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Od redakcji 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE 

    Cieszymy się, że udało się nam wydać czwarty i ostatni w tym roku 

szkolnym numer POGODNEJ. Wbrew pozorom nawet w czasie nauczania 

zdalnego jest o czym pisać.  

    O czym przeczytamy w tym numerze? O wadach i zaletach naszych 

gminnych miejscowości, o konkursach i nagrodach, również o obserwa-

cjach  podczas wycieczek po okolicy jak i o codziennych problemach 

związanych ze szkołą.  

    Do tej pory tradycją był majowy konkurs Choszczeńskiego Pulitzera. 

Redakcja POGODNEJ była gotowa do konkursu. Prawdopodobnie w tym 

roku szkolnym konkurs się nie odbędzie, chociaż wiadomości żadnej nie 

mamy. Wszystkie numery gazety przekazaliśmy Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej w Choszcznie. Nasze wcześniejsze wydania też tam się znajdują.  

    Redakcja POGODNEJ życzy wszystkim naszym Czytelnikom udanych 

wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły. Tymczasem zapraszamy do 

lektury gazety.  

Redakcja 

 

 

    Rok szkolny, który dzisiaj się kończy, jest inny niż wszystkie 
dotąd. Od końca marca naukę realizowaliśmy zdalnie. Było to 
duże wyzwanie dla nas i naszych nauczycieli. Było trudno, bo 
nie wiedzieliśmy od razu, z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam 
się mierzyć. My, ósmoklasiści, mamy mimo wszystko nadzieję, 
że zapiszemy się w pamięci  pozytywnie i ciepło.  
(z wypowiedzi ósmoklasistek podczas apelu na  zakończenie r.szk.2019/2020) 

Fot. B. Biesiada 



Moja miejscowość—wady i zalety 

     Mieszkam w Chłopowie. Lubię tę miejscowość 

za to, że panuje tutaj spokój. Można przejść się z 

psem nad jezioro czy pojeździć rowerami. Podoba 

mi się nasz chłopowski krajobraz. Wokół jest pełno 

lasów, po których uwielbiam spacerować. Niestety, 

jak wszystko, moja miejscowość ma także minusy. 

Między innymi, jest to brak krawężników. Dzieci 

muszą chodzić bokiem ulicy, a często jeżdżą tędy 

tiry z dużą prędkością, co może się źle skończyć 

także dla tutejszych zwierząt. Na brak atrakcji 

„społecznych” nie narzekam, ponieważ jak już mó-

wiłam, lubię spokój i od wychodzenia z domu ze 

znajomymi, wolę spacer po lesie czy przejażdżkę 

rowerami z rodziną. Tutaj się wychowałam, dlate-

go mam sentyment do tego miejsca. 

Oriana Sajdak—Pietrzak, kl. VII 

      Miejscowość, w której mieszkam, znajduje się 

w województwie zachodniopomorskim  w powie-

cie choszczeńskim w gminie Krzęcin. Położona 

jest pomiędzy dwoma pięknymi jeziorami, gdzie 

wędkarze i turyści mają wspaniały wypoczynek. 

Nad jednym z jezior mamy piękną plażę. Chłopo-

wo otoczone jest lasami, w których żyje dużo ga-

tunków zwierząt m.in. takich jak sarny, jelenie, 

dziki a i widziane były żubry, wilki, łosie. Moja 

wieś jest dla mnie najpiękniejszym miejscem na 

ziemi, ponieważ z tą miejscowością związani od 

zawsze są moi rodzice, a także dziadkowie.  

STR. 2 POGODNA 

W Chłopowie mamy Dom Kultury, w którym dzia-

ła Koło Gospodyń Wiejskich. Mam nadzieję, że 

nie będę musiała się stąd wyprowadzać, a jeśli już, 

na pewno będę odwiedzała moją miejscowość. 

Amelia Tułaza, kl. VII 

 

      Granowo to bardzo ładna, ale mała miejsco-

wość. Z jednego jej końca można przejechać w ok. 

5 minut rowerem, mimo to podoba mi się tutaj. Z 

okna mam ładny widok na rosnące drzewo, to chy-

ba wiśnia, ale nie jestem pewna. Bardzo lubię to 

miejsce, słychać tutaj śpiew ptaków czy bicie 

dzwonu z wieży kościelnej. Mogę dogodnie pa-

trzeć w niebo za dnia i w gwiazdy nocą. Lubię spo-

kój i ciszę, bo przecież każdemu potrzebny jest 

relaks. Oczywiście są też rzeczy, których nie po-

chwalam np. kiedy mój sąsiad lub sąsiadka pusz-

cza głośno muzykę lub, gdy robi to moja siostra, 

bo przecież trudno założyć słuchawki? Denerwuje 

mnie też to, że we wsi wieści szybko się rozcho-

dzą. Dlatego przeważnie siedzę w moim domu lub 

jadę z rodzicami do babci, wtedy nie muszę się 

martwić, że zrobię coś głupiego i każdy będzie o 

tym wiedział. Nie zważając na to, czego nie lubię 

w mojej miejscowości, stwierdzam, iż jest ona bar-

dzo przyjaznym miejscem i dobrze mi się tutaj ży-

je.  

