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LISTOPAD 2018 

 

X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 

 

 



str. 2 

SPOTKANIE Z BIBLIOTEKĄ KLASY I B 

 

5 listopada nasza klasa odwiedziła bibliotekę. Wspólnie z panią  bibliotekarką 

przeczytaliśmy książkę Marianne Dubuc pt „Przed moim domem”.  Potem  zrobiliśmy  

kolorowe ilustracje, zapoznaliśmy się ze zbiorami dla najmłodszych , zasadami zachowania się 

w bibliotece i wypożyczalni  oraz sposobem zapisania się do grona czytelników. Spotkanie 

przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze.  Mamy nadzieję na kolejne spotkanie w maju kiedy to 

zapiszemy się do biblioteki. 

Lidia Piłkowska 

 

  
 

 

 

KONKURS „Z PRZXYRODĄ PRZEZ 100 LECIE” 

 

W ramach obchodów 100 - lecia Niepodległości Polski  został przeprowadzony szkolny 

- rodzinny konkurs ,,Z przyrodą przez 100 lecie”. Celem konkursu było ukazanie, jak  

zmieniała się przyroda w ciągu 100 lat Niepodległej  i jaki  wpływ  na te zmiany mieliśmy My- 

Polacy. 

W dniu 05.11.2018r. wyłoniono  laureatów:    

I miejsce zajął  Borys Ryszewski  z Rodzicami  - klasa 6A 

II miejsce zajęły Weronika Ciach klasa 7C  oraz Oksana Więcek klasa 5D 

III miejsce zajęli Szymon Pioś klasa 4B; Lena Orłowska klasa 4C; Wiktoria Dzinkowska 

klasa 5B 

Prace konkursowe posłużyły do wykonania  wystawy na korytarzu szkolnym, która 

cieszyła się  dużym  zainteresowaniem  uczniów naszej szkoły i osób odwiedzających ją. 
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       Uroczystego podsumowania konkursu dokonały Dyrektor p. Beata Pawlik i Wice Dyrektor 

p. Elżbieta Korzeniowska wręczając laureatom i wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia 

nagrody i dyplomy. Szczególne wrażenie na dzieciach zrobiły nagrody, którymi były flagi 

Polski z życzeniami otrzymanymi od Prezydenta p. Andrzeja Dudy. Dziękujemy Dyrektor  

p. Beacie Pawlik  za te szczególne nagrody  w 100 lecie Niepodległości Polski, ponieważ dzięki 

staraniom p. Dyrektor  mogły się znaleźć  się w rękach dzieci.    

Małgorzata Burzyńska, 

Aniela Bagińska 

 

  

 

 

„MY POLACY – NIEPODLEGLI, PRZEDSIĘBIORCZY” 

 

Nasza Szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym pod hasłem „My Polacy - 

niepodlegli, przedsiębiorczy” prowadzonym przez NBP w Warszawie. W ramach projektu 

uczniowie  kl. 6a, 8b, 8c będą  uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w zakresie ekonomii, 

bankowości i przedsiębiorczości promujące polskie osiągnięcia po odzyskaniu niepodległości. 

Innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Polski, przejawy 

przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, o których musimy pamiętać, mogą stać 

się źródłem inspirującej wiedzy dla młodego pokolenia. 

Iwona Walasek 
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Z POSTACIĄ LITERACKĄ PRZEZ STULECIE … 

 

06.11.2018r. uczniowie klas: V A, V B, VI A i VII C brali udział w nietypowych 

lekcjach języka polskiego. W tym dniu wszyscy chętni uczniowie wymienionych klas mogli 

przybyć na zajęcia przebrani za wybraną postać literacką lub autora dowolnej książki. 

Zadaniem uczniów było zaprezentowanie wybranej postaci, jednocześnie nie ujawniając kogo 

prezentują. To uczniowie poszczególnych klas mieli odgadnąć, w jaką postać wcielili się ich 

koledzy i koleżanki. 

