LISTOPAD 2019
AKCJA „ZAPAŁKA NIE OGRZEJE”
1 listopada 2019 roku po raz kolejny SKC Caritas wzięliśmy udział w ogólnopolskiej
akcji „Zapałka nie ogrzeje”. Wolontariusze spisali się wspaniale. Bardzo dziękujemy za zakup
zniczy. Wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć. Pragniemy podziękować za pomoc
rodzicom, kapłanom, pani dyrektor, pani E. Filipowicz, pani Annie Paduch, pracownikom
naszej szkoły.
Opiekunowie SKC Caritas

Z WIZYTĄ W STRAŻY POŻARNEJ
4 listopada br. klasa II B złożyła wizytę w Straży Pożarnej w Karlinie. Do tego spotkania
przyczyniła się nasza uczennica Martyna i jej mama, za co dziękujemy. Podczas rozmowy
z druhem Sylwestrem Ziembickim dzieci zapoznały się z pracą strażaka, wyposażeniem
samochodu strażackiego do akcji pożarniczych i ratunkowych, składem drużyny wyjeżdżającej
do pożaru. Uczniowie mieli też okazję założyć na siebie sprzęt strażacki - butle tlenowe
i umundurowanie, potrzymać ciężkie nożyce do cięcia metalu czy narzędzie zwane
„chuliganem”. Uczniowie siedzieli też w wozie strażackim, zakręcili syreną, obejrzeli
zabytkowe wozy strażackie. Na zakończenie zrobiliśmy zdjęcie grupowe przy wozie zwanym
Wojtkiem. Dziękujemy za pouczającą lekcję - uczniowie klasy II B z wychowawcą
L. Piłkowską.

Lidia Piłkowska
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KOŁO FOTOGRAFICZNO-KOMPUTEROWE DLA KLASA II

Koło fotograficzno-komputerowe rozpoczęło zajęcia

4 listopada. Są to zajęcia

w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”. Członkowie koła będą wykonywać
zdjęcia podczas spacerów lub na terenie szkoły a w czasie niepogody pracują na laptopach
doskonaląc swoje umiejętności. Fotografują pory roku, zwierzęta, ludzi , architekturę miasta
lub ciekawe wydarzenia z życia miasta i szkoły. Wykonujemy też okolicznościowe fotobudki,
a potem fotografujemy chętne dzieci.
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Podczas naszych pierwszych zajęć powstała jesienna fotoramka ze słonecznikami, a chętni
uczniowie mogli się w niej sfotografować. Chętne dzieci zapraszamy na nasze zajęcia
w poniedziałki na 6 lekcji, sala 47.
Lidia Piłkowska

MYŚLĘ, DZIAŁAM, UMIEM
Klasa IIa odbyła kolejne zajęcia w ramach programu „Myślę, działam, umiem”.
Tym razem uczniowie „pracowali” z czasem. Korzystając z tablicy interaktywnej utrwalali
pełne i pół godziny ustawiając wskazówki wg podanego warunku, tworzyli swój plan dnia
i w jego oparciu układali i rozwiązywali zadania z treścią.
M. Peplińska
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ZAJĘCIA Z PROJEKTU „FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Od 6 listopada 2019 roku klasa 3 b realizuje zadania z projektu „Fabryka kompetencji
kluczowych”. Na zajęciach z kodowania i programowania rozszyfrowywaliśmy rysunki.
Wszystkim uczestnikom udało się prawidłowo wykonać zadania. Brawo!
Ewa Dąbrowska
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LEKCJA OTWARTA W KLASIE IIA
Dnia 7 listopada 2019r. w klasie IIA odbyła się lekcja
otwarta dla rodziców. Tego dnia dzieci pracowały nad
tematem Polskie symbole narodowe. Uczniowie rozpoczęli
zajęcia od ułożenia i odczytania zaszyfrowanego hasła.
Przypomnieli symbole narodowe oraz historię ich powstania.
Potem, posługując się techniką orgiami stworzyli godło Polski.
Kończąc zajęcia wszyscy uczniowie zaprezentowali swoje prace
oceniając ich wykonanie - estetykę, dokładność. Argumentom
uczniów z wielką uwagą i zainteresowaniem przysłuchiwali się
zaproszeni rodzice.
M. Peplińska

