


WSTĘP

Za nami pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022. Znowu pełne
zawirowań,  powrotów  do  nauki  zdalnej  i  powrotów  do  nauczania
stacjonarnego. Były chwile, kiedy oprócz nauczycieli i personelu, w szkole
pozostawali  tylko  uczniowie  klas  0  –  III  i  przedszkolaki.  Nienaturalnie
puste  korytarze,  cisza  i  klasopracownie  bez  uczniów,  cierpliwie
oczekiwaliśmy  na  powrót  do  edukacyjnej  normalności.  Ostatecznie
nastąpił  on  tydzień  po  feriach  zimowych,  21  lutego  2022  r.  wraz  z
powrotem z nauki zdalnej klas V- VIII.  Mimo tych utrudnień, wszyscy
starali się funkcjonować normalnie i nie zrażać przeciwnościami. Tydzień
temu  skończyły  się  ferie  zimowe  i  z  nową  energią  wszyscy  rozpoczęli
II  półrocze  nauki.  Zaczynamy  tradycyjnie  od  przypomnienia,  co  się
wydarzyło od w naszej szkole od poprzedniego numeru.

WYDARZYŁO SIĘ…
21 września 2021 r. - całodniowa wycieczka do Gdańska klas siódmych. Wyjazd o świcie i przyjazd do
Trójmiasta  po  godz.  9.00.  Następnie  zwiedzanie  trójmiejskich  atrakcji  -  Port,  śródmieście,  centrum,
podróż statkiem i Westerplatte – wrażeń było pod dostatkiem. Powrót (bardzo) późnym wieczorem. 
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16 września 2021 r. – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu wzięli udział
w XXVIII Akcji ,,Sprzątanie Świata". Cała społeczność szkolna - przedszkolaki, uczniowie klas I - III
oraz  IV  -  VIII  wraz  z  wychowawcami,  zaangażowali  się  w  sprzątanie  najbliższej  okolicy.  Hasło
tegorocznej Akcji brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”.

             

         

4



8 października 2021 r. -  w naszym przedszkolu  obchodziliśmy  Dzień  Jabłuszka.  Celem akcji  było
zachęcanie dzieci do spożywania jabłek oraz wyrabiania nawyku zdrowego odżywiania.  Na zajęciach
dzieci dowiedziały się wiele ciekawostek o jabłkach oraz to, że są cennym źródłem witaminy. Swoją
aktywność dzieci wykazały w wykonaniu prac plastycznych, udziale w zabawach muzyczno-ruchowych.
Jak wiemy, jabłko niejedno ma imię i sprawdza się jako słodka przekąska. Dzieci z tej okazji otrzymały
na poczęstunek pieczone jabłuszko, które starszym kojarzy się z dzieciństwem. Możemy powiedzieć, że
takie święta lubimy najbardziej.

         

