
Numer 32 (43) 

Marzec 

2022 

Warto poczytać: 
- Wywiad ze szkol-

nym pedagogiem, str. 

2—3; 

- Nie wierz we 

wszystko, str. 3; 

- Nasi uczniowie w 

UAM, str. 4; 

- Co wiedzieć powin-

niśmy o Ukrainie, str. 

5; 

- Wielka metamorfo-

za w bibliotece, str. 

6; 

- Co się wydarzyło w 

szkole?, str. 7-8; 

- A w przedszkolu 

działo się, str. 9; 

- For 15 years he was 

a teacher,   str. 10; 

- Młodzi na sto dwa! 

str. 11; 

- Akcje SU - str.12 

- A Pani powiedziała, 

że…str. 13; 

- Language skills—

str. 13; 

 - Sport w szkole, str. 

14; 

- Film, który warto 

obejrzeć, str. 15; 

- Akcje ekologiczne, 

str. 16. 

 

Od Redakcji 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE 

 

Drodzy Czytelnicy, 

     To już kolejne wydanie szkolnej gazety POGODNA, w którym można 

wrócić myślami do ciekawych wydarzeń mających miejsce w życiu szkoły 

od stycznia do marca. Co ciekawego znajdziemy w tym numerze? Pasje 

uczniów nadal wzbudzają podziw. Nieustannie szukamy pomysłów na dobre 

i ciekawe artykuły, dlatego uczestniczymy w warsztatach dziennikarskich. 

Tak więc mamy recenzję filmu, ale zapisaną inaczej. Mamy relację z warsz-

tatów, a w niej tylko to, co najciekawsze. Chodzi o to, aby nie nudzić Czytel-

nika, ale mimo wszystko opowiedzieć o wrażeniach ze spotkania z tymi, któ-

rzy lepiej znają tajniki dziennikarstwa. Piszemy o uczniach, którzy nie próż-

nują. Jedni osiągają sukcesy sportowe, inni artystyczne. Piszemy wreszcie o 

tym, jak pięknieje nasza szkoła. 

     Zatem trzy miesiące za nami. Całkiem udany czas, obfity w wydarzenia. 

Już niedługo ferie wiosenne. Odpoczywajcie i wszyscy wróćcie do szkoły 

punktualnie! 

    Barbara Biesiada, opiekun redakcji  

Młodzi redaktorzy POGODNEJ przed budynkiem UAM w Poznaniu 

 

Fot. ze zbiorów POGODNEJ 



Wywiad z pedagogiem szkolnym 

       To nieprawda, że pedagoga znają tylko łobuzy. Pedagog 

potrzebny jest wszystkim dzieciom, nauczycielom i rodzi-

com. A jak jest w naszej szkole? O to zapytałyśmy naszego 

pedagoga czyli Panią Alinę Apanasowicz. 

Od kiedy pracuje Pani w szkole? 

Od 2000 roku, równe 20 lat. Najpierw pracowałam w świe-

tlicy szkolnej, potem przeszłam na etat pedagoga. 

Jak zostać pedagogiem szkolnym? 

Powiem o sobie. Najpierw ukończyłam liceum, z kolei licen-

cjat z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Dalej to stu-

dia magisterskie i pedagogika ogólna. Oczywiście mój za-

wód wymaga stałej pracy nad sobą i własnymi doświadcze-

niami, dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje. Tak 

więc ukończyłam jeszcze pedagogikę specjalną, terapię pe-

dagogiczną oraz doradztwo zawodowe.  

Czym się zajmuje pedagog i jak wygląda jego praca? 

To przede wszystkim pomoc uczniom. Jestem w szkole dla 

was, ale też dla nauczycieli i waszych rodziców. Obecnie 

najwięcej czasu poświęcam na pomoc pedagogiczno – psy-

chologiczną, czyli pomagam uczniom, którzy mają problemy 

edukacyjne lub wychowawcze, ale tych ostatnich jest dużo 

mniej, niż to bywało w latach ubiegłych. Profilaktyka i wy-

chowanie czyli organizacja warsztatów, na których się spoty-

kacie ze specjalistami. To również należy do moich obo-

wiązków. 

Gdyby ktoś chciał zostać pedagogiem, jakimi cechami mu-

siałby się odznaczać? 

STR. 2 POGODNA 

To empatia, komunikatywność, otwar-

tość, znajomość prawa oświatowego, 

orientacja w działaniach pomocowych. 

Pedagog musi wiedzieć, jak pomóc 

uczniom, gdzie go pokierować, ale rów-

nież wspomaga w działaniach nauczycie-

la i rodzica. 

Z jakimi sprawami rodzice przychodzą 

do szkolnego pedagoga? 

Zdarza się, że rodzic nie zawsze potrafi 

zmotywować swoje dziecko do nauki. 

Wtedy próbuję udzielić mu wskazówek, 

jak powinien pracować z dzieckiem. 

Również staram się postawić diagnozę, z 

czego wynika niechęć do nauki. Czy jest 

to zwyczajny brak chęci do nauki czy 

może deficyt, który nie pozwala na sku-

teczną naukę. 

Z jakimi problemami zjawiają się u pe-

dagoga uczniowie? 

Najważniejsze dla was są relacje kole-

żeńskie. Czasami sobie z nimi nie radzi-

cie i wtedy mnie odwiedzacie. To też po-

wód, dla którego organizuję dla was 

warsztaty, podczas których dowiadujecie 

się, jak radzić sobie z emocjami w trud-

nych sytuacjach. 

