GRUDZIEŃ 2019
ROK STANISŁAWA MONIUSZKI
W tym roku mija 200. rocznica urodzin wielkiego
kompozytora Stanisława Moniuszki - twórcy polskiej opery
narodowej. Aby upamiętnić tę ważną rocznicę, uczniowie kl. 7
w czasie zajęć muzyki przy dźwiękach utworów tegoż
wykonawcy wykonali ciekawe lapbooki dotyczące życia
i twórczości kompozytora. Dzięki pracy twórczej utrwalili
najważniejsze fakty.
M. Tomczyk

„RAZEM NA ŚWIĘTA”
„Razem na święta” - akcja pod patronatem MEN. Nasza szkoła włączyła się w akcje
wolontariackie. Zbiórka żywności dla zwierząt organizowana przez Panią Renatę Lempę,
zbiórka żywności organizowana przez SKC Catitas i SU. Niezwykła akcja Caritas Parafii
w Karlinie zbiórka żywności, która wsparli nasi Wolontarisze SKC, wypełniając kosze na
291kg pysznego jedzonka. Zbiórka żywności harcerstwa dla Kresów Wschodnich.
Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy i zapraszamy do wielkiego dzieła pomagania.
Opiekunowie: Renata Lempa, Iwona Walasek, Agnieszka Suchecka
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WARSZTATY W KLASIE IIA
4 grudnia 2019r. gościliśmy w klasie IIa funkcjonariuszy Policji i ratowników WOPRu.
Celem spotkania była edukacja naszych uczniów w zakresie odpowiedniego zachowania się w
cyberprzestrzeni oraz bezpośrednich kontaktach z nieznajomymi . Panie policjantki zapoznały
uczniów

z

nowym

rodzajem

uzależnienia

wśród

dzieci

i

młodzieży

zwanym

FONOHOLIZMEM oraz sposobami zapobiegania temu uzależnieniu. Woprowcy zaś
zademonstrowali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każde dziecko miało
możliwość przećwiczenia tych czynności na fantomach oraz utrwalenia numerów alarmowych.
Za cenne rady i wskazówki bardzo dziękujemy. Uczniowie klasy IIA.
Marzena Peplińska

SZKOLNY PRZEGLĄD PIEŚNI ŻOŁNIERSKICH
Przepiękne pieśni i piosenki żołnierskie wybrzmiały podczas Przeglądu Pieśni
Żołnierskich w naszej szkole. Dnia 4 grudnia w murach naszej szkoły wybrzmiewały na dwóch
godzinach lekcyjnych melodie popularnych pieśni, które „dodawały ducha w trudnych
chwilach, podsycały patriotyzm i wiarę w siebie. Czasem stawały się hymnami, a czasem
bywały tak niebezpieczne dla okupantów, iż ci wpisywali je na czarną listę zakazanych
piosenek”. Uroczystość miała na celu utrwalenie pamięci historycznej , muzyczną zabawę
i uczczenie w ten sposób 80 rocznicę powołania Związku Walki Zbrojnej. W przeglądzie
uczestniczyli chętni uczniowie z klas I-VIII. Zaprezentowane zostały m.in. pieśni: „Deszcz,
jesienny deszcz”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Hej, chłopcy! Bagnet na broń!”,
„Czerwone maki na Monte Cassino”.
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Wszystkie zostały opatrzone komentarzem historycznym zaprezentowanym przez członków
Samorządu Uczniowskiego. Przegląd zakończył się wspólnym odśpiewaniem piosenki „Jak
długo w sercach naszych”.
Iwona Walasek

LUBIMY MNOŻENIE
5 grudnia 2019 roku na lekcji matematyki w klasie 3 b gościliśmy panią dyrektor Beatę
Pawlik, panią praktykantkę Martę Andryszczuk. Ćwiczyliśmy tabliczkę mnożenia .
Niećwiczone mięśnie zanikają, a niećwiczone zdolności „zacierają się w czasie”,
dlatego tabliczkę mnożenia trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, powtarzać, powtarzać…
Do zabaw z tabliczką mnożenia wykorzystaliśmy plastikowe kubeczki i łyżeczki.
Budowaliśmy wieże. Dużo radości sprawiło nam prawidłowe udzielanie odpowiedzi, bo wtedy
nasze wieże rosły w górę, a zabawa „Kabum”, czyli wyciągnięcie łyżeczki z takim napisem
wprawiała nas w zakłopotanie, bo wtedy wszystkie prawidłowe odpowiedzi przepadały.
Większość uczniów bardzo dobrze poradziła sobie z pamięciowymi obliczeniami, ale niektórzy
muszą jeszcze poćwiczyć tabliczkę mnożenia . Trzymamy za nich kciuki!
Ewa Dąbrowska
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MIKOŁAJKI
06.12.2019r. uczniowie klasy Ib dołączyli do bicia rekordu Polski na największą liczbę
listów do Świętego Mikołaja. Czas obdarowywania prezentami zbliża się wielkimi krokami,
a Święty Mikołaj i jego świta czekają na listy, aby spełnić nasze marzenia. Zatem czas
najwyższy napisać list do Świętego Mikołaja. Finał konkursu odbędzie się 17 grudnia. Mamy
nadzieję, że dzięki nam zostanie pobity rekord Polski w pisaniu listów do Świętego Mikołaja.
Tego dnia w klasie czekała na nas miła niespodzianka. W worku znaleźliśmy słodki
prezent od Mikołaja.
Renata Lempa
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ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
06.12.2019r. odbyły się kolejne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasie IVA.
Tym razem uczniowie grali w grę ortograficzną, do której na poprzednich zajęciach
przygotowali wyrazy z trudnościami ortograficznymi.
Renata Lempa

