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Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

1 

T U R Z N I E Ń S K I E  Kwiecień 2016 NR 30 

GAZETA SZKOLNA ZS Nr 2 w Turznie 

Święto Konstytucji 3 Maja w ZS nr2 w Turznie jak co roku 
obchodziliśmy bardzo uroczyście. Flagi narodowe wywieszone 
przed szkołą, wszyscy uczniowie w galowych strojach,  czuć 
było podniosły nastrój, chociaż akademia z okazji 225 rocznicy 
uchwalenia konstytucji przypadła w piątek 29 kwietnia 2016 
roku.  

dokończenie na stronie 2 

Tekst i zdjęcia: Marek Pawłowski 

im. Fryderyka 

Chopina 
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Święto Konstytucji 3 Maja 

Tekst: Marek Pawłowski 

Akademię na drugiej godzinie lekcyjnej obejrzeli najmłodsi, 
czyli klasy 0-III, na trzeciej godzinie klasy IV-VI a na czwartej  
godzinie gimnazjum. Na ostatni występ przybył także 
zaproszony przez dyrektora gość, proboszcz parafii                         
w Gostkowie, ks.  Władysław Erdmański.  
 
Główne hasło akademii „Bóg, Honor, Ojczyzna” znakomicie 
nawiązywało do treści pieśni okazjonalnych oraz wierszy 
okolicznościowych. Obrazy medialne,  muzyka czy kotyliony 
dopełniały patriotyczny podniosły nastrój uroczystości.  
 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów 
zaangażowanych w organizację uroczystości. Szczególnie 
przyjemnych wrażeń artystycznych można było doznać, 
słuchając pięknej poezji w wykonaniu chociażby Uli Gawrych 
czy Anny Wróblewskiej. 

dokończenie ze str. 1 

Kamil Jankowski potwierdził swój wysoki poziom znajomości 
języka niemieckiego. W rejonowym konkursie językowym 
Kamil startował wraz z koleżankami z klasy II b - Martą 
Styranowską i Pauliną Lewandowską. Brawa dla wszystkich! 
 
W etapie wojewódzkim  sam już reprezentował naszą szkołę                  
i zrobił to świetnie! Po raz drugi uzyskał tytuł laureata 
konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego. Gratulacje i 
podziękowania! 

Kamil is der Beste! 

Tekst: www.zsturzno.pl 
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Ciekawie i pożytecznie 

Tekst: www.zsturzno.pl 

W ramach corocznie odbywającego się w Toruniu Festiwalu Nauki 
i Sztuki uczniowie klasy pierwszej brali udział w ciekawych 
zajęciach warsztatowych. Pierwsze zatytułowane były "Między 
kuchnią, a sztuką".  
 
Dzieci w trakcie zajęć rozpoznawały najpierw za pomocą zmysłów 
różne produkty spożywcze, a potem dowiedziały się, jakie 
znaczenie odgrywają one w naszej codzienności. Później bawiły się 
tworzeniem kompozycji plastycznych z kasz, makaronów i innych 
produktów. Powstały bardzo interesujące prace, które mali artyści 
mogli zabrać do domów i pokazać rodzicom. 
 
W dalszej części dzieci udały się na zajęcia plenerowe 
organizowane przez Instytut Archeologii. Tu zobaczyli jak mogło 
wyglądać mezolityczne domostwo i dowiedzieli się, jakie 
przedmioty w życiu codziennym wykorzystywali jego mieszkańcy. 
Mogli zagłębić się w ciemnościach chaty szamana pachnącej 
ziołami i kadzidłem. Goście festynu mieli także okazję spróbować 
potraw przyrządzonych na sposób pradziejowy. 
 
Zajęcia festiwalowe bardzo się dzieciom podobały i już liczą na 
wyjazd za rok! 
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W czwartek 05.05.2016r. w naszej szkole miał miejsce Dzień 
Języka Angielskiego. O tym, że nie trzeba nikogo przekonywać 
jak ważny w dzisiejszym świecie jest język angielski mówiła na 
początku uczennica klasy IVa, Roksana Warot. Jednakże, dla 
powątpiewających w fakt międzynarodowego znaczenia języka 
angielskiego, zostało przedstawionych kilka statystyk 
sporządzonych przez British Council - brytyjską agencję ds. 
współpracy kulturalnej oraz oświatowej, z nastawieniem na 
naukę języka angielskiego. 
 
Piotr Chmiel, uczeń klasy IVa, przedstawił kilka geograficznych 
faktów dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej.  