Co powiedziałaby Pani 

uczniom, którzy mocno 

się stresują przy odpo-

wiedziach i nie radzą 

sobie w trudnych sytu-

acjach? 

Każdy z was jest inny, 

dlatego indywidualnie 

szukamy odpowiedzi na 

rozwiązanie konkretnych 

sytuacji. Jednym poma-

gają ćwiczenia relaksa-

cyjne, innym utwierdze-

nie w przekonaniu, że 

wiesz, potrafisz… Naj-

ważniejsze, aby postawić 

właściwą diagnozę, a 

wtedy nierzadko propo— 

 

Fot. Z zasobów POGODNEJ 
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nuję skierowania do poradni pedagogiczno – psy-

chologicznej. 

A teraz pytania zupełnie z innej strony. Jaki jest 

Pani ulubiony kolor? 

No, ja nie jestem taka kolorowa. Jeśli chodzi o 

wnętrza, lubię jasne kolory, natomiast w moim  

ubiorze dominuje kolor ciemny. 

Co Pani lubi robić po pracy? 

Najbardziej lubię podróżować. Potrafię się spako-

wać w ciągu kilku minut, wsiąść do samochodu i 

wyjechać. Z racji wykonywanej pracy oczywiście 

zdarza się to rzadko, a szkoda. Pasjonuje mnie też 

dobra książka, ale również lubię pospać, bo gene-

ralnie jestem śpiochem. 

Jaki jest Pani stosunek do zwierząt? 

Kiedy byłam w waszym wieku, bardzo chciałam 

mieć psa. Niestety, mieszkałam wtedy w bloku i 

moje marzenie nie mogło się spełnić. Dzisiaj mam 

owczarka niemieckiego, który doskonale czuje się 

na obszernym podwórku. 

Dziękujemy za rozmowę. 

     Czy powinniśmy wierzyć we wszystko, co znaj-

duje się w Internecie? Większość twierdzi, że 

przecież Internet to takie źródło, w którym znaj-

dziemy odpowiedź na wszystkie zadane sobie pyta-

nia. Więc dlaczego mamy w nie nie wierzyć? Otóż 

to. W sieci globalnej nie powinni-

śmy wierzyć we wszystko, co w 

niej napotkamy, a następnie udo-

stępniać to swoim bliskim czy zna-

jomym, ponieważ w taki sposób w 

społeczeństwie szerzy się dezinfor-

macja. Fałszywe informacje (fake 

newsy) to właśnie takie informacje, 

w które nie powinniśmy wierzyć. 

Fake news możemy spotkać nie 

tylko w Internecie, ale także w ga-

zetach, stacjach radiowych czy te-

lewizyjnych. Często odnajdujemy 

fake newsa w informacjach, które 

obecnie są na czasie. Jak zwalczać 

fałszywe informacje? Zazwyczaj 

fake newsy możemy zauważyć na 

forach internetowych z anonimo-

wych kont czy stron, które nie wy-

glądają do końca wiarygodnie, nie 

podają źródeł swoich informacji. 

Fake newsy nie są napisane poprawnie pod wzglę-

dem ortograficznym oraz zawierają oczywiste błę-

dy językowe.  

     Jak się upewnić, że czytasz fake newsa? Jeśli 

masz jakieś wątpliwości co do przeczytanego arty-

kułu – sprawdź źródło informacji, autora artykułu  

Rozmawiały: Agata Preis, Lena  

Kozłowska, Lena Czarnecka 

NIE WIERZ WE WSZYSTKO czyli o FAKE NEWSACH 

 

oraz inne strony w celu potwierdzenia prawdy lub 

fałszywości artykułu. Pamiętajcie! Każda celowa 

dezinformacja może niekorzystnie wpłynąć na 

każdego z nas, może wyrządzić szkody nie do na-

prawienia. 

Patrycja Przepiórska, kl. VIII B 

Na sali konferencyjnej podczas uzupełniania 

kart pracy (od lewej: P. Przepiórska, Kinga 

Więckowska, Maja Nowak, Aurelia Wolańska) 

Fot. Z zasobów POGODNEJ 
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QUIZ 

    Zajęcia trwały trzy godziny. Podczas 

krótkiej przerwy zwiedziliśmy uniwersy-

tecki budynek. Na koniec sprawdzono, 

co zapamiętaliśmy z warsztatów. Stu-

denci przygotowali dla nas quiz online. 

Nie było źle. W większości odpowiadali-

śmy zgodnie, a najlepsi otrzymali nagro-

dy. Tosia, Paweł, TRIO—Zuzia, Majka 

B.  i Majka H.—gratulacje! 

SALA KONFE-

RENCYJNA 

UAM 

Razem z 18 – oso-

bową grupą z na-

szej szkoły poje-

chałam na wyciecz-

kę do Poznania, na 

Uniwersytet im. 

Adama Mickiewi-

cza. Interesował 

nas wydział dzien-

nikarstwa, ponie-

waż sami redaguje-

my POGODNĄ. 

Zostaliśmy bardzo miło przywitani przez 

studentów dziennikarstwa. Pozytywne 

wrażenie wywarł na mnie nowoczesny 

wygląd budynku. Sala, w której odbywa-

ły się warsztaty, była świetnie przygoto-

wana. Zaopatrzono ją w głośniki i mi-

krofony, dzięki temu mogliśmy się do-

brze porozumiewać. Prowadzący warsz-

taty byli przygotowani i podali nam wie-

le istotnych informacji. Zorganizowali 

dla nas quiz, wypełnialiśmy też karty 

pracy. Po warsztatach będę pamiętać o 

tym, jak zdobywać potrzebne informa-

cje, czym są fake newsy i jak rozpoznać 

strony zawierające prawdziwe wiadomo-

ści.  

