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Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl
WOŚP po raz 18 w Turznie

18-ty raz "Orkiestra" zagrała w Szkole Podstawowej w Turznie. Wszystko 
właściwie przebiegało utartym szlakiem, a więc wspaniałe występy wokalne, 
taneczne i recytatorskie uczniów szkoły, mnóstwo stoisk zorganizowanych 
przez rodziców (pyszne ciasta i chleb ze smalcem), strażaków (gorąca 
grochóweczka), Klub Seniora "Szarotka" (fantastyczne gofry) czy też szkolne 
panie kucharki (wspaniały bigos i zapiekanki). Aż tu nagle światła zgasły 
i wjechały na salę jubileuszowe torty z wielkimi, ogniowymi fontannami.

dokończenie na str. 8
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Konkurs wiedzy przyrodniczo-
geograficznej „Jeżyk”
Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl
W czwartek 8 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs 
wiedzy przyrodniczo-geograficznej „Jeżyk”, którego celem jest rozwijanie 
zainteresowań przyrodniczo - geograficznych wśród uczniów. Autorkami 
ww. konkursu są: pani Małgorzata Kuryło i pani Barbara Belzyt.

W konkursie „Jeżyk” w I kategorii wiekowej udział wzięło 13 uczniów klas  
5 i 6 szkoły podstawowej, którzy rozwiązywali test składający się z 14 zadań. 

Wyniki konkursu wiedzy przyrodniczo-geograficznej „Jeżyk” - I kategoria 
wiekowa:

I miejsce - Aleksander Rumiński (klasa 5b),
II miejsce - Lidia Melerska ( klasa 5b),
III miejsce - Jakub Dybowski (klasa 5a).

dokończenie na str. 3
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W ww. konkursie udział brali również: Karol Dybowski (klasa 5a), Wiktoria 
Jarosińska (klasa 5b), Paola Kalka (klasa 5b), Maciej Różycki (klasa 5b), 
Patrycja Ankierska (klasa 5b), Zuzanna Kuryło (klasa 6), Mikołaj Podkański 
(klasa 6), Julianna Gębka (klasa 6), Aleksandra Piotrowska (klasa 6), Zofia 
Zygarska (klasa 6).

Wyniki konkursu wiedzy przyrodniczo-geograficznej „Jeżyk” - II kategoria 
wiekowa (poziom gimnazjum)

W konkursie wzięło udział dziesięcioro uczniów gimnazjum.                                    
W konkursowych zmaganiach najwięcej punktów zdobyła Julia Skrzyniecka 
z kl. II a, drugie miejsce zajęła Martyna Sadowska z tej samej klasy, a na 
trzecim miejscu uplasowała się uczennica klasy III b - Alicja Kucharska. 

W konkursie wzięli udział także : Martyna Piórczyńska, Jagoda Zygarska, 
Dawid Radecki, Kacper Staniszewski, Łukasz Bukalski, Małgorzata 
Wilmanowicz, Szymon Machałowski. 

Dyplomy oraz drobne upominki zostały wszystkim uczestnikom wręczone 
w piątek 09.02.2018r. na apelu kończącym „Tydzień kolorów”                                    
i rozpoczynającym ferie zimowe.

dokończenie ze str. 2
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Tekst i zdjęcia: Barbara Maternowska

Dzień Babci i Dziadka klasy „Oa” 

22 stycznia 2018 r. odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci                        
i Dziadka. Dzieci oddziału przedszkolnego przygotowały część artystyczną. 
Swoim gościom przedstawiły inscenizację "Rzepki" Juliana Tuwima. Lektorzy 
pięknie odczytywali tekst wiersza, a mali artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role. Nie zabrakło również wierszy, piosenek i tańców. 

Hania i Klaudia pięknie zagrały na dzwonkach melodię "Wlazł kotek". 

Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Kolejną 
niespodzianką dla naszych gości były własnoręcznie wykonane upominki. Na 
koniec wszyscy rozkoszowali się słodkim poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców.
 

„Babci i dziadka, przyznać to trzeba, każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para, bardzo kochana. Przez wszystkie dzieci jest szanowana.

No, a gdyby ich nie było, dzieciom trudno by się żyło.
Kto by bajki opowiadał? Kto by mądre rady dawał?"

Babcia i dziadek wciąż o nas dbają. Tak jak rodzice bardzo kochają.
Dają nam w życiu wiele radości. Nigdy nie szczędzą dla nas czułości.

 

dokończenie na str. 5
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ZIMOWA KRZYŻÓWKA 

1.Zimowe wakacje.
2.Podają go sobie hokeiści.
3.Podczas ferii najczęściej wyjeżdżamy w…
4.Zjeżdżamy na nich z górki.
5.Jakie rozgrywki rozgrywamy na lodzie.
6.Pora roku, w której są ferie.
7.Budowla ze śniegu.
8.Służy bałwanowi za nos.
9.Lodowa tafla.
10.Zimą lepimy…
11.Pada zimą.

Opracowanie: Igor Skrzyniecki
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Tekst: Marek Pawłowski

W czasie tegorocznych ferii do kina na 
film „Fernando” wyjechały dzieci 
najmłodszych klas naszej szkoły – klasa 
„Oa” i uczniowie z nauczania 
początkowego pod opieką nauczycieli            
p. Barbary Maternowskiej i p. Jolanty 
Kuziemskiej. 

Film dzieci obejrzały w kinie Cinema 
City w Toruniu. Oprócz seansu 
uczniowie mieli frajdę z poczynionych 
zakupów i wspólnie ciekawie 
spędzonego czasu. 

Zabawy słowem
Za pomocą aplikacji QR odczytaj związek frazeologiczny i jego znaczenie.
Miłej zabawy!

Wyjazd do kina w czasie ferii 



Wszystkie licytacje są ogromnie ekscytujące, ale zawsze wiele emocji wzbudza 
licytacja kryształowego serduszka, które w tym roku osiągnęło cenę 1900 zł! 
Dziękujemy państwu ze Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
"REX" za przeżycie chwil z historią, żużlowcom i koszykarzom za obecność                  
i przekazane gadżety, a także Zuzi Kowalewskiej za przepiękne przerywniki 
muzyczne podczas całej imprezy. I jeszcze jeden jubileuszowy przerywnik. 

Krótko przed "Światełkiem do nieba" pan Wójt Piotr Kowal oraz 
Przewodniczący Rady Gminy p. Robert Kożuchowski, przybyli z kartonami 
szampana... bezalkoholowego oczywiście (jak przystało na placówkę oświaty), 
do otwarcia których zaprosili licznie obecnych radnych i gości spośród 
publiczności. Jak zwykle wspaniale spisali się wolontariusze, którzy w 
puszkach uzbierali prawie 5 tys. zł.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy swoją pracą przygotowali całą 
uroczystość i tym, którzy przybyli, aby mniejszym i większym groszem 
wesprzeć "wyrównanie szans w leczeniu noworodków".

Sto lat i jeden dzień dłużej dla "Orkiestry" w Turznie, która w tym roku 
zebrała dla dzieci

25.200,64 zł
Do zobaczenia za rok !

Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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WOŚP po raz 18 w Turznie
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl dokończenie ze str. 1

Wszak 18-tkę obchodzi się tylko raz. 
Torty cieszyły się ogromnym 
powodzeniem, wystarczyło ich dla 
naprawdę dużej ilości gości. 
Oczywiście bardzo ważnym punktem 
każdej "Orkiestry" są licytacje 
wspaniałych niespodzianek, 
podarowanych przez liczną rzeszę 
sponsorów. Dziękujemy im za nie 
całym sercem. 


