
Numer 

Warto poczytać: 
- Z cyklu Sławni Pol-

scy—Stefan Starzyń-

ski, str. 2; 

- Z cyklu U nas jest 

najpiękniej, dzisiaj 

Chłopowo i Grano-

wo, str. 3; 

- Na kogo głosowali-

śmy?, str. 4; 

- Wszystko za spra-

wą skutecznego spo-

tu, str. 5; 

- Z relacji Ad Astra, 

str. 6; 

- Co się wydarzyło w 

szkole?, str. 7-8; 

- A w przedszkolu 

działo się, str. 9; 

- Dziękujemy za ser-

duszko, Dziwna ro-

ślina, c.d.  str. 10; 

- Młodzi na sto dwa! 

str. 11; 

- Z ostatniej chwili, 

str. 12; 

- A Pani powiedziała, 

że…, Language 

skills, str. 13; 

 - Sport w szkole, str. 

14; 

- Nie marnuj wody, 

str. 15; 

- Na okres pandemii, 

str. 16 

Od redakcji 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE 

  Witamy wszystkich Czytelników gazety szkolnej SP w Krzęcinie. W pierw-

szym numerze POGODNEJ 2020/2021 pojawia się zapowiedź nowego cyklu 

artykułów, jakimi będą krótkie notki biograficzne Sławnych Polaków. Czy-

telnik dowie się, jakie były ich osiągnięcia i dlaczego warto ich znać.  

   Szczególnie polecamy Czytelnikom artykuł Mai Tuńskiej na temat nowo-

powstałej w naszej gminie Akademii Piłkarskiej GKS Klon Krzęcin. To 

sportowa nowość, a wielu o niej jeszcze nie słyszało. Jak liczna to już orga-

nizacja, mówi o tym zamieszczona fotografia, którą umieściliśmy na pierw-

szej stronie gazety. 

   W dziale Language skills pojawiła się Kinga Więckowska, uczennica klasy 

VIIb. To ona będzie teraz prowadziła ten dział po naszym absolwencie Patry-

ku Sosnowskim. 

   POGODNA specjalnie dla Was ukazuje się co dwa miesiące. Dzisiejszy 

numer jest troszeczkę spóźniony, ponieważ, podobnie jak ten czerwcowy, 

powstawał w czasie zdalnego nauczania. Brak spotkań face to face mimo 

wszystko jednak ogranicza spotkania redakcyjne. 

   Zatem, nie marnujcie ani chwili i już teraz zapoznajcie się z treścią artyku-

łów POGODNEJ. Zapraszamy do czytania najświeższych wiadomości z ży-

cia szkoły i nie tylko, a chętnym do pokazania swego talentu pisarskiego pro-

ponujemy współpracę z redakcją. 

 

Barbara Biesiada, 

opiekun redakcji 

 

 

Fot. Z archiwum  
Akademii Piłkarskiej 



Z cyklu Sławni Polacy—STEFAN STARZYŃSKI 

    1 września to data, która powinna kojarzyć się 

nam nie tylko z początkiem roku szkolnego. Tego 

dnia w 1939 roku rozpoczęła się II wojna świato-

wa, a jedną z jej postaci był prezydent Warszawy 

Stefan Starzyński. 

      

Gdy Hitler napadł na Warszawę, Starzyński mógł 

uciec,  otrzymał nawet rozkaz opuszczenia miasta 

razem z rządem. Nie zrobił jednak tego.  

       

                            Kim był? 

 

      Urodził się 19 sierpnia 1893 roku. Kiedy 

mieszkał z rodzicami w Łowiczu, w 1905 roku, 

zaangażował się w strajki szkolne, które wtedy w 

zaborze pruskim miały miejsce. Kiedy miał lat 17, 

będąc uczniem gimnazjum, przesiedział miesiąc w 

Cytadeli, był trzykrotnie aresztowany. Już jako 19-

latek mocno angażował się w działalność niepodle-

głościową.  

      Stefan Starzyński rządził stolicą przez 5 lat, 

niektóre z jego inicjatyw doczekały się realizacji 

dopiero po wojnie, ale to nie on je realizował.  