 

NASI UCZNIOWIE w UAM 

    Mało prawdopodobne jest, że w  przyszłości wybierzemy 

zawód dziennikarza, że będziemy tworzyć poważną gazetę. A 

jednak z radością przyjęliśmy wiadomość, że będziemy 

uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich. Dodatkowo 

cieszyło nas, że to studenci dziennikarstwa, redaktorzy uni-

wersyteckiego BUC–a na UAM w Poznaniu przeprowadzą z 

nami zajęcia. Szukajcie ich na https://www.facebook.com/

fb.buc 

SKOJARZENIA  

Na wstępie studenci zaproponowali nam grę w skojarzenia. 

Dom yś l i l i -

śmy się, że 

po prostu 

chcą spraw-

dzić, na ile 

znane nam są 

pojęcia z 

dziennikar-

stwa. Dali-

śmy radę. 

 

D L A C Z E -

GO TU BY-

LIŚMY? 

    Tematyka 

warsztatów 

była znana 

nam przed 

wyjazdem. Przede wszystkim  chcieliśmy się dowiedzieć, jak 

napisać ciekawy artykuł, bo od tego zależy przecież to, czy 

chętnie nas czytacie. Jaką uzyskaliśmy odpowiedź? 

SZUKAJCIE W CODZIENNOŚCI 

    Łatwo powiedzieć, ale trudniej jest skorzystać z takiej ra-

dy. Powiedzmy, że spacerujemy po Krzęcinie… No właśnie, 

jak poszukać ciekawych tematów? Na pewno trzeba mieć 

oczy szeroko otwarte i szukać czegoś, co jest niezwyczajne, 

albo po prostu ciekawe. 

CUKIERKI ZADZIAŁAŁY 

    Początkowo czuliśmy się onieśmieleni. Przyznać trzeba, 

że nasi młodsi koledzy odważniej zabierali  głos w dyskusji.  

Taka sytuacja szybko się zmieniła, kiedy WIKTOR, jeden z 

prowadzących, zaczął rozdawać cukierki za każdy zabrany 

głos  lub za poprawną odpowiedź. Wtedy pomyślałam, że 

taka metoda mogłaby się sprawdzić w naszej szkole... 

 
Maja Hawrylewicz,  

kl. VII 

Aurelia Wolańska, kl. VII 

Fot. Z zasobów POGGODNEJ 



POGODNA STR. 5 

Co wiedzieć powinniśmy o UKRAINIE? 

    Od niedawna w naszej szkole mamy ukraińskie 

dzieci. Poznajemy się,  próbujemy porozumiewać, ale 

ile wiemy o Ukrainie? Oto najważniejsze informacje, 

które dla Was przygotowałam. 

  Na mapie Europy Ukraina ma dostęp do Morza Czar-

nego i sąsiaduje aż z siedmioma innymi krajami. Jed-

nym z nich jest oczywiście Polska. Nazwa Ukraina 

oznacza pogranicze lub teren pomiędzy. Ciekawa je-

stem, czy domyślacie się, dlaczego?  

   Oficjalnym językiem Ukrainy jest język ukraiński i 

jest on bardzo podobny do języka polskiego, gdyż po-

chodzi z tej samej rodziny słowiańskich języków.  

   Ukraina jest drugim co do wielkości krajem w Euro-

pie. Jest to bardzo piękna kraina. Posiada też wysokie 

góry czyli ukraińskie Karpaty. W Karpatach można 

spotkać górali grających, a w zasadzie trąbiących w 

takie niezwykłe długie trąby zwane trembitami. Co cie-

kawe, polscy górale również grają na tym instrumen-

cie. W Polsce nazywamy go trąbitą.  

   W ogóle niektóre obrzędy i zwyczaje na Ukrainie są 

bardzo podobne do polskich obrzędów np. podobnie 

jest obchodzona wigilia albo powitanie poważnych go-

ści chlebem i solą. Zwykle bochenek chleba znajduje 

się na ręcznie haftowanym obrusie. Podobno mieszkań-

cy Ukrainy uwielbiają chleb, a niektórzy z nich jedzą 

go nawet z owocami i różnymi deserami. Inne ulubione 

potrawy to bliny czy nasze ruskie pierogi albo też 

barszcz czerwony. Naród ukraiński, podobnie jak na-

ród polski, jest bardzo gościnny.  

   Czy lubicie grać w piłkę nożną? Jeżeli tak, to podob-

nie jak ukraińscy chłopcy, gdyż najpopularniejszym 

sportem na Ukrainie jest właśnie piłka nożna.  

   A czy znacie flagę Ukrainy? Podpowiem Wam, że 

podobnie jak flaga Polski, również ma dwa kolory, ale 

zupełnie inne od polskiej flagi. Otóż flaga Ukrainy ma 

kolor niebiesko—żółty. Niebieski oznacza niebo i jest 

symbolem pokoju, żółty natomiast oznacza słońce i 

kłosy żyta. Symbolizuje to obfitość, urodzaj i bogactwo 

ziemi.  

   Ukraina ma bardzo ciekawy herb, a  jest nim złoty 

trójząb na niebieskiej tarczy. Trójząb symbolizuje su-

werenność kraju poprzez wpisane w niego ukraińskie 

słowo wolność (ukr. воля).  