Nadia Suszek, kl. VII 

 Jezioro w Chłopowie 

Fot. Amelia Tułaza 
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przejmuję. Jestem szczęśliwa w swojej małej wio-

sce. 

Julia Ciesiołkiewicz, kl. VII 

 

Mielęcin to wioska popegeerowska. Jest tu zadba-

ny kościół po byłej szkole. Cieszę się, że mamy 

dom kultury, boisko i plac zabaw. Są więc miejsca 

do  spędzania wolnego czasu. Nie podoba mi się 

jednak, że straszą nas tu pozarastane pobocza, wy-

sypane śmiecie za każdym  murem i niezadbane 

budynki po pegeerze.  

Szymon Maciejewski, kl. VII 

     Krzęcin to miejsce, które da się lubić - powiem 

więcej, ja je kocham. Mieszkam tu od urodzenia. 

Tutaj stawiałem pierwsze kroki, nabijałem pierw-

sze guzy i poznawałem świat, który mnie otacza. 

Dla mnie Krzęcin jest czymś więcej niż tylko miej-

scowością, to taka... moja mała ojczyzna. Tu nigdy 

się nie śpieszę i nie boję się, że gdzieś nie zdążę, 

korków nie ma. Staram się doceniać uroki miejsco-

wości. Zdaję sobie sprawę, że na świecie są miej-

sca piękniejsze i ciekawsze od Krzęcina, ale tylko 

tutaj czuję się dobrze. Po prostu...u siebie. 

 

Michał Stasiak, kl. VII 

    Moja miejscowość to Żeńsko, jest tu nawet spo-

ro domów jedno i dwurodzinnych ułożonych w 

koło, tak jak biegnie ulica. Lubię tę miejscowość, 

ponieważ tu się wychowałem i mieszkam tu od 

urodzenia. Mam kilku znajomych. Nie chciałbym 

mieszkać gdzie indziej np. w mieście, ponieważ 

lubię mieć spokój, a jak ciągnik przejedzie przez 

ulicę od czasu do czasu, to mi nie przeszkadza, 

ponieważ bardzo to lubię. Najbardziej cenię okres 

wakacji na mojej wsi, ponieważ mam obok siebie 

pola i lubię wyjść zobaczyć, jak sąsiad ze wsi kosi 

zboże lub robi co innego. Jeden z minusów to 

dziury na drogach, których i tak jest mało, bo kilka 

lat temu były "łatane". 

Igor Gwoździk, kl. VII 

     Miejscowość, w której mieszkam, nazywa się 

Przybysław. Mieszkam tu już 9 lat. Mam dużo 

znajomych i często wychodzę z nimi na dwór. Jest 

tu cicho i spokojnie. Cieszę się, że mam swoje po-

dwórko, na które mogę zapraszać znajomych. Jest 

to mała miejscowość, ale mamy plac zabaw i boi-

sko. Największą atrakcją w naszej wsi jest pałac i 

park z pięknym ogrodem. Jak to na małej wsi,  

wszyscy o wszystkich wiedzą i to moim zdaniem 

jeden minus mieszkania na wsi, ale ja się tym nie  

Fot. I. Gwoździk 

Żeńskie wiatraki 
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GIRLS FUTURE READY to coś dla nas! 

wym życiu. Wśród nas byli uczniowie odważniejsi i ci 

mniej odważni. Ja, jako dziennikarka i entuzjasta języka 

angielskiego, wraz z szóstoklasistką Mają Tuńską, brały-

śmy czynny udział w tej rozmowie. Przede wszystkim inte-

resowało mnie to, czy w szkole Alison redaguje się szkolną 

gazetę. Okazuje się, że nie, ale mają kronikę, w której 

umieszczają zdjęcia, uwieczniające zawody sportowe, kon-

kursy i inne szkolne wydarzenia. W innych amerykańskich 

szkołach oczywiście prowadzi się szkolne gazety.  

     Rozmawiałyśmy również o nauczaniu zdalnym. Amery-

kańscy uczniowie również wykonują zadania, odsyłają je 

nauczycielom. Kontaktują się poprzez lekcje online i do-

stępne platformy edukacyjne.—Czy gdybyś miała okazję, 

chciałabyś zobaczyć Polskę? – zapytałam w pewnym mo-

mencie. Odpowiedź Alison była konkretna: – „Oczywiście! 