 

25 września 1939 roku, mówił do warszawiaków 

przez radio: 

– Chciałem, żeby Warszawa była wielka, byłem 

przekonany, że nią będzie. Widzę ją przez okno w 

całej jej wielkości i chwale, otoczona chmurami 

dymów, czerwona od ognia pożarów, wspaniała, 

nie do opisania – Warszawa walcząca! 

STR. 2 POGODNA 

"Ja nie mogę opuścić warszawiaków. Byłem z ni-

mi i z nimi zostanę" – odpowiedział, gdy propono-

wano mu ucieczkę. Jako pierwszy znalazł się na 

liście niemieckich zakładników. Zginął najprawdo-

podobniej 22 grudnia 1939 roku. Wiemy, że został 

 

Stefan Starzyński podczas przemówienia, (z prawej) płonący Zamek Królewski 

 

Opracowanie na podstawie: 
 https://www.polskieradio.pl/39/156/ 

Szymon Maciejewski, kl. VIIIb 

rozstrzelany przez Gestapo. 
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Wraz z moimi przyjaciółmi od czasu do czasu 

chętnie z niej korzystamy. W okresie letnim 

użytkujemy boisko wielofunkcyjne. Gramy tam w 

piłkę nożną oraz w koszykówkę. Korzystamy 

także z obiektu rerekreacyjno—sportowego m.in. 

organizujemy festyny dla dzieci i młodzieży, za-

bawy pod ,,chmurką,, i ogniska. W mojej 

miejscowości dookoła znajdują się lasy, pola i 

jeziora. Moje Chłopowo to malownicza wieś, chęt-

nie zapraszam tu wszystkich moich znajomych. 

Amelia Tułaza, kl. VIIIa 

    Chłopowo to miejscowość, w której mieszkam. 

Jest to miejsce niezwykłe, które w okresie letnim 

odwiedza wielu turystów. Mamy piękną plażę. W 

tym roku powstało duże molo, na którym można 

się opalać i spędzać miło czas z rodziną i 

przyjaciółmi. Na naszej plaży znajdują się dwie 

wiatki, miejsce na ognisko oraz boisko do piłki 

siatkowej. W wakacje rozgrywaliśmy tam mecze 

siatkówki. Kolejnym ciekawym miejscem jest 

siłownia zewnętrzna tuż za Wiejskim Domem Kul-

tury w Chłopowie, która zawiera sześć elementów.  

U nas jest najpiękniej... 
dzisiaj Chłopowo i Granowo 

  

    Wiejski Dom Kultury w Granowie jest 

miejscem, w którym odnajdzie się każdy, 

mały jak i duży. Dla młodszych organi-

zowane są różne festyny np. "Dzień 

ziemniaka i dyni". Jednak najlepszym 

typem zabawy jest bal przebierańców. 

Dostajemy wtedy świąteczne paczki ze 

słodkościami. Oprócz festynów prowa-

dzone są zajęcia praktyczne, malowanie, 

rysowanie, przygotowywanie ozdób. Je-

śli chodzi o młodzież i dorosłych, to ich 

nie zainteresują takie rzeczy. Organizo-

wane są dla nich imprezy tematyczne- 

walentynki, andrzejki, sylwester. Wtedy 

wszyscy wspólnie bawią się przy ich ulu-

bionej muzyce. Ja osobiście lubię dożyn-

ki, bo wtedy jest wesoło i jest sporo lu-

dzi. Klub Kultury w Granowie jest super 

miejscem.  

Igor Staszczyk, kl. VI 

 
Jednak najlepszym typem zabawy jest 

 bal przebierańców.  

Fot. Amelia Tułaza Fot. Z archiwum 
sołectwa Chłopowo 

Fot. Z archiwum  
sołectwa Granowo 
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Na kogo głosowaliśmy? 

     W październiku poznaliśmy nowe twarze Samorządu Uczniowskiego SP w Krzęci-

nie. Przedstawiamy osoby, które otrzymały  największą ilość głosów.  
 

     Jestem Zuzia Kowalczyk 

i chodzę do klasy 7a. Moje 

zainteresowania to muzyka, 

śpiew, taniec i praca w re-

dakcji POGODNEJ. Lubię 

uczestniczyć w akcjach cha-

rytatywnych. Jeśli nadarzy 

się okazja, sama z pewno-

ścią takie akcje zorganizuję.  

