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Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy już niedługo zima.
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GAZETA SZKOLNA ZS Nr 2 w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Ferie zimowe 2017 na łyżwach

2 lutego 2017 roku część uczniów z naszej szkoły, która 
zdecydowała się na wspólne spędzanie wolnego czasu, w 
ramach zajęć organizowanych podczas ferii zimowych, spędziła 
czas na wyjeździe do Torunia, pod kierownictwem Marka 
Pawłowskiego oraz Olgi Matzkeit. Było kino w Plazie, 
„obowiązkowy” Mc Donald’s, a na koniec rekreacja na łyżwach 
na toruńskim Tortorze.  Łyżwy spodobały się zarówno uczniom 
szkoły podstawowej, jak i gimnazjalistom. 

Tekst i zdjęcie: Marek Pawłowski
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Z wizytą w Teatrze im. 
Wilama Horzycy
Tekst i zdjęcia: 
www.zsturzno.pl

W czasie ferii zimowych młodsze dzieci skorzystały                               
z zaproszenia do Teatru im. Wilama Horzycy. Zobaczyły tu 
świetnie przygotowane przez aktorów toruńskiego teatru 
przedstawienie pt. „Dwanaście miesięcy". Obok bardzo ważnych 
treści przekazanych dzieciom przez bohaterów spektaklu, na 
uwagę zasłużyły także teatralne elementy sztuki. Przedstawienie 
zachwyciło dzieci bajkową scenografią oraz świetnie 
dopracowanymi efektami świetlnymi i dymnymi. 

Bardzo bogate kostiumy nie pozwalały oderwać wzroku                      
od sceny i gry aktorskiej. Z ogromną chęcią pojedziemy                          
na kolejne teatralne przedstawienia. 
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Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

Piłka siatkowa dziewcząt            
i chłopców

Dziewczęta SP zakończyły tym razem swoje zmagania na drugim 
miejscu zawodów gminnych, ulegając w decydującym meczu 
koleżankom z Łysomic 1:2. I tak, po raz pierwszy od 2,5 roku nasza 
drużyna dziewcząt SP nie odniosła sukcesu w grach zespołowych 
na szczeblu gminnym. Możemy tylko starać się odzyskać prymat 
w następnych zawodach 

Z kolei obie nasze reprezentacje gimnazjalne pokonały swoich 
przeciwników ze szkoły w Łysomicach, ale nie udało się (mimo 
naprawdę doskonałej postawy i wspaniałej gry) tym razem 
przywieźć medali z zawodów powiatowych. 

Dziękujemy wszystkim siatkarzom za wspaniałe, sportowe 
przeżycia!

Przełom grudnia 2016 i stycznia 
2017 roku, to zmagania 
siatkarzy – tych małych i tych 
większych. Ci mniejsi, to 
oczywiście zawodnicy szkół 
podstawowych naszej gminy,                 
a także powiatu. 

Sukcesem na zawodach gminnych, a następnie zdobyciem 
trzeciego miejsca i brązowego medalu na Mistrzostwach Powiatu, 
może poszczycić się drużyna chłopców naszej SP w składzie:  
Daniel Kruszewski, Łukasz Jankiewicz, Kacper Kubiak, Hubert 
Judycki, Oliwier Halaburda, Damian Lisewski, Kuba Jędryczko, 
Krystian Bukowski i Wiktor Żurawski. 
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25. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy                    
w Turznie
Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

Jubileuszowa 25. w Polsce, a 17. w Turznie Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy przeszła do historii. Pozostawiła za sobą 
wspaniałe wspomnienia. Potrzeba było dużo pracy, aby wszystko 
wypadło dobrze. I udało się! 

Po raz kolejny dopisali wspaniali ludzie z wielkimi sercami, 
którzy dla wsparcia chorych dzieci i godnej opieki dla osób 
starszych pofatygowali się w śliski i mroźny, zimowy dzień, aby 
bawiąc się z nami – pomóc! Dziękujemy za to po raz kolejny!
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Większość tegorocznych 
wolontariuszy urodziła się                 
w 2001 roku, w roku naszej 
pierwszej „Orkiestry”                     
w Turznie. Dzisiaj są piękni 
i… już tacy „starzy”! Ale 
wspaniali i pełni zapału! Oby 
wystarczyło im go na długie 
lata życia i pracy, również na 
rzecz innych ludzi. 
Dziękujemy wolontariuszom 
za wspaniałą pracę                             
i wszystkim uczestnikom                
za zebrane prawie 6 tys. zł.                    
w puszkach i pomoc podczas 
całego festynu! Zebraliśmy         
w tym roku aż 22 604,75 zł. 
Wszyscy możemy być dumni 
z tej rekordowej kwoty! 
Do zobaczenia za rok na 
„osiemnastce” ! Oj, będzie się 
działo! Oczywiście pod 
warunkiem, że znowu 
wszyscy się spotkamy! Mamy 
nadzieję, że jak zwykle 
wszyscy będą grać razem z 
nami!



6

R E B U S Y
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1. 21 stycznia to święto…
2. Robi się z niego pyszny kompot.
3. Jest w każdej klasie.
4. Osoba bezwzględna, nielicząca się ze zdaniem innych.
5. Wynik dzielenia.
6. Ostatni dzień roku szkolnego to…
7. Polskie góry.
8. Imię patrona naszej szkoły.
9. Kukułka mieszka w lesie lub w… 
10. Tytuł człowieka, który skończył studia.
11. Herb rodu Poniatowskich.
12. Zwiedza się… (w liczbie mnogiej).
13. Królowa Jadwiga poślubiła...
14. Po liceum.
15. Jedna z partii politycznych.
16. Najwyższa wartość dla człowieka.

KRZYŻÓWKA

Opracowanie: 
Anna Machałowska



***
Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           

i  Karoliny Jadanowskiej zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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CYKL „Czytam, bo lubię…” 

Ostatnio przeczytałem książkę pt. „Pinokio” autorstwa 
Carla Collodiego. Bardzo mnie zaciekawiła. Akcja toczy się 
szybko, sytuacje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Zakończenie 
książki jest bardzo zaskakujące. Autor porusza w niej problemy 
dobrego wychowania. Gorąco polecam tę bajkę, ponieważ jest 
fantastyczna i pouczająca.

Jan Sarzała, IVa 

***Uczniowie polecają książki***