Widziałam wiele zdjęć i szczerze mówiąc, z chęcią bym 

zwiedziła ten kraj. Jeszcze nigdy nie byłam w Europie. To 

byłoby coś nowego.” 

  Alison interesowało, co robimy aktualnie na lekcjach an-

gielskiego i jakie książki czytamy.  

     Była to nasza pierwsza lekcja i z przejęcia nie zapytały-

śmy o wszystko. Było to nowe ciekawe przeżycie, a Pani 

obiecała, że na pewno kiedyś jeszcze zorganizujemy takie 

spotkanie.  

Amelia Michta, kl. VIII 

     Girls Future Ready to fundacja, która 

skupia wokół siebie dziewczyny pełne ma-

rzeń i pasji. Założycielką była szesnastolet-

nia dziewczyna, która uwierzyła, że mimo 

młodego wieku może zmieniać rzeczywi-

stość. Nasza anglistka, Pani Anna Rejek, 

nawiązała współpracę z tą platformą i dzię-

ki temu my, uczniowie z Polski, możemy 

szlifować język angielski.  

     18 maja tego roku odbyła się nasza 

pierwsza lekcja on-line z amerykańską 

uczennicą Alison Seo, oczywiście pod czuj-

nym okiem Pani Anny Rejek. Alison miesz-

ka w stanie Waszyngton, niedaleko Seattle. 

Jej zdaniem to naprawdę piękne miasto. Bli-

sko jest też ocean. W zimie można tu przy-

jechać na snowboard lub narty. W wolnym 

czasie dziewczyna lubi biegać i słucha mu-

zyki. Chodzi do szkoły, w której sale miesz-

czą od 15 do 30 uczniów.  Do fundacji dołą-

czyła z ciekawości i nie żałuje swej decyzji, 

a z Jej szkoły zapisało się jeszcze kilka 

dziewczyn.  Alison uważa, że to jedna z 

ważniejszych decyzji w Jej dotychczaso-

wym życiu. 

Lekcja online. Prowadząca Pani Anna Rejek. W dyskusji uczestniczą: (prawy górny róg) Alison Seo 
oraz (od lewej) Maja Tuńska i Amelia Michta. 
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     Trzy lata temu podczas warsztatów dziennikar-

skich redakcja gazety POGODNA spotkała się z 

wójtem Gminy Krzęcin, Panem Bogdanem Wojcie-

chem Brzustowiczem. Jak na dziennikarzy przysta-

ło, zadawaliśmy pytania. Pamiętam, że razem z 

Marcelem Juszczakiem pytaliśmy Pana Wójta o 

oświetlenie naszych boisk. Wówczas otrzymaliśmy 

odpowiedź, że są czynione starania o takie oświetle-

nie i w najbliższym czasie nie będzie już z tym pro-

blemu. Od tamtego dnia minęło trochę czasu.  

ORLIKI oświetlone 

 

     Najpierw doczekaliśmy się lamp w Granowie. 

Są i jesienią już możemy grać nawet wieczorem. 

Teraz marzymy już tylko o większym ORLIKU i 

będzie idealnie! Z rozmów z kolegami wiem, że 

Rakowo, Przybysław i Objezierze też doczekały 

się praktycznego oświetlenia boisk. Wypada nam 

podziękować Panu Wójtowi za spełnienie naszych 

marzeń. Długo czekaliśmy, ale nowe lampy będą 

służyć latami. 
Jakub Ligęza, kl. VIII 

 

Od lewej: oświetlenie boisk w Granowie i Objezierzu 

Fot. Z archiwum sołectwa 

POGODNĄ w wersji elektronicznej możecie śledzić na stronie Facebooka: 
 

https://www.facebook.com/Gazeta-Szko%C5%82y-Podstawowej-w-Krz%C4%99cinie-Pogodna-
1865807740298628/  

https://www.facebook.com/Gazeta-Szko%C5%82y-Podstawowej-w-Krz%C4%99cinie-Pogodna-1865807740298628/
https://www.facebook.com/Gazeta-Szko%C5%82y-Podstawowej-w-Krz%C4%99cinie-Pogodna-1865807740298628/


POGODNA STR. 6 

Konkursy majowe 

 

Finał konkursu zorganizowanego w ramach obchodów Świąt Majowych - 

"Najpiękniejszy Kotylion Majowy" 

     Jury oceniło 47 prac w 3 kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-IV, ucznio-
wie klas V-VIII. Komisja konkursowa przyznała nagrody: KATEGORIA - DZIECI PRZEDSZKOLNE-
Biała Maja, Groblica Hania, Kusz Borys, Łukiewicz Oliwier. KATEGORIA – uczniowie klas I-IV 
Borkowski Sebastian, Wiśniewska Michalina, Biały Ksawery, Groblica Antoni. KATEGORIA – 
klasy V-VIII: Zakrzewska Agata, Staszczyk Igor, Lubiński Sebastian, Zakrzewska Natalia. 

