


WSTĘP

Jesteśmy w trakcie  roku szkolnym 2020/2021.  Pandemia  dała  się  nam we znaki,  deformując
odwieczny szkolny bieg wydarzeń. Siłą rzeczy w szkole mniej się dzieje, bo zdalne nauczanie ogranicza
nam funkcjonowanie szkolnej społeczności. Ale zawsze jednak coś tam się zadzieje w naszej poczciwej
„budzie”. Zapraszamy do lektury!

Pewnego razu na parapet szkolnej biblioteki zawitał niespodziewany gość.

WYDARZYŁO SIĘ…

6 października 2020 r. – naszych przedszkolaków z okazji Dnia Policji odwiedzili policjanci, zaproszeni
przez  przedszkolaków.  W tygodniu  troski  o  bezpieczeństwo  własne  i  innych,  przedszkolaki  z  grup
ŻABKI i  SMERFY spotkały się z policjantami.  Zachowując wszelkie  wymagania panujące  w czasie
pandemii, policjanci w ciekawy sposób opowiedzieli o swojej pracy. Zademonstrowali swój mundur oraz
wyposażenie  każdego  policjanta  na  służbie.  Przypomnieli  dzieciom,  jak  ważna jest  znajomość  zasad
ruchu drogowego. Utrwaliliśmy sobie numer alarmowy 112 oraz numer do policji 997. Przedszkolaki
zaśpiewały  specjalną  piosenkę,  która  uczy  nas  znajomości  numerów  alarmowych.  Otrzymaliśmy  w
prezencie odblaski, które zobowiązaliśmy się nosić. Zapamiętaliśmy także, że dzieciom nie wolno bawić
się w pobliżu ulic. Po spotkaniu wielu przedszkolaków zapragnęło zostać w przyszłości policjantami. 

    



Dzień  Edukacji  Narodowej –  polskie  święto oświaty  i  szkolnictwa  wyższego  ustanowione
27  kwietnia  1972  roku,  określone  ustawą  –  Karta  praw  i  obowiązków  nauczyciela jako  Dzień
Nauczyciela.  Od  1982  roku  na  mocy  ustawy  Karta  Nauczyciela obchodzone  jako  Dzień  Edukacji
Narodowej. 

Upamiętnia  rocznicę  powstania  Komisji  Edukacji  Narodowej,  która  została  utworzona
z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października
1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. 

Historia  Dnia  Nauczyciela  w  Polsce  ma  swoje  początki  w  1957  roku.  Podczas  Światowej
Konferencji  Nauczycielskiej  w Warszawie  ustalono,  że dzień  20 listopada będzie  Międzynarodowym
Dniem  Karty  Nauczyciela i  świętem nauczycieli.  Konferencja  została  zorganizowana  przez  Związek
Nauczycielstwa  Polskiego.  Ustawa z  dnia  27  kwietnia  1972 roku,  zwana  Kartą  praw i  obowiązków
nauczyciela,  wprowadziła  Dzień  Nauczyciela  obchodzony  w  rocznicę  powołania  Komisji  Edukacji
Narodowej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając
nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis:  Dzień ten uznaje się za święto
wszystkich pracowników oświaty.
Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją
do nagradzania  wyróżniających się  nauczycieli  i  pracowników niepedagogicznych.  Minister  Edukacji
Narodowej wręcza  nauczycielom  złote,  srebrne,  brązowe  Krzyże  Zasługi,  medale  Komisji  Edukacji
Narodowej oraz  nagrody  Ministra  Edukacji  Narodowej  za  osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze.
Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe
oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

.Dzień Nauczyciela na świecie

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.: 

 Albania – 7 marca (upamiętniający powstanie 1. szkoły świeckiej 7 marca 1887 r.  w Korczy),
 Argentyna – 11 września (związany ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento),
 Brazylia – 15 października,
 Chiny – 10 września,
 Czechy, Słowacja – 28 marca (w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego)
 Hiszpania – 27 listopada,
 Indie – 5 września (w dniu urodzin Sarvepalli Radhakrishnan),
 Malezja – 16 maja,
 Meksyk – 15 maja,
 Tajwan – 28 września (w dniu urodzin Konfucjusza),

 Turcja – 24 listopada,
 Ukraina – pierwsza niedziela października,
 Korea Południowa – 15 maja (w dniu urodzin króla Sejong'a Wielkiego).

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejong_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej#cite_note-glos-9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfucjusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Chi%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarvepalli_Radhakrishnan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_%C3%81mos_Komensk%C3%BD
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domingo_Faustino_Sarmiento
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_o%C5%9Bwiaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Komisji_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Komisji_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Nauczyciela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_(1773%E2%80%931775)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej


W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, podobnie jak w
Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami.    

