STYCZEŃ 2016
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964
roku. Już rok później święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”. W roku 1966
również „Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia Dniem Babci. Później powstała
również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka. Święto do Polski zostało przeniesione
prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawało się coraz
popularniejsze. Dzień ten ma za zadanie uświadomić dzieciom, jak wiele zawdzięczają swoim
dziadkom. Wnuki są zachęcane do pomocy najstarszym członkom rodziny. 22 stycznia 2016r.
klasa IIIa przygotowała uroczystość dla swoich babć i dziadków. Gości było tak wielu, że
uroczystość odbyła się w KOK. Dzieci zaprezentowały swój program artystyczny, który został
nagrodzony oklaskami, było widać wzruszenie i radość na Ich twarzach. Były wiersze,
piosenki, taniec, gra na instrumencie oraz życzenia. To spotkanie było świętem rodzinnym,
gdyż uczestniczyli też Rodzice, którzy poza tym przygotowali salę i poczęstunek. Babcie
i Dziadkowie zostali na koniec obdarowani prezentami, które były własnoręcznie wykonane
przez wnuczęta na zajęciach plastyczno- technicznych.
Dziękujemy Pani dyrektor Danucie Butrym za możliwość przeprowadzenia imprezy
okolicznościowej w KOK.
D. Bulik
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LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRĘGIELNI
Klasa III a na zakończenie I semestru nauki, spędziła miło czas w Kręgielni MK
Bowling. Gra w kręgle to zabawa dla osób w każdym wieku, nie wymaga specjalnych
przygotowań i predyspozycji. Do naszej dyspozycji były 4 tory na kręgielni klasycznej. Gracze
bez problemu trafiali do celu. Towarzyszyła nam dobra muzyka, humor i zdrowa rywalizacja.
W Centrum Rozrywki MK Bowling nie tylko dobrze bawiliśmy się, ale również dzięki
wsparciu Rodziców mogliśmy zakupić orzeźwiające soki. Na lekcji wychowania fizycznego
osiągnięto cele kształcenia i wychowania w zakresie kultury fizycznej. Na tym etapie w wyniku
celowych działań szkoły, wychowankowie doskonalą ciało i jego funkcje, zdobywają
umiejętności i nawyki oraz kształtują swoje postawy wobec różnych sfer kultury fizycznej.
D. Bulik
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SPOTKANIE Z WĘDKARZAMI
W ramach szkolnego projektu „Parsęta” zaprosiliśmy wędkarzy z Koła Wędkarskiego
w Karlinie. Spotkanie z uczniami klas I-III przeprowadzili p .Marcin Strzelecki i p. W. Giesko.
Odbyły się ćwiczenia „krótka lekcja łowienia”, pogadanka „nasze akweny wodne”, „rybie
rytmy”, ”droga łososia do domu”, „przynęty, zanęty i wabiki”, „działania przeciw
kłusownictwu” oraz pokaz sprzętu wędkarskiego . Na koniec uczniowie zostali zaproszeni na
zawody wędkarskie, które odbędą się z okazji „Dnia Dziecka” oraz zostali poinformowani, że
niedługo zacznie działać kółko wędkarskie dla najmłodszych. Dziękujemy za ciekawą lekcję
wędkarską i liczymy, że uczniowie bardziej włączą się w realizację zadań i zdobędą wiedzę
i umiejętności z zakresu ochrony bioróżnorodności najbliższego środowiska przyrodniczego.
D. Bulik
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NASI ABSOLWENCI
Dziś na uwagę zasłużyli ci, którzy są uczniami Zespołu Szkół w Karlinie, będąc
jednocześnie absolwentami naszej karlińskiej podstawówki aktywnie współuczestniczyli
w życiu lokalnej społeczności. To nasi, byli uczniowie są aktywnymi uczestnikami
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie, w której umożliwili członkom szkolnego Caritas
zaprezentowanie się na forum III sesji MRM w temacie pomagamy potrzebującym. Radni
przeprowadzili w naszej szkole prezentację dotyczącą projektu budowy toru rowerowego dla
dzieci i młodzieży w Karlinie. W efekcie znacząca większość uczniów w ankiecie wyraziła
swoją akceptacje temu projektowi.
Nie zapominają także o szkole, jej jeszcze bardziej starsi absolwenci a mianowicie
uczniowie III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Karlinie. Gościliśmy
ich z prezentacją zawodów, których się obecnie uczą. W sposób interesujący, zaprezentowali
walory poszczególnych kwalifikacji zawodowych. I choć dla naszych uczniów to jeszcze
wydawałoby się daleka droga do wyboru zawodu na przyszłość to jednak już jest wskazane, by
poznawać je bezpośrednio od swoich starszych rówieśników.
Celem spotkań była możliwość skorzystania z doświadczeń starszych koleżanek
i kolegów, gdyż warto aktywnie działać na rzecz innych, co na pewno z powyższych kontaktów
wynieśli nasi uczniowie. Zaś dla naszych absolwentów należą się słowa podziękowania
i potwierdzenia, iż jesteśmy dumni z ich działań.
Beata Pawlik
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