Hania Kucharczyk, kl. V 
Na podstawie:YouTube · Bajki Po Polsku  

 

 

 

 

 

„Nie umarła jeszcze Ukrainy” 

(fragment) 

 

Nie umarła jeszcze Ukrainy ani chwała,  

ani wolność, 

Jeszcze do nas, bracia Ukraińcy,  

uśmiechnie się los. 

Zginą wrogowie nasi jak rosa na słońcu, 

Zapanujemy i my bracia, w naszym kraju. 

Duszę, ciało poświęcimy  

dla naszej wolności, 

Pokażemy, żeśmy bracia, z kozackiego rodu. 

Staniemy bracia do krwawego boju  

od Sanu do Donu, 

Panować w domu ojców nie damy nikomu. 

Czarne Morze się uśmiechnie,  

dziad Dniepr rozraduje, 

W naszej Ukrainie dola się odmieni.  

 

H 

E 

R 

B 
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     Od jakiegoś czasu wystrój biblioteki szkolnej, a 

właściwie czytelni, zmienił się nie do poznania. 

Panowie konserwatorzy wykonali mnóstwo pracy, 

m. in.: pomalowali ściany w pastelowe barwy, za-

montowali nowe listwy podłogowe oraz złożyli 

meble. Pośród nowych regałów, stolików, krzeseł 

oraz chillout’u do relaksu z książką wyróżniają się 

kolorowe zasłony, które zostały uszyte przez po-

mysłodawczynię zmian, Panią Wicedyrektor Olgę 

Taratajcio, a ufundowane przez SU. Na ścianie 

pojawił się nietypowy zegar zrobiony w całości z 

książek przekazanych na makulaturę. Fundusze na 

zmianę wizerunku biblioteki pozyskano z dofinan-

sowania Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowe-

go i Sportu w ramach realizacji Narodowego Pro-

WIELKA METAMORFOZA W BIBLIOTECE 

gramu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wzbo-

gacono również księgozbiór o blisko 800 nowych 

egzemplarzy, wśród nich pojawiły się: bajki, ba-

śnie, opowiadania dla najmłodszych oraz lektury 

dla klas 1-8. Nowa aranżacja spotyka się z dużym 

entuzjazmem, zachwyca wnętrzem oraz wyposa-

żeniem. W bibliotece odbyło się wiele niesamowi-

tych wydarzeń, są to m. in: akcja „Mała Książka – 

Wielki Człowiek”,  „Książka Na Walentynki”, 

„Przerwa Na Czytanie”, „Dzień Głośnego Czyta-

nia” oraz „Weź Książkę Na Randkę w Ciemno”.  

     Pani bibliotekarka, Ewa Smoderek, serdecznie 

zaprasza do jak najczęstszych odwiedzin. 

 

Wielu z  nas zmartwił fakt zamknięcia biblioteki z powodu prac remontowych. Zupełnie niepo-

trzebnie! Po remoncie otworzyła się dla uczniów nowoczesna, przestronna i funkcjonalna 

 przestrzeń oraz mnóstwo książkowych nowości: ) 

Tosia Leszczyńska, kl. IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Z zasobów POGODNEJ 
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Co się wydarzyło w szkole? 

    20 stycznia na sali gimnastycznej odbył się 

szkolny turniej tenisa stołowego. Wzięło w nim 

udział 12 chłopców oraz 8 dziewcząt. W trójce na-

lepszych chłopców znalazł się: Igor Staszczyk, 

Kacper Jabłoński i Erwin Władyczak (na 

zdjęciu), a podium dziewcząt tworzą: Marcelina 

Owsianik, Maja Tuńska oraz Nadia Mikołajczyk.  

Szkolny turniej tenisa stołowego 

Również tego samego dnia odbył się turniej „Z 

Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”  w 

którym brali udział uczniowie z naszej szkoły. A 

oto wyniki ich starań: U8 chłopcy-2 miejsce, U10 

dziewczęta-2 miejsce, U10 chłopcy-1 miejsce.  

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Klasy pierwsze świętowały ten dzień w sposób 

szczególny. Były wiersze, piosenki i specjalne de-

dykacje. 

O puchar Tymbarku 

 

Narodowy Program  

Rozwoju Czytelnictwa  

Uroczyście ślubuję... 

 

(OD LEWEJ) Hanna Nawrocka, Nikola Hawryle-

wicz, Julia Kozłowska, Antonina Tuńska, Hanna 

Borowska, Alicja Hawrylewicz  

     W Narodowym Programie Rozwoju Czytelnic-

twa 2.0 na lata 2021-2025 nasza biblioteka wzbo-

gaciła się o 451 książek, a przedszkole o 280 pozy-

cji.  

 

Akcja czytelnicza z okazji  

WALENTYNEK 

https://www.facebook.com/hashtag/narodowyprogramrozwojuczytelnictwa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtiJfQy1uUbVBuDhKeXn4Lw5aHHTZuzMTADgBoXcbkWeYODuhnA9FayBjWZgHRJid0hWDPaYZTEUsf5zcDGdDGB8nSCJjFsqzlay_kb4BLtc8h6nsWbm3sRbyr9l105PDXbiPCurqPh7GWitv1PPnoGXaqVF5os0H67X
https://www.facebook.com/hashtag/narodowyprogramrozwojuczytelnictwa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtiJfQy1uUbVBuDhKeXn4Lw5aHHTZuzMTADgBoXcbkWeYODuhnA9FayBjWZgHRJid0hWDPaYZTEUsf5zcDGdDGB8nSCJjFsqzlay_kb4BLtc8h6nsWbm3sRbyr9l105PDXbiPCurqPh7GWitv1PPnoGXaqVF5os0H67X
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    To był świetny pomysł. Każdy mógł tego dnia 

pójść na randkę w ciemno z książką.  Mieliśmy 

więc szansę na zdobycie nagrody walentynko-

wej—kolejnej książki. 