5



8 października 2021 r. -  47 uczniów SP z Rymania (16 uczniów z klasy V B, 18 uczniów klasy VI,
2 uczniów klasy VII B oraz 10 uczniów klasy VIII B) wzięło udział w wycieczce organizowanej przez
Biuro Podróży „ EXSODOS” do Świnoujścia. Trasa wycieczki wiodła przez nadmorskie miejscowości:
Niechorze,  Rewal,  Dziwnów.  Pierwszym  przystankiem  na  trasie  była  wyspa  Wolin:  Woliński  Park
Narodowy, gdzie uczestnicy wycieczki mieli okazję wspiąć się na 95 metrowy pionowy brzeg - klif Parku
Gosań. Następnym etapem podróży były Międzyzdroje - turystyczna miejscowość nadmorska. Uczniowie
spacerowali  Promenadą  Gwiazd,  zwiedzili  zabytkowe  molo,  gdzie  mogli  również  zakupić  pamiątki
z  wycieczki.  W restauracji  czekał  na  uczniów ciepły  posiłek.  Po  obiedzie  uczniowie  przejechali  do
wschodniej  części  Świnoujścia,  gdzie  mieli  okazję  wspiąć  się  na  najwyższą  nad  Bałtykiem  latarnię
morską z widokiem na centrum miasta położone na wyspie Uznam oraz na stawę „ Młyny” w kształcie
wiatraka przy ujściu Świny do morza. Następnie uczniowie zwiedzili pruskie umocnienia obronne „ Fort
Gerharda”, z przewodnikiem w stroju pruskiego oficera. Uczniowie uczestniczyli w musztrze wojskowej,
zwiedzali muzeum oraz obiekty naziemne fortyfikacyjne. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie
„Podziemnego Miasta”. Były to do II wojny światowej niemieckie obiekty wojskowe, po wojnie zostały
przejęte  przez Ludowe Wojsko Polskie.  Uczniowie mieli  okazję  zwiedzić  i  przejść  się podziemnym,
kilometrowym korytarzem oraz zobaczyć tajne punkty dowodzenia wojskowego Układu Warszawskiego.
W drogę powrotną wyruszyliśmy około godziny 17.30 i dotarliśmy do Rymania o godzinie 19.00.
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14 października 2021 r. -  Samorząd Uczniowski i uczniowie uhonorowali swoich nauczycieli z okazji
Dnia Nauczyciela własnoręcznie wykonanymi upominkami,  wykonali też portrety swoich nauczycieli.
Najlepsze z nich zostały wyeksponowane wraz z życzeniami dla nauczycieli na szkolnym korytarzu.
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18 października 2021 r. -  w naszej szkole odbył się alarm przeciwpożarowy. Sprawnie i bez zakłóceń,
nikt się nie zgubił  Przypomnieliśmy sobie zasady i miejsca ważne przy ewakuacji.
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10  listopada  2021  r. -  Samorząd  Uczniowski  w  Szkole  Podstawowej  im.  Tadeusza  Kościuszki  w
Rymaniu wziął udział w ogólnopolskiej  kampanii ,,BohaterON – włącz historię!”. Jest to kampania o
tematyce  historycznej,  mająca  na  celu  upamiętnienie  i  uhonorowanie  uczestników  Powstania
Warszawskiego  oraz  promocję  historii  Polski  XX wieku.  Celem projektu  jest  edukowanie  Polaków,
bazujące na historiach Powstańców, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postawy
patriotycznej oraz budowanie wrażliwości społecznej.
W ramach kampanii, z okazji obchodów Dnia Niepodległości, które w naszej szkole odbyły się 10 listo-
pada – przedszkolaki oraz cała społeczność uczniowska wzięła udział w lekcjach historycznych, poświę-
conych pamięci Powstańców Warszawskich. Uczniowie o godzinie 11.11 uroczyście zaśpiewali ,,Mazur-
ka Dąbrowskiego”, wykonali też kartki dla naszych Bohaterów. 
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21  listopada  2021  r.  -  Światowy  Dzień  Życzliwości  i  Pozdrowień.  Opiekunowie  Samorządu
Uczniowskiego przygotowali dla uczniów naszej szkoły tematyczną gazetkę, wyjaśniającą przesłanie
i pochodzenie tego święta. Na szkolnym korytarzu ustawiono także ,,Skrzyneczkę Życzliwości”, do
której uczniowie mogli wrzucać pozdrowienia oraz miłe słowa skierowane do kolegów i koleżanek.
Na ścianach szkolnych korytarzy rozwieszono liczne karteczki i wydzieranki, którymi uczniowie ob-
darowywali się nawzajem, okazując sobie w ten sposób sympatię i wdzięczność. 21 listopada w szko-
le przebiegał pod hasłem wzajemnej uprzejmości i pozytywnych gestów i uczynków. 