MIKOŁAJKI
Z okazji „Mikołajek” w naszej szkole w dniu 6 grudnia 2019r. odbyła się impreza
sportowo-rekreacyjna pod nazwą „Mikołajki na sportowo”.
Udział wzięła cała szkoła podzielona na dwie tury. W pierwszej grupie startowali
uczniowie klas I-IV a w grupie drugiej klasy V-VIII. Rywalizacja przebiegała w znakomitej
atmosferze i w sportowym duchu.
Celem tej imprezy była integracja uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły.
Zabawa odbyła się w hali sportowej Homanit Arena, prowadzona była przez Panią Bożenę
Miśko i Monikę Rejmann.
Bożena Miśko
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MIKOŁAJKI W 3B
6 grudnia 2019 roku klasa 3 b czekała na Mikołaja, który nie zapomniał o niespodziance
dla wszystkich uczniów z klasy. Były kuferki słodkości oraz Certyfikaty Grzecznego Ucznia
i Grzecznego Nauczyciela. Dziękujemy rodzicom za kreatywność w tym wyjątkowym dniu.
Braliśmy także udział w Mikołajkowym Turnieju Sportowym na Hali Homanit Arena.
To był bardzo udany dzień!
Ewa Dąbrowska

„MIKOŁAJKI Z MAGICZNĄ WYPRAWĄ”
Z okazji Mikołajek uczniowie z klasy IIIa i IIIc
zostali mile zaskoczeni propozycją wyjazdu do Koszalina
na

oscarową

animację

filmu

„Kraina

lodu

2”.

Przebojowość Anny, odwaga Elsy, poświęcenie Kristoffa
i urok Olafa porwały najmłodszych w wir przygód, którym
towarzyszył śmiech, wzruszenie i zachwyt. Film powtarza
cenne wykładnie o sile miłości, potędze rodzinnych więzi
, magii przyjaźni i że „razem możemy zdziałać znacznie
więcej niż w pojedynkę”.
Wszyscy miło i przyjemnie spędzili ten mikołajkowy czas i zadowoleni wrócili do domu.
wychowawcy kl. IIIa i kl.IIIc
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MALI DETEKTYWI
Podczas

kolejnych

zajęć

koła

matematyczno-przyrodniczego

MYŚLĘ,

DZIAŁAM,UMIEM uczniowie klasy IIA wcielili się w rolę małego detektywa. A konkretnie
musieli wykryć, kto w prezentowanych sytuacjach przyczynił się do zaginięcia cennego obrazu
i korony. Dzieci na podstawie zebranych informacji poszukiwały związków między nimi
(wskazówek, które się wzajemnie potwierdzały i takich, które przeczyły sobie nawzajem),
a następnie wyciągały wnioski. Manipulując przygotowanymi sylwetami postaci, pojazdów
oraz planu domu zwróciły uwagę na wartość porządkowania danych pozwalającą przyspieszyć
znalezienie rozwiązania. Jak się okazało, dla jednych uczniów znalezienie złodzieja było czymś
prostym, a dla innych trudniejszym. Ważne jest to, że wszyscy dobrze się bawili.
Marzena Peplińska

„KOMPUTEREM NA TY”

„Fabryka kompetencji Kluczowych” - koło fotograficzno-komputerowe. Dzieci
poznały dzisiaj program Toony Tool - aplikację do tworzenia komiksów.
Lidia Piłkowska
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MIKOŁAJKI W PLAYPARKU
9.12.2019r. uczniowie 5a aktywnie spędzili mikołajki w Playparku. Skakanie,
budowanie, zjeżdżanie, podnoszenie ciężarów to zdecydowanie to, co tygryski lubią
najbardziej. Było energicznie, głośno i radośnie.
Marta Tomczyk
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LEKCJA BIBLIOTECZNA
12.12.19r. uczniowie 4a odwiedzili naszą bibliotekę celem zastosowania w praktyce
wiedzy o katalogach: alfabetycznym, tytułowym i rzeczowym. Udało im się rozwikłać
wszystkie zagadki przygotowanie przez panią Krysię. Dziękujemy za ciekawe zajęcia.
M. Tomczyk

