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Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.
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T U R Z N I E Ń S K I E Styczeń 2016 NR 27

GAZETA SZKOLNA ZS Nr 2 w Turznie

W czasie ferii zimowych Rada Rodziców naszej szkoły
zorganizowała ogniska połączone z kuligiem. Ogniska odbyły się
16 stycznia w Gostkowie, 17 stycznia w Kamionkach Dużych oraz
23 stycznia w Turznie. Pieczone kiełbaski bardzo smakowały
uczestnikom. W Turznie i Kamionkach Dużych odbyły się kuligi.
Była to fajna zimowa zabawa dla naszych dzieci!
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14 grudnia 2015r. odbyły się w naszej sali gimnastycznej Gminne
Indywidualne Zawody w Tenisa Stołowego.

Przebyli na nie zawodnicy z wszystkich szkół naszej gminy: uczniowie
gimnazjum z Łysomic oraz uczniowie szkół podstawowych
z Ostaszewa, Świerczynek i Łysomic.

Po bardzo wyrównanej i zaciętej rywalizacji nasi uczniowie spisali się
następująco: na szczeblu szkół podstawowych Wicemistrzem Gminy
został Mateusz Lisewski, a na szczeblu gimnazjum II miejsce zajęła
Natalia Dąbrowska, z kolei wśród chłopców Wicemistrzem Gminy
został Tomek Pierzchalski, a Mistrzem Marek Świerczewski!

Dla wszystkich uczestników – serdeczne podziękowania za
udział, a medalistom składamy ogromne gratulacje!

Gminne mistrzostwa w tenisie 

stołowym

Tekst: www.zsturzno.pl

Oto medaliści szkoły podstawowej:
- dziewczęta: I miejsce – Ola Kwiatkowska, II miejsce – Daria
Badaszewska, III miejsce - Oliwia Rygielska
- chłopcy: I miejsce – Mateusz Lisewski, II miejsce – Łukasz Jankiewicz,
III miejsce – Hubert Badaszewski

oraz medaliści gimnazjum:
- dziewczęta: I miejsce – Natalia Dąbrowska II miejsce – Patrycja
Żurawska III miejsce – Marta Kozłowska
- chłopcy: I miejsce – Marek Świerczewski, II miejsce – Radek Ankierski,
III miejsce – Tomek Pierzchalski

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom zawodów,
a dla medalistów duże brawa!

dokończenie ze strony 4



Halówka szkół podstawowych
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19.12.2015r. w sali gimnastycznej w Łysomicach spotkały się na
zawodach gminnych, reprezentacje szkół podstawowych w piłce
halowej dziewcząt i chłopców. Ileż serca zostało tego dnia na parkiecie
wiedzą tylko Ci reprezentanci i my, ich nauczyciele.

Każdy chce wygrać, każdy daje z siebie wszystko na boisku, każdy
bardzo przeżywa porażkę, bo wygrać może tylko jedna drużyna.

Tą szczęśliwą drużyną okazały się nasze dziewczęta (drużyna
chłopców zdobyła II miejsce), które po niezwykle wyrównanej walce
pokonały wszystkie swoje przeciwniczki z pozostałych szkół gminy i
zdobyły tytuł mistrzowski. Podziękowania dla Emilii Kalbarczyk, Oli
Kwiatkowskiej, Darii Badaszewskiej, Wiktorii Orzeł, Wiktorii
Leszczyńskiej i Sandrze Kucharskiej za te wspaniałe, choć niezwykle
nerwowe chwile!

Nie powiodło się dziewczynom w dalszych rozgrywkach na zawodach
powiatowych, mimo że do drużyny dołączyła jeszcze Martyna
Sadowska i bardzo dobrze spisała się na bramce, ale jeszcze wszystko
przed nimi, może w gimnazjum.

Mistrzostwa szkoły w tenisie 

stołowym
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9.12.2015r. odbyły się w naszej sali gimnastycznej Mistrzostwa
Szkoły w Tenisie Stołowym na szczeblu szkoły podstawowej i
gimnazjum. Przybyła na nie duża liczba uczniów i uczennic, którym
serdecznie za podjętą walkę dziękujemy. Nagrodą dla najlepszych
były nie tylko medale i dyplomy, ale przede wszystkim, dla dwóch
pierwszych miejsc, możliwość reprezentowania naszej szkoły na
zawodach gminnych, a potem może i powiatowych.
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W sobotę 16 stycznia 2016 odbył się bal karnawałowy dla dorosłych na
rzecz uczniów Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina nr 2 w Turznie,
zorganizowany przez Radę Rodziców naszej szkoły. Miejscem imprezy
była świetlica OSP w Rogowie.