25 listopada 2021 r. - Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki wykona-
ły prace plastyczne, opowiadały o swoich ulubionych pluszakach, poznały nieco historii o genezie święta
oraz brały aktywny udział w zabawach z Misiami w roli głównej.
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29 listopada 2021 r. -  Andrzejki w klasie I.  W tym roku szkolnym andrzejki w klasie I a odbyły się
troszkę inaczej niż zwykle. Uczniowie zapoznali się z nową metodą ćwiczeń, tzw. obwodem stacyjnym,
którym głównym celem były zajęcia z Terapii ręki. Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej
motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Stacje zadaniowe (a było ich 8) polegały na
zmienności zadań, sposobu ich wykonania oraz zmianie miejsca pracy. Ale to jeszcze nie koniec… Klasa
I a  przeniosła się też w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Uczniowie poznali  znaczenie
różnych  kolorów,  liczb,  magicznych  przedmiotów.  Ustawiali  buty,  aby  sprawdzić,  który  chłopiec
pierwszy  się  ożeni  i  która  dziewczynka  pierwsza  wyjdzie  za  mąż. Zachwyt  przyniosła  im  wróżba
najbardziej kojarzona z Andrzejkami – lanie wosku. Na koniec przeszła radosna parada w maskach po
korytarzu szkoły.
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3 grudnia 2021 r. – konkurs plastyczny PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA – uroczyste wrę-
czenie nagród. W listopadzie 2021r. uczniowie naszej szkoły otrzymali zaproszenie od Rady Rodzi-
ców do udziału w szkolnym konkursie plastycznym – PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Ucznio-
wie bardzo chętnie i aktywnie zaangażowali się w wykonanie portretów. Wykazali się ogromną po-
mysłowością  i  znajomością  wielu  technik  plastycznych.  Wykonali  90  wzorowych  prac,  za  które
otrzymali szóstki z plastyki. Wszystkie prace zdobią szkolny korytarz, a wystawa prac cieszy się du-
żym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i wszystkich którzy odwiedzają naszą szkołę.
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6 grudnia 2021 r. – W tym roku święto Mikołaja w naszej szkole prezentowało się imponująco. Mi-
kołaj wraz z elfami witał wszystkie klasy naszej szkoły w przepięknej chacie, którą zbudowali i przy-
stroili rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Rymaniu. Piękna szopka bożonarodzeniowa była po-
dziwiana nie tylko przez uczniów, ale także każdego, kto przyszedł ją zobaczyć, wykorzystana została
też 6 stycznia 2022 r. do parafialnego Orszaku Trzech Króli. Kolorowa za dnia, w nocy świeciła set-
kami choinkowych lampek. 6 grudnia Święty Mikołaj z towarzyszącymi mu elfami spotkał się z każ-
dą klasą i wręczył wszystkim prezenty. Pozował też z uczniami do pamiątkowych zdjęć, a nawet zo-
stał dyrygentem dla śpiewającej kolędę klasy czwartej,co można sprawdzić na szkolnym profilu FB.
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17 grudnia 2021 r. -  Dzisiejszy dzień był w naszej szkole dniem radosnego kolędowania. Kolędnicy
nawiedzili  wszystkie  klasy  i  przedszkolaków.  Pięknie  wykonane  kolędy  wprawiły  wszystkich
w podniosły, świąteczny nastrój. W sali informatyki kolędników przyjęła klasa II.
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17  grudnia  2021  r. -  W  tym  roku  Samorząd  Uczniowski  w  Szkole  Podstawowej  w  Rymaniu
zorganizował  akcję  ,,Szkolna  paczka  dla  Seniora”.  Społeczność  przedszkola  i  szkoły  podstawowej
przygotowała upominki w postaci żywności oraz artykułów chemicznych i higienicznych dla najbardziej
potrzebujących  Seniorów  z  Gminy  Rymań.  Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  Rodzicom,  Uczniom
i Nauczycielom za liczne zaangażowanie i bezinteresowność. Pamiętajmy, że: ,,Dzielenie się z innymi
ludźmi tym, co mamy, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakich możemy dokonać w swoim życiu”.
Paczki zostały dostarczone do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu. Pracownicy socjalni
rozwieźli je do najbardziej potrzebujących 

     

28 stycznia 2022 r. –  Karnawał w przedszkolu! Wesoła zabawa dotarła do Naszego Przedszkola! Dziś
Dzieci  miały  okazję  zamienić  się  w  swoich  ulubionych  bohaterów!  Byli  policjanci,  księżniczki
i  superbohaterowie,  pojawił  się  Ostatni  Smok i  Mała  Żabka!  Od samego rana,  można było usłyszeć
skoczną  muzykę.  Wszystkie  grupy hucznie  świętowały,  a  zabawie  nie  było  końca!  Już  nie  możemy
doczekać się następnej imprezy przedszkolnej.
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29 stycznia 2022 r. – dla uczniów zaczęły się ferie zimowe, a Gminę Rymań nawiedziła wielka wichura,
która  pozbawiła  niemal  całą  gminę  (niektórych  nawet  na  2  tygodnie!)  prądu,  wody  i  łączności
telefonicznej. Przewrócone drzewo uszkodziło sąsiadujący ze szkołą transformator, skutki groźnej awarii
usuwano kilka dni.

