


WSTĘP

Za nami pełne wydarzeń, drugie półrocze roku szkolnego 2021/2022,
po nim zasłużone  wakacje pełne  słońca,  pora zacząć nowy rok szkolny
2022/2023.  Czeka  na  nas  zapewne  sporo  nowych  przygód  szkolnych,
a póki co, wspominamy minione! 

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

Witaj,  szkoło! – te  słowa ciężko przechodzą uczniom przez gardło.  Trzeba

przywitać się z klasówkami, kartkówkami, z głosem: „do tablicy przyjdzie...”,

ale  też  z  koleżankami,  kolegami  z  klasy,  z  feriami,  świętami  i  innymi

radościami.  Zamiast narzekać: „Znowu szkoła...” cieszmy się każdą wolną

chwilą, każdą przerwą. Na przerwie śmiej się, opowiadaj jak było w górach,

na Mazurach, nad morzem czy też  jeziorem. 

Wraz z początkiem roku szkolnego, uczymy się nie tylko matematyki, czy

polskiego.  Ale  przede  wszystkim  trzeba  się  nauczyć  odnajdywania  dobrych

stron.  Zaczyna  się  szkoła?  Pomyśl  o  spotkaniu  z  przyjaciółmi.   Klasówka?
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Lepiej mieć to już za sobą, niż ciągle jej oczekiwać. Przy pozytywnym myśleniu,

wszystko wydaje się łatwiejsze, bardziej kolorowe, weselsze, a co za tym stoi

– ciekawsze. Z takim myśleniem dużo łatwiej jest przeżyć te 10 miesięcy!

1 września to dla niektórych nowo „upieczonych” uczniów szczególny

dzień.  W  końcu  przychodzą  do  całkiem  nowego  i  mało  znanego  dla  nich

środowiska.  Tu nie  ma misiów,  klocków, czy lalek.  Jest  tu  natomiast  dużo

książek i o wiele więcej nauki. Z każdym nowym rokiem szkolnym materiał do

nauki się poszerza. Ale też nasz umysł jest coraz bardziej ”chłonny” na nowe

wiadomości, więc tylko od Ciebie zależy, jak bardzo intensywnie będziesz go

używał. 

A jeśli komuś wyjątkowo nie wychodzi pozytywne myślenie, to pozostaje

mu tylko odliczanie do następnych wakacji...
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WYDARZYŁO SIĘ…
24 luty 2022 r. – napaść Rosji na sąsiadującą także z nami Ukrainę, zburzył cały dotychczasowy ład
i pokój w Europie. Okazało się, że Ukraina może liczyć na pomoc innych, ku zaskoczeniu wielu, wiodącą
rolę w pomocy walczącej Ukrainie odegrała i odgrywa Polska. Także i w Gminie Rymań oraz Naszej
Szkole wszyscy zaangażowali  się w niesienie pomocy. Szkoła włączyła się w akcję zbiórki żywności
i potrzebnych produktów dla Ukrainy. Nasza gmina gościnnie przyjęła uchodźców, a ukraińskie dzieci na
początku kwietnia trafiły do naszej szkoły. Staraliśmy się, by poczuły się w niej jak najlepiej, w klasach
pojawiły  się  ukraińsko  –  polskie  napisy,  pozwalające  nowym uczniom czuć  się  bardziej  swobodnie
w  nowym  dla  nich  środowisku.  Nasi  uczniowie  rozumieli  trudną  sytuację  uchodźców,  pomagając
wdrożyć się młodym Ukraińcom w szkolne życie, nauczyciele przystąpili do nauki języka polskiego, by
ułatwić gościom funkcjonowanie w nowej dla nich rzeczywistości.
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21 marca 2022 r. – przedszkolaki wzięły udział w konkursie „Ekologiczna Wiosna”.  Wpajanie postaw
oraz nawyków proekologicznych jest jednym z ważniejszych zadań jakie sobie stawiamy. W związku
z tym, w tym roku postanowiliśmy Wiosnę przywitać w mniej tradycyjnej formie. W naszym Przedszkolu
odbyła się niezwykła rewia mody!!! Chętne Dzieci miały okazję przebrać się za "Ekologiczną Wiosnę"
której strój został stworzony z materiałów wtórnych .  Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Gościno każde
Dziecko,  które  wzięło  udział  w  konkursie  otrzymało  dyplom  oraz  drobiazg  opatrzony  ich  logiem.
Nagrody  książkowe  zostały  ufundowane  przez  osobę  prywatną.  Wszystkim  uczestnikom  serdecznie
gratulujemy kreatywności oraz odwagi. 