Finał konkursów zorganizowanych w ramach „Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci” 

     W kategorii klas 1-3 nasze serca skradła praca plastyczna(fot. poniżej) Michasi Wiśniewskiej z klasy 
2 a i to Michasia zajęła 1 miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają również nagrody: Lena Czarnecka, 
Amelka Lubińska, Antosia Leszczyńska, Kornelka Okulicz-Kozaryn i Nikola Banasiak. 
     W kategorii praca literacka w grupie klas 4-6 nagrody otrzymują : Zuzia Kowalczyk z kl.6 b, Alicja 
Wysocka z kl. 5 oraz Natalka Zakrzewska z kl.5. 
     Natomiast w kategorii praca literacka klas 7-8 nagrody otrzymują : Julia Majko, Aleksandra Szcze-
pańska oraz Krzysztof Cepak- wszyscy są uczniami klasy 8. 
     Za największą liczbę polubień zdjęcia z niebieskim serduszkiem nagroda zostanie wręczona Rodzeń-
stwu Gorzynik – Alan, Damian i Anitka (na zdjęciu poniżej). 

       

  

Kategoria  - grupa przedszkolna 
Fot. z archiwum przedszkola Borys Kusz 

Patryk Bezetkin—
Żabki,  

udział w konkursie 
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Z relacji Ad Astra 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZBIÓRKI ONLINE 
W czasie pandemii harcerze 

nie próżnowali. Mieliśmy zbiór-

ki on-line poprzez różne media 

społecznościowe typu messenger 

czy discord. Wykonywaliśmy 

ciekawe zadania na temat koro-

nawirusa, ale także te, dotyczące  

typowych harcerskich spraw. 

Najbardziej podobało mi się to, 

jak opracowywaliśmy quizy na 

temat koronawirusa oraz szuka-

liśmy sposobów, jak się przed 

nim chronić. 

 

Paweł Dzikowski, kl. VI b 

PRAWA UCZNIA 
      Od 6 stycznia 2000 roku we-

szła w życie ustawa o Rzeczniku 

Prawa Ucznia. Każdy z nas jest 

uczniem, mamy obowiązek, aby 

zapoznać się z tym dokumen-

tem. Zawiera on 6 praw ucznia : 

1 Prawo do nauki,  

2 Prawo do wolności religii lub 

przekonań,  

3 Prawo do wolności o przemo-

cy fizycznej i psychicznej,  

4 Prawo do ochrony prywatno-

ści,  

5 Prawo do ochrony zdrowia,  

6 Prawo do odpowiedniego stan-

dardu życia.  

      Uczęszczając na zbiórki 

online w ZHP również rozma-

wialiśmy o tych prawach. Była 

mowa o tym, że aby mieć świa-

domość swych praw, to najpierw 

trzeba je znać. Dlatego każdy z 

nas powinien się z nimi zapo-

znać.  

      Pamiętajcie, że jeśli macie 

problem,   zgłaszacie się do Sa-

morządu Uczniowskiego. Samo-

rząd z pewnością zna prawa 

ucznia.  

 

Filip Paprota, kl. V 

 

W tym roku tylko dwuosobowa delegacja mogła zapalić znicze—maj, 
Park Moniuszki, Choszczno 

 

Harcerze z Ad Astry kil-
kakrotnie podejmowali 
się wyzwania mobilnej 
zbiórki!  Na jednej z ta-
kich zbiórek poznawali-
śmy cudowne obiekty z 
całego świata oraz naszej 
Ojczyzny. 
 