„DZIEŃ OTWARTY” W IIB
7 listopada odbyła się w klasie II B lekcja otwarta. Były to zajęcia techniczne, podczas
których z okazji Święta Niepodległości uczniowie wykonali z papieru orła w koronie, a ich
rodzice w tym czasie, obserwując dzieci, wykonali biało-czerwone kwiaty do ozdobienia sali.
Po zakończonej pracy, odwrotnie niż zazwyczaj, uczniowie sami określali temat i cele lekcji
oraz starali się odgadnąć NaCoBezu. Na zakończenie sami ocenili swoją pracę. Większości
udało się osiągnąć cel lekcji, a niektórzy przyznali, że muszą jeszcze popracować nad
umiejętnościami technicznymi. Po tych zajęciach mamy uczniów pozostały jeszcze z nami
i wspólnie ćwiczyliśmy hymn, który miał być odśpiewany 8 listopada na karlińskim rynku.
Lidia Piłkowska
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ŻYWA LEKCJA HISTORII - BOGOWIE GRECCY
7 listopada 2019 roku uczniowie klasy 5 a przenieśli się do świata bogów greckich.
Dzisiaj gościliśmy na historii bogów z Olimpu. Wspaniale przygotowani z atrybutami
w pięknych strojach zaprezentowali swoją niezwykłą moc. Ich przybycie było żywą lekcję
historii. Dziękujemy za wkład pracy uczniów i rodziców.
Opiekun: Agnieszka Suchecka
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WIZYTA ABSOLWENTÓW NASZEJ SZKOŁY Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MACIEJA
RATAJA Z GOŚCINA
7 listopada 2019 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów ze szkoły o profilu
wojskowym, policyjnym, straży granicznej, straży pożarnej. Nasi absolwenci Igor i Filip
Szuccy przybliżyli nam szkołę , do której uczęszczają. Zorganizowali nam wojskową musztrę
na czas. Na pamiątkę tego spotkania otrzymaliśmy długopisy i kolorowe smycze z logo szkoły.
Ewa Dąbrowska

SĄD NAD KASIĄ W KLASIE IIA
Umiejętność argumentowania i kulturalnego dyskutowania to trudna sztuka, której
trzeba się nauczyć. Dobrym i skutecznym sposobem jest zabawa w sąd.
8.11.2019r. klasa IIA omawiała lekturę w nietypowy sposób, a mianowicie przeprowadziła
sąd nad Kasią. Był sędzia, oskarżyciele i obrońcy, świadkowie oraz Kasia - główna bohaterka
książki „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej. Uczniowie świetnie weszli w swoje role,
szczególnie Szymon - sędzia. Niektórzy świadkowie odpowiadając na pytania czuli się
nieswojo, byli zdenerwowani – jak w prawdziwym sądzie. Dowodów świadczących zarówno
przeciwko, jak i za Kasią było bardzo dużo. Oskarżonej Kasi, pomimo błędów, które popełniła
dano drugą szansę. Sąd dostrzegł jej zmianę- poprawę ocen, opiekuńczość wobec młodszej
siostry oraz naprawę stosunków z koleżankami i kolegami z klasy, i ją uniewinnił. Brawo, IIa!
M. Peplińska
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„HOBBIT, CZYLI TAM I Z POWROTEM”
Na ostatnich lekcjach języka polskiego omawialiśmy lekturę „Hobbit, czyli tam
i z powrotem” autorstwa J.R.R. Tolkiena w nieco inny sposób niż zwykle. Tym razem
postanowiliśmy stworzyć lapbooki związane z treścią powieści. Jak się pracowało? Dobrze,
gdyż tworzenie lapbooków to nie tylko praca twórcza i satysfakcjonująca. Dzięki tej metodzie
przypomnieliśmy sobie się jak wiele czynników wpływa na efekt końcowy pracy , jak ważna
w zespole jest komunikacja, odpowiedzialność poszczególnych członków grupy za powierzone
zadania, właściwe rozplanowanie pracy i nadanie jej atrakcyjnej formy. W zespole siła