 
Jednym z głównych punktów obchodów tego dnia było 
przedstawienie teatralne pt. „Little Red Riding Hood” 
(Czerwony Kapturek) wystawione przez uczniów z klasy IVa. W 
poszczególne role wcielili się odpowiednio: Czerwony Kapturek 
– Zuzanna Kuryło, Mama – Julianna Gębka, Wilk – Alexander 
Matzkeit, Babcia – Kinga Kowalewska, Drwal – Kacper 
Dybowski.  
 
Cała bajka przedstawiona była w języku angielskim. Tekst 
przedstawienia należał w zasadzie do łatwych językowo tak, aby 
występujący uczniowie naszej szkoły potrafili opanować jego 
partie, zaś widownia zrozumiała go. W przedstawieniu pojawiło 
się także pięć angielskich piosenek odpowiednio tematycznie 
związanych z danym fragmentem przedstawienia. Pojawił się 
oczywiście i odpowiedni ruch sceniczny, przede wszystkim 
taniec Czerwonego Kapturka. Uczniowie mieli na sobie 
wspaniale wymyślone i skompletowane stroje.  
 

Dzień Języka Angielskiego 

Tekst: Jolanta Żyłkowska 
Zdjęcia: Marek Pawłowski 
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dokończenie ze strony 4 

Kolejnym punktem obchodów Dnia Języka Angielskiego była 
prezentacja piosenki pt. „I draw at school” przez uczniów klas 
drugich szkoły podstawowej: Monikę Cieślewicz, Lilianę 
Kosobucką oraz Michała Wróblewskiego.  

Dzień Języka Angielskiego w naszej szkole stał się również okazją 
do wręczenia dyplomów i nagród wszystkim uczniom z klas 1 -3 
szkoły podstawowej, którzy w dniu 21.04.16r. wzięli udział                    
w Szkolnym Konkursie z Języka Angielskiego dla uczniów 
nauczania zintegrowanego.  
 
Najwyższe miejsca zdobyli w kategorii klas pierwszych: 
Zuzanna Kowalewska (kl. 1a); Magda Katlewska (kl. 1c); ex aequo 
Kamil Bukalski (kl. 1c) i Wiktoria Lewandowska (kl. 1c). 
W kategorii klas drugich: 
Michał Wróblewski (kl. 2b) oraz Liliana Kosobucka (kl. 2a). 
A w kategorii klas trzecich: 
Jakub Dybowski (kl. 3a); Zuzanna Zmarzły (kl. 3b); Maksymilian 
Przybysz (kl. 3a). 
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! 
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Tekst: www.zsturzno.pl 

9 kwietnia 2016r., po raz kolejny, odbył się w naszej sali 
gimnastycznej Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Łysomice. Przybyli na niego zawodnicy z naszej oraz 
sąsiednich gmin, reprezentujący bardzo wysoki poziom gry, 
stąd walka o zwycięstwo była bardzo wyrównana do 
ostatniego rozegranego meczu! 
 
Mamy zresztą nadzieję, że wszyscy zawodnicy, oprócz chęci 
zwycięstwa, spędzili ten czas bardzo miło, zdrowo i aktywnie.  
I mamy nadzieję ponownego spotkania za rok!  
 
A oto zwycięzcy : 
I miejsce- Sławomir Trzymkowski (Łubianka) 
II miejsce- Rafał Zgliński (Toruń) 
III miejsce- Mateusz Borkowski (Toruń) 
IV miejsce- Bartosz Kazancow (Ostaszewo) 
 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za przybycie, a Pani 
Magdalenie Kwaśniewskiej – Inspektor Oświaty i Sportu                   
w Urzędzie Gminy za pomoc w organizacji Turnieju                             
i wręczeniu w imieniu Pana Wójta pamiątkowych pucharów. 

Turniej tenisa stołowego 

o puchar Wójta Gminy 

Łysomice 

dokończenie na stronie 7 
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Turniej tenisa stołowego 

o puchar Wójta Gminy 

Łysomice 

Tekst: www.zsturzno.pl dokończenie ze str. 6 



*** 
Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego  

zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli. 

8 

Tekst: www.zsturzno.pl 

Konkurs piosenki 

W Gminnym konkursie piosenki "Wiosenna łąka" organizowanym 
dla dzieci klas 0-III wspaniale zaprezentowali się najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły.  
 
W kategorii solistów pierwsze miejsce wyśpiewała Monika 
Ceślewicz z klasy drugiej. Brawo! Świetny występ! 
 
W kategorii zespołów również pierwszą nagrodę  zdobyło trio z 
klasy pierwszej - Nikola Norkowska, Ada Machowska i Michał 
Zagacki. Dzieci zaśpiewały i zagrały piosenkę "Maszeruje wiosna”. 
Gratulacje! 