#zdalniealerazem #zhp 
#niemarnujemyczasu #zo-
stajemywdomu 

https://www.facebook.com/hashtag/zdalniealerazem?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCqm6DQiUZJ7snV3ByGmGN7mis0FJV3GWTSyJAYN_dLn9LvnuDTOWmisEGpj4rf3DSW8xLa0gDRNXF0Jy4mhhoe1ghY4_jAkXOsKCuzbsk7zKSEFhQWQ6RADoj7MctorlMXu0hMgAlCXWTT6dH3nTngc
https://www.facebook.com/hashtag/zhp?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCqm6DQiUZJ7snV3ByGmGN7mis0FJV3GWTSyJAYN_dLn9LvnuDTOWmisEGpj4rf3DSW8xLa0gDRNXF0Jy4mhhoe1ghY4_jAkXOsKCuzbsk7zKSEFhQWQ6RADoj7MctorlMXu0hMgAlCXWTT6dH3nTngcwBA_3_XqSFnX
https://www.facebook.com/hashtag/niemarnujemyczasu?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCqm6DQiUZJ7snV3ByGmGN7mis0FJV3GWTSyJAYN_dLn9LvnuDTOWmisEGpj4rf3DSW8xLa0gDRNXF0Jy4mhhoe1ghY4_jAkXOsKCuzbsk7zKSEFhQWQ6RADoj7MctorlMXu0hMgAlCXWTT6dH3nTn
https://www.facebook.com/hashtag/zostajemywdomu?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCqm6DQiUZJ7snV3ByGmGN7mis0FJV3GWTSyJAYN_dLn9LvnuDTOWmisEGpj4rf3DSW8xLa0gDRNXF0Jy4mhhoe1ghY4_jAkXOsKCuzbsk7zKSEFhQWQ6RADoj7MctorlMXu0hMgAlCXWTT6dH3nTngcw
https://www.facebook.com/hashtag/zostajemywdomu?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCqm6DQiUZJ7snV3ByGmGN7mis0FJV3GWTSyJAYN_dLn9LvnuDTOWmisEGpj4rf3DSW8xLa0gDRNXF0Jy4mhhoe1ghY4_jAkXOsKCuzbsk7zKSEFhQWQ6RADoj7MctorlMXu0hMgAlCXWTT6dH3nTngcw
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Co się wydarzyło w szkole? 

30 kwietnia tym razem obchodziliśmy wyjątkowo. 

Nie było „ niebieskiego” przemarszu po głównej 

ulicy Krzęcina, kiedy to wspólnie wyrażaliśmy 

swój sprzeciw wobec przemocy. W tym roku nasz 

głos oddaliśmy w inny sposób. Wszystkich chęt-

nych pedagog zaprosił do zrobienia zdjęcia z nie-

bieskim serduszkiem- jako przesłanie, że nadal 

walczymy z przemocą wobec dzieci. 

SERDUSZKOWA NIESPODZIANKA 

 ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU 
WOBEC BICIA DZIECI 

ALEŻ JA CZYTAM! 

 

     Nauczyciele i pracownicy SP w Krzęcinie 

przyłączyli się do serduszkowej akcji i zmontowali   

fotografię. Była to niespodzianka dla uczniów, co 

zostało przyjęte przez wychowanków z uznaniem. 

W związku z Narodowym Świętem Niepodległo-

ści, w naszej szkole odbył się konkurs na 

„Najpiękniejszy kotylion”. Dzieci miały za zadanie 

wykonać kotylion i go zaprezentować. Pomysło-

wość, zaangażowanie oraz różnorodność wykorzy-

stanych materiałów pozytywnie zaskoczyła organi-

zatorki. Niełatwo było wyłonić zwycięzców. 

(czytaj artykuł) 

      W Tygodniu Bibliotek Pani Ewa Smoderek zor-

ganizowała akcję "Ależ ja czytam". Akcja miała na 

celu złamanie stereotypu nieczytającej młodzieży. 

Pani bibliotekarka w prosty i radosny sposób pro-

muje czytanie wśród dzieci i młodzieży oraz doro-

słych. 

  Kotylion Natana Kośmidra 

NAJPIĘKNIEJSZY KOTYLION 

 



POGODNA STR. 9 

DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI 

     15 maja obchodzimy nietypowe święto- Dzień 

Niezapominajki. Aby pokazać te skromne, zapo-

mniane kwiaty, pani pedagog ogłosiła zadanie do 

wykonania wśród klas 4-6. 

Oto nagrodzone uczennice, które jako pierwsze 

podjęły wyzwanie: Zuzanna Lubińska- klasa IV, 

Alicja Wysocka- kl. V, Julia Józefiak- kl.VI b, Na-

talka Zakrzewska - kl. V, Zosia Maciejewska - 

kl.V.  Gratulacje! 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 

 

FESTIWAL TALENTÓW 

 

 

DZIEŃ DZIECKA 

     Wydarzenie miało miejsce w maju. Do konkur-

su zgłoszono piosenkę, prace plastyczne i fotogra-

fie w formie prezentacji multimedialnej. Wyróż-

nione prace zaprezentowane zostały na stronie na-

szej gazety. Konkurs zorganizowały panie A. Apa-

nasowicz i B. Tuka. 

 

    Z okazji Dnia Dziecka otrzymaliśmy radosne 

życzenia od naszych nauczycieli. Niespodzianka 

dla nas się udała, byliśmy mile zaskoczeni tym 

niecodziennym pomysłem. 

Informacje zebrały i opracowały: 
Zuzulina,  Alicja  

     Pod koniec maja nareszcie otwarto bibliotekę. 