WIELKIE MALOWANIE
Wielkie malowanie 12 grudnia 2019 roku uczniowie klas 6c, 6b i 7b po lekcjach
malowali świąteczne płyty winylowe. Na szkolnym korytarzu wrzawa, kłęby dymu od
unoszącego się spray'u. Powstawały nowoczesne bombki. Pomysłodawcą był jeden z rodziców.
Dziękujemy wszystkim artystom.
Opiekun: Agnieszka Suchecka
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DARY DLA SCHRONISKA
Od listopada do grudnia 2019r. w naszej szkole trwała akcja I TY MOŻESZ ZOSTAĆ
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM-PACZKA DLA PSIAKA I KOCIAKA. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się do akcji. Darów było dużo. Macie naprawdę wielkie serce.
16.12.2019r. Klasy IA i IB przekazały karmę, która pochodziła ze zbiórki schronisku
SOS w Klępinie. Pierwszaki miały możliwość obejrzeć przebywające w schronisku psy. Mogły
nawet niektóre z nich wyprowadzić. Dzieci wiedzą, że zwierzętom trzeba pomagać i nie wolno
ich krzywdzić. Właśnie to było celem tej wycieczki, aby uwrażliwić dzieci na krzywdę
zwierząt. Wizyta w schronisku przyniosła oczekiwany rezultat i sprawiła wiele radości
pierwszakom.
Renata Lempa, Dorota Kołodziejczyk

JASEŁKA
16 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyły się Jasełka. Uczniowie przygotowali
przedstawienie muzyczno-teatralne, które wprowadziło nas w świąteczną atmosferę.
Usłyszeliśmy tradycyjne kolędy przy akompaniamencie gitarowym. Nad sferą teatralną
pracowała pani Halina Walicka. Dziękujemy wszystkim uczniom za piękny występ. Byliście
wspaniali.
Dariusz Wojciechowski
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PIERNIKOWE SZALEŃSTWO
17 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty piernikowe. Uczniowie
klas 6 b, 6 c i 7 b dekorowali samymi słodkościami wypieczone ciasteczka. Słodkości były
pyszne, piękne i sprawiły wszystkim wiele radości.
Opiekunowie: Lidia Kochanowska, Agnieszka Suchecka
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JEM ZDROWO
Klasa VIa uczestniczyła w profilaktycznej lekcji „Jem zdrowo”. Dzieci przygotowały
pożywne kanapki i zdrowe sałatki. Bawili się wspaniale razem samodzielnie przygotowując
zdrowe posiłki. W grupie smakuje lepiej!
Oliwia Patyk-Sadowska

WYMIANA LISTÓW
Międzyszkolna wymiana listów. Podczas wyjazdu do Zakopanego Uczniowie klasy 6 c
poznali nowych kolegów i koleżanki. Są to dzieci z klasy 6 a i 6 b ze Szkoły Podstawowej
w Konarzewie, województwo wielkopolskie. Spędzili ze sobą 7 wspaniałych dni, zaprzyjaźnili
się i postanowili utrzymywać ze sobą kontakt. 18 grudnia 2019 roku przysłali do naszych
uczniów kartki świąteczne, na które im odpisali.
Opiekun: Agnieszka Suchecka
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ANANASY DLA TRZECIEJ KLASY
20 grudnia 2019r. w klasie IIIA rodzice obdarowali swoje dzieci ananasami za
uczestnictwo w klasowym przedsięwzięciu ZDROWE-NIETRUDNE, a pani Marta
Wiśniewska w imieniu wszystkich rodziców podziękowała i pogratulowała dzieciom za
inicjatywę i starania w przygotowywaniu drugiego śniadania. Inspiracją był list od Hani
i Henia - cykl opowiadań i wydarzeń szkolnych dla trzecioklasistów. Uczniowskie śniadania
były codziennie sprawdzane przez inspektorów żywieniowych - Oliwię i Łukasza. Zadaniem
uczniów było skorzystanie z piramidy zdrowego żywienia podczas przygotowywania śniadań,
zadbanie o przekąski owocowo-warzywne, wykluczenie słodyczy i napojów gazowanych.
Dzięki pomocy rodziców zdrowy tryb życia okazał się naprawdę nietrudny!
D. Bulik

WIGILIJNE SPOTKANIE W 3B
20 grudnia 2019 roku w świąteczny nastrój wprowadził nas
pan

Darek

Wojciechowski.

Zebraliśmy

wiadomości

o tradycjach bożonarodzeniowych, w grupach wykonaliśmy
plakaty. Podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do pięknie
przygotowanego stołu. Pierogi były wyśmienite, ciasta pyszne,
wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Dziękujemy rodzicom za pomoc
w organizacji tego magicznego dnia, za wspólnie spędzony czas
w tym roku . Co przyniesie kolejny rok? Oby same dobre chwile.
Ewa Dąbrowska
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WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Warsztaty artystyczne W naszej szkole odbywają się warsztaty artystyczne dla młodych
talentów aktorskich, tanecznych, wokalnych, plastycznych. W każdy czwartek od 15:30 chętni
młodzi artyści są mile widziani. Program jest realizowany w ramach współpracy
międzyszkolnej z Zespołem Szkół w Karlinie. Talenciakami opiekują się Renata JaguścikRudnicka i Agnieszka Suchecka. Zapraszamy.
Agnieszka Suchecka
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