Uczestnicy zabawy bawili się przy muzyce na żywo. Nie zabrakło też
pysznego jedzenia przygotowanego przez nasze koleżanki pod
kierownictwem Pani Janiny. Zabawa przebiegała w szampańskim
nastroju i miłej atmosferze do późnych godzin nocnych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przyjęcie
zaproszenia. Za pomoc w organizacji dziękujemy: Janinie
i Hieronimowi, Irenie, Oldze, Alicji, Tomkowi, Jarosławowi
Wróblewskiemu, państwu Chajewskim, państwu Wojdak, Zarządowi
OSP w Rogowie.

Bal Karnawałowy Rady 

Rodziców
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Gminna piłka siatkowa 

szkół podstawowych 

Tekst: www.zsturzno.pl

11 stycznia 2016r. odbyły się w Łysomicach Mistrzostwa Gminy w Piłkę
Siatkową dla uczniów szkół podstawowych.

Ponownie do rywalizacji przystąpiły reprezentacje czterech szkół naszej
gminy. Walka znowu była niezwykle zacięta, ale przebiegała w pięknej,
sportowej atmosferze.

Reprezentacja chłopców naszej szkoły w składzie: Mateusz Lisewski,
Hubert Badaszewski, Marcin Szymański, Filip Jaskot, Dawid Radecki,
Damian Lisewski, Kuba Jędryczko i Oliwier Halaburda zdobyła po
bardzo dobrej grze II miejsce za kolegami z Łysomic. Cieszy też fakt, że
w składzie tej drużyny są chłopcy z klasy piątej, więc jest nadzieja na
przyszłość.

Z kolei drużynie dziewcząt naszej szkoły w składzie: Daria
Badaszewska, Emilka Kalbarczyk, Sandra Kucharska, Ola
Kwiatkowska, Wiktoria Leszczyńska, Wiktoria Orzeł, Martyna
Sadowska, Marta Kosielska i Julia Skrzyniecka udało się pokonać
wszystkie pozostałe drużyny i wywalczyć I miejsce oraz możliwość
reprezentowania naszej gminy na kolejnych zawodach powiatowych.
Brawo dziewczyny!
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Ponownie ważne wydarzenie sportowe było okazją do zorganizowania
w naszej szkole kolejnego „Dnia Kibica”. Tym razem okazją były
rozgrywane na boiskach Danii Mistrzostwa Świata w Piłkę Ręczną
Kobiet. Polska reprezentacja dość nieoczekiwanie, choć dla nas bardzo
szczęśliwie, dotarła do półfinałów mistrzostw i walki o medale. Właśnie
mecz półfinałowy 18.12.2015r. z Holandią postanowiliśmy uczcić,
ubierając się w barwy narodowe.

Mimo świątecznej już atmosfery, najwierniejsi kibice w naszej szkole nie
zawiedli. Mistrzostwa nasze dziewczyny zakończyły co prawda na
czwartej pozycji, ale to jest przecież IV miejsce na świecie, więc ogromne
brawa dla nich!

Dzień Kibica

1.XII.2015r. udaliśmy się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Toruniu zawieźć zebraną w szkole karmę, zabawki oraz wyjątkowo
dużo przyniesionych przez Was rzeczy do wyściełania boksów, w
których przebywają psy, koty i króliki.

Tradycyjnie już otrzymaliśmy w schronisku podziękowania dla Was.
My również serdecznie Wam dziękujemy: za przyniesione rzeczy oraz
ciasta, które upiekliście, a następnie sprzedaliście, aby z zebranych
pieniążków zakupić jeszcze większą ilość pokarmu. Po raz kolejny
otworzyliście swoje serca dla bezdomnych zwierząt, a my obiecujemy,
że do takich akcji jeszcze wrócimy. Organizatorki: Ania Machałowska,
Marcelina Góralska i Wioleta Lesińska oraz p. Ania Orczykowska, p.
Marzenna Wójcik.

Pomoc dla zwierząt                    

ze schroniska
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***
Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego 

zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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W czasie ferii zimowych, 21 stycznia 2016 roku uczniowie naszej
szkoły otrzymali do dyspozycji autokar szkoły na wyjazd do Torunia
na lodowisko „Mentor”.

W wyjeździe uczestniczyło 21 uczniów po opieką nauczyciela Marka
Pawłowskiego i Pani Anny Chmiel. Przez godzinę jeździliśmy na
łyżwach, a następnie przemieściliśmy się autokarem do Galerii
Handlowej Plaza do Cinema City na film pt. Joy. Byliśmy oczywiście
w McDonalds’ie, humory dopisywały i wróciliśmy szczęśliwie do
Turzna. Za rok w ferie zimowe pewnie znowu pojedziemy na łyżwy.

Ferie na łyżwach i w kinie

Tekst: Marek Pawłowski
Zdjęcia:  www.mentorsport.pl , www.cinemacity.pl 


