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W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.
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T U R Z N I E Ń S K I E Kwiecień 2018 NR 48

GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Tekst i zdjęcie: Marek Pawłowski

Święto Konstytucji 3 Maja 

Dnia 27 kwietnia