 Na zajęciach gościliśmy bohaterów różnych książek, np. „Ani z Zielonego Wzgórza”, 

„Harry Pottera”, „Akademii pana Kleksa”, „Dziewczynki z zapałkami”, „Psa, który jeździł 

koleją”, „Opowieści z Narnii”, „Pippi Pończoszanki”, „Kota w butach”, „Hobbita , czyli tam  

i z powrotem”. Nie zabrakło też pisarzy. Przybyła na lekcje: I. Jurgielewiczowa i J.K Rowling. 

 Dziękuję wszystkim uczniom, którzy stali się współtwórcami niezapomnianych lekcji. 

Organizator 

Lidia Kochanowska 
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100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

 

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła brała 

udział w wielu przedsięwzięciach. Świętowanie tego wielkiego wydarzenia na stałe wpisało się 

w kalendarz szkolnych uroczystości. W dniu 8 listopada odbyło się  nietypowe spotkanie  

z historią Józef Piłsudski, w którego rolę wcielił się uczeń klasy VIIIc - Kacper Milej zawitał 

do klas. Zabrzmiała melodia ,,Marsz Pierwszej Brygady’’.I się zaczęło……  Kacper Milej  

w roli J. Piłsudskiego przedstawił jego postać, jego rolę jaką odegrał w odzyskaniu 

niepodległości Polski. Uczniowie wsłuchiwali się w opowieść o historii wydarzeń sprzed 100 

lat i mieli okazję uczestniczyć w krótkim historycznym Quizie przygotowanym przez 

przewodniczącą SU Alicję Gwóźdź. Dopełnieniem uroczystości był udział uczniów  

i nauczycieli naszej szkoły w uroczystościach gminno-parafialnych w dniu 11 listopada 2018r. 

Świętowanie 100  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było dla uczniów wspaniałą 

lekcją historii i patriotyzmu. 

Iwona Walasek 

 

 

UDANE ŚWIĘTOWANIE – 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI W KLASIE 2 B 

 

 

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW 8-9.11.2018 r. upłynął w atmosferze 

przygotowań do obchodów 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 

Frekwencja Rodziców  w tych dniach dopisała. 

W czwartek rodzice przygotowywali wspólnie z dziećmi kotyliony, flagi, godła 

narodowe, które ozdobiły drzwi wejściowe do klasy.  Uczniowie klasy 2 B, którzy uczestniczą 

w zajęciach z języka polskiego w ramach Projektu NOWOCZESNA SZKOŁA-

NOWOCZESNA EDUKACJA przygotowali na tę okoliczność przedstawienie dla  rodziców 

oraz rodziców i uczniów z klasy 1 A przedstawienie pt. „11 listopada”. 

Uczniowie wcześniej wykonali także plakat pt. RÓWNI CHOĆ RÓŻNI, który służył za 

dekorację do występów w hali HOMANIT ARENA. 

W piątek  9.11.2018 r. Rodzice mogli uczestniczyć w otwartej lekcji wychowania 

fizycznego w HALI HOMANIT ARENA, na której 100 par uczniów z naszej szkoły pięknie 
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zatańczyło poloneza a o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewaliśmy cztery zwrotki Hymnu 

Narodowego. Był to bardzo wzruszający moment. 

W sobotę 10 listopada klasowa drużyna „SZKOLNE POKOLENIE”, w skład której 

weszli rodzice p. Wapniarska i p. Szucka  ze swoimi dziećmi Oskarem i Hanią oraz 

wychowawczynią wzięli udział w Sztafecie Pokoleniowej. Zabawa była bardzo udana, zadania 

ciekawe i czasami wyczerpujące. Zajęliśmy w ogólnej klasyfikacji drugie miejsce. 

Ewa Dąbrowska 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

HYMN DLA NIEPODLEGŁEJ 

 

My też śpiewaliśmy! Dokładnie 9 listopada (piątek) o godzinie 11:11 uczniowie Naszej 

Szkoły odśpiewali hymn państwowy. W tym dniu cała społeczność szkolna uczestniczyła  

w lekcji otwartej wychowania fizycznego. Sto par naszych  uczniów zatańczyło poloneza. 