     

21 marca 2022 r. - Powitanie astronomicznej wiosny w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w  Rymaniu  odbyło  się  pod  znakiem  kolorów,  kwiatów  i  zabawy.  Był  to  dzień  wolny  od  zajęć
dydaktycznych.  Uczniowie  rozwiązywali  rebusy,  zagadki  i  quizy  o tematyce  wiosennej.  Brali  udział
w wiosennym karaoke. Uczestniczyli w spacerze, podziwiając pierwsze zwiastuny wiosny. Dziedziniec
szkolny  nabrał  różnokolorowych  barw,  po  tym  jak  uczniowie  wykonali  na  nim  rysunki  i  posadzili
wiosenne kwiaty. Tego dnia obchodziliśmy w szkole również ,,Dzień kolorowej skarpetki”. Solidaryzując
się z dziećmi z Zespołem Downa, uczniowie założyli skarpetki ,,nie do pary”. Pierwszy dzień wiosny
spędziliśmy w bardzo radosnej atmosferze. Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski.
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18 marca 2022 r. - Dnia 18 marca 2022 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Matematyki. Był on
poprzedzony konkursami zadań logicznych dla uczniów klas IV – VIII. Wśród uczniów klas IV – VI
wygrał Marcin Leszczyński, drugie miejsce zajął Tomasz Wasilewicz, a trzecie Zuzanna Bujak. Wśród
uczniów klas VII – VIII, pierwsze miejsce zajęła Olga Korytowska, drugie miejsce Martyna Sielicka, a
trzecie Julia Senkbeil. W piątek natomiast klasy rywalizowały między sobą w ośmiu konkurencjach. W
grupie klas IV – VI wygrała klasa 5a, a w grupie klas VII – VIII zwyciężyła klasa VIII b.
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24 marca 2022 r. - Z okazji Dnia Patrona Szkoły uczniowie w grupach klasowych przygotowali plakaty
poświęcone  Tadeuszowi  Kościuszce,  a  24  marca  2022  r.  odbył  się  konkurs  wiedzy  o  Tadeuszu
Kościuszce "Jeden z dziesięciu", dla klas IV - VI i VII - VIII.

8



1 kwietnia 2022 r. -  Na ten dzień przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z inicjatywy SU
w tym roku obchodzony był w naszej szkole 1 kwietnia. Tego dnia chętni uczniowie, w geście solidarno-
ści, ubrali się w ubrania w kolorze niebieskim, a przedszkolaki i klasy I-III wykonały własnoręcznie nie-
bieskie motyle, które także są symbolem tego święta. Również tego dnia odbyły się pogadanki, pokazy
oraz prelekcje, które miały na celu uświadomić problemy z jakimi borykają się osoby "autystyczne" na co
dzień.
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2  kwietnia,  w  dzień  urodzin  Hansa  Christiana  Andersena  obchodzony  jest  Międzynarodowy  Dzień
Książki dla Dzieci. Z tej okazji zaprosiliśmy do przedszkola Panią z biblioteki gminnej.  Pani Aldona
przyniosła ze sobą kilka pozycji czytelniczych. Dzieci miały okazję pooglądać oraz posłuchać czytanych
bajek. 