      Nazywam się Maja Tuń-

ska (pierwsza z prawej) i 

mam 12 lat. Chodzę do kla-

sy 7b. Mam wiele zaintere-

sowań oraz wiele pomy-

słów, które mogą się przy-

dać w szkole. Mam zwie-

rzątko, jest nim żółw - Żół-

winka. Bardzo lubię oglądać 

filmy. Jeśli wiem, że za ja-

kiś czas do kina wejdzie no-

wa część, od razu kupuję 

książkę, ponieważ nie mogę 

się doczekać i muszę wie-

dzieć, co się dalej wydarzy. 

Lubię chodzić do szkoły, 

ponieważ mogę spotkać się 

z moimi kolegami i kole-

żankami.  

 

     Opiekunem SU pozostał nadal Pan 

Artur Szulc. Pan jest nauczycielem ję-

zyka niemieckiego w naszej szkole. Gdy 

tylko było można, organizował wyjazdy 

do Niemiec. Konkretnie do Berlina do 

Tropical Islands. Niektóre osoby były 

tam co najmniej dwa razy. Pan Szulc sza-

nuje  inicjatywy, popiera je i razem je 

realizujemy.  

     Nazywam się Zuzia Kowalska, mam 13 lat 

i chodzę do 7 klasy. Moim hobby jest taniec 

oraz nauka, a w wolnych chwilach uwielbiam 

czytać książki. Na swoim plakacie wybor-

czym przedstawiłam kilka ważnych dla mnie 

propozycji, które zamierzam zrealizować. Do-

trzymuję słowa, a więc możecie na mnie li-

czyć. Nie lubię pracy w pojedynkę, bo wiem, 

że razem łatwiej osiągnąć sukces. 

Fot. B. Biesiada 
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Wszystko za sprawą skutecznego spotu 
   Aurelia Wolańska (kl. VI) została laureatką I 

edycji Konkursu na spot ekologiczny „Eko—

Kadr” w kategorii „Czyste powietrze” pod patro-

natem Kuratorium w Szczecinie. Jak do tego do-

szło? O tym opowiedziała mi Aurelka podczas 

wywiadu. 

 - Wiem, że brałaś udział w konkursie i zostałaś 

jego laureatką. Opowiedz nam o tym. 

- Aurelka: Oczywiście. Spodobała mi się tema-

tyka konkursu. W krótkim filmie miałam opowie-

dzieć o tym, jak można dbać o czyste powietrze. 

Wszystko trzeba było zamknąć w 90 sekundach. 

- Skąd dowiedziałaś się o konkursie?  

- Aurelka: O konkursie dowiedziałam się od 

mojej pani wychowawczyni, ale wiem, że ta infor-

macja była też na stronie kuratorium. 

- Jak wyglądała praca nad spotem? Czy ktoś ci 

pomagał?  

- Aurelka: Najważniejszy był pomysł. Przykła-

dów na to, jak dbać o czyste powietrze miałam 

sporo, ale nie o wszystkich mogłam wspomnieć w 

tak krótkim czasie. Przy nagrywaniu pomagała mi 

Pani Biesiada. Chodziłyśmy w różne miejsca, np. 

byłyśmy koło wiatraków, przed urzędem gminy, w 

pobliskim lesie, wszystko można zaobserwować 

na filmiku. Pomogli mi również moi przyjaciele. 

W tym miejscu  chciałabym im podziękować. Zro-

biłam to już wcześniej podczas rozdania nagród, 

ponieważ mogłam jako nagrodzona skorzystać z 

mikrofonu. Teraz też podziękuję: Poli Wolańskiej,  

Mai Tuńskiej, Antosi Tuńskiej, Patrycji Prze-

piórskiej, Laurze Korpowskiej, Zuzi Kuchar-

czyk, Lenie Kozłowskiej, Julii Kozłowskiej, Ni-

koli Nowak i Maciejowi Nowak. Jak się dowie-

działam na uroczystości, jury konkursowe zwróci-

ło uwagę, że jako jedyna zaangażowałam do spotu 

tak wielu statystów. 

- Ile czasu poświęciłaś na wykonanie zadania?  