 

 

Maja Tuńska podczas  

randki w ciemno z książką 

Informacje zebrała i opracowała: Zuzulina 

Fot. Ze zbiorów POGODNEJ 

Kolejny test próbny ósmoklasisty 

 

DZIEŃ KOBIET 

 

Relacje koleżeńskie—warsztaty 

     Pani Agnieszka Jager, profilaktyk, pedagog i 

wspaniały człowiek przeprowadziła warsztaty w 

klasach 4—6, a dotyczyły one relacji koleżeńskich, 

uzależnień, i.t.d. Z kolei w klasach starszych poru-

szyła zagadnienia FAS. 

    Warsztaty były zaplanowane na 2 godziny lek-

cyjne, ale już wiemy, że będziemy do nich częściej 

powracać.  

SOLIDARNI Z UKRAINĄ 

     Aby okazać naszą solidarność z Ukrainą, już od 

marcowego poniedziałku zaakceptowaliśmy  strój 

w narodowych barwach ukraińskich. Przystąpili-

śmy też do akcji, podczas której zbieraliśmy mate-

riały szkolne dla naszych kolegów i koleżanek z 

Ukrainy. 

Warsztaty  cieszyły się dużym zainteresowaniem 

Dla naszych przyjaciół z Ukrainy  

przygotowaliśmy okazjonalne laurki 

 
Najsympatyczniejsza 

dziewczyna w szkole 

wybrana! 

 To 

AMELIA 

 JUSZCZAK 
KL. VIII A 
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A w przedszkolu działo się... 
    Co słychać w przedszkolu? W ostatnich tygodniach przedszkolaki wzięły udział w szeregu aktywno-

ściach: zabawach, doświadczeniach, eksperymentach i nietypowych świętach. Wśród nich wyróżnić 

można: Dzień Kubusia Puchatka, Bal Karnawałowy, Walentynki, Dzień Kota, Tłusty czwartek, Dzień 

Dinozaura, Dzień Kobiet oraz Dzień Wody. W styczniu wszystkie grupy przedszkolne przekazały wirtu-

alne życzenia dla ukochanych babć i dziadków, natomiast pierwszego dnia wiosny wybrały się koloro-

wym korowodem na spacer ulicami Krzęcina, hucznie wiwatując nadejściu długo wyczekiwanej pory 

roku.  

  

Dzień Dinozaura.  W przedszkolu to 

nietypowe święto obchodzone jest z 

wielką przyjemnością. Dzieci uwiel-

biają dinozaury. Na zdjęciu: 

 Ala Przybylska z grupy Pszczółek 

Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych. Koloro-

we stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka– w takiej atmosferze 

bawiły się przedszkolaki podczas balu karnawałowego. 

  

Fot. Z archiwum przedszkola 

Stronę opracowała Pani Sandra Leszczyńska 

Wkładając czarne ubranka, nasze dzieci okazały się być 

futrzastymi zwierzakami .  

Pani również. 

Kolorowy korowód z okazji pierwszego dnia wiosny. Wzięły w nim 

udział wszystkie przedszkolaki. 
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For 15 years he was a teacher... 

     Last month our teacher invited his good 

friend to our school. His name is Jacob Koopman, 

and he is a doctor of biological sciences. Doctor 

Jacob is from the Netherlands. For 15 years he was 

a teacher and for another 15 he was principal in 

one of the schools in the Netherlands. He met his 

Polish wife there, and because she wasn’t happy, 

to live there, they decided that  if only there was a 

chance, they would come to Poland. So 17 years 

ago, in 2005 they moved to a small city in Poland- 

Choszczno. I asked doctor Jacob what he likes 

about Poland, and he mentioned a lot of things. He 

said that he loves Polish food, he really likes Pol-

ish people, he said that they are nice and relaxed. 

He is happy that there is much more nature here 

than in the Netherlands. Dr. Jacob's passion is na-

ture. He got it from his dad. He told me that when 

he was only 7 years old, his dad took him to the 

forest and step by step he started to love nature. 

And because nature is his passion, he decided that 

he want to study biology. He had to chose one 

category, so he chose plants, and more precisely- 

genius Carex. And that’s how he became a doctor 

of biological sciences. In 2011 he published a book    

I JESZCZE PODZIĘKOWANIA 

 

Fot. Ze zbiorów Powiatu Choszczeńskiego 

about all Carex in Europe, the book was updated 

and published again in 2021. Referring to the 

visit in our school, the meeting was really nice. 

Dr. Jacob practiced the articles with us and 

showed us his book. He is a really positive man 

and maybe we’ll meet again. 

Zuzanna Kowalska, kl. VIIIa 

Podczas lekcji... 

I JESZCZE PODZIĘKOWANIA... 
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      W naszej szkole, podobnie jak i w innych, jest za-

kaz używania telefonów komórkowych na lekcji. 

Wcale nie zamierzam z tym dyskutować, ale w przy-

padku Oli telefon użyty na lekcji otworzył jej drogę 

do większej rozpoznawalności. Zapraszam do artyku-

łu, który pokaże Czytelnikom moją koleżankę od cał-

kiem innej strony. 

