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GRUDZIEŃ 2018 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARLINIE ODKRYWALI SKARBY 

BAŁTYKU 

 

W ramach projektu „Wraki Kołobrzegu”, prowadzonego przez Muzeum Oręża 

Polskiego  w Kołobrzegu , uczniowie kl. IV d, VII b, VIII b i VIII c naszej szkoły w dniu 

3.12.2018r. na lekcji historii mieli okazję poznać wiele cennych eksponatów wydobytych z dna 

Bałtyku, m.in. unikatowe działko przeciwlotnicze. Adiunkt Muzeum p. Łukasz Gładysiak 

poprzez ciekawą formę prezentacji przedstawił  - „Wraki Kołobrzegu”  jako  projekt badawczy, 

nurkowanie i wyciąganie zabytków z Bałtyku, celem propagowania edukacji związanej  

z dziedzictwem morskim. 

Iwona Walasek 

 

  

 

 

MIKOŁAJKI W KLASIE I B 

 

6 grudnia głośnym pukaniem do drzwi, odwiedził uczniów klasy IB długo oczekiwany 

Mikołaj. Niektóre dzieci nie mogły w to uwierzyć! Mikołaj przybył ze swoimi pomocnicami, 

obdarował dzieci słodkościami a dzieci w podziękowaniu wręczyły mu własnoręcznie 

wykonane kartki z życzeniami świątecznymi i smaczne pierniczki oraz zaśpiewały piosenkę. 

Mikołaj zasiadł wtedy  z dziećmi do ławki przypominając sobie młode lata, ale musiał niestety 

nas opuścić, bo czekały na niego jeszcze inne stęsknione dzieci. Dziękujemy Ci i do zobaczenia 

za rok św. Mikołaju! 

„POMOCNICOM” Mikołaja klasa IB dziękuje za zorganizowanie tego pełnego radości dnia. 

Lidia Piłkowska 
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MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE 

 

Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój świąteczny 

zagościł już w naszej szkole. Dzień 6 grudnia od wielu już lat 

kojarzony jest niezmiennie ze Świętym Mikołajem.  

Na pamiątkę biskupa św. Mikołaja z Miry, tego dnia wręczamy 

sobie wzajemnie drobne prezenty, które są oznaką sympatii  

i troski. Postać Mikołaja kojarzy się wszystkim  

z czerwonym strojem, długą białą brodą, z dużym workiem 

wypchanym prezentami. Taki wizerunek został 

prawdopodobnie wykreowany w latach 20-tych XX wieku. 6 grudnia panował  w naszej szkole 

szczególny klimat. Tego dnia  uczniowie  przyszli do  szkoły  z elementem czerwonym  

w swoim ubiorze posiadając czapki mikołajowe. Uczniowie klas I, II, III brali udział  

w rozgrywkach sportowych. To był dzień pełen miłych zaskoczeń, ciepłych słów  

i niesamowitych rzeczy. 

Iwona Walasek 
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KOŁO FOTOGRAFICZNO-KOMPUTEROWE DZIAŁA! 

 

 

W tym roku szkolnym kontynuujemy zajęcia w kole fotograficzno-komputerowym  

w ramach projektu NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA.   

Zajęcia odbywają się najczęściej w plenerze a w razie niesprzyjającej pogody w sali 

komputerowej. Podczas spacerów uczestnicy wykonują zdjęcia architektury Karlina, 

otaczającej nas  przyrody w poszczególnych porach roku, samym sobie w czasie zabawy, 

różnym wydarzeniom lub napotkanym zwierzętom , najczęściej są to karlińskie pieski i  kaczki 

nad rzeką.  W sali klasowej można też wykonać ciekawe zdjęcia z rekwizytami  lub układać  

i fotografować  kompozycje z martwej natury. Ostatnio wykonaliśmy budki fotograficzne w 

postaci Mikołaja, aby fotografować w nich chętne dzieci w mikołajki. Jak się okazało chętnych 

nie brakowało. Prócz wykonywania zdjęć poznajemy ciekawe strony internetowe  

i programy, w których można pracować w oparciu o własne lub zapożyczone ze stron 

internetowych zdjęcia. Tak oto pracujemy, uczymy się i bawimy. W następnym semestrze 

planujemy wystawę fotograficzną. Mamy nadzieję, że nam się to uda.  

Lidia Piłkowska 
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WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE 

 

11 grudnia 2018 roku  odbył się konkurs klas II - ,,Wykorzystanie wiedzy w praktyce”. 

Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie drugich klas podzieleni na trzyosobowe zespoły. Mieli 

do wykonania kilkanaście zadań, w których należało wykorzystać swoje wiadomości  

i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowej nauki. 

Najlepsze wyniki osiągnęły drużyny: 

klasa II A klasa II B klasa II C 

I miejsce I miejsce I miejsce 

1. Matwiejczuk Zuzanna 

2. Wiśniewska Oliwia 

3. Florczyk Łukasz 

1.Gałecka Aleksandra 

2. Gorajska Victoria 

3. Pioś Dawid 

1. Michalska Emilia 

2. Janowicz Bartosz 

3. Malińska Zofia 

II miejsce II miejsce II miejsce 

1. Dużyńska Oliwia 

2. Jaguścik Kalina 

3. Skibińska Zuzanna 

1. Czop Dariusz 

2. Kopiecka Julia 

3. Szucka Hanna 

4. Niedzielski Jakub 

1. Brożyna Eliza 

2. Stępień Maja 

3. Zarzycka Zuzanna 

III miejsce III miejsce III miejsce 

1. Piotrowska Julia 

2. Więcek Bartosz 

3. Nalewajko Amelia 

4. Olszewska Agata 

1. Kalcewicz Jan 

2. Dorabiała Krzysztof 

3. Pommerenke Nadia 

1. Czerniec Filip 

2. Sudoł Diana 

3. Tarnionek Ewa 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce. 

Organizatorzy konkursu 
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WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO KLAS I 

 

 

W dniu 11.12.18 r. odbył się konkurs matematyczno-przyrodniczy klas I zawierający 

zadania z zakresu wykorzystania wiedzy w praktyce. Zadania wykonywane były zespołowo  

i tak: 

W klasie I ”C”  najlepszymi okazali się: Maria Zalewska, Julian Lachowicz,Hanna Lisowska  

i Amelia Rytwińska 

W klasie I ”B” najlepszy zespół to: Nikodem Bagiński, Igor Marczak, Kacper Pogorzelski  

i Oliwia Pawlak 

a w  klasie I „A” -Dawid Redwański,Maria Malińska, Oliwia Burszta, Alan Szulc 

Wszystkim gratulujemy! 

Organizatorzy: Mariola Wardak, Marzena Peplińska, Lidia Piłkowska 
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ZAJĘCIA KULINARNE W I B 

 

W klasie I B realizowane są zajęcia pozalekcyjne o charakterze kulinarnym pn. „Jemy 

smacznie i zdrowo”. Ich głównym celem jest zorganizowanie czasu wolnego uczniów  

i rozwijanie ich zainteresowań oraz promocja zdrowego żywienia. Podczas zajęć dzieci 

wykonują zdrowe kanapki, surówki i sałatki - warzywne i owocowe, desery owocowe, koktajle, 

galaretki, pasty, ciasta bez pieczenia, itp. czyli potrawy możliwe do wykonania w warunkach 

klasowych. Zajęcia te ubogacają uczniów w nowe doświadczenia, umacniają ich wiarę we 

własne siły i możliwości, uczą samodzielności; doskonalą umiejętność pracy w grupie, 

pomysłowość, dokładność i twórcze zaangażowanie. W swobodnej atmosferze dzieci 

zdobywają umiejętności przydatne w codziennym życiu. Zajęcia te są lubiane przez dzieci  

i cieszą się wysoką frekwencją.  

Lidia Piłkowska 
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SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ I STRAŻĄ WOPR 

 

Dnia 12 grudnia odbyły się w klasach pierwszych spotkania ze służbami mundurowymi 

- policją i WOPR. Pani policjantka  przypomniała dzieciom zasady poruszania się w  drodze do 

szkoły i ze szkoły, podstawowe wyposażenie rowerzysty i poruszanie się rowerem na drodze 

w dzień i o zmroku oraz zasady zachowania się dziecka jako pasażera w samochodzie. Bardzo 

interesujące i pożyteczne były informacje i ćwiczenia  zaprezentowanym przez ratownika 

WOPR. Każde dziecko mogło przećwiczyć ratowanie nieprzytomnego  człowieka na fantomie.  

 

Lidia Piłkowska, Małgorzata Weber 
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X MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SUMO 

 

W dniu 13.12.2018 odbył się X Mikołajkowy Turniej sumo o Puchar Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Białogardzie. W turnieju brało udział 6 reprezentacji ze szkół  

z Białogardu, Karlina, Stanomina, Wrzosowa  oraz Karwina. 