5 kwietnia 2022 r. -  do naszej szkoły przyjechało mobilne oceanarium i planetarium w jednym. Seans
multimedialny był podzielony na 2 grupy. Dla klas pierwszych i grup przedszkolnych zaprezentowano
pokaz pt. „Oceanarium”, a klasy II – VI odwiedziły wirtualne planetarium. Seanse były realizowane przy
użyciu najnowocześniejszego sprzętu projekcyjnego, w specjalnej, półsferycznej, przenośnej kopule. Była
to fascynująca przygoda, a wrażenia nie opuszczały dzieci przez cały dzień.
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1 - 3 maja 2022 r. -  tzw. Święta majowe – w naszej szkole odbyły się pogadanki, pokazy oraz wykonano
prace plastyczne o tematyce patriotycznej.
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5 i 6 maja 2022 r. - uczniowie klasy III naszej szkoły wzięli udział w pierwszym ważnym egzaminie
–  Teście  Umiejętności  Trzecioklasisty.  Główny  cel  egzaminu  to  określenie  stopnia  opanowania
kluczowych umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej, przez uczniów kończących
I etap nauki,. Nasi uczniowie bardzo rzetelnie przystąpili do sprawdzenia swoich umiejętności. Czują się
odpowiedzialni za to, z jakim „bagażem” wyruszą w dalszą drogę – do klasy IV.

7 maja 2022 r. - III Piknik Historyczny, który odbył się przy naszej szkole. Pogoda tradycyjnie dopisała.
Tym razem związany  z  postacią  patrona  Szkoły  Podstawowej  w Rymaniu,  odbywał  się  pod hasłem
"Tadeusz Kościuszko i Jego czasy".
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8 – 15 maja 2022 r. - obchody ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w naszej szkole, odbywającego się w
2022 roku pod hasłem "„Biblioteka – świat w jednym miejscu”.  Biblioteka Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza  Kościuszki  w  Rymaniu  zaprezentowała  na  korytarzach  szkolnych  materiały  związane  z
biblioteką, książkami i czytelnictwem, odbył się konkurs dla klas siódmych ze znajomości lektury "Mały
Książę", odwiedziły nas również przedszkolaki z grupy "Smerfy"(4-5 latki), zapoznając się z biblioteką i
jej księgozbiorem. 
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17 maja 2022 r. -  dwie grupy przedszkolne (5 i 6-latki), oraz klasy I, II i III wybrały się wspólnie do
RCK  Kołobrzeg  na  przedstawienie  teatralne  pt.  „Karolcia”.  Historia  dziewczynki,  która  zbiegiem
okoliczności weszła w posiadanie zaczarowanego koralika spełniającego życzenia, bardzo spodobała się
naszym milusińskim. Dzięki przedstawieniu na własne oczy obserwowaliśmy cuda spełniane przez moc
koralika. Czy jednak z magii można korzystać bez ograniczeń? Jaki jest koszt spełniania życzeń? I w
końcu jakie życzenie my chcielibyśmy wypowiedzieć do małej, niebieskiej kulki? Na te i wiele innych
pytań rozmawialiśmy w zaciszu swoich klas po spektaklu. 

17  maja  2022  r.  -  uczniowie  klas  ósmych,  w  ramach  zajęć  doradztwa  zawodowego,  wzięli  udział
w wyjeździe edukacyjnym do Kołobrzegu. Podczas „Dnia Otwartych Drzwi” Zespołu Szkół nr 2 im. Bo-
lesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, mieli możliwość zapoznać się z wybranymi zawodami oraz wa-
runkami pracy w hotelu Aquarius Spa, także jako miejscu praktyk uczniowskich lub pracy sezonowej.
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24 - 26 maja 2022 r.  -  egzaminy ósmoklasisty 2022. Piszą go także nasi goście z Ukrainy. Zdjęcia
wykonane chwilę przed rozpoczęciem egzaminu z języka polskiego.
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31  maja  2022  r. -  „Tyle  miłości  w  sobie  ma…”  –  słowa  te  były  myślą  przewodnią  uroczystości
zorganizowanej przez uczniów klasy III z okazji Dnia Matki. W imię szacunku i wdzięczności, dzieci
miały okazję wyrazić swoje podziękowania i złożyć życzenia swoim mamom. Dołożyły wszelkich starań,
aby  ten  dzień  był  wyjątkowy.  Zarówno  małym  artystom,  jak  i  zaproszonym  mamom  towarzyszyły
uśmiech, radość i wzruszenie 