                                      Źródło: Wikipedia

W  naszej  szkole  zawsze  obchodzono  to  święto  uroczyście,  odbywały  się  akademie,  apele
i  przedstawienia,  zapraszano ludzi związanych z oświatą,  byłych pracowników naszej  szkoły,  władze
Gminy Rymań i przedstawicieli firm życzliwie wspomagających naszą placówkę.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska


W  tym  roku  szkolnym,  w  ramach  obchodów  Dnia  Edukacji  Narodowej,  nasi
uczniowie  wzięli  udział  w  międzyklasowym  konkursie  Samorządu  Uczniowskiego  na
najlepszy wiersz o nauczycielu. Oto kilka z nich:

Pani Paulina dobrze wie, 
gdy dziecku coś złego dzieje się.
zawsze czeka w pogotowiu,
by pomóc nam w psychicznym zdrowiu.
Bardzo ją za to uwielbiamy
i życzenia na dzień nauczyciela składamy.

Pani Monika nasza radosna, piękna jak wiosna.
Gdy uczy matmy, to wszyscy słuchają
I na pytania odpowiadają.
Lekcje fizyki też są ciekawe.
Pani Monika uczy nas przez zabawę.
W dniu nauczyciela życzymy uśmiechu
I dużo zawodowych sukcesów.

Na górze monitor, na dole styki
Pan Jarek uczy nas informatyki.
Pomaga nam poznać świat elektroniki
Do wielu aplikacji pokazuje wtyki.

Pan Ireneusz na historii się zna,
dobry humor zwykle ma,
Na WDŻ-ecie o rodzinie opowiemy
i za wszystko Panu dziękujemy!
Z okazji Dnia Nauczyciela, życzymy
Panu szczęścia, zdrowia i marzeń spełnienia.

Dla pani Krystyny

Życzymy naszej drogiej Pani,
By każdy dzień był miły dla niej,
By ranny budzik srebrne dźwięki 
Układał w takt piosenki,
By zaczynała Pani dzień wesoło,
By wiatr pachniał, 
By każdy w klasie wszystko rozumiał.

Pani Beatko nasza kochana,
Piękna, radosna już od rana.
Z okazji Dnia Nauczyciela,
Życzymy Pani dużo rozweselenia.
I zdrowia co niemiara,
By się Pani wysypiała.

Dla Pani Wiesi 

Dzień Nauczyciela dzisiaj mamy,
Więc pani Wiesi życzenia składamy.
Za ciężką pracę i okazane serce,
Chylimy głowy w ogromnej podzięce.
Jesteśmy wdzięczni za poskromienie naszych 
rogatych dusz
I za tysiące dobrych słów na już.

Pan Marcin religii nas uczy,
Z chęcią nas czegoś o Bogu nauczy,
Nie lubi tego, gdy ktoś mu przeszkadza,
Nieraz nasza klasa z rozmawianiem przesadza.
Bardzo Pana za to uwielbiamy,
I życzenia na Dzień Nauczyciela składamy. 

W  październiku  2020  r.  klasy  IV  –  VIII  wróciły  do  zdalnej  nauki,  w  szkole  pozostały
przedszkolaki i uczniowie klas I – III. To dzięki nim szkoła nie wydawała się pusta, słychać było ich
gwar podczas przerw, na szkolnych korytarzach. Ze zdalnym nauczaniem w tle „dojechaliśmy” do końca
I semestru. 
14 luty 2021 r. - z okazji „Walentynek” biblioteka szkolna, przy finansowym wsparciu Rady Rodziców,
zorganizowała Akcję Walentynkową 2021 „Zakochani w książkach”. Uczniowie nadsyłali swoje prace



fotograficzne  na  temat  czytania  i  swoich  ulubionych  książek.  Wszyscy  wykazali  się  inwencją
i pomysłowością, a najlepsze 10 prac zostało nagrodzone i znalazło się na okolicznościowym plakacie,
który prezentujemy poniżej. Pierwsze miejsce zajęła fotografia autorstwa Anity Przeździęk z klasy VII B.
Dziękujemy i gratulujemy!



17 – 19.03.2021 r. – EGZAMINY PRÓBNE KLAS ÓSMYCH. Odbyły się zgodnie z harmonogramem,
z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

22.03.2021 r. – nasze przedszkolaki wesoło powitały wiosnę! Przemaszerowały ze śpiewem przez szkołę,
potem czekały je zabawy na (jeszcze niezbyt wiosennym) świeżym powietrzu!