Naszą szkołę reprezentowali: Krystian Świętlicki, Dominik Stach, Maria Szkudlarek, 

Weronika Mordal, Krystia Kubiak, Bartosz Rowiński, Patryk Dubelak, Jakub Wardak, Mikołaj 

Oleksik, NIkola Dzierżak, Natasza Jurkiew, Zuzanna Kotala, Hanna Niedbalska oraz Wiktoria 

Dzinkowska. 

Reprezentacja szkoły spisała się bardzo dobrze zdobywając 10 miejsc w strefie 

medalowej. W klasyfikacji drużynowej szkoła w Karlinie zajęła drugie miejsce ulegając tylko 

gospodarzom. 

Wojciech Sadowski 
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NIESAMOWITY ŚWIAT HIGIENY JAMY USTNEJ 

 

Uczniowie klas drugich wzięli udział w projekcie stomatologicznym „Zdrowe nawyki 

to zdrowe zęby i dziąsła”. Dzięki temu programowi dzieci powinny przyswoić wiedzę z wielu  

obszarów: części zęba, różnice między zębami mlecznymi a stałymi, fakty na temat płytki 

nazębnej, kamienia nazębnego, zapalenia dziąseł oraz ubytków próchniczych, znaczenie 

odżywiania oraz zdrowych nawyków żywieniowych, codzienna higiena jamy ustnej, znaczenie 

regularnych kontroli stomatologicznych. 

Sprawienie, by dzieci cieszyły się myciem zębów, nie zawsze jest łatwe. Ale pokazanie 

im dlaczego szczotkowanie zębów jest ważne, może przynieść świetne rezultaty. Do swojego 

świata codziennej pielęgnacji jamy ustnej uczniowie mogą zaprosić ulubione postacie z bajek 

Disneya korzystając z bezpłatnej  aplikacji, którą rodzice mogą pobrać skanując dowolny 

produkt Oral-B Stages. 

Uczniowie pomyślnie ukończyli kurs NIESAMOWITEGO ŚWIATA HIGIENY 

JAMY USTNEJ i otrzymali certyfikat od Pani Pielęgniarki za gwiazdorski uśmiech. 

Mamy nadzieję, że program ten pomoże wciągnąć uczniów w wir nauki o zdrowiu jamy 

ustnej, bo to najlepszy czas, aby pomóc wykształcić pozytywne nawyki dbania o higienę już od 

najmłodszych lat. 

D.Bulik 
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WŁADYSŁAW GRABSKI – OJCIEC POLSKIEGO ZŁOTEGO 

 

Od października do grudnia trwały zajęcia pozalekcyjne dotyczące projektu. Jego 

uczestnikami byli uczniowie klasy VIII c, którzy są poszukiwaczami ciekawostek 

historycznych. Ich zadaniem przez kolejne zajęcia było poszukiwanie interesujących informacji 

o Władysławie Grabskim, reformie walutowej, jego działalności w rządzie, a także odbicia  

w polskiej twórczości tej reformy.  

Pierwsze spotkania upłynęły na poszukiwaniu ciekawostek i biografii Władysława 

Grabskiego. Uczniowie odnajdywali na stronach internetowych biograficzne ciekawostki na 

temat tego jakże interesującego człowieka.  

Poszukując ciekawostek natknęli się również na twórczość muzyczną lokalnego rapera pana 

Przemysława Majewskiego, który w jednym ze swoich utworów śpiewał o naszym ministrze. 

Konsekwencją tego znaleziska było zaproszenie tego rapera do naszej szkoły w listopadzie  

i wysłuchanie jego historii, a także tego utworu. Uczniowie otrzymali jego płyty. 

Następnie uczniowie gromadzili wiedzę na temat Banku Polskiego i pierwszych śladów 

złotego. Kiedy odszukali zdjęcia archiwalne, a także zdjęcia pieniędzy, kopiowali na 

komputery i przynosili na pendriv’ach do wydrukowania. Pieniądze zostały wydrukowane  

i dzięki temu mogliśmy realizować nasz pomysł na wystawę, która miała być jednym  

z elementów naszego zadania. 

W związku z tym, że uczniowie wciąż poszukiwali nowych pomysłów. Udało nam się 

zrobić zdjęcie -„żywy obraz”, który przedstawiał Józefa Piłsudskiego z Władysławem 

Grabskim, który to obraz stworzyli sami uczniowie. Było to dodatkowe wyzwanie, które 

również cieszyło oczy odbiorców. 

Nasza wystawa była jednym z elementów dekoracyjnych szkolnego przedstawienia. 