- Aurelka: Na wykonanie zadania poświęciłam 

około tygodnia. Niektóre scenki nie wychodziły 

za pierwszym razem, dlatego trzeba było je czasa-

mi powtarzać kilka razy. 

- Po odbiór nagrody pojechałaś do Szczecina. Jaka 

atmosfera Ci towarzyszyła?  

- Aurelka: Byłam w jednym momencie zdener-

wowana i szczęśliwa. Gdy usłyszałam, że zdoby-

łam 1 miejsce, byłam cała w skowronkach. Na 

uroczystość pojechałam z moją mamą i wycho-

wawczynią. Towarzyszyła mi również moja kla-

sowa koleżanka, Natalia Zakrzewska, która w tej 

samej kategorii zdobyła wyróżnienie.  

- A nagroda?  

- Aurelka: Była super! To hulajnoga elektrycz-

na, którą najpierw  przetestował mój tato. Miałam 

również możliwość uczestniczyć w  warsztatach 

ekologicznych. Badałam twardość wody, rozpo-

znawałam wodę mineralną. Było to bardzo cieka-

we doświadczenie.  

- Dziękuję za rozmowę i gratuluję. 

Laura Korpowska, kl. V 

 

(z lewej) Natalia i Aurelia na gali finałowej. (z prawej) 
Aurelia i Laura podczas wywiadu online. Fot. B. Biesiada 

Fot. screen 
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Z relacji Ad Astra 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NA CHEŁPIE 
    Czuj! Czuwaj!  

     Wrzesień zaczął się pięknie. 

Lubimy takie zbiórki, podczas 

których się integrujemy. Tak było 

na Chełpie. Przy wspólnym ogni-

sku śpiewaliśmy, smażyliśmy 

kiełbaski, graliśmy w gry, bawili-

śmy się. Niektórzy koledzy pró-

bowali zbierać grzyby i to z po-

wodzeniem, bo widziałem u nich 

nawet prawdziwki. Towarzyszyła 

nam cudowna pogoda więc wy-

prawę zaliczyliśmy do udanych. 

WYJĄTKOWY 

DZIEŃ 
     Tym dniem były  obchody 10 

lecia powrotu działalności ZHP 

w Choszcznie. Świętowaliśmy w 

różny sposób. Była więc msza 

św., po niej apel, ognisko i gra 

terenowa. Były pamiątkowe zdję-

cia, rozmowy, uśmiechy, pano-

wała prawdziwie rodzinna atmos-

fera. 

 

 

(od lewej) Filip Paprota na Chełpie w towarzystwie harcerzy 

 

PIERWSZA POMOC 
     Podczas jednej z październi-

kowych zbiórek uczyliśmy się, 

jak udzielić pierwszej pomocy. 

Druh Piotr pokazał nam, jak po-

prawnie wykonać RKO, jak uło-

żyć rannego w pozycji bocznej. 

Wszyscy mieliśmy możliwość 

wykorzystania swojej wiedzy w 

ćwiczeniach praktycznych na 

fantomach. Mamy nadzieję, że 

dzięki warsztatom będziemy 

potrafili prawidłowo zareago-

wać, ratując życie i zdrowie po-

szkodowanych.  

Czuwaj! 

Informacje przekazał 

Paweł Dzikowski, kl. VIIb 

Fotografie z archiwum 

Drużyny Harcerskiej w 

Choszcznie  
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Na fotografii: 
Nikola Nowak 
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Co się wydarzyło w szkole? 

    Rozpoczęcie roku szkolnego w tym roku nie 

było takie samo jak zawsze. Zamiast wspólnego 

apelu odbyły się osobne spotkania w klasach. Nau-

czyciele poinformowali uczniów o wszystkich ob-

owiązujących zasadach i wyjaśnili obecną sytua-

cję. 

