczone i bezimienne, groby zmarłych nauczycieli oraz
zapalili znicze i postawili kwiaty. W szczególny sposób uczniowie uczcili pamięć, która jest
wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
Danuta Bulik
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UDZIAŁ KLASY 3B W AKCJI „PAMIĘTAMY”
25 października 2019 roku w piątek porządkowaliśmy groby na naszym cmentarzu.
Uporządkowaliśmy grób harcerza, milicjantów. Zapaliliśmy znicze na grobach zmarłych
nauczycieli i dyrektorów naszej szkoły.
Ewa Dąbrowska
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SZKOŁA OD KUCHNI
29 października 2019 roku uczniowie klasy 3 b poznawali tajniki przygotowania posiłku
dla uczniów naszej szkoły. Kuchnia bardzo nowoczesna, świetnie wyposażona, obiady smaczne
a surówki zdrowe - stwierdziły dzieci. Uczniowie zwiedzili wszystkie pomieszczenia, pani Asia
pokazała nam co w danym miejscu jest przygotowywane. To była ciekawa lekcja. Wielu
uczniów zainteresowanych jest w przyszłości pracą kucharza czy kelnera. Dziękujemy
wszystkim paniom pracującym w kuchni za możliwość zobaczenia „szkoły od kuchni”.
Ewa Dąbrowska

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
W dniach 29-30 października, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach
profilaktycznych. Szkolenie, które prowadziła Agnieszka Królikowska z krakowskiego
Centrum Rozwoju Edukacji, dotyczyło aktualnej problematyki, a mianowicie zagrożeń
płynących z nadmiernego korzystania z nowoczesnych technologii - smartfonów, Internetu,
komputerów. Podczas spotkań, w których udział wzięło czternaście klas - czyli ponad 290
uczniów - poruszano też temat agresji rówieśniczej i sposobom jej zapobiegania. Swoje
warsztaty mieli też rodzice uczniów naszej szkoły.
Adam Nowaczyk
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LEKCJA HISTORII
30 października 2019r. klasy IIIa i IIIc były na wycieczce w Muzeum w Koszalinie.
Celem było rozbudzenie zainteresowań uczniów przeszłością, zabytkami oraz muzeum jako
instytucją chroniącą i przybliżającą przeszłość. Uczniowie zwiedzili Dział Etnografii - zabytki
kultury jamneńskiej i pomorskiej, która ukazuje dzieje osadnictwa, zabytki kultury materialnej
i duchowej społeczeństw zamieszkujących Pomorze od epoki kamienia po średniowiecze.
Mamy nadzieję, że ta wycieczka będzie zachętą do poznania dziejów naszego regionu.
B. Hałasa i D. Bulik

SZLACHETNY ODRUCH SERCA
Z okazji Światowego Dnia Zwierząt uczniowie z klasy III a przekazali pracownikom
Straży Miejskiej karmę dla zwierząt. Październik jest miesiącem dobroci, a los bezdomnych
zwierząt oraz trudne warunki bytowe w schroniskach stały się powodem szczególnej troski.
To idealny czas na zastanowienie się nad swoim stosunkiem do zwierząt i czynne
zaangażowanie się we wspieranie działań na ich rzecz.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO NIESIENIA POMOCY BEZDOMNYM
PIESKOM I KOTKOM
Danuta Bulik
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WARSZTATY DYNIOWE W 5A
Halina, Grażyna, Bożenka czy Zdzisia to tylko
niektóre z mini dyń, które powstały dzięki twórczej pracy
uczniów z 5a. Ich dzisiejsza godzina z wychowawcą
odbyła

się

w

formie

warsztatów.

Pomysłowość

i twórczość dzieciaków nie znała granic. Aby bardziej
umilić sobie ten czas, przygotowali w domu wraz
z rodzicami pyszne słodkości.
Marta Tomczyk
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DYNIOWE SZALEŃSTWO
W ramach zajęć dodatkowych uczniowie klas 6 c i 5 c wykonywali dyniowe lampiony.
Zabawa, ta zawsze daje im wiele radości. Ukończone lampiony zabrali do domów.
Opiekun: Agnieszka Suchecka

ZAPACH JESIENI
31 października 2019 roku zamknęliśmy tematykę żywienia przygotowując zdrowe
śniadanie. Zajęcia poprzedzone zostały omówieniem tematów „Jesień zamknięta w słoikach”,
„Piramida żywieniowa”, „Książka kucharska”, „Zdrowe nawyki żywieniowe”. Przez tydzień
uczniowie wykonywali wiele prac związanych z tą tematyką. Przygotowane kanapki były
bardzo smaczne i zdrowe. Wyciągnęliśmy wnioski, że musimy ograniczyć spożywanie
słodyczy, słodkich napojów.
Ewa Dąbrowska

PRASÓWKI
Uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przygotowali
prasówki. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w profesjonalny
sposób każdy uczeń ma możliwość przygotowania wiadomości
o Polsce i Świecie. To zadanie wymaga od nich dużego wkładu
pracy, dlatego też doceniamy ich zaangażowanie i przygotowanie.
Gratulujemy.
Opiekun: Agnieszka Suchecka
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GRY PLANSZOWE
Uczniowie klasy 6 c na zajęciach z wychowawcą w ramach integracji, przynieśli do
szkoły gry planszowe. Przy stolikach w świetnych nastrojach grali w szachy, ziemniaka,
monopol, chińczyka.
Opiekun: Agnieszka Suchecka

POMYSŁ NA LEKTURĘ
Od tygodnia 6c i 7b rozpoczynają pracę z lekturami. Uczniowie z 6c dziś w pudełka
wykładali wyobrażenia na temat miejsc i bohaterów poznanych w lekturze pt. „Felix, Net i Nika
oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika. W pudełkach mamy już szkołę, kawiarnię
i strych, a także duchy.
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Uczniowie klasy 7 b podsumowali pracę z lekturą „Opowieść wigilijna” Ch. Dickensa.
Wykonali swoje prace w pudełkach i na bazie tych wytworów omawiali przemianę głównego
bohatera, a także wyrażali opinie na temat człowieka, który potrafi odmienić swoje
dotychczasowe życie. Dojrzała i bardzo owocna praca uczniów na kole z języka polskiego.
W dniu dzisiejszym do uczniów klasy 7b przybył z wizytą główny bohater „Opowieści
Wigilijnej” K. Dickensa wraz z duchami. Inscenizację, stroje, scenariusz przygotowali Natalka,
Kamila, Olaf, Roksana, Marta, Justyna, Kasia, Julka, Jakub i Filip. Dzięki tym fantastycznym
młodym aktorom przenieśliśmy się do XIX - wiecznej Anglii. Wspaniała gra aktorska,
przepiękna sceneria pozwoliła nam po raz kolejny zbliżyć się do bohatera, powieści
i niezwykłej przemiany zimnego człowieka. Serdecznie dziękujemy za występ i mamy
nadzieję, ze jeszcze ich zobaczymy w innych odsłonach.
Opiekun: Agnieszka Suchecka
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