23.03.2021 r. – PRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI ZA NAMI ! Tego dnia
przedszkolaki  z  SP  w  Rymaniu  wzięli  udział  w  konkursie  recytatorskim  pod  tytułem:
„Wiosna  w  poezji  dziecięcej”.  Konkurs  adresowany  był  do  dzieci  ze  wszystkich  grup
przedszkolnych  i  miał  formę  prezentacji  dowolnego   utworu  poetyckiego  o  tematyce
wiosennej.
W konkursie wzięło udział 13 dzieci. Ich występy oceniało JURY, które zwracało uwagę na
płynność  recytacji,  dobór  kostiumów,  rekwizytów.  Prezentowane  wiersze  były  ciekawe
i  pięknie  recytowane.  Po naradzie  ogłoszone zostały  wyniki,  wszystkie  dzieci  otrzymały
dyplomy, nagrody książkowe  za zajęcie miejsc w swojej grupie wiekowej.                      
Wszystkim  gratulujemy  nie  tylko  zdobytych  nagród  i  miejsc,  ale  także  wspaniałych  występów
i pokonania tremy. Dziękujemy wychowawczyniom i rodzicom, którzy dzielnie przygotowali dzieci do
konkursu. To był miło spędzony czas. Mamy nadzieję, że będziemy mogli  przeżyć takie emocje kolejny
raz.

           Organizator: A.Ł.

****************************

Dzień Patrona Szkoły - Tadeusza Kościuszki
24 marca społeczność naszej Szkoły świętuje Dzień Patrona Szkoły
- Tadeusza Kościuszki. Tego właśnie dnia, w roku 1794 nasz patron,
Tadeusz   Kościuszko  złożył  uroczystą  przysięgę  na  rynku

krakowskim  i  objął  przywództwo  insurekcji  kościuszkowskiej.  W  związku  ze
zdalnym nauczaniem, w tym roku  obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły poprzez
przygotowanie zdjęć lub prezentacji związanych z Tadeuszem Kościuszką. 

Trzeba  przyznać,  że  efekty  inwencji  uczniów  i  wspomagających  ich
rodziców, są imponujące!  Prace te można zobaczyć na stronie internetowej szkoły.
Tutaj  prezentujemy  plakat  upamiętniający  tegoroczne  obchody  Dnia  Patrona
Szkoły.

**********************



NOWE KSIĄŻKI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

Beata Ostrowicka – „Eliksir przygód”
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literatura
Seria: Klub Łowców Przygód 

Młodzi bohaterowie spotykają w ruinach zamku nową koleżankę. Nie
byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ale dziewczynka ta urodziła się w...
XVII wieku i dziwnym zrządzeniem losu przeniosła się w nasze czasy.
Poznaje współczesny świat, poznaje nowych przyjaciół, przeżywa wiele
fantastycznych przygód, a w ślad za nią przez wieki podąża tajemniczy
człowiek z blizną...

************************************************

A na koniec…

Początki szkolnej informatyzacji
Na początku była… drukarka igłowa firmy Seikosha. Zawitała do nas pod koniec lat

80-tych  XX  wieku,  trochę  jakby  z  przypadku,  bo  szkoła  dostała  ją  „z  państwowego
przydziału”, a o szkolnym komputerze jeszcze nawet nikt nie marzył i nie było do czego
jej podłączyć.

Tak wyglądał wydruk z drukarki igłowej. Drukarki te były dość szybkie, ale bardzo hałaśliwe, podczas
wydruku wydawały z siebie irytujące, skrzekliwe dźwięki.

https://lubimyczytac.pl/seria/3521/klub-lowcow-przygod
https://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/5222/wydawnictwo-literatura/ksiazki


Na  początku  lat  90-tych  w  szkole  pojawił  się  pierwszy,  zakupiony  komputer
–  Commodore 64, który z racji swych ograniczonych możliwości i czasochłonnej obsługi,
służył  w naszej  szkole tylko do gier,  podczas zajęć świetlicowych. Ale żeby w te gry
pograć,  komputer  musiał  być  podłączony  do  specjalnego  magnetofonu.  Gry  były
nagrywane na kasetach magnetofonowych, a żeby je uruchomić, trzeba było cierpliwie
czekać, aż się wgrają i umiejętnie manipulować głowicą magnetofonu za pomocą… na
przykład spinacza biurowego.

Komputer Commodore 64 z magnetofonem i dżojstikiem

Tak wyglądała grafika w ówczesnych grach – Emlyn Hughes International Soccer (1988)

W  1996  roku  szkoła  zakupiła  pierwszy  zestaw  komputerowy  z  prawdziwego
zdarzenia.  Posiadał  on  solidny,  jak  na  tamte  czasy,  procesor  Intel  Pentium  100,
zainstalowany  Windows  95,  czternastocalowy  monitor  i  kolorową  (!)  drukarkę
atramentową (takiej nie miał wtedy jeszcze nikt w Gminie Rymań). Służył głównie do
zastosowań  biurowych,  pisania  i  drukowania.  Dla  uczniów  atrakcją  było  granie  na
zajęciach świetlicowych, to znaczy jedna osoba grała, a reszta kibicowała, czekając na
swoją kolej. Największą popularnością cieszyła się wówczas gra Screamer 2 (nieważne, że
tylko 3-etapowe demo), efektowna „wyścigówka” rajdowa. Po zajęciach z komputerem
uczniowie wychodzili z wypiekami na twarzach.