Z okazji Dnia Głośnego Czytania nauczyciele po-

kazali młodszym uczniom, jak można pięknie czy-

tać. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali nau-

czycieli. Mamy nadzieję, że kiedyś i uczniowie bę-

dą czytać innym dzieciom. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2020/2021 

Klasa VII a z wychowawcą 

     25 września odbyły się wybory do samorządu 

uczniowskiego naszej szkoły. Wybory przebiegły 

w szybki i bezpieczny sposób. Nowy skład SU: 

Zuzanna Kowalska, Zuzanna Kowalczyk, Maja 

Tuńska. Opiekun: Pan Artur Szulc. Gratulujemy! 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

  Do czytania włączyła się również Pani Dyrektor 

WYBORY DO SU 
 

Glosuje Oliwia Suszek, kl. VIIIa 

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

 

Niestety przez obecną sytuację nie można było 

wręczyć prezentów naszym chłopcom. Na wspa-

niały pomysł wpadły dziewczyny z VI klasy i 

zaśpiewały piosenkę dla chłopaków online. Jesz-

cze raz chłopaki, wszystkiego najlepszego! (od 

lewej) Alicja Wysocka, Natalia Zakrzewska, Zo-

sia Maciejewska, Aurelia Wolańska, Nadia 

Mikołajczyk, Maja Hawrylewicz, Maja Bana-

siak, Natalia Matusiak, Maja Nowak.  
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

     By uczcić DEN uczniowie klasy 7b narysowali 
wybranych nauczycieli, a klasa 2 przygotowała 
mały apel. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla 
nauczycieli! 

CZEKA NA WAS SERCE 

 
 

Szkoła Podstawowa w Krzęcinie współpracuje z 
Reba, firmą, która między innymi zbiera  zużyte 
baterie. W ten sposób chronimy środowisko, a w 
zamian otrzymujemy nagrody. 

CHRONIMY  ŚRODOWISKO 

 

 

Informacje zebrała i opracowała: 
Zuzulina 

Filip Paprota, uczeń klasy VI, podarował nam 

serce, do którego wrzucamy nakrętki w ramach 

akcji charytatywnej.  
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A w przedszkolu działo się... 
     Grupa Biedronek i Pszczółek wzięła udział w 

wirtualnym koncercie orkiestry symfonicznej. 

Przedszkolaki poznały zasady panujące podczas 

wyjść do filharmonii, udały się do kasy biletowej, 

a następnie zajęły przygotowane miejsca. Po kon-

cercie omówiono pracę dyrygenta. 

 

Biedronki oraz Pszczółki zrealizowały kolejny 

punkt Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 

"Z kulturą mi do twarzy". W związku ze zbli-

żającym się dniem zadumy i wspomnień, jakim 

jest Święto Zmarłych, dzieci odwiedziły groby 

nieznanych żołnierzy.  

S. Leszczyńska, E. Tryczyk 

BAL JESIENI, WITAMINKI—SAMO ZDROWIE 
ŻABKI i PSZCZÓŁKI wzięły udział w Balu Jesieni. Ach , co to był za Bal.... Było po prostu wspaniale!

Bawiliśmy się świetnie! To był po prostu cudowny dzień, dzień pełen wrażeń. D.Dzikowska 

Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki. Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie! 

Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie! M.Żmudzińska, K.Filiks.  

  

Przed kasą Martynka Ściborska Dzieci w skupieniu przyglądały się grobom 

 

 

Fot. Z archiwum 
przedszkola 

(od lewej) Hania Zakrzewska, Hu-
bert Czyż i Alex Wiśniewski  

Lena Jabłońska 
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Dziękujemy za serduszko! 

    Na godzinie wychowawczej rozmawialiśmy o 

akcjach charytatywnych podejmowanych w naszej 

szkole. Pani wspomniała o często spotykanych ko-

szach na nakrętki w kształcie serca. Filip Paprota 

wpadł na pomysł wykonania takiego serca i od razu 

zabrał się do pracy. Codziennie po szkole systema-

tycznie realizował swój plan z pomocą taty. Przy-

kładał się do tego sumiennie, ale też z radością, 

którą dawała mu możliwość zrobienia serca. Filip 

po paru dniach pracy skończył kosz na nakrętki i z 

dumą przyniósł go do szkoły.  

    Dzisiaj serce prezentuje się bardzo ładnie na ko-

rytarzu szkolnym. Dodam, że już w pierwszym ty-

godniu serce wypełniło się po brzegi. Myślę, że 

praca i zapał Filipa powinny być dla nas, uczniów, 

zachętą do wykonywania różnych prac i pomocy 

tak po prostu,  z własnej chęci. Dziękujemy Filipo-

wi za kosz—serduszko, do którego codziennie wsy-

pujecie nakrętki. Dziękujemy, Filipie, za to serce, 

które zrobiłeś, ale i również za Twoje serduszko, 

które jest dobre i służy pomocą.  

