
Serdeczne życzenia radosnych Świąt 
w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki, 
zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu 
i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku

dla wszystkich uczniów i nauczycieli  Zespołu Szkół w Turznie

życzy redakcja „Nowinek Turznieńskich”  

SP
Gimnazjum

W numerze: Wesołych Świąt!, Konkurs „Mieszkam w ciekawym miejscu”, CYKL 
„Czytam, bo lubię”, Konkurs piosenki w Turznie, Humor z dzienniczków 
szkolnych, Dzień Postaci Bajkowych, Rebusy

Suchy grudzień stoi za to, że sucha będzie wiosna i suche lato.
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GAZETA SZKOLNA ZS Nr 2 w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T !
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KONKURS 
„Mieszkam w ciekawym miejscu”

Tekst i zdjęcia: www.zsturzno.pl

W październiku Starostwo Powiatowe w Toruniu ogłosiło 
kolejną edycję konkursu plastycznego „Mieszkam w ciekawym 
miejscu”. 

W tym roku konkurs odbył się pod hasłem „Podobno kiedyś 
tutaj...”. Każdy z uczestników musiał wykonać pracę 
przedstawiającą osobę zasłużoną dla powiatu, zwyczaj, miejsce, 
budynek z przeszłości ze swojego regionu, w którym mieszka. 

W konkursie wzięło udział ponad 400 uczestników z terenu 
powiatu toruńskiego. Uczniowie naszej szkoły, Wioleta 
Lesińska i Mikołaj Dorosiński, za wykonane prace otrzymali 
wyróżnienia w kategorii uczniów gimnazjum. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 12 grudnia 2016, podczas którego 
nasi uczniowie, pod opieką pana dyrektora Jarosława 
Sienkiewicza, odebrali dyplomy i upominki. Gratulujemy!
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CYKL „Czytam, bo lubię…” 

Ostatnio czytałam świetną książkę Andrzeja Maleszki pt. 
„Magiczne drzewo. Świat ogromnych”. Bardzo 
mi się spodobała, ponieważ nie brakuje w niej przygód. Można 
powiedzieć, że cała książka jest jedną wielką przygodą! 
Bohaterowie przenoszą się do innego świata, który bardzo różni 
się od naszego…

Nadia Zglińska VIb

 
„Most do Terabithii” to znakomita książka o dwójce 
dzieci. Podczas zabawy Jess i Leslie trafili nad rzekę. Na 
jednym z drzew zawieszona była stara lina. Leslie wymyśliła, 
że za pomocą tego sznura można dostać się do magicznej 
krainy Terabithii, której oni byli władcami… 

Moim zdaniem jest to książka, którą każdy powinien znać. 
Opowiada przede wszystkim o niesamowitej przyjaźni, której 
nikt i nic nie potrafi zniszczyć. 

Amelia Stasiak VIb

***Uczniowie polecają książki***
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Konkurs piosenki w Turznie
Tekst: i zdjęcia www.zsturzno.pl

Już po raz czwarty w Zespole Szkół nr 2 w Turznie spotkały się 
talenty wokalne. W tym roku szkolnym uczniowie klas 4-6 
zaprezentowali się w repertuarze Krzysztofa Krawczyka. 

Wszyscy poradzili sobie z tym, wbrew pozorom , niełatwym 
zadaniem bardzo dobrze. Jury w składzie: pani Zofia Karpa, 
Pani Monika Wicherek i pani Kamila Wilczyńska miało 
problem, aby wyłonić zwycięzców. Panie przyznały po dwa 
równorzędne miejsca.
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I miejsce – Katarzyna 
Szupryczyńska ze SP                                   
w Ostaszewie i Zofia Rybińska 
ze SP w Świerczynkach

II miejsce – Hanna Tuszyńska               
ze SP w Świerczynkach i Julia 
Łabiak ze SP w Turznie

III miejsce – Luiza Osowska                  
ze SP w Turznie i Krystian Bania 
również ze SP w Turznie.

Wszyscy laureaci i uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody 
dzięki wsparciu finansowemu 
Rady Sołeckiej z Turzna.

Dziękujemy, a na kolejny 
przegląd piosenki polskiej 
zapraszamy za rok.



HUMOR z dzienniczków 
szkolnych
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Oprac. Marika Zwierowicz VIb

* Piotrek z Markiem kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki                 
i robią z woźną frytki.

* Poproszony do odpowiedzi odparł, że nie będzie 
zeznawał bez adwokata.

* Na biologii ukradł królikowi sałatę z akwarium, 
twierdząc, że chciał coś zjeść.

* Zabrał z ubikacji przetykacz do WC i robił stemple                     
na ścianie tuż po remoncie klasy.

* Janek wisi za oknem po dzwonku.

*  Wyrzucił koledze teczkę za okno, mówiąc: 
"jak kocha to wróci".
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Tekst: www.zsturzno.pl

Dzień Postaci Bajkowych

4 listopada 2016 roku w naszej szkole odbył się już po raz trzeci 
"Dzień Postaci Bajkowych". Przygotowany był przez uczniów w 
ramach realizacji projektów edukacyjnych. 

Tego dnia zagościły w szkole wspaniałe postaci ze świata bajek. 
Były smerfy, straszne czarownice, piękne królowe i księżniczki, 
dzielni Muszkieterowie, groźne smoki, rezolutne Czerwone 
Kapturki, superbohaterowie, pokemony i wiele innych znanych     
i mniej znanych postaci.



***
Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego 

zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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R E B U S Y