5  -  11  luty  2022  r. –  nasi  uczniowie  wypoczywali  na  koloniach  zimowych  w miejscowości  Biały
Dunajec, w Tatrach. Miło wspominane zimowisko zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rymaniu.
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13  luty  2022  r. -  skończyły  się  ferie  zimowe,  a  od  21  lutego  wszystkie  klasy  wróciły  do  nauki
stacjonarnej w szkole.

23 luty 2022 r. - w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu, obchodzono Ogólnopolski
Dzień Walki z Depresją. Na szkolnym korytarzu przygotowano dla uczniów gazetkę informującą czym
jest  depresja,  jakie  są  jej  objawy  oraz  gdzie  uczniowie  powinni  szukać  pomocy  oraz  wsparcia  w
sytuacjach zaobserwowania u siebie trudności, mogących wskazywać na objawy depresyjne. Na stronie
Dziecięcego  Telefonu  Zaufania  odbyła  się  Konferencja  Rzecznika  Praw  Dziecka,  podczas  której
specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą wskazywali rodzicom i nauczycielom, w jaki sposób na co
dzień dbać o pozytywne relacje, o zdrowie psychiczne, jak rozwiązywać konflikty.

    

24  luty  2022  r.  -  "Tłusty  czwartek"  osłodziła  nam Rada  Rodziców  naszej  szkoły.  Każdy  otrzymał
pysznego pączka. Cała społeczność szkolna dziękuje Radzie Rodziców za poczęstunek! 
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 „Szkolne Echo” jest kontynuacją pisma o nazwie „Kocioł”, tworzonego z zapałem
przez  uczniów gimnazjum.  Przypomnimy,  co  można było  przeczytać  na  stronach
„Kotła”. Tym razem zbiór zabawnych szkolnych gaf, umieszczony w numerze 6 z
2013 roku.
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Tych,  którzy  nie  boją  się  książek  i  czerpią  przyjemność  z  ich  czytania,
zapraszamy do naszej biblioteki szkolnej i przedstawiamy nasze propozycje,
które znajdziecie na naszych półkach. 

Baptiste Tracey – „Minecraft. Wypadek” 

 * literatura dziecięca *

Nastoletnia  Bianca  po  ciężkim  wypadku  samochodowym,
ucieka  w  świat  wirtualnej  rzeczywistości  Minecrafta.  Wkrótce
jednak  zdaje  sobie  sprawę,  że  grając  na  szpitalnym  serwerze,
znalazła  się  w  grze,  w  której  nie  obowiązują  zwykłe  zasady,
a postacie, które ją atakują, przypominają osoby z prawdziwego
życia. Pojawia się tam także ktoś wyglądający jak Lonnie, jednak
z  awatarem  chłopca  nie  ma  kontaktu.  Bianka  musi  rozwikłać
tajemnice tego nowego świata: dlaczego się w nim znalazła? Kim
są groźne postacie, które ją śledzą? Czy to, co się dzieje, dzieje
się naprawdę? Jak dotrzeć do Lonniego i pomóc mu, by znowu
stał się sobą?