Screamer 2 to już była, w porównaniu z grami na Commodore 64, zupełnie inna jakość grafiki

Komputer P100 był na tyle solidny, że po paru latach pracy w naszej szkole, trafił do
szkoły filialnej w Starninie i tam służył jeszcze bezawaryjnie uczniom przez wiele lat. 

Wiosną  1998  roku  pojawiła  się  wreszcie  długo  oczekiwana  przez  uczniów
pracownia  komputerowa. Żeby  ją  otrzymać,  szkoła  musiała  wejść  we  współpracę
z  Agencją  Restrukturyzacji  Rolnictwa  z  Warszawy  i  przeprowadzić  w  zamian  kurs
komputerowy  dla  rolników.  Pojawiły  się  nowoczesne  komputery  połączone  w  sieć,
a szkoła zakupiła pierwszy Internet. Nie był to taki Internet, jaki znamy teraz, miał  bardzo
małą prędkość, a koszt połączeń był naliczany, tak, jak w telefonach stacjonarnych, od
impulsów (tzw. połączenie wdzwaniane). Z Internetem łączył się tylko jeden komputer
(nauczycielski)  za  pomocą  modemu,  który  przy  połączeniu  wydawał  z  siebie
charakterystyczne,  piskliwe  dźwięki.  Pierwsi  użytkownicy  modemów  internetowych
pamiętają te odgłosy zapewne do dzisiaj, jak również trzaski, kiedy modem nie mógł się
połączyć.  Krótko  mówiąc  było  drogo  i  powoli,  ale  i  tak  czuło  się,  że  jest  to  nowe,
fascynujące „okno na świat”, pełne kolorów i szybkiej informacji. 

Pierwsi użytkownicy szkolnej pracowni komputerowej nie mieli jednak tak łatwo,
jak teraz. Prawie nikt nie miał w domu komputera, trzeba było więc uczyć się całkowicie
od  podstaw,  od  pojęć  „plik”,  „folder”,  „dysk”  począwszy.  Niektórym trudno  było  na
początku  zrozumieć,  że  komputer  to  nie  monitor,  ani  klawiatura,  ale  ta  skrzynka
(z procesorem w środku), do której są podłączone.  



         Zdjęcie z „Głosu Koszalińskiego” z 2000 r.

Dla uczniów oczywiście największą motywacją i atrakcją były gry, a grę Turok 2
można z perspektywy czasu śmiało nazwać najchętniej grywaną grą w historii naszej
szkoły.  Grały  w  nią  przez  kilkanaście  lat  kolejne  roczniki  uczniów  podstawówki
i  gimnazjum,  dyskutując  zawzięcie  podczas  przerw  nad  wyższością  „obrotówki”  nad
„szotganem”. Jej największą zaletą było wspólne granie w szkolnej sieci, do działania nie
potrzebowała  Internetu.  Raczkowały  dopiero  w świecie  gry  online,  a  w naszej  szkole
Internet był wtedy jeszcze zbyt słaby, by choć spróbować, jak to online „smakuje”. 



Kolejne lata to już czasy coraz nowocześniejszych rozwiązań technicznych. Coraz
nowocześniejsze  komputery,  coraz  szybszy  i  stabilniejszy  Internet  (obecnie  jesteśmy
o krok od podłączenia światłowodu), potem przyszła kolej na laptopy, projektory, tablice
interaktywne, wizualizery, obecność naszej szkoły w Internecie (mail, strona internetowa
szkoły,  profil  na  FB),  a  w  kieszeniach  uczniów  smartfony;)  Większa  dostępność
technologii,  więc  i  wzrost  kompetencji  informatycznych  uczniów  oraz  swobody
posługiwania  się  kolejnymi  nowoczesnymi  urządzeniami  i  gadżetami.  A  dzisiejszym
„komputerowcom”  już  trudno  uwierzyć,  że  kiedyś  można  było  cokolwiek  zrobić  bez
sięgania do Internetu...

M.O.

 

Strona internetowa naszej szkoły.

************************************************

SZKOLNE  ECHO  NR  1/2021  -  gazetka  Szkoły  Podstawowej  im.  Tadeusza
Kościuszki  w  Rymaniu.  Redaguje  zespół  uczniowski  pod  opieką  nauczycieli:
M. Oleksiewicz & B. Oleksiewicz   *******************************************
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