Zachowując szczególną ostrożność możemy już 

wypożyczać książki. Cieszymy się tym bardziej, 

ponieważ biblioteka została wyposażona w nowo-

ści, a jest ich naprawdę sporo. 

Panie Anna Idziak i Natalia Rynkiewicz  
podczas składania życzeń 

Fotografia Oliwii Giersz 

Praca  
Alicji Wysockiej, 
kl. V 



POGODNA STR. 10 

A w przedszkolu działo się... 
     Nauczanie zdalne w przedszkolu przynosiło 

codziennie nową tematykę zajęć. W gazecie nie 

opowiemy o wszystkim, dlatego musicie śle-

dzić stronę internetową przedszkola. A u nas 

tylko niektóre wybrane tematy: 

    "Dzień Ziemi". Z tej okazji Pszczółki 

sprzątały swoje podwórka oraz segregowały 

śmieci - zostały Ekospecjalistami. Pomysło-

wość dzieci przy wykonaniu tego zadania była 

zdumiewajaca.  

Na zdjęciu: Borys Kusz i Liliana Chmurzyń-

ska. Fot: z archiwum przedszkola. 

"– Co to jest Polska? –spytał Jaś w przedszkolu. Polska – to..." Dzieci z grupy "Biedronki" już znają 

odpowiedź na to pytanie. 

  

"Cudownych Rodziców mam ...". Wspólne zabawy, tańce, upominki - w taki sposób "Pszczółki" 

realizowały zajęcia poświęcone Rodzicom. 

   

Prezentuje: Julek Szymanowski 

Praca: Bartek Załucki Praca: Emilka Kotarska Praca: Anitka Gorzynik 

Praca: Anitka Gorzynik 
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Grądowe zbocza 

     „Grądowe zbocza” to rezerwat florystyczny. 

Dziennikarze POGODNEJ mieli go zwiedzić w 

maju właśnie w tym roku. Niestety, nie udało się. 

Wiadomo, koronawirus. 

     Nie dałam za wygraną i pojechałam zwiedzić 

rezerwat w towarzystwie kogoś, kto nie tylko po-

trafi oprowadzić po tych niezwykłych miejscach, 

ale również opowiedzieć i przekazać takie informa-

cje, których w Internecie się nie znajdzie. Mówię tu 

o Pani Marii, która czeka na Was w przyszłym roku 

o tej samej porze. Rezerwat znajduje się za Re-

czem, w  miejscowości Wielgoszcz. Z Krzęcina 

więc niedaleko. Warto tu przyjechać ze  względu 

na piękną roślinę, jaką jest czosnek niedźwiedzi, 

ale nie tylko. Na zdjęciach zobaczycie tylko czo-

snek niedźwiedzi, który w rezerwacie występuje 

masowo i zawłaszcza coraz to nowe miejsca. Obec-

nie można go spotkać nawet poza rezerwatem. 

Kwiaty tej rośliny to białe, drobne płatki, soczyste, 

o delikatnym smaku czosnku. Stąd też jego nazwa. 

Spójrzcie, prawdziwa zima w środku wiosny. Li-

czę, że uda nam się tam pojechać za rok. 

Barbara Biesiada, opiekun redakcji POGODNEJ 

     Często wraz z rodzicami jeżdżę na wyciecz-

ki rowerowe. Uwielbiam  obserwować przyro-

dę właśnie w taki sposób. Podczas jednej z 

wycieczek, tym razem kierowaliśmy się w 

stronę Mielęcina, zauważyłam bardzo dziwną 

roślinę. Zapytałam rodziców, co to jest. Tato 

wyjaśnił mi, że jest to roślina toksyczna i bar-

dzo niebezpieczna. Ponieważ zawsze zabieram 

w drogę aparat fotograficzny, szybko sfotogra-

fowałam  roślinę, aby lepiej jej się przyjrzeć. 

Sama zbliżyć się do niej nie mogłam. Po po-

wrocie do domu zajrzałam do Wikipedii. Oto, 

co w niej wyczytałam:  

„Barszcz Sosnowskiego—roślina charakteryzu-

je się baldaszkowatymi kwiatostanami. Może 

osiągnąć wysokość nawet do 4 metrów. Znaj-

dujące się na wielkich liściach oraz na łodydze 

włoski  za wydzielanie parzącej, toksycznej 

substancji. Barszcz Sosnowskiego, który powo-

duje oparzenia, dość często bywa mylony z wy-

rośniętym koprem. Roślina wykazuje duże 

zdolności regeneracyjne i może kiełkować na-

wet przez kilka lat.” 