:)

Lidia Kochanowska z klasą VI B.
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„LEKCJA PATRIOTYZMU”
08.11. uczniowie klasy VIB podczas zajęć z wychowawcą przypomnieli sobie, dlaczego
dzień 11 listopada jest jedną z najważniejszych dat w kalendarzu.
Zajęcia rozpoczęli od obejrzenia krótkiego filmu o odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, a następnie przystąpili do wykonania lapbooków związanych ze Świętem
Niepodległości i patriotyzmem. Uczniowie pracując jednocześnie słuchali patriotycznych
pieśni. Pokazali, że potrafią pracować zespołowo: sprawnie i prawidłowo wywiązywać się z
powierzonych zadań. O godz. 11.11. wspólnie ze społecznością Karlina przed Urzędem Miasta
śpiewali Hymn Polski.
Dziękuję rodzicom, że zadbali o to, by ich dzieci przyszły w tym ważnym dniu ubrane
na galowo.
Lidia Kochanowska

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości. Dla uczczenia
tego ważnego wydarzenia odświętnie ubrani uczniowie i nauczyciele nosili z dumą
własnoręcznie wykonane kotyliony. Korytarze szkolne zdobiły biało-czerwone prace
plastyczne uczniów o tematyce: „Moja mała Ojczyzna”. W klasach I-VIII uczniowie
uczestniczyli w zajęciach związanych ze świętem. Rys historyczny przybliżył uczniom
okoliczności utraty niepodległości, wydarzeń z okresu zaborów, a następnie odzyskania
niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku.
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Szkoła włączyła się też w akcję „Szkoła do hymnu”. O godzinie 11.11 społeczność szkolna
spotkała się pod Urzędem Miasta, by wspólnym śpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego uczcić
charakter święta.
Joanna Chajmik

„FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

08.11.2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy IVa
w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”. Uczniowie z wielkim zapałem
przystąpili do pracy. Mam nadzieję, że ten zapał nie opuści ich do końca roku szkolnego.
Renata Lempa
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W „KOLE MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI” PRACA WRE!
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom uczniów p. L. Piłkowska założyła dla
swoich uczniów „Koło miłośników biblioteki”, co jest nowością w naszej szkole. Dziewczynki
wykonują w bibliotece prace biblioteczno-techniczne: stemplują podręczniki, wypisują karty
książek, przygotowują zdezaktualizowanie książki do archiwum, pomagają przy odbiorze
zwrotów podręczników, układają książki na półkach. Są też „łącznikami” z Biblioteką Miejską,
dowiadując się o stan czytelnictwa naszej klasy.
L. Piłkowska
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NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2019 roku uczniowie Szkoły
Podstawowej

w

Karlinie

wzięli

udział

w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez
Polskę

niepodległości.

W tej uroczystości

byliśmy dumnie reprezentowani przez uczniów
z pocztu sztandarowego, pocztu flagowego,
a także wolontariuszy SKC Catitas.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Opiekun: Agnieszka Suchecka

ZAJĘCIA „WSPARCIE PSYCHOLOGA SZKOLNEGO”