Tego  samego  dnia  społeczność  przedszkolna  miała  okazję  obejrzeć  spektakl  pt.  "Calineczka"
w  wykonaniu  aktorów  z  Kielc.  Całe  wydarzenie  było  relacją  na  żywo  wprost  z  desek  teatru,
a udostępniona nam i transmitowana dzięki uprzejmości telewizji polskiej w ramach projektu iTeatr. 
To nowa forma przedstawienia, z którą spotkali się nasi wychowankowie.
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Także  31  maja uczniowie  klas  ósmych  tradycyjnie,  jak  co  roku,  dzięki  uprzejmości  dyrekcji  oraz
pracowników Pałacu w Rymaniu,  poznali  tajniki  wykonywanych zawodów w tym miejscu pracy. Na
koniec  spotkania  na  uczestników  spotkania  czekała  miła  niespodzianka:  słodki  poczęstunek  czyli
przepyszna szarlotka. 

1 czerwca 2022 r. –  Dzień Dziecka w naszej szkole tradycyjnie obchodzony był na sportowo. Odbyło się
wiele konkurencji drużynowych i indywidualnych, klasy I - III zaprezentowały się muzycznie i tanecznie,
zasady udzielania  pierwszej  pomocy pokazała  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  OSP Rymań,  każdy
uczestnik  Dnia  Dziecka  otrzymał  obfity  poczęstunek,  a  zwycięzcy  konkurencji  obdarzeni  zostali
nagrodami.
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Także w przedszkolu tego dnia również nie zabrakło atrakcji. Rada Rodziców przygotowała moc wrażeń
dla naszych milusińskich. Był popcorn, wata cukrowa, kiełbaski i inne smaczne kąski. Nie zabrakło też
podskoków  i  zabaw  na  zamkach  dmuchanych  i  torach  przeszkód.  Pomalowane  buzie  naszych
przedszkolaków nie przestają się uśmiechać 
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3 czerwca 2022 r. - klasy ósme, w ramach poszerzania wiedzy z zakresu zawodoznawstwa, odwiedziły
dzisiaj firmę "Piekarnia Cukiernia Makarewicz Rymań" i Urząd Gminy w Rymaniu, zapoznając się ze
specyfiką pracy w piekarnictwie i administracji. Wróciliśmy bogatsi o nową wiedzę i... najedzeni, dzięki
pysznemu poczęstunkowi w rymańskiej piekarni 
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21 czerwca 2022 r. -  rozgrywki siatkarskie szkół podstawowych Gościna i Rymania w hali sportowej
naszej szkoły, zakończone zwycięstwem SP Rymań.
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23 czerwca 2022 r. -  za nami ostatni w tym roku szkolnym apel porządkowy, na którym uhonorowano
uczniów,  którzy  zostali  zwycięzcami  i  laureatami  w  różnych  dziedzinach  życia  szkolnego
i pozaszkolnego.
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Tego  samego  dnia,  w  hali  widowiskowo  sportowej  odbyło  się  symboliczne  pożegnanie  "zerówki".
W obchodach wzięła  cała  społeczność  przedszkolna.  Następnie  w każdej  grupie odbyło się  rozdanie
dyplomów, książek oraz upominków.
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24 czerwca 2022 r. -  uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w rymańskiej szkole. Jak co
roku, szczególnie uroczyście pożegnaliśmy absolwentów klas ósmych.

Wakacje to już był czas „ładowania akumulatorów” przed dalszą nauką. Lato tego roku było bardzo
słoneczne  i  upalne,  sprzyjało  podróżom i  wypoczynkowi.  Pod  koniec  lipca  grupa  naszych  uczniów
wypoczywała  w  Hiszpanii,  gdzie  czekał  na  nich  szereg  atrakcji,  a  w  drodze  powrotnej  odwiedziła
również park rozrywki we Włoszech. Na pewno mają co wspominać.

Nasi uczniowie w Barcelonie
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1 września 2022 roku wróciliśmy do  szkoły, witając byłych zerówkowiczów w nowej roli uczniów
klasy I. Odbyło się uroczyste ślubowanie, po którym pierwszoklasiści otrzymali upominki od dyrekcji
szkoły, Rady Rodziców i proboszcza rymańskiego kościoła. W piątek, 2 września, rozpoczęły się lekcje.