     Ola zajmuje się grafiką komputerową. Do tego słu-

ży jej specjalne oprogramowanie i jej talent do ryso-

wania oraz wyobraźnia. Sama informatyka tutaj nie 

wystarczy. W dzieciństwie Ola obejrzała przypadkiem  

pewien film na You Tube związany z grafiką kompu-

terową i tak zaczęła się jej przygoda z rysowaniem. O 

swoich pracach Ola mówi krótko: „Mam pomysł w 

głowie i przekładam go na kartkę papieru lub na apli-

kację w telefonie albo komputerze. Najpierw wykonuję 

szkic, często go poprawiam, zanim będzie gotowy. 

Aplikacje wyszukuję w programach Paint lub Corel-

Draw. Korzystam tez z You Tube, gdzie znawcy pole-

cają ciekawe aplikacje.” Rysowanie sprawia jej 

ogromną radość i jest to już taka rzecz, bez której 

dziewczyna nie potrafi żyć.  

    Ola ma dużo prac, ale chowa je do szuflady. Zosta-

wia sobie na pamiątkę i nigdy nie myślała o tym, aby 

je komukolwiek pokazywać. Jedynie przyjaciółka, 

która zna anime, widziała prace Oli i stwierdziła, że 

dziewczyna ma talent i powinna robić to, co kocha.  

Młodzi na sto dwa!   
    Dziewczyna niedługo kończy ósmą klasę. Jej 

dalsza droga to technikum grafiki komputero-

wej w Stargardzie Szczecińskim. Znam Olę 

jeszcze z dzieciństwa. Mieszkamy w tej samej 

miejscowości. To spokojna dziewczyna, trochę 

zamknięta w sobie. Być może otworzy się na 

nowe znajomości w nowej szkole. Jest zdolna,  

 

ma pasję, a w Stargardzie znajdzie kolegów o 

podobnych zainteresowaniach. Tego życzę jej 

najbardziej.  

Zuzanna Kowalska, kl. VIIIa 

 

 

OLA FISZER 

 

 
  Prace Oli Fiszer 

Fot. z archiwum POGODNEJ 
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Rok 2022 dopiero się rozpoczął, a w na-

szej szkole odbyły się już trzy akcje Samo-

rządu Uczniowskiego. 

Pierwsza taka akcja odbyła się 8 marca w 

Dzień Kobiet. Chłopcy z Samorządu 

Uczniowskiego zadbali o niespodzianki dla 

wszystkich Pań i Koleżanek. W tym dniu, 

pierwszy raz w historii szkoły, odbyły się 

wybory na „ Najsympatyczniejszą dziewczy-

nę w szkole”. Głosy oddać mogła tylko mę-

ska część naszej szkoły. Zwyciężyła Amelia 

Juszczak z klasy VIII a oraz Pani Alicja Kę-

pińska. 

Kolejną akcją był „Pierwszy Dzień Wio-

sny” obchodzony 21 marca. W naszej szkole 

to również Dzień Samorządności. W tym 

dniu to uczniowie wcielili się w rolę dyrek-

cji i nauczycieli. „Nasz nowy dyrektor”, Ju-

lian Kowalski z klasy VII, otrzymał klucz 

szkoły od oficjalnego dyrektora Pana Artura 

Szulca. Jego zadaniem było dbać o bezpie-

czeństwo szkoły. Pozostali uczniowie wcie-

lili się w rolę grona pedagogicznego. Mogli 

zasiąść za biurkiem i prowadząc lekcje dla 

uczniów, mogli poczuć się jak prawdziwi 

nauczyciele. Uwieńczeniem tego dnia było 

ognisko, gdzie można było zjeść pyszną 

kiełbaskę. W tym miejscu dziękujemy Ra-

dzie Rodziców, która zajęła się organizacją 

ogniska. 

Akcją, która przyniosła w naszej 

szkole dużo radości i uśmiechu był Dzień 

Bez Plecaka. W tym dniu wszyscy ucznio-

wie wykazali się wielką kreatywnością. Ple-

caki zastąpiły nam m.in. lodówki turystycz-

ne, wózki sklepowe, torby od laptopów, 

transportery dla zwierząt itp. Opiekun samo-

rządu postanowił  przyznać nagrodę 

uczniom za ogromne zaangażowanie. Dlate-

go został zorganizowany konkurs na 

„najfajniejszy plecak”, w którym główną 

nagrodę wygrał Oleg Gryczyński z klasy 

VII. 

 

AKCJE SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

Maja Nowak, kl. VII 

Fot. Z archiwum POGODNEJ 
Podczas apelu z okazji DNIA BEZ PLECAKA 

 

Maja Nowak jako nauczyciel historii 

Z OKAZJI DNIA KOBIET... 
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Wszyscy wiedzą, z jakim okrucień-

stwem drugiego człowieka zmaga się 

Ukraina.  Sytuacja tam panująca, zmusiła 

ludzi do ucieczki i szukania bezpieczeń-

stwa w innych państwach. Bardzo duża 

liczba uchodźców wybrała Polskę. Ludzie 

o wielkich sercach organizują dla nich 

wszelkie zbiórki najpotrzebniejszych rze-

czy. 

Ogromnym zaangażowaniem wykazał 

się nasz ks. Krzysztof Kontek, dzięki któ-

remu dużo osób znalazło schronienie. 