Kasdepke  Grzegorz  –  „Tajemnicze  zniknięcie  detektywa
Pozytywki”

 * literatura dziecięca *

Przed  drzwiami  agencji  detektywistycznej  „Różowe  Okulary”
zebrał  się  niemały  tłumek.  Pan  Mietek,  Dominik  i  Zuzia,  ich
mama,  pani  Ryczaj  i  Asia…  Wszyscy  chcą  sprawdzić,  czy
detektyw  Pozytywka  naprawdę  zniknął.  Może  zachorował?
Wyprowadził się? Albo wyjechał służbowo? Tylko dlaczego bez
pożegnania? To do niego niepodobne. A może coś mu się stało?
Mieszkańcy  kamienicy  nie  chcą  dopuścić  do  siebie
najczarniejszych myśli.
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Rowell Rainbow – „Eleonora i Park”

* literatura młodzieżowa”

Oto  tocząca  się  w  ciągu  jednego  roku  szkolnego  opowieść  o
dwojgu szesnastolatkach urodzonych pod nieszczęśliwą gwiazdą
– dość mądrych, by zdawać sobie sprawę, że pierwszej miłości
prawie nigdy nie udaje  się przetrwać,  ale  na tyle  odważnych i
zdesperowanych, by dać jej szansę.

Jagiełło Joanna – „Zielone martensy”

* literatura młodzieżowa”

Zdaniem Feliksa szkoła przypomina front, na którym toczy się
walka nie  na pięści,  lecz  na marki  ciuchów i  smartfonów. On
jednak nie zamierza brać udziału w tych zawodach, zwłaszcza że
ma  znacznie  poważniejsze  problemy  i  cały  dom  na  głowie.
Otylia  również  odstaje  od  reszty  uczniów gimnazjum:  barwne
ciuchy,  aureola  rudych  włosów,  lekka  nadwaga,  którą
dziewczyna  w  ogóle  się  nie  przejmuje,  i  charakterystyczne
zielone martensy… Oraz optymizm, którym zaraża, choć i jej nie
brakuje zmartwień. Nic dziwnego, że Feliks od razu zwraca na
nią uwagę. Tę dwójkę outsiderów szybko połączy przyjaźń – a
może coś więcej? Książka Joanny Jagiełło pokazuje, że czasem
warto iść pod prąd. 

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

To oni zostali patronami 2022 roku. 

Kogo będziemy wspominać?
W tym roku wspominamy m.in.  Marię Konopnicką, Wandę Rutkiewicz
oraz  polskich  romantyków.  Kogo  i  dlaczego  Sejm  ustanowił  patronem
2022 roku?
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„Nie ma kaleki – jest człowiek”. Maria Grzegorzewska

Maria  Grzegorzewska,  naukowiec  i  pedagog specjalny,  uczyniła  mottem swojego życia  i  „kolejnych
pokoleń  pedagogów  specjalnych,  specjalistów  pracujących  na  rzecz  osób  z  niepełnosprawnościami,
stwierdzenie: Nie ma kaleki – jest człowiek”.

W 2022 roku przypada 100. rocznica założenia przez Grzegorzewską Państwowego Instytutu Pedagogiki
Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci. Maria Konopnicka

23 maja przypada 190 rocznica urodzin Marii Konopnickiej, polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i 
publicystki. „Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na 
wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców
i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko 
niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom 
wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez
rosyjskie władze” – czytamy w uchwale.

Wynalazł lampę naftową. Ignacy Łukasiewicz

200 lat temu, w marcu 1822 r., urodził się Ignacy Łukasiewicz, twórca światowego przemysłu naftowego.
W 2022 r. przypada także 140. rocznica jego śmierci.

„Należy on do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na
rozwój naszej Ojczyzny, jak również całego świata” – podkreślili posłowie w uchwale. Łukasiewicz był
farmaceutą, a podczas pracy w aptece prowadził badania nad destylacją ropy naftowej, z której udało mu
się  wydzielić  naftę.  Na  ziemiach  polskich  utworzył  pierwszą  na  świecie  kopalnię  ropy  naftowej  w
Bóbrce,  a  następnie  uruchomił  kilka  rafinerii;  wynalazł  również  lampę  naftową.  Był  również
zaangażowany  patriotycznie:  uczestniczył  w  konspiracji  podczas  powstania  krakowskiego,  wspierał
finansowo powstanie styczniowe i pomagał jego uczestnikom.
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Wytrwale wspierał idee niepodległości w wolności. Józef Mackiewicz

Józef Mackiewicz urodził się 120 lat temu, w kwietniu 1902 roku. To pisarz, który w swojej twórczości
„przedstawiał  życie  mieszkańców  pogranicza  polsko-litewsko-białoruskiego  na  tle  przełomowych
wydarzeń historycznych i odwoływał się do tradycji wielonarodowej I Rzeczypospolitej”.