We wtorek 12 listopada w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”
wystartowały także zajęcia „wsparcie psychologa szkolnego”. Podczas pierwszych zajęć
uczniowie uczyli się jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak je nazywać, rozpoznawać
i odreagowywać. Uczestnicy warsztatu pracowali z kartami metaforycznymi, budowali
wspólnie papierowe konstrukcje i obejrzeli film „Jak dziecko, uśmiechaj się częściej”.
Adam Nowaczyk
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KONKURS PLASTYCZNY „KREATYWNY CZUJNIK GAZU”
Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie wykazali się dużą
kreatywnością w ramach konkursu plastycznego organizowanego przez G.EN. Gaz Energia
i zdobyli wyróżnienie. Tematem pracy był: „Kreatywny czujnik gazu”. Urządzenia
zaprojektowane i zbudowane przez naszych uczniów zaskoczyły niejednego nauczyciela.
Nagrody i wyrazy uznania dla tak twórczej pracy trafiły do: Jakuba Buszki, Igora Donajskiego,
Julii Sockiej i Mateusza Nowickiego. Serdecznie gratulujemy !
Magdalena Michalak

UROKI PÓŹNEJ JESIENI
Klasa 3 b 15 listopada 2019 roku korzystała z uroków jesieni na zajęciach wychowania
fizycznego. Zajęcia w parku, ruch na świeżym powietrzu to elementy zdrowego stylu życia.
Wielu uczniów mogło sprawdzić swoją kondycję w biegu na wytrzymałość.
Ewa Dąbrowska

WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO
17 listopada 2019 roku uczniowie klasy 6 c wyjechali na wycieczkę do Zakopanego.
Wczoraj zwiedzili Dolinę Skarżyską. Po wielogodzinnej wędrówce dotarli do przepięknego
wodospadu. Droga była bardzo ciężka, ale przyroda zaskakująco urokliwa.
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W dniu dzisiejszym dotarliśmy na Gubałówkę. Trasa, którą przemierzyli była naprawdę ciężka.
Wieczorem oglądali skocznie. Przepiękna pogoda. Mnóstwo wrażeń jeszcze przed nimi. Dzisiaj
uczniowie 6 c spacerowali do Pustelni Brata Alberta w Kuźnicach. Odwiedzili klasztor
Albertynek i Albertynów. Zawędrowali pod skocznie i widzieli ćwiczących skoczków. Widok
nieziemski. Po obiadokolacji z wizytą przyszedł do nich gawędziarz, który przybliżył im życie
codzienne górali. Dzień pełen wrażeń i ogromnego wysiłku, wypełnionego słoneczną pogodą
i cudownymi widokami.
Dzisiaj uczniowie 6 c zwiedzili Muzeum Tatrzańskie przy Krupówkach, Stary
Cmentarz, Stary Kościółek. Przespacerowali się ulicą Kościeliską do przepięknego
Sanktuarium na Krzeptówkach. W drodze powrotnej odwiedzili Czerwony Dwór - Centrum
Kultury Rodzimej. Dzisiejszy dzień miał na celu przybliżyć nam tradycje góralskie.
Wieczorem kolejny raz zagrali w Grę Miejską. Odkryli zupełnie nowe miejsca: Park Miejski,
Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Nie brakowało atrakcji. Dzień wypełniony atrakcjami.