***********************************
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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  wywiad  z  p.  Walentyną  Długosz,  szanowaną,  długoletnią
nauczycielką j.  polskiego w rymańskiej  szkole,  zamieszczony w numerze 6 z 2008
roku.
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Tych,  którzy  nie  boją  się  książek  i  czerpią  przyjemność  z  ich  czytania,
zapraszamy  do  naszej  biblioteki  szkolnej  i  przedstawiamy  propozycje
czytelnicze, które znajdziecie na naszych półkach. 

Joanna Papuzińska, Maciej Szymanowicz – „Asiunia” 

 * literatura dziecięca *

Historia  małej  Asiuni,  dla  której  wojna  zaczęła  się  tuż  po  jej
piątych urodzinach, gdy pewnej nocy znikła mama i cały dom.
Trzeba było iść spać do cudzego domu, gdzie zamiast mamy była
obca  pani,  obce  meble  i  trzeba  było  pić  mleko  z  cudzego
kubeczka,  zamiast  z  tego  co  zawsze.  Asiunia  bardzo  uważnie
obserwuje  świat  i  stara  się  jak  najwięcej  zrozumieć,  choć
przecież dla tak małej dziewczynki jest to strasznie trudne.

Roberto Santiago – „Najfutbolniejsi”(części 1 – 4)

 * literatura dziecięca *

Zbliża  się  najważniejszy  moment  sezonu  ligowego,  do  końca
zostało  kilka  meczów  o  wszystko.  I  to  dosłownie  –  drużynie
grozi likwidacja, a kiedy tylko mecz zaczyna dobrze się układać,
sędzia  ucina  sobie  drzemkę  na  boisku!  Czy  przez  to  drużyna
spadnie z ligi  i  przestanie  istnieć? Czy komuś na tym zależy?
Dlaczego  dorośli  nie  chcą  poznać  prawdy?  Trzeba  coś  z  tym
zrobić! Mali  piłkarze zawierają  tajne przymierze,  by rozwikłać
zagadkę  i  uratować  drużynę.  Najfutbolniejsi  to  dowcipna,
sympatycznie  napisana  i  bogato  ilustrowana  seria  książek,
opowiadająca o pasji i zaangażowaniu, o przyjaźni i współpracy,
o  perypetiach  i  przeżyciach  dzieci  wchodzących  w  okres
dojrzewania.  A przede  wszystkim – o zupełnie  niesamowitych
emocjach towarzyszących futbolowi!
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https://lubimyczytac.pl/autor/75511/maciej-szymanowicz
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Na koniec, dla graczy, ciekawostka ze świata konsol 

 Rekord Guinnessa.  51-latka  ma największą  kolekcję  konsol
na świecie!

Linda Guillory ma konsol tyle, że została wpisana do Księgi Rekordów Guinessa. I to dwukrotnie. Raz za
"największą kolekcję grywalnych platform do grania" i drugi za "największą kolekcję platform do grania
z ekranem LCD". Tych pierwszych 51-latka z Teksasu posiada w swoim domu 2430. Drugą kategorię za-
siliło 1599 maszynek. 

51-latka nie tylko zbiera konsole, ale również na nich gra. Twierdzi też, że posiada wszystkie tytuły, jakie
ukazały się w USA na urządzenia Nintendo. Wszystko trzyma w specjalnie przygotowanym pokoju swo-
jego domu. Pierwsze urządzenie dostała w prezencie w wieku 8 lat. Była to przenośna konsolka z Conic
Basketball. Maszynka byłą uszkodzona, ale Linda naprawiła ją i od tamtej pory pielęgnuje swoją pasję.
Pasja z czasem przerodziła się też w zawód. 51-latka tak polubiła "grzebanie" w elektronice, że została in-
żynierem.

Źródło: Polygamia.pl

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

SZKOLNE ECHO NR 7 - 2/2022 - gazetka Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Rymaniu. Numer zamknięty 12.09.2022 r.  Po więcej wiadomości

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