Pierwsza Polka, która zdobyła Mont Everest. Wanda Rutkiewicz

Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Polka i trzecia kobieta na świecie, 16 października 1978 roku, zdobyła
najwyższy szczyt świata – Mount Everest. Tego samego dnia kardynał Karol Wojtyła został papieżem, a
rok później jako Jan Paweł II powiedział do himalaistki:  Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia
weszliśmy tak wysoko.

Himalaistka  zaginęła  30  lat  temu,  w maju  1992 roku,  w drodze  na  Kanczendzongę,  swój  dziewiąty
ośmiotysięcznik.

Autor polskiego hymnu narodowego. Józef Wybicki

Józef  Wybicki,  autor  polskiego hymnu narodowego,  wielokrotny poseł  na Sejm,  jeden z  inicjatorów
Konfederacji  Barskiej,  uczestnik  prac  wdrażających  Konstytucję  3 Maja,  współorganizator  Insurekcji
Kościuszkowskiej zmarł 200 lat temu, w marcu 1822 roku.

W tym roku będziemy obchodzić także 275. rocznicę jego urodzin oraz 225. rocznicę powstania „Pieśni
Legionów Polskich we Włoszech”, która w dwudziestoleciu międzywojennym stała się naszym hymnem
narodowym.

Epoka genialnych artystów. Polski Romantyzm

200 lat temu ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, które wyznaczyły początek polskiego
romantyzmu.  „Wtedy  po  raz  pierwszy  ujrzały  światło  dzienne  „Romantyczność”,  „Powrót  taty”,
„Świtezianka”, „Pani Twardowska”, bez których trudno wyobrazić sobie ostatnich dwieście lat polskiej
kultury” – napisali posłowie w uchwale ustanawiającej rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Jak podkreślili posłowie, „zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze
polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy
niepodległościowe,  a  zarazem  wynieśli  polską  muzykę,  literaturę  i  malarstwo  do  rangi  czołowych
osiągnięć kultury europejskiej”.

Najwybitniejsi  twórcy  romantyzmu  to:  Juliusz  Słowacki,  Zygmunt  Krasiński,  Cyprian  Norwid
w dziedzinie  literatury,  Fryderyk Chopin i  Stanisław Moniuszko w muzyce,  Piotr  Michałowski i  Jan
Matejko w malarstwie.

Źródło: https://stacja7.pl

**********************************************************
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Szkoła  zmienia  się  nieustannie,  tak  jak  cały  otaczający  nas  świat.  Warto
czasem zajrzeć do starych i niezbyt starych kronik szkolnych, by zobaczyć,
czym kiedyś żyli nasi uczniowie i nauczyciele…

Rok  szkolny  2001/2002 -  Styczeń  2022  -  choinka  noworoczna  zakończyła  pierwszy  okres  nauki.
Uczniowie przebrali się w przygotowane przez siebie stroje i prezentowali krótki program artystyczny
związany właśnie z  tymi strojami.  Jury oceniało  udział  ilości  uczniów z klasy,  przebranie uczniów i
wychowawców,  prezentację  strojów.  Zaangażowanie  wszystkich  klas  było bardzo duże.  Były  diabły,
duchy,  dzidziusie,  kostki  do  gry,  pajace  i  zielone  ludki.  Ci  ostatni  zaprezentowali  się  najciekawiej
zdobywając  I  miejsce.  Byli  to  uczniowie  kl.  III  B  –  wych.  P.  Małgorzaty  Zawalskiej.  Nagrodą  za
przebranie były czeki, które uczniowie wykorzystają na potrzeby klasy. Po poczęstunku zorganizowanym
przez Radę Rodziców, uczniowie bawili się wesoło przy muzyce i nowo zakupionym sprzęcie.

                                

              

SZKOLNE ECHO NR 6 - 1/2022 - gazetka Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Rymaniu. Numer zamknięty 25.02.2022 r.  Po więcej wiadomości

i aktualności zapraszamy na stronę szkoły (http://sp.spryman.pl/) i szkolny profil FB.
************************************************************************
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