Dzisiejszy spacer rozpoczął się punktualnie o 10:00. Wędrowaliśmy drogą pod Reglami do
Doliny ku Dziurze, a tam czekała na nas jaskinia. Następnie udaliśmy się do Centrum
Przyrodniczego i Sali Odkryć TPN. W centrum czekały na nas niesamowite atrakcje. Przed
obiadokolacją zrobiliśmy ostatnie zakupy na Krupówkach. Jutro z samego rana wyjeżdżamy.
Ostatni dzień atrakcji dobiega końca. O 7:40 wyjechaliśmy z Zakopanego do Krakowa.
Zostawiliśmy bagaże w przechowalni, po to, aby zwiedzić Kraków. Przywitał nas dźwięk
hejnału. Następnie weszliśmy do Kościoła Mariackiego i Sukiennic. Plantami dotarliśmy do
siedziby naszych Królów na Wawel. Oczywiście czekał na nas ziejący ogniem smok.
Przeszliśmy przez Bramę Mariacką do Barbakanu. Oczywiście nie zabrakło spotkań
z wieszczami narodowymi: Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Aleksandrem
Fredro. O godzinie 13:43 wsiedliśmy do pociągu. Przygoda z Zakopanem dobiegła do końca.
W sercach zostanie wiele wspaniałych chwil. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za
umożliwienie nam skorzystania z tej wspaniałej przygody.
Opiekunowie: Beata Pawlik, Agnieszka Suchecka
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KONKURS „WOKÓŁ SYMBOLI NARODOWYCH”
7 listopada 2019 roku po raz piąty odbył się w naszej szkole konkurs „Wokół symboli
narodowych” organizowany przez IPN w Szczecinie. Do konkursu przystąpiło 28 uczniów
z klas drugich i trzecich. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą nie tylko
o symbolach narodowych, ale również znać ważniejsze wydarzenia historyczne związane
z naszą Ojczyzną. Dodatkowo, w związku z osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny
światowej oraz utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, tegoroczna edycja konkursu
koncentrowała się na wydarzeniach z tego okresu. Tematyka trudna dla 8-9-latków, mimo to
wykazali się oni dużą wiedzą.
Dziękuję uczestnikom konkursu, rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci oraz
nauczycielkom za wsparcie w przeprowadzeniu konkursu.
koordynatorka konkursu
Mariola Wardak
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KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY „AKORDEONOWA WIRTUOZERIA”
18.11.2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnym koncercie
umuzykalniającym. Tym razem mogli zobaczyć i usłyszeć młodych, utytułowanych
międzynarodowymi nagrodami wirtuozów, którzy ukazali brzmieniowe i wyrazowe
możliwości akordeonu. Instrument ten dawniej był kojarzony wyłącznie z muzyką ludową
i taneczną, współcześnie zdobył zasłużone miejsce na najambitniejszych estradach
koncertowych, co świadczy o jego wyjątkowej wszechstronności i atrakcyjności.
Dziękujemy „Artosowi” za organizację ciekawego koncertu.
Marta Tomczyk