Polonez na 100. lecie Odzyskania Niepodległości to niezwykłe przedsięwzięcie, które uczciło 

tak ważną dla nas rocznicę i będzie niezapomnianym wydarzeniem integrującym uczniów. 

 

Iwona Walasek 
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KONKURS HISTORYCZNY „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE” 

 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w  Zespole 

Szkół w Karlinie   konkurs wiedzy historycznej o symbolach Polski, w którym wystartowały  

drużyny uczniów  szkół z Gminy Karlino. Uczestnicy  rozwiązywali test wiedzy, malowali 

dłonią godło, śpiewali fragment Hymnu Polski oraz układali puzzle z herbami. Ostatecznie  

zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej w Karlinie w składzie:  Maria Potomska  kl. VIIc, 

Błażej Szczepanik kl. VIIc Antonina Suchecka kl. VIIIb i Roksana Wojniak kl. VIIIb.   Drugie 

miejsce zajęła klasa III C Gimnazjum w Karlinie. Miejsce trzecie klasa III D Gimnazjum  

w Karlinie. Konkurs uświetniły występy wokalne uczniów prezentujących pieśni patriotyczne. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Iwona Walasek 

 

 

ŁOSOŚ I SPÓŁKA 

 

W dniach 13 i 14 listopada uczniowie klas Va i VIb brali udział w warsztatach pt. 

„Łosoś i spółka”. Dzieci dowiedziały się o szkodliwości kłusownictwa i korzyściach 

wynikających z zarybiania. Jak zawsze zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej sprawiły 

uczniom dużo radości. 

Oliwia Patyk-Sadowska 
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IV EDYCJA KONKURSU „WOKÓŁ SYMBOLI NARODOWYCH” - 14.11.2018 

 

Organizatorem konkursu jest zespół Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. 

Do udziału w IV edycji konkursu zgłosiło się 20 uczniów naszej szkoły. W tym roku konkurs 

przybrał nieco inną formę, ponieważ skierowany został tylko do uczniów klas drugich  

i trzecich.  

Celem jest upowszechnianie i popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości 

historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych. Tegoroczna 

edycja odbyła się 14 listopada 2018 roku.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2019 r. 

koordynatorka konkursu Mariola Wardak  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

„SKS ON TOUR” W KARLINIE 

 

16 listopada 2018r. w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego odbyło się  

w Karlinie wydarzenie sportowe „SKS on Tour”. Z naszej szkoły uczestniczyło w nim 100 

uczniów z klas IV-VIII.  

Głównym założeniem „SKS on Tour” była realizacja tzw. obwodów stacyjnych, 

podczas których uczestnicy poznawali nowe formy aktywności oraz poddawani byli testom 

sprawności fizycznej.  

Nad przebieg imprezy czuwała Pani Magda Ustianowska z Instytutu Sportu - 

Państwowego Instytutu Badawczego, który jest krajowym operatorem Programu Szkolny Klub 

Sportowy. Trzeba dodać, że Pani Magda jeszcze do niedawna była uczennicą naszej szkoły! 
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W Karlinie zajęcia ogólnorozwojowe, atletyczne prowadził Piotr Lisek, polski 

lekkoatleta specjalizujący się w skoku o tyczce, medalista mistrzostw świata, halowych 

mistrzostw świata oraz dwukrotny halowych mistrzostw Europy.  

 

    

  

 

 

 

POKAZ FIZYCZNY 

 

Fizyka zwykle stanowi świat  zamknięty  dla przeciętnego człowieka Ten tajemniczy  

świat jest napędem  cywilizacji i ma wpływ na życie każdego mieszkańca Ziemi. 

Absolwent naszej szkoły Karol Kamiński zorganizował w dniu 20.11.2018 r. dla 

naszych uczniów pokaz fizyczny. Ideą  prezentacji była popularyzacja fizyki. Zademonstrował 

eksperymenty trudne lub niemożliwe do przeprowadzenia w warunkach szkolnych, jak również 

takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu. 