Ukraina to dla niego drugi dom, ponieważ      

spędził tam kilka lat.  W naszej szkole uczy się 

również grupa dzieci, dla których została utworzo-

na zbiórka artykułów szkolnych.  Myślę, że dzięki 

przebywaniu wśród innych dzieci mogą chociaż na 

chwilę zapomnieć o traumatycznych przeżyciach. 

A Pani powiedziała, że... 

    Hello. 

Today, I would like to say a little about the situation that 

is currently taking place in Ukraine. It’s a difficult time 

for all Europeans, and especially for the aforementioned 

people of Ukraine.The Russian-Ukrainian War has actu-

ally been going on since 2014, that is for as many as 8 

years! However, this year, on February 24 at 4:50 am, 

Russian troops crossed the land border with Ukraine. 

Rockets and bombs began to destroy Ukrainian cities 

and residential buildings. Even though, most Russian 

soldiers didn't even know that they were going to war. 

They thought that Ukraine attacked Russia and they 

would only defend their country. The war is still going 

on, and unfortunately its end is not in sight. Up to now, 

over 1,800,000 million refugees from Ukraine have eva-

cuated to Poland, and the number is still growing. We all 

help them as much as we can. Due to Russia's aggression 

towards Ukraine, foreign brands such as "Zara", "H&M" 

or even "McDonalds" are closing their stores in Russia. 

Meanwhile, the Russian government blocks its citizens 

from applications such as, for example, "TikTok", only 

so that none of them would find out about the terror ta-

king place outside Russia.  

  Now here's the thing I really wanted to talk about. 

As you probably know, some students from Ukraine jo-

ined our school. It is a very difficult time for them, as I    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinga Więckowska, kl. VIII b 

     Pani powiedziała, że nikt się nie spodziewał, 

nawet sami Polacy, że tak będzie wyglądała po-

moc dla Ukrainy. Nikt nam przecież nie nakazy-

wał pomagać. Ludzie sami dostrzegli, co należy 

zrobić. Możemy być z siebie dumni. 

Language skills - Hello everyone 

Maja Nowak, kl. VII 

mentioned at the beginning. Therefore, I am 

asking for your support. They don't speak Po-

lish as well as we do, but if we speak slowly, 

we'll get along. I hope everything will go our 

way and we will provide them with the 

support they need so much now. 

Fot. Z zasobów Internetu 
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Sport w szkole 

     Iga Świątek to dwudziestojednoletnia tenisist-

ka, córka olimpijczyka Tomasza Świątka. Dlacze-

go jest  tak ważna, że poświęcamy jej naszą spor-

tową rubrykę? Iga to pierwsza rakieta świata! To 

pierwsza Polka, która została liderką światowej 

klasyfikacji tenisistek. Wcześniej pozycję rakiety 

numer dwa kobiecego tenisa udało się w 2012 r. 

zdobyć Agnieszce Radwańskiej.  

    Za namową ojca Iga spróbo-

wała najpierw swoich sił w pły-

waniu, jednak z powodów zdro-

wotnych  musiała zrezygnować. 

Rozpoczęła więc naukę gry w 

tenisa, mając jedynie cztery la-

ta. Od samego początku wyka-

zywała się dużym zacięciem i 

wolą walki. Już jako siedmio-

letnia dziewczynka wzięła 

udział w turnieju z juniorską 

mistrzynią Magdaleną Grzy-

bowską. W wieku dziewięciu 

lat pokonała w turnieju Roland 

Garros tajwańskę Hsieh Su-Wei.               

     Iga Świątek mimo wielu treningów i wyjazdów 

turniejowych zawsze była wzorową  uczennicą. W 

przyszłości planuje karierę połączyć ze studiami. 

Uwielbia czytać książki historyczne. Kobieta po-

kochała grę w tenisa, jednak nigdy nie oglądała w 

telewizji swoich meczy. Mówi, że po prostu woli 

oglądać męski tenis, a w szczególności Rafaela 

Nadala.  

     W swoim życiu Iga pod wpływem emocji zła-

mała nie jedną rakietę tenisową. Pieniądze, które 

wygrywa w turnie-

jach nie trwoni na 

torebki i buty, od-

kłada je na konto, 

aby w przyszłości 

móc zainwestować 

w coś dużego. Naj-

większym marze-

niem tenisistki jest 

zdobycie złotego 

medalu igrzysk 

olimpijskich. Miej-

my nadzieję, że uda 

się jej tego doko-

nać. Na razie gra-

tulujemy tenisistce wygrania turnieju wielkosz-

lemowego w Singlu.  

Getbol—najmłodsza na świecie 

 dyscyplina sportowa 

 

    Jest to gra indywidualna (podobnie jak np. boks 

lub tenis ziemny). Oznacza to, że w meczu Getbola 

bierze udział tylko dwóch zawodników, którzy gra-

ją przeciwko sobie.  

     W naszej szkole też odbył się taki mecz. Rywali-

zowali uczniowie klas I—III w dwóch katego-

riach—dziewcząt i chłopców. 

 

1. Alicja Hawrylewicz—kl. III; 2. Julia Kozłow-

ska—kl. II; 3. Hanna Borowska—kl. Ia 

 

1. Filip Fiszer—kl. III; 2. Damian Gorzynik—kl. II; 

3. Antoni Kusz—kl. III. 

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM 

 

Iga Świątek pierwszą rakietą świata! 

 

Julian Kowalski kl. VII 

 na podstawie:  

https://polski-sport.pl 

Fot. Z archiwum 

Internetu 

 

Adamczyk Michalina i Hawrylewicz Nikola 

Fot. Z archiwum POGODNEJ 
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FILM, KTÓRY WARTO OBEJRZEĆ 

sukcesów i motywują do dalszych działań, gdy nic 

nie robimy, nie zdziałamy nic w naszym życiu.  