Aleksander Gryczyński, kl. VI 

Filip (pierwszy z lewej) w otoczeniu  

koleżanek i kolegów z kl. VI 

   W ostatnim wydaniu PO-

GODNEJ pisałam o barsz-

czu Sosnowskiego. Gazetę 

w wydaniu elektronicznym 

czytało sporo osób, ale nikt 

się tym specjalnie nie prze-

jął. Dlatego Pani Biesiada 

postanowiła poinformować 

o istnieniu niebezpiecznej 

rośliny radnego Pana Stefa-

na Burego oraz przedsię-

biorstwo „Karex” w Mielę-

cinie i UG w Krzęcinie. 

Wszystko działo się w cza-

sie wakacji.  

   Dzisiaj po barszczu So-

snowskiego nie ma śladu. 

Dwukrotnie  niszczyli go 

pracownicy Zespołu Go-

spodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska w 

Krzęcinie. Dowiedzieliśmy 

się o tym przypadkiem, ale  

Dziwna roślina, c.d. 

 

 

najważniejsze, że spacerowicze i mieszkańcy mogą  czuć się bezpiecz-

nie.  

Julia Józefiak, kl. VII b 

Fot. B. Biesiada 

Fot. Mama Filipa 

Fot. B. Biesiada 
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    Julia Józefiak to moja szkolna koleżanka. Zna-

my się od dawna i wiem, że dziewczyna lubi malo-

wać. Jak na siódmą klasę idzie jej całkiem dobrze. 

     Julka interesuje się malowaniem już od dziecka. 

Pierwsze szkice pojawiały 

się przypadkowo na lek-

cjach plastyki. Wtedy mama 

Julki i jej bliscy odkryli ta-

lent dziewczynki i jej zain-

teresowanie do malowania i 

szkicowania. Tematyka prac 

jest różnorodna, a inspiracje 

dziewczynka czerpie z ota-

czającego ją świata przyro-

dy. W czasie malowania 

Julka czuje radość, szczę-

ście i spokój. Na razie malo-

wanie Julka traktuje jak 

hobby. Kim zostanie w 

przyszłości? Jeszcze nie wie.  

Młodzi na sto dwa! 

Interesuje ją każdy rodzaj tej dziedziny sztuki. 

Czasami marzy, że dobrze by było mieć wykształ-

cenie w tym kierunku, ale zaraz dodaje, że to jesz-

cze zbyt daleka przyszłość, aby się nad tym zasta-

nawiać. Wolałaby uczyć się w Polsce, bo tu ma 

kochaną rodzinę, przyjaciół i ukochane zwierzęta.  

A jeśli już mowa o zwierzętach, Julka ma psa— 

Masę, dwa chomiki i jedną papugę o imieniu Blue. 

Dla mnie to  za dużo, ale moja koleżanka kocha 

zwierzęta i musi je mieć. Nie mówi, że przyroda to 

jej hobby, ale ja to czuję.  

    Jeden z obrazów Julki został wystawiony na ak-

cji charytatywnej i z powodzeniem został sprzeda-

ny. Dziewczynka jest dumna z tego powodu, po-

dobnie jak i jej Rodzice.  

      

     Życzę Julce, aby osiągnęła sukces malarski i 

aby to zajęcie sprawiało Jej zawsze  dużo frajdy.  

 

 

 

 

Na podstawie przeprowadzonej  

rozmowy: Alicja Wysocka, kl. VI 

 

„Kaktus” 

„Zimowa noc” 

„Noc nad jeziorem” 



STR. 12 POGODNA 

Pokaż nam swoje EKO WAKA-

CJE! - wyniki konkursu 

 
     Najpiękniejsze eko-kartki i pomysłowe 

eko-fotki – nagrodzone! Jury wybrało Lau-

reatów konkursu: „Pokaż nam swoje eko-

wakacje”, zorganizowanego przez Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

W kategorii EKO—FOTKA dla klas 4—8 

nagrody zdobyli: 

II miejsce—Jakub Kucybała—kl. VIII a 

III miejsce—Julia Józefiak—kl. VII b 

Wyróżnienie — Natalia Zakrzewska—kl. 