Godzina fizyki upłynęła w atmosferze wspólnej zabawy. Dziękujemy bardzo. 

Ewa Dąbrowska 
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WSPÓLNIE DOPINGOWALIŚMY PODCZAS MECZU LIGII MISTRZYŃ 

 

W dniu 22.11.2018 w koszalińskiej hali odbył się mecz piłki siatkowej w ramach Ligii 

mistrzyń pomiędzy klubem Chemik Police a drużyną z Rumuni z Bukaresztu. Dzięki 

współpracy Gminy Karlino, Homanit Arena z koszalińską hala widowiskowo-sportową grupa 

60 uczniów z naszej szkoły - na co dzień grających w klubie piłkarskim lub uczęszczających 

na dodatkowe sportowe zajęcia pozalekcyjne, wspólnie z opiekunami i trenerami mogła 

uczestniczyć w tym wydarzeniu i poczuć ducha, jaki panuje podczas wielkich widowisk 

sportowych. Pomimo niekorzystnego wyniku dla polskich siatkarek, nasze dzieci bawiły się 

bardzo fajnie, połknęły bakcyla kibicowania i wspólnie z całą halą współtworzyły doping dla 

siatkarek.  Doping trwał od pierwszych minut (a nawet wcześniej) do ostatniej piłki meczu. 

Atmosfera jaka panowała na trybunach jest nie do opisania, to trzeba poczuć na żywo.  Mecz 

siatkówki na pewno wywarł na naszych uczniach ogromne  wrażenie i z pewnością sami 

chcieliby być dopingowani przez taką widownię podczas swoich meczy czy innych zmagań 
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sportowych.  Trzeba tylko dużo i wytrwale trenować, a reszta przyjdzie z czasem... 

W imieniu swoim i dzieci składamy ogromne podziękowania dla Dyrekcji Hali Widowiskowo 

- sportowej w Koszalinie za zaproszenie. Jesteśmy przekonani, że nasz doping na trybunach 

był perfekcyjny i zaprosicie nas jeszcze nie raz na inne wydarzenia sportowe.  

 Emilia Filipowicz 

 

   

 

 

 

KONKURS „PACYNKI GENEK KONTRA SMOG” 

 

 Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Karlinie po raz kolejny  

brali udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym 

przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp.z.o.o. z siedzibą w Tarnowie 

Podgórnym. Tytuł tegorocznego konkursu brzmiał ,,Pacynki-GENek 

kontra smog” celem, którego było zainteresowanie jego uczestników 

problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody, 

poszerzenie wiedzy z dziedziny ekologii.  

Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej 

dzieci. 

23 listopada 2018r. Jury konkursowe wyłoniło laureatów nadesłanych prac i tym 

razem  wśród zwycięzców  nie zabrakło uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy VIA - Denis 

Michalak, Borys Ryszewski, Radosław Woronicz - za wspólnie wykonaną pracę - uzyskali 

wyróżnienie. 

W dniu 06.12.2018r. do naszej szkoły przybył przedstawiciel Organizatora pan 

Zbigniew Michalak, który  wraz z Dyrektor panią Beatą Pawlik pogratulowali i wręczyli 

Twórcom pracy upominki. Zwycięzcom gratulujemy ! 

Aniela Bagińska 
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ANDRZEJKI W NASZEJ SZKOLE 

 

Według dawnych wierzeń noc świętego Andrzeja miała moc 

magiczną, pozwalającą zerknąć w przyszłość. Dzisiaj Andrzejki są 

wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku 

dla tradycji i obrzędów ludowych. Zabawy andrzejkowe pobudzają 

wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości  

i przenieść w świat marzeń i fantazji.   

Ten niezwykły czas miał miejsce w  środę  28.11. 2018r. i  czwartek 29.11.2018 r., kiedy to 

uczniowie klas IV-V, VI-VIII SP  bawili się przy muzyce, mogli skorzystać z zabaw 

przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. 

Iwona Walasek 

 

 


