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Niepodległości

Szkoła
Podstawowa

W numerze: 99 rocznica Święta Odzyskania Niepodległości, Wycieczka do Domu Legend 
Toruńskich i Manufaktury Cukierków, Szlachetna Paczka, Kiermasze świąteczne, Góra 
gorsza, Zabawy słowem, Krzyżówka jesienna, Krzyżówka świąteczna, Życzenia świąteczne 

Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada.
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T U R Z N I E Ń S K I E Listopad 2017 NR 43

GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Dnia 10 listopada 2017 r. obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uroczystą akademię zaszczycił swoją obecnością 
wójt gminy Łysomice Piotr Kowal oraz ksiądz Władysław Erdmański, 
proboszcz parafii Gostkowo.  Akademia miała uroczysty charakter                   
z okolicznościowymi wierszami i piosenkami, wykonanymi przez 
uczniów naszej szkoły.  dokończenie na str. 2

Tekst i zdjęcia: Marek Pawłowski
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99 rocznica Święta Odzyskania 
Niepodległości

Tekst i zdjęcia: Marek Pawłowski
dokończenie ze str. 1

                                

                          

Obchody Święta 
Niepodległości w naszej 
gminie, w tym także w 
Turznie zostały opisane                   
w gazecie „Poza Toruń”. 

Uroczystość miała bardzo 
symboliczny charakter,                      
a trzeba pamiętać, że w 
przyszłym roku będziemy 
obchodzili 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 
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Wycieczka do Domu Legend Toruńskich 
i Manufaktury Cukierków
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Dnia 9 listopada 2017r. uczniowie klasy II wybrali się do Domu Legend 
Toruńskich, miejsca, które pozwoliło przenieść uczestników w świat 
magicznych opowieści o mieście i jego historii. 

Dzieci dowiedziały się, kto był założycielem Torunia, dlaczego Krzywa 
Wieża jest krzywa oraz poznały historię flisaka, który uratował miasto przed 
plagą żab. Mogły też czynnie uczestniczyć w legendarnym teatrum wcielając 
się w role i zagrać scenki z pradawnych opowieści. Byli rycerzami 
krzyżackimi, flisakami na tratwach, dzwonnikami, więźniami w żelaznej 
klatce i czeladnikami przy budowie wieży. 

Była to świetna nauka przez zabawę. Kolejnym etapem wycieczki był pobyt 
w Manufakturze Cukierków. Tam dzieci zobaczyły w jaki sposób produkuje 
się słodycze. Samodzielnie mogły zrobić piękne, kolorowe lizaki, które 
zabrały do domu.
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Szlachetna Paczka
Tekst i zdjęcia: www.zsturzno.pl

W SZLACHETNEJ PACZCE chcemy pomagać tak, aby ludzie sami radzili 
sobie w życiu. Dziękujemy, że robisz to razem z nami!

Ty obdarowałeś rodzinę. 
A teraz rodzina (oznaczona numerem KUJ-3249-564011), wolontariusz, 

który się nią opiekował chcą teraz obdarować Ciebie…
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Kiermasze świąteczne
Tekst i zdjęcia: Marek Pawłowski

Na dolnym hallu przez ubiegły 
tydzień organizowane były 

kiermasze ozdób świątecznych, 
stroików, bombek, figurek, 

mikołajów, bałwanków, 
wykonanych przez uczniów, 

opiekunów, rodziców i nauczycieli. 

Kiermaszów było kilka. 
Organizatorami byli rodzice, 

świetlica szkolna i Przedszkole 
Jelonek w Turznie. 

   

Góra Grosza
Tekst i zdjęcia: Marek Pawłowski

Jak co roku w naszej szkole organizowana była 
zbiórka pod nazwą GÓRA GROSZA. Na dolnym 
hallu wystawiony był specjalny szklany 
pojemnik, do którego uczniowie naszej szkoły 
wrzucali „groszaki”. 
Jaką kwotę uzbierano, jeszcze dokładnie nie 
wiemy. Organizatorzy poinformują nas 
niebawem, a my w gazetce obwieścimy o tym w 
następnym numerze. 
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Zabawy słowem 
Opracowanie: Katarzyna Zatorska

Za pomocą 
aplikacji QR 

odczytaj związek 
frazeologiczny i 
jego znaczenie.

Miłej zabawy!

1. Czerwone korale wiszące na drzewie
2. Owoce dębu
3. Owoc drzewa, ukryty w kolczastej skorupce
4. Ptak, który odlatuje do ciepłych krajów
5. Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie
6. Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień. 

Opracowanie: 
Oskar Górki

Krzyżówka jesienna 
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Krzyżówka świąteczna

                                

                          

 
1.

 

 
2.

 

 
3.

 
4.

 

 
5.

 

6.
 

 
7.

 
8.

 

 
9.

 

 
10.

 

 
11.

 

 
12.

 

 
13.

 1. Pierwsza na niebie.
2. Kolęda „Dzisiaj w…”.
3. Pójdźmy wszyscy do …  .
4. Dzielimy się na znak miłości do Chrystusa.
5. Co się lepi ze śniegu?
6. Co znajdujemy je pod choinką?
7. Zmarł za nasze grzechy.
8. Wypiekany przez piekarza.
9. Zimą pada z nieba.
10. 24 grudnia.
11. Przystrajana na święta Bożego Narodzenia.
12. Zawieszana na choince.
13. Jest przykryty obrusem świątecznym.

Opracowanie: 
Katarzyna Zatorska



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Życzenia świąteczne 

Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności w Nowym 2018 roku 

życzy 
Redakcja Nowinek Turznieńskich