VI 

Autorzy najpiękniejszych zdjęć otrzymali 

atrakcyjne nagrody ufundowane przez 

FOŚiGW w Szczecinie.  

POGODNA GRATULUJE! 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

 

 

 

Fot. Natalia Zakrzewska 

Fot. Julia Józefiak Fot. Jakub Kucybała 

Zadanie konkursowe w dziedzinie Eko-fotka polegało na przesłaniu w formie elektro-

nicznej zdjęcia z wakacji, przedstawiającego naturę, przyrodę lub miejsce szczególnie 

cenne przyrodniczo – z krótkim opisem zdjęcia. 
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      A Pani powiedziała, że w czasie nauczania 

zdalnego nareszcie prawidłowo korzystamy z 

komputera. Jak się trochę zastanowić, wiem, co 

Pani miała na myśli. 

      Komputer to urządzenie, które do dnia dzisiej-

szego kojarzyło nam się głównie z grami, przeglą-

daniem stron internetowych na tematy, które nas 

interesują lub korzystaniem z portali społeczno-

ściowych. Jednak teraz wszystko się zmieniło. 

Czas, jaki spędzamy przed komputerem to chwile, 

poświęcone przede wszystkim na naukę. Nie ozna-

cza to jednak, że jest aż tak źle, jak niektórzy my-

ślą. Nigdy nie pomyślałabym, że dzięki Interneto-

wi mogę komunikować się z całą naszą klasą w 

tym samym czasie. Zostaliśmy odcięci od chodze-

nia do szkoły, ale nie oznacza to, że zostaliśmy 

odcięci od znajomych. Nowością było dla mnie to, 

że dzięki funkcji screen można zrobić zdjęcie rów-

nież z monitora komputera, a nie tylko z telefonu. 

Ja, osobiście, dzięki pisaniu zadań domowych na 

A Pani powiedziała, że... 

komputerze, dopracowałam szybkie pisanie na kla-

wiaturze. Wszelkie ikony na poczcie GMAIL dzię-

ki Panu od informatyki nie są już dla mnie tajem-

nicą. Dowiedziałam się, jak utworzyć grupę, jak 

możemy udostępniać zadania domowe za pomocą 

paru kliknięć na klawiaturze. Z rozmów z kolega-

mi wiem, że aby ulepszyć sobie korzystanie z 

komputera do nauki, zainwestowali swoje osz-

czędności w lepsze kamery, mikrofony i nagło-

śnienie. Taka inwestycja na pewno przyda się na-

wet wtedy, kiedy przejdziemy do normalnego try-

bu nauczania. Wydaje mi się, że od czasu,  kiedy 

zostało wprowadzone nauczanie zdalne, na pewno 

niejeden uczeń zacznie korzystać z komputera pra-

widłowo. W końcu czas spędzony przed monito-

rem przyniesie nam wiele pożytku a nie tylko roz-

rywkę. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas 

takiej nauki przydadzą nam się na przyszłość, kie-

dy niejeden z nas swoją karierę zawodową będzie 

wiązał z pracą na komputerze. 

Maja Nowak, kl. VI 

Hello, 

     My name is Kinga and I am the 

new editor of our school newspaper. 

I am in grade 7b, I’m 12 years old. I 

will try to write relatively easy-to-

read texts, so that the younger rea-

ders can understand me. I’ll be wri-

ting about 10-15 sentences with va-

rious interesting facts. The first 

„release” obviously will be a little 

shorter, because it’s my introduction 

to all of you. 

      So, my favourite colors are: gre-

en, black and blue. I like singing, 

and my favorite subjects are english 

and history. I have one dog and her 

name is Zara. I’ve been in this 

school for a year. I moved here from 

Choszczno and I live in Przybysław. 

     I really hope that you will like me 

and my texts. 