Dziwna roślina 

     Mam nadzieję, że po przeczytaniu mojej informa-

cji ktoś zainteresuje się tymi roślinami, doprowadzi 

do ich likwidacji i nikt nie zostanie poparzony. 

Julia Józefiak, kl. VIb 

Fot. Julia Józefiak 

Barszcz Sosnowskiego 

 

Fot. B. Biesiada 
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W maju został ogłoszony Festiwal Talentów. Oto, 

jak pisali o sobie uczniowie, którzy w konkursie 

zostali wyróżnieni. 

 

„Lubię bardzo malować. Dzięki temu, można się 

rozwijać i kształtować swój talent artystyczny. A 

czemu ja lubię rysować? Nie lubię, ja kocham! Ry-

sowanie daje mi niewiarygodną radość i szczęście. 

Jak byłam mała to lubiłam malować.”  

Amelka Jagieło, kl. 4 

 

Młodzi na sto dwa! 

„Interesuję się fotografią ponad rok. Może dla 

niektórych fotografowanie, jest rzeczą łatwą, ale 

tak nie jest- początki są trudne. Jeśli któregoś dnia 

nie poświęcę choć chwili na fotografowanie, czuję, 

że zapomniałam o czymś ważnym. Fotografia po-

zwala mi zapomnieć o różnych sprawach i popra-

wia mi humor. 

Oliwia Giersz, kl.5 
 
 
Mam dużo talentów. Jednym ze szczególnych jest 

śpiewanie. Zaczęło się od tego, że w klubie kultury 

zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu- dwa lata, dużo 

mnie to nauczyło. Co roku występowałam 

na  konkursach wokalnych i gdzie tylko się da-

ło.  Pomagały mi też Panie instruktorki z Gminne-

go Centrum Kultury, które bardzo mi kibicowały. 

Wcześniej zdobyłam nagrodę laureata na szczeblu 

gminnym i dostałam się na szczebel powiatowy. 

Było to to przed udziałem w zajęciach śpiewu. Do-

pingowali mi także rodzice, którzy zawsze, ale to 

zawsze we mnie wierzyli. Swoją pasją „zaraziłam” 

mojego brata, teraz razem występujemy w konkur-

sach. Nie wyobrażam sobie życia bez śpiewania! 

Patrycja Przepiórska , kl.6 b 

 

Bardzo lubię rysować różne postacie z bajek, m.in. 
animacje. Poświęcam na do każdą chwilę wolną 
od nauki . 

Natalia Matusiak, kl. 5 
 

Nagroda Patrycji zdobyta w latach 2017/2018  - 
Talent Roku 

Opracowała: Natalia Zakrzewska, kl. V 
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      Pani powiedziała, że problemy w szkole zda-

rzają się nawet w czasie nauczania zdalnego. Nie 

będę tu pisać o problemach nauczycieli z nami, 

uczniami, bo tych nie znam. Mogę się tylko domy-

ślać. Na przykład każdy, albo prawie każdy z nas  

siedzi wieczorami do późnych godzin. Do szkoły 

nie trzeba wstawać rano więc możemy sobie na to 

pozwolić. To, niestety, nie jest do końca prawdą. 

Od momentu, jak nastały lekcje online, trzeba 

wstawać wcześniej, ale jak to zrobić, kiedy chce 

się spać? My mamy problem, nauczyciel nie. Wpi-

sze nam zwyczajnie nieobecność i po kłopocie.  

      Kolejny problem to odrabianie lekcji w towa-

rzystwie młodszego rodzeństwa. Nauczyciel wy-

maga, aby uczestniczyć w spotkaniu online np. do  

A Pani powiedziała, że... 

11, ale właśnie siostra nacisnęła jakiś przycisk w 

klawiaturze i nic nie działa? Tych przykładów to 

można mnożyć: Internet spowalnia, albo w ogóle 

nie chce działać, właśnie  rozładowała się bateria, 

a siostra ładuje w tym czasie swoją baterię i za nic 

nie odda ładowarki? Sami powiedzcie, jak tu pra-

cować? Nauczyciele myślą, że to tylko nasze wy-

mówki. Snują podejrzenia, ale to nie nasza wina. 

Sami przyznacie, że mam rację. Co zrobi nauczy-

ciel? Wstawi nieprzygotowanie i nie ma problemu. 

My mamy problem, bo trzeba to nieprzygotowanie 

poprawić.  

     Wygląda na to, że problemy w czasie nauczania  

zdalnego mamy i my i nauczyciele. Jak długo jesz-

cze?                                           Maja Nowak, kl. V 

Hello everyone and welcome back to the English 

cor-

ner!                                                                           

     It’s been a pretty long time since there was an 

article in the English corner. A lot has happened 

while I was gone, it seems that we are in quaranti-

ne…which may be actually a good thing! Not only 

you can do your work at home but also you have 

plenty of time to finish activities that you didn’t 

have time to normally do! 