KOŁO KULINARNE W IIB
Druga „B” już drugi rok kroi, sieka, trze i miesza. Podczas zajęć powstają smaczne
zdrowe kanapki, surówki, sałatki, a czasem desery. Jak mówią uczniowie „to najlepsze zajęcia
w szkole”. I najsmaczniejsze!
Lidia Piłkowska
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DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W 5A
21 listopada to Dzień Życzliwości, czyli święto pozytywnych emocji i dobrych
uczynków. Każdy uczeń 5a chciał znaleźć się wśród życzliwych. „Uśmiechnij się”, „Jesteś
przyjacielski”, „Lubię cię”, „Miłego dnia” to tylko niektóre życzliwe słowa, które padły
w czasie zajęć. Dając tak niewiele możesz zrobić aż tak wiele.
Życzymy sobie i innym, by Dzień Życzliwości zdarzał się częściej, a najlepiej przez
365 kolejnych dni roku.
M. Tomczyk

KODOWANIE I PROGRAMOWANIE W 3B CIĄG DALSZY

21 listopada 2019 roku na kolejnych zajęciach z Projektu „Fabryka kompetencji
kluczowych” tworzyliśmy obrazki na naszej macie do kodowania. Powstała żaglówka , domek
a potem wykonaliśmy obrazy na kartach pracy. Dobrze nam idzie!
Ewa Dąbrowska
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W BIBLIOTECE
22 listopada klasa IV A wraz z p. Piłkowską odwiedziła Bibliotekę Miejską w Karlinie.
Uczniowie wypożyczyli potrzebne im książki, a panie bibliotekarki przeprowadziły pogadankę
na temat zasad wypożyczania i zachowania się w bibliotece.
Dziękujemy za miło spędzony czas.
Lidia Piłkowska
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„MANDARYNKA CZY CYTRYNKA”
25.11.2019r. uczniowie klas Ia, Ib, Ic wspólnie ze strażnikami Straży Miejskiej oraz
policja przeprowadzili akcję „Mandarynka czy Cytrynka”. Celem działań była akcja
informacyjna dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Nagradzano mandarynką kierowców, którzy w sposób prawidłowy zachowywali się jako
uczestnicy ruchu drogowego. Natomiast dla osób, które nie stosowali się do znaków oraz
przepisów ruchu drogowego wręczane zostały plasterki cytryny. Osoby te musiały zjeść je na
oczach dzieci obiecując jednocześnie, że odtąd będą bardziej uważne.
Renata Lempa, Dorota Kołodziejczyk, Magdalena Wołgin

DZIEŃ MISIA W 3B
25 listopada 2019 roku zawitały do naszej klasy różnokolorowe misie. Uczniowie
składali puzzle w grupach, przyklejali je na arkusze papieru. Choć zadanie nie było łatwe to
jednak wszystkim udało się . W chwilach zwątpienia pomogły uczniom pluszowe misie.
Ewa Dąbrowska
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WARSZTATY W OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LIPIU
Uczniowie kl. 5a i 5b w dniach 26-27 listopada odwiedzili Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Lipiu. We wtorek czekało na nich wiele ciekawych zadań. Najpierw
rozwiązywali quizy i zagadki o tematyce przyrodniczej. Po sycącym obiedzie wybrali się na
leśną wyprawę, której głównym celem było poszukiwanie próbek organizmów żywych
w leżącej nieopodal rzece Mogilicy. Najwięcej było ich przy samym brzegu i pod kamieniami.
Pobrane próbki obserwowali potem pod mikroskopem. Kolejnym punktem programu były
zajęcia plastyczne. Każda z grup wykonała plakat pt. „Dbamy o środowisko”. Farby, kredki,
mazaki i bibuła poszły w ruch.
Drugi dzień również był pełen wrażeń. Uczniowie odwiedzili gospodarstwo
ekologiczne w Juchowie - miejsce promujące zdrowy tryb życia i zrównoważoną gospodarkę.
Obejrzeli naturalną oczyszczalnię ścieków oraz obserwowali z bliska gęsi, kozy, krowy, świnie
czy króliki. Największą frajdę sprawiło im jednak karmienie cieląt. Przed wyjazdem zaopatrzyli
się w ekologiczne przetwory mleczne bądź naturalne syropy z owoców. Czas wolny pomiędzy
zajęciami również spędzali aktywnie.
Marta Tomczyk, Aleksandra Ryblewska
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HISTORIE ZAPISANE W DRZEWACH
Tym razem w ramach programu MYŚLĘ DZIAŁAM, UMIEM uczniowie klasy IIa
podczas lekcji w terenie wcielali się w rolę małych badaczy. Ich zadaniem było za pomocą
wskazówek obliczyć wiek drzewa. Wykorzystując pierwszy sposób uczniowie za pomocą
miarek mierzyli obwód pni drzew i dzięki zastosowaniu algorytmu prostego obliczeniowego
mogli obliczyć wiek drzewa. Drugim sposobem określenia wieku było przeliczanie słojów
przyrostu rocznego. Analizując przekrój drzewa z widocznymi słojami, uczniowie dowiedzieli
się nie tylko, ile lat miało drzewo, ale również zdobyli informacje o warunkach środowiska,
jakie panowały w czasie, gdy to drzewo rosło.
Rodzicom, którzy dostarczyli nam pocięte w plastry pni drzew dziękujemy.
Marzena Peplińska
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SPOTKANIE Z BIBLIOTEKĄ
27 listopada klasa VI D odwiedziła Bibliotekę Miejską w Karlinie. Na wstępie
długoletnia pracownica biblioteki p. K. Jędrak przypomniała uczniom historię powstania
biblioteki, po czym zapoznała ich z czasopismami dla młodzieży, które czekają na nich na
bibliotecznych półkach. Młodzież usłyszała też o

tym jak ważne jest dbanie o książki

i konieczność terminowego ich zwrotu do biblioteki. Serdecznie dziękujemy za gościnę!
Lidia Piłkowska