 

Kinga Więckowska,  

kl. VII b 

 

Language skills - Hello everyone 

 

Fot. Mama Kingi 
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Sport w szkole—dzisiaj o piłce gminnej nie tylko dla chłopców 

     W treningach mogą uczestniczyć dzieci z 

rocznika 2009-2016. Zajęcia odbywają się dwa 

razy w tygodniu, w każdy wtorek i czwartek o go-

dzinie 17.00. Jeśli jest zmiana godziny w dany 

dzień,  dzieci nie martwią się, ponieważ trenerzy 

zawsze wszystkich poinformują. Wspomniałam, 

że trenerzy zawsze wszystkich poinformują, lecz 

kim są pozostali trenerzy? Są nimi trener Tomek i 

Łukasz, lecz mają również swoich pomocników z 

Klonu Krzęcin. Są nimi Panowie Rafał Gibała, 

Marcin Tuński, Adam Czyż oraz Kamil Ko-

złowski. Wszyscy są mieszkańcami naszej gmi-

ny.  

Teraz trochę informacji. W treningach udział 

bierze około siedemdziesięcioro dzieci. Są oni 

podzieleni na dwie grupy: rocznik 2016-2013 /

trener Łukasz i 2009-2012/ trener Tomek. Dzieci 

maja swoje książeczki, do których za swoją obec-

ność zbierają naklejki w kształcie piłki. Dzieci 

wracają do domu z uśmiechami na twarzach. Ro-

dzice również są zadowoleni z zajęć. Na spotkania 

przychodzą razem ze swoimi pociechami. 

                     Maja Tuńska, kl. VII b 

    W sierpniu tego roku powstała Akademia 

Piłkarska GKS Klon Krzęcin. To nowe wydarze-

nie w naszej gminie i warto się nad nim dłużej 

zatrzymać.  

Kto wpadł na taki pomysł? Inicjatorami tego 

przedsięwzięcia są Panowie Tomasz Walusiak i 

Łukasz Pietras. Używam tutaj zwrotu 

„Panowie”, ale to absolwenci krzęcińskiego gim-

nazjum. Dokładniej należałoby napisać, że Pan Łu-

kasz Pietras uczęszczał do naszego gimnazjum je-

dynie do pierwszej klasy, a dalszą naukę kontynuo-

wał w Poznaniu. Obaj trenerzy przeszli wiele kur-

sów i treningów, uczestniczyli w trudnych spraw-

dzianach. Wszystko po to, aby mogli prowadzić 

treningi dla dzieci. Są one organizowane głównie 

w celu umożliwienia młodym piłkarzom zabawy 

oraz ruchu. W spotkaniu biorą udział zarówno 

dziewczynki jak i chłopcy. Zapytacie, dlaczego też 

dziewczyny, przecież piłka jest dla chłopców? Nie-

prawda! Sport nie jest tylko dla chłopców. Podczas 

treningów jest bardzo dużo różnych zabaw, wyści-

gów i różnorodnych konkurencji, w których bez-

piecznie i z powodzeniem  biorą udział właśnie 

dziewczynki.  

 

Trenerzy (od lewej): Maciej Czyż, Rafał  Gibała, Łukasz Pietras,  Tomasz Walusiak

facebook.com/Akademia-Piłkarska-GKS-Klon-Krzęcin 
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NIE MARNUJ WODY  

    W ramach konkursu na ekologiczny spot rekla-

mowy można było wziąć udział w kategorii 

„Czysta woda”. My tego nie zrobiliśmy, ale po-

nieważ uważamy, że musimy zacząć poważnie 

dbać o każdą kroplę wody, opowiemy o tym, jak 

jej nie marnować. 

 

1. Zakręcaj kran podczas mycia zębów i rąk.  

2. Bierz szybki prysznic zamiast kąpieli w 

wannie, wyłączaj wodę podczas namydlania 

się.  

3. Myj naczynia w zmywarce zamiast ręcznie. 

Zmywarka zużywa średnio 3 razy mniej wody, 

niż mycie ręczne. Kiedy jest to możliwe włą-

czaj program ECO w pralce i zmywarce. Nie 

uruchamiaj pralki i zmywarki jeśli są tylko 

częściowo zapełnione.  

4. Jeśli masz ogród, zbieraj deszczówkę i pod-

lewaj nią rośliny – np. stawiaj beczki pod ryn-

nami. Podlewaj rośliny wczesnym rankiem – 

dzięki niższej temperaturze powietrza mniej 

wody odparuje. 

 

 

 

 

Maciej Czyż, kl. VIIIb 
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