For example if you have ever started put-

ting puzzle pieces together and previously 

didn’t have the time to do it, now because 

of the ongoing quarantine, you can freely 

finish them, or you can choose the two 

other most popular options, either you 

can play video games or read books onli-

ne! Thanks to the quarantine you can 

have time to do all of those things, so if 

you think about it, quarantine may sound 

like an extremely bad thing, yet it isn’t 

bad at all! Its true that you can’t go to 

parties or well, have any social gatherings but 

thanks to the internet you can still meet up with 

your friends. What’s more, you can even play vi-

deo games online or card games online together. 

On the other hand, if  you don’t want to play 

anything and in turn well, want to read a book, you 

can also do that since even if you don’t have the 

physical copy. You you can still search for it on 

the internet and buy it there! You can also draw/

paint something or perhaps you don’t want to do  

Language skills - Hello everyone 

anything, just grab a quick snack and watch a mo-

vie, you can do that, too! You can even start exer-

cising, if you want to stay fit during the quarantine. 

The good idea is  watching tutorials online and 

exercise like that! Or even a couple of sits up a day 

can help. 

So let’s list all the things you can do during the 

quarantine: 

1.       Play video games (alone or with yo-

ur friends) 

2.       Finish putting those one thousand 

puzzle pieces together 

3.       Try and paint a painting or draw a 

drawing 

4.       Read a couple of books 

5.       Watch/re-watch movies 

6.       Exercise 

There are many more ways to spend ti-

me during this quarantine but I’m not 

able to list all of them cause everything 

depends on your imagination or your 

capabilities! Maybe you can think of 

something to do that’s not listed here or maybe 

you will do something that is listed. It all depends 

on you. However,  I thank everyone who has read 

this corner and bought our small newspaper! Since 

this will be my last entry as the writer for the En-

glish corner. I must thank everyone for reading my 

short articles and I hope the next writer will be 

even better than me. Remember to wash your 

hands, stay safe and 

stay inside! Patryk Sosnowski, kl. VIII 
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Sport w szkole—dzisiaj  krzyżówki sportowe 

           
                            

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

                            

                            

 

1 Gdzie odbyły się 
pierwsze igrzyska 
olimpijskie?      

2 

Jak nazywała się pierwsza 
maskotka igrzysk olimpij-
skich?    

3 

Podaj imię piłkarza, który strzelił dwa gole 
dla piłkarskiej reprezentacji Polski w 1972 
r.? 

4 
Obecny polski skoczek 
narciarski to Stoch...?      

5 
Wymień jedną z dyscyplin 
letnich igrzysk olimpijskich.    

6 

Jaka jest najstarsza 
dyscyplina olimpij-
ska?       

7 

W jakim mieście odbyły się 
igrzyska olimpijskie w 2004 
r.?    

8 
Inaczej zdrowe 
odżywianie.         

9 
Klub piłkarski 
z Amsterdamu.         

    
                          

   

1   
                          

   

2   
                          

   

3   
                          

   

4   
                          

   

5   
                          

   

6   
                          

   

7   
                          

   

8   
                          

   

9   
                          

   

10   
                          

   

    
                          

    

1. Np 
zespoło-
wa 

             
  

2. Może być plażowa 
lub grana na boisku 

       
  

3. Argentyński piłkarz - napast-
nik w klubie FC Barcelona 

   
  

4. Przyrząd gimnastyczny 
lub zabawka dziecięca 

     
  

5. Figura gimnastyczna, w której nogi są rozcią-
gnięte, tworząc linię prostą wzdłuż podłogi. 

6. Zamknięte pomieszczenie, na 
którym można ćwiczyć 

   
  

7. Gra, która odby-
wa się na kortach 

        
  

8. Gra zespołowa, polegająca 
na wrzuceniu piłki do kosza 

   
  

9. Ćwiczenie gimnastyczne, polegające na unie-
sieniu miednicy na wspartych nogach i rękach 

10.  Fikołek 
w powietrzu. 

           
  

  
             

  

Autor: Alicja Wysocka, kl. V 

Autor: Maja Nowak, kl. V 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnastyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnastyka
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Żegnaliśmy kolejny rok szkolny i absolwentów 

 

 

Nagroda Wójta Gminy Krzęcin dla Najlepszego Ab-
solwenta SP w Krzęcinie przypadła w tym roku Zu-
zannie Kucharczyk. 

Nagrodę Wójta Gminy Krzęcin 
 dla Najlepszego Ucznia SP w Krzęcinie  

odebrały: Maja Nowak—kl. V  
oraz Maja Tuńska, kl. VIb 
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