ANDRZEJKI 2019, KLASY 1-3
W naszej szkole dnia 28 listopada odbyła się długo wyczekiwana zabawa andrzejkowa.
Uczniowie wraz z opiekunami tańczyli i bawili się przy dźwiękach najnowszych przebojów
i piosenkach dla dzieci. O oprawę muzyczną zadbał DJ pan Janek. W przerwie uczniowie udali
się do klas, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez rodziców. Nie mogło się też
obyć bez andrzejkowych wróżb, dzięki którym mogliśmy poznać imię przyszłej ukochanej,
przyszły zawód i wiele innych zabawnych ciekawostek. Zabawy, radości oraz śmiechu było
dużo. Mogliśmy chociaż na chwilę odpocząć od obowiązków szkolnych i się bawić.
Tegoroczne andrzejki można uznać za udane.
M. Wardak, zdj. L. Piłkowska
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ANDRZEJKI W KLASIE IIA
28 listopada 2019r. uczniowie klasy IIA uczestniczyli w

zabawie andrzejkowej.

Zmęczeni tańcami spotkanie to kontynuowali w sali lekcyjnej, gdzie w atmosferze wróżb
i magii mogli dowiedzieć się, jaka czeka ich przyszłość, jaki zawód zdobędą w przyszłości, kto
pierwszy wyjdzie za mąż lub się ożeni. W przerwie mogli posilić się babeczkami upieczonymi
przez mamy lub odczytać przepowiednię zapisaną na karteczce ukrytej w ciasteczku. Mamom
za zorganizowanie słodkiego poczęstunku oraz Marysi za przygotowanie wróżb dziękujemy.
Marzena Peplińska
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LEKCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Przedsiębiorczość rozwijamy przez całe życie. Każde zadanie związane z rozwijaniem
pracy w grupie, podejmowaniem decyzji, autoprezentacją, wpływające na samoocenę
i pewność siebie to uczenie przedsiębiorczości.
Uczniowie w październiku uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem Banku
Spółdzielczego w Karlinie z panią Dorotą Wudarską, gdzie dowiedzieli się o sposobach
oszczędzania, o możliwości posiadania konta oszczędnościowego, o tym jaką wartość mają
pieniądze, do czego służą? Zostali zachęceni do założenia rachunków terminowych lokat
oszczędnościowych, ale decyzja należała do rodziców.
Przez miesiąc listopad uczniowie postanowili odkładać swoje oszczędności, ale do
klasowej skarbonki, by pokazać rodzicom, że potrafią oszczędzać i zrealizować zaplanowany
cel - posiadać własną lokatę oszczędnościową, zrobić samodzielne zakupy za zaoszczędzone
pieniądze na klasowe Andrzejki, kupić wymarzone klasowe pluszowe misie i zorganizować
poczęstunek.
Uczniowie byli zmotywowani i chętnie trenowali ważne umiejętności - wytrwałość,
zaradność, kreatywność, otwartość i operatywność. W dążeniu do realizacji celu wspierani byli
oczywiście przez rodziców. Ich założenia i cele zostały w większości zrealizowane.
Uczyły się oszczędzania, gospodarowania pieniędzmi, planowania, rozumienia, że nie zawsze
i nie wszystko można mieć.
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Bardzo dziękujemy Dyrektorowi Oddziału Banku w Białogardzie, Pani kierownik
i Pracownikom sklepu STOKROTKA w Karlinie za tworzenie strategii do pracy nad dobrymi
nawykami wśród dzieci „MALI PROAKTYWNI”.
D. Bulik
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