STYCZEŃ 2017
MARATON JĘZYKA ANGIELSKIEGO
19 stycznia 2017 uczniowie klasy III a i III b ze Szkoły
Podstawowej w Karlinie wzięli udział w pięciogodzinnym
maratonie języka angielskiego. Dzieci pod opieką p. Oliwii PatykSadowskiej wykonały plakaty ilustrujące dopiero poznane słowa,
czytały książkę i doskonaliły umiejętności językowe. Uczniowie
pracowali w grupach, parach i korzystali z tablicy interaktywnej.
Za udział w zajęciach i wytrwałość podziękowali sobie brawami.
English is easy!
Oliwia Patyk-Sadowska

KONKURS PLASTYCZNY „KORONA DLA MATKI BOŻEJ Z JASNEJ GÓRY”
W okresie Adwentu uczniowie Szkoły Podstawowej w Karlinie przygotowywali się na
spotkanie z Jezusem poprzez udział w roratach. Duchową przewodniczką oczekiwania na
przyjście Zbawiciela była Maryja, Matka Syna Bożego. Jak wiadomo Polacy szczególnie
ukochali Maryję za Jej opiekę i obecność w życiu narodu polskiego. Znakiem tej obecności jest
Jasna Góra w Częstochowie z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Decyzję
papieża Klemensa XI, 08.09.1717 r. biskup chełmski Krzysztof Szembek dokonał pierwszej na
ziemiach polskich koronacji tego obrazu.
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Uczniowie naszej szkoły uczcili tę rocznicę, biorąc udział w szkolnym konkursie
plastycznym pt. „Korona dla Matki Bożej z Jasnej Góry”. Konkurs odbył się w dwóch
kategoriach wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VI.
W pierwszej kategorii wiekowej, uczniowie zdobyli następujące wyniki:
I miejsce – Martyna Iwanicka, kl. III „D”
II miejsce – Iga Szymczak, kl. III „A”
III miejsce – Sara Kazimierska, kl. III „C
W drugiej kategorii wiekowej uczniowie osiągnęli:
I miejsce – Maja Weyer, kl. V „B”
II miejsce – Alicja Gwóźdź, kl. V „A”
III miejsce – Borys Ryszewski, kl. IV „A”
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu
swoich talentów.
Halina Walicka

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dnia 20.01.2017r. w Karlińskim Ośrodku Kultury odbyła się szkolna uroczystość Dnia
Babci i Dziadka. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali niezwykły
program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki, tańce i pokaz mody. Na twarzach
Dziadków gościła radość, a chwilami nawet wzruszenie. Wszystkie Babcie i Dziadkowie
z dumą obserwowali występy nie kryjąc przy tym dumy i radości ze swoich ukochanych
wnucząt. Po występach wszyscy zebrani uczniowie wspólnie zaśpiewali „Sto lat”.
Na zakończenie Szanowni Goście otrzymali małe upominki i zostali zaproszeni na
przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim Babciom
i Dziadkom za tak liczne przybycie.
Natalia Rudzis
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WYCIECZKA DO LIPIA
26.01.2017 r. klasy II c i II d przebywały w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
W planie były warsztaty tematyczne: Bioróżnorodność- dlaczego znika?, Jak zmieniający
się klimat wpływa na bioróżnorodność?, warsztaty laboratoryjne z wykorzystaniem
mikroskopów „Fascynujący świat w skali mikro” oraz warsztaty techniczne – tworzenie
postaci zwierząt i roślin z papieru. Końcowym punktem programu była wycieczka do lasu,
podczas której szukaliśmy tropów i śladów bytowania zwierząt, rozpoznawaliśmy różne
gatunki roślin i krzewów. Między zajęciami poznaliśmy nowe zabawy integracyjne. Zajęcia
bardzo się podobały wszystkim uczniom.
Serdecznie dziękujemy Organizatorom nie tylko za ciekawie przeprowadzone zajęcia,
ale też za upominki, które otrzymali nasi uczniowie.
Opiekunowie: M. Peplińska, L. Piłkowska
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