„Najgorzej jest bać się samemu, strach trzeba 

dzielić na pół, ja ci połowę go zabieram”  

(Walduś do swojej mamy, która miała raka) 

Oznacza to, że nie wolno przeżywać samodzielnie 

(wewnętrznie) strachu czy stresu, tylko należy 

swoje emocje dzielić z innymi... Powinniśmy roz-

mawiać z innymi, dzielić się swoimi problemami, 

uczuciami, we dwoje zawsze raźniej jest zrozu-

mieć problem. Można podzielić swoje troski z 

najbliższym przyjacielem i wtedy otrzymamy 

wsparcie w postaci dobrego słowa czy gestu. W 

różnych sytuacjach często ogrom naszego proble-

mu po podzieleniu się z kimś innym staje się lżej-

szy, łatwiejszy i prostszy do rozwiązania czy po-

radzenia sobie z nim. Czujemy się w takiej sytu-

acji silniejsi i mamy poczucie, że zawsze możemy 

na kogoś liczyć. 

 

 

 

    „Za duży na bajki” to film Kristoffera Rusa, a 

został nakręcony na podstawie książki Agnieszki 

Dąbrowskiej. W roli głównej występuje gruby 

Walduś, któremu mama podsuwa czekoladki, aby 

był szczęśliwy. Na wskutek pewnych zawirowań 

w domu Waldusia pojawia się zwariowana, ale 

sympatyczna ciotka, która zaprowadza  porząd-

ki… My jednak skupimy się na trzech mądro-

ściach, które prezentuje film. To dla nich warto 

pójść do kina. 

„Robić coś trzeba, a nie nic nie robić” 

 (zwariowana ciocia do Waldusia) 

Oznacza to, że trzeba coś robić, działać, a nie sie-

dzieć w miejscu i nic nie robić. Nie można być 

bezczynnym, tylko trzeba stawiać przed sobą cele 

do realizacji. Należy stawiać przed sobą wyzwa-

nia i opracować plan działania. Nie należy być 

bezczynnym, nijakim tylko aktywnym. Nasze 

osiągnięcia prowadzą do zdobywania kolejnych  

,,Mądrości dziadka”  

(dziadek do Waldusia) 

Pierwsze kłamstwo - z tchó-

rzostwa; 

Drugie kłamstwo - z głupo-

ty; 

Trzecie kłamstwo - z miło-

ści - kłamiącego boli naj-

bardziej; 

Pierwsza mądrość oznacza, że 

kłamiemy, gdy boimy się kon-

sekwencji wyznania prawdy, 

nie wiemy, jaka będzie reakcja 

drugiej osoby, gdy dowie się prawdy i z obawy przed złym odbiorem wolimy skłamać i dać usłyszeć 

naszemu rozmówcy to, co chciałby usłyszeć (uważamy, że tak będzie lepiej). Druga mądrość tłumaczy, 

że kłamiemy z braku wiedzy, nie przemyślimy konsekwencji wypowiedzianych przez nas słów. Ostat-

nie stwierdzenie, „gdy kłamiesz z miłości, to osobę kłamiącą boli to najbardziej” oznacza, że chcąc 

chronić kochaną przez nas osobę, kłamiemy dla jej „dobra”... osoba kłamiąca przeżywa kłamstwo po-

dwójnie, gdyż jest świadoma mówienia nieprawdy i swojej nieszczerości wobec osoby, którą kocha. 

Chcemy ochronić najbliższą istotę przez ukrycie prawdy, która mogłaby spowodować taki sam smutek, 

który wystąpił u nas... Niestety, nie dzieje się tak, bo prędzej czy później kłamstwo wychodzi na jaw… 

i osiągamy odwrotny cel niż zamierzaliśmy. 

 Lena Czarnecka, Lena Kozłowska, kl. IV 



AKCJE EKOLOGICZNE I CHARYTATYWNE 

Zespół redakcyjny: Zuzanna Kowalczyk—redaktor naczelna, Maja Nowak, Agata Preis, Lena  

Kozłowska, Lena Czarnecka, Kinga Więckowska, Aurelia Wolańska; 

opracowanie komputerowe—opiekun zesp. red. —p. Barbara Biesiada. 

Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, 73-231 Krzęcin, ul. Pogodna 4 

tel. 95 765 5208, szkola@krzecin.pl 

 

 

„Zrób Porządek w Szafie”  

Akcja skierowana była do szkół, którym bliskie są 

pojęcia takie jak ekologia czy recykling. Naszym 

zadaniem było przejrzenie szaf z ubraniami. Od-

dane niepotrzebne już ubrania albo trafiły do recy-

klingu albo otrzymało drugie życie. 

„Zbieramy, by pomagać” 

Zakrętki, zwane też nakrętkami, zajmują mało 

miejsca i łatwo je magazynować. Są małe, ale to 

w ich liczbie leży siła i realna pomoc dla wielu 

potrzebujących. Zakrętki zbieramy cały rok. 

 

„WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”  
 

W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe 

w postaci sprzętu sportowego,  materiałów biurowych i tuszy lub tone-

rów.  

Na razie zebraliśmy 380 kg. Aby otrzymać nagrodę, brakuje jeszcze 

120 kg. Mamy je, ale zebrany sprzęt przeznaczamy już na kolejną akcję.  

 

POPRAWIAMY JAKOŚĆ ŚRODOWISKA! 