Dodatkowo przez kolejne tygodnie zdobiła korytarze szkolne. Dzięki temu, podczas dni 

otwartych rodzice mogli podziwiać te jakże drogie wystawy z samych złotych polskich. 

 

Agnieszka Suchecka 
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MY POLACY – NIEPODLEGLI, PRZEDSIĘBIORCZY 

„ZŁOTA WIEDZA 1924 - 2018” 

 

Dnia 14.12.2018r. uczniowie kl.VIa zaprezentowali społeczności szkolnej  zasady gry 

planszowej-podłogowej My Polacy-niepodlegli, przedsiębiorczy ,,Złota wiedza 1924-2018”. 

Gra dostarczyła naszym uczniom wiele pozytywnych emocji. Pozwoliła przenieść uczestników 

w świat codziennych finansów. Z gry mogą korzystać uczniowie przebywający w świetlicy. 

 

Iwona Walasek 

 

 

 

WŁADYSŁAW GRABSKI I REFORMA WALUTOWA 

 

14.12.2018r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się podsumowanie projektu 

„My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy”, w którym wzięli udział uczniowie klas: VI a,  

VIII b i VIII c. Głównym jego założeniem było rozwijanie wśród uczniów naszej szkoły 

poczucia przedsiębiorczości społecznej poprzez popularyzowanie największych polskich 

osiągnięć ekonomicznych, przejawów przedsiębiorczości wśród Polaków po odzyskaniu 

niepodległości, przenoszenie treści kulturowych, gospodarczych z pokolenia na pokolenie jako 

podstawę odtwarzalności kultury oraz jej zakorzenienia w przyszłości. 

Pierwszym punktem programu było przedstawienie teatralne pt. „Władysław Grabski  

i reforma walutowa”, przygotowane przez  uczniów kl. VIII B pod okiem wychowawczyni -  

p. M. Tomczyk. Obejrzany montaż słowno-muzyczny przybliżył widzom funkcjonowanie 

banku, począwszy od kwietnia 1924 roku oraz przebieg reformy walutowej Władysława 

Grabskiego, kiedy to w miejsce zniszczonej inflacją marki polskiej do obiegu wszedł złoty. 

W tym dniu można było również obejrzeć wystawę „Władysław Grabski - ojciec 

polskiego złotego” przygotowaną przez uczniów kl. VIII c - wychowanków p. A. Sucheckiej, 

która prezentowała dokonania Władysława Grabskiego, drogę do reformy walutowej  

i utworzenia Banku Polskiego oraz wprowadzenie złotego i umocnienie waluty. 

Następnie p. I. Walasek zaprezentowała o grę planszową stworzoną przez jej 

wychowanków - uczniów klasy VI a. Powstała plansza wraz z regulaminem zasad  

z uwzględnieniem podstawowych pojęć związanych z finansami, m.in. lokaty, konta 

oszczędnościowe, walutowe, internetowe, debety, cesje, kredyty, odsetki, fundusz 

inwestycyjny, hipoteka, oprocentowanie, prowizja oraz wiele innych. Uczniowie będą mieli 

okazję zagrać w grę w czasie zajęć historii. 

M. Tomczyk 
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NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA 

 

 

Dnia 17-ego grudnia 2018 roku 

uczniowie z klasy I b i II b zaprezentowali 

kolegom i koleżankom przedstawienie pt. 

„Czy zwierzęta lubią zimę?” Mali artyści 

biorą udział w zajęciach projektowych - koła 

zainteresowań język polski, oraz uczęszczają 

na zajęcia teatralne.  

Widzowie z klasy II a,b,c oraz z klasy 

I b nagrodzili występujących dużymi 

brawami. Była to również udana lekcja 

przyrody na temat pomocy zwierzętom i ptakom w czasie zimy. Pomaganie potrzebującym nie 

jest trudne i sprawia wszystkim wiele satysfakcji. 

Ewa Dąbrowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAŁE MIASTO WIELKA KARMA -  

PAMIĘTAMY I DOKARMIAMY ZWIERZĘTA 

 

20- ego grudnia  2018 r. uczniowie z klasy 2 b 

opanowali  KEBAB U MICHASA. Powodem  wizyty była 

dostawa karmy dla zwierząt ze schroniska w Białogardzie 

i Dobrzycy.  Zebraną karmę dla psów pan Michał Tomczyk 

dostarczy jeszcze przed świętami potrzebującym 

czworonogom. Pomaganie to fajne zadanie. Dziękujemy 

rodzicom z naszej klasy za wsparcie. 


