
Drodzy Uczniowie,

już niedługo (dla uczniów klasy IV trochę później) rozpoczną się wakacje. Będą to wakacje inne niż
wszystkie dotychczas. Pandemia Covid-19 spowodowała, że przez kilka miesięcy nie przychodziliście
do  szkoły.  Na  początku  kształcenia  na  odległość  wszyscy  byliśmy  zdezorientowani  i  podczas
wprowadzania  zdalnego  nauczania  musieliśmy  zmierzyć  się  z  wieloma  problemami
i niedogodnościami.  Nowe  sposoby  prowadzenia  zajęć  i  komunikacji  były  wyzwaniem  dla  nas
wszystkich, zarówno w kwestii organizacyjnej, jak i w pokonywaniu własnych ograniczeń w obsłudze
komputerów i programów, z których korzystaliśmy. Dla wielu z Was nie było to łatwe, zwłaszcza dla
tych,  którzy  mają  rodzeństwo  w  wieku  szkolnym  lub  pracujących  zdalnie  rodziców  i  każdy
potrzebował  dostępu  do  komputera.  Teraz,  gdy  emocje  już  nieco  opadły  i  gdy  nauczyliśmy  się
pracować zdalnie bez problemów, opóźnień i komplikacji, rok szkolny już prawie za nami!

Komunikowanie się drogą elektroniczną wymagało czasu i uwagi. Często bywało tak, że pisaliśmy
o tym samym, a każdy z nas oczyma wyobraźni widział coś zupełnie innego. Niełatwo pracuje się
zdalnie  na  zajęciach  z  przedmiotów  artystycznych.  Mimo  to  daliśmy  radę!  Dziękuję  wszystkim
uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w kształcenie na odległość i owocną współpracę.

W tym mijającym właśnie roku szkolnym udało nam się zrealizować wspólnie mnóstwo ciekawych
projektów. Bardzo żałuję, że część z nich mogłem zobaczyć jedynie w wersji elektronicznej. O ile na
zajęciach z projektowania graficznego często korzystamy ze zdobyczy współczesnej techniki, to na
lekcjach rysunku i malarstwa, rzeźby i podstaw projektowania nauczyciele mieli bardziej utrudnione
zadanie.  Ocena  i  korekta  prac,  które  są  wykonywane  technikami  warsztatowymi,  późniejsze  ich
rejestrowanie  cyfrowe  i  omówienie,  nie  jest  łatwe  chociażby  ze  względu  na  trudności
w fotografowaniu prac warsztatowych. Dużo łatwiej jest nam pokazać Wam właściwe tory poprzez
podmalowanie albo podrysowanie. 

Pamiętajcie, że nauczyciele oceniają prace, które wykonujecie, a nie Was jako osoby. Już sam fakt, że
uczęszczacie  do  Plastyka  czyni  Was  osobami  wyjątkowymi,  interesującymi,  utalentowanymi.
Pamiętajcie także proszę, że talent to nie wszystko. Ważny jest też warsztat i systematyczna praca. Nie
bez powodu mówi się: „Bez pracy nie ma kołaczy”. Dlatego znajdźcie proszę trochę czasu podczas
wakacji na doskonalenie swojego warsztatu, dobrze? To na pewno zaowocuje w przyszłości.

Są rzeczy trudne do zdefiniowania i jest wiele dróg, by stać się artystą. Jako młodzi adepci sztuki
możecie pracować żmudnie realizując kolejne zadania lub robić to ekspresyjnie w zawrotnym tempie.
Wszystko  zależy  od  Waszego  charakteru  i  osobowości,  nie  znaczy  to  jednak,  że  któryś  z  tych
sposobów jest lepszy! Najważniejsza jest wytrwałość i dawanie z siebie maksimum. Jednak pracujcie
przede wszystkim w swoim tempie, nie porównujcie się do innych, a przede wszystkim nigdy się nie
poddawajcie i korzystajcie z okazji, które podsuwa Wam los. 

W czasie wakacji nie zapominajcie o tym, że wciąż istnieje ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
dlatego dbajcie o swoje zdrowie mając na uwadze także zdrowie swoich bliskich. Pewnie ze względu
na wciąż panującą epidemię część Waszych planów wakacyjnych legła w gruzach. Nie martwcie się,
wszystko  się  ułoży!  Uruchomcie  wyobraźnię,  Waszą  kreatywność  i  zastanówcie  się,  jak  spędzić
wakacje w zaistniałej sytuacji. Jest wiele wspaniałych możliwości i only the sky is the limit! :-) 

Życzę Wam zdrowej, bezpiecznej i radosnej przerwy wakacyjnej. 

Wszyscy czekamy z niecierpliwością na Was we wrześniu!
Pozdrawiam Was wszystkich i każdego z osobna bardzo serdecznie :-)
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