


WSTĘP
W maju 2021 r. wróciliśmy do nauczania stacjonarnego i  szczerze mówiąc,  mogłoby już tak

pozostać. Nasza szkoła powitała wszystkich powracających do szkoły „weteranów zdalnego nauczania”
Tygodniem Integracji, by łatwiej było wrócić uczniom do szkolnej normalności. W poniedziałek, 17 maja
2021 r., korytarze szkoły wypełnione były kolorowymi balonami, a w tle słychać było powitalne i wesołe
piosenki. Na drzwiach wejściowych szkoły zawisł baner z napisem „Witamy Was”. Lekcje miały bardziej
luźny  charakter,  wspólnie  tworzyliście  drzewko  życzliwości  (fot.  na  1  stronie),  następnego  dnia
zorganizowano  dzień  profilaktyki,  uczniowie  wszystkich  klas  wzięli  udział  w  warsztatach  online,
poprowadzonych przez psychologa z Centrum Profilaktycznego „Dialog” z Krakowa. Po południu odbyły
się takie warsztaty również dla rodziców. W środę i czwartek uczniowie wszystkich klas mięli możliwość
spotkania i poznania się ze sobą „na nowo” podczas „Herbatki z wychowawcą”. Działo się naprawdę
dużo. Pikniki, zabawy na wolnym powietrzu, spacery, rozwiązywanie zagadek, integracyjne zadania, by
ponownie poznać siebie nawzajem. W piątek uczniowie w klasach, pod okiem nauczycieli, przygotowali
zaś  piękne  i  kolorowe plakaty  na  temat:  ,,Jak  spędzamy wolny czas”.  W ten  nieszablonowy sposób
wróciliśmy do szkoły.

 

              Drzwi każdej klasy witały sympatycznym uśmieszkiem
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WYDARZYŁO SIĘ…
1 czerwca 2021 r. - Dzień Dziecka, obchodzony w naszej szkole, tradycyjnie, na sportowo. Już przy
wejściu do szkoły czekała na uczniów niespodzianka – słodki poczęstunek i okolicznościowa plakietka.
Na  drzwiach  każdej  klasy  znajdowały  się  plakaty  z  życzeniami  dla  wszystkich  dzieci.  Następnie
uczniowie udali się do hali sportowej, by tam podjąć sportową rywalizację, ochoczo dopingowani przez
„swoich”. Wszyscy zadowoleni, choć zmęczeni opuszczali szkołę…
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Czerwiec 2021 r. to już było „finalne zakuwanie” i walka o oceny, zakończona oczywiście uroczystym
zakończeniem roku szkolnego 2021/2022. Serdecznie pożegnaliśmy wtedy odchodzące klasy ósme. 
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Teraz już nasi absolwenci  i  uczniowie mogli  się  udać na wymarzone i  wyczekiwane z  utęsknieniem
wakacje!

1.09.2021  r. –  rozpoczynamy  nowy  rok  szkolny  2021/2022!  Rozpoczęcie  roku  szkolnego  miało
tradycyjnie uroczysty charakter, powitaliśmy dwie klasy pierwsze. Po uroczystym pasowaniu na ucznia,
pierwszoklasiści otrzymali upominki od Rady Rodziców i Caritasu. Był też czas na wspomnienie kolejnej
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
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Tych,  którzy  nie  boją  się  książek  i  czerpią  przyjemność  z  ich
czytania, zapraszamy do biblioteki szkolnej. Mamy dla Was nowości

literatury  dziecięcej  i  młodzieżowej,  które  wybraliśmy  przy  Waszej,  drodzy
czytelnicy, pomocy. 

Donaldson Julia, Scheffler Alex – „Pan Patyk” 

 * literatura dziecięca *

Pan Patyk żyje sobie spokojnie wraz z ukochaną żoną oraz trójką
uroczych patycząt. Lecz do czasu, do czasu, gdyż pewnego ranka
wychodzi  z  dziupli  rodowej,  żeby  rozruszać  trochę  gałązki
i  zostaje…  PORWANY!  A  zły  los  nie  patyczkuje  się
z  nieszczęsnym  ojcem  rodziny,  wręcz  przeciwnie.  Kiedy
pierwszy porywacz porzuca swoją zdobycz, natychmiast pojawia
się  następny!  Czy zapłakane patyczki  spędzą tę Gwiazdkę bez
taty?  Czy  stęskniona  Pani  Patykowa  ujrzy  jeszcze  swojego
małżonka?
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Kasdepke Grzegorz – „Pamiątki detektywa Pozytywki”

 * literatura dziecięca *

Sympatyczny detektyw Pozytywka, robiąc porządki w siedzibie
swojej  agencji  detektywistycznej  "Różowe  okulary",  odnalazł
różne  zapomniane  przedmioty  –  pamiątki  dawno  już
rozwiązanych zagadek.  W tej  właśnie,  trzeciej  z cyklu książce
mali czytelnicy mogą prześledzić, jak sprytny detektyw rozwikłał
kolejne trudne sprawy. 

Jans Nick – „Wilk zwany Romeo”

* literatura młodzieżowa”

Prawdziwa  i  poruszająca  historia  wyjątkowego  wilka,  który
spędził siedem lat w pobliżu psów i ludzi na Alasce. Kiedy się
pojawił,  mieszkańcy  Juneau  zachowali  ostrożność.  Byli  też
zafascynowani.  Nie  samym  wilkiem  –  na  Alasce  mieszka  ich
sporo. Ale tym, że ten czarny dziki wilk zaczął się przyłączać do
narciarzy,  bawić  się  z  ich  psami  albo  po  prostu  w  ciche
popołudnia  wylegiwać  na  słońcu  na  środku  zamarzniętego
jeziora. Książka Nicka Jansa to kapitalna opowieść o niezwykłej
przyjaźni. I co z tego, że ten ssak jest wilkiem w pełni sił, a za
przyjaciół wybrał sobie człowieka i jego psy, a później i innych
mieszkańców miasteczka Juneau na Alasce?

Wajrak Adam – „Lolek”

* literatura dziecięca”

Lolek  jest  kudłatym  stworzeniem  o  wielkim  sercu  i  trudnej
przeszłości, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi.
Ale trafić na tych właściwych wcale nie jest łatwo. Szczególnie
zimą w okolicach Puszczy Białowieskiej. 

„Każdy pies marzy aby być z jakimś człowiekiem, a wielu ludzi marzy o tym by
spotkać psa. Czasami wystarczy przypadek żeby się spotkać, a czasami trzeba
się trochę rozejrzeć . Dlatego tę książeczkę dedykuję wszystkim pieskom, które
jeszcze  nie  odnalazły  swojego  człowieka  i  wszystkim  ludziom  którzy  nie
odnaleźli jeszcze swojego psa. A tym którzy się już odnaleźli życzę szczęścia”. 

                                                                                                        Adam Wajrak
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Pamiętamy  oczywiście,  że  nasze  „Szkolne  Echo”  jest  kontynuacją  pisma  o  nazwie  „Kocioł”,
stworzonego i  tworzonego z zapałem przez uczniów gimnazjum. Opisywało ono ówczesne życie
szkolne,  ciekawostki  ze  świata  kultury,  mody,  sportu,  wywiady  z  nauczycielami.  W  miarę
możliwości przypomnimy, co można było przeczytać na stronach „Kotła”. Na początek ciekawe, bo
już historyczne, fakty o naszej szkole na początku roku szkolnego 2009/2010... 

      

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

SZKOLNE  ECHO  NR  5/2021  -  gazetka  Szkoły  Podstawowej  im.  Tadeusza
Kościuszki w Rymaniu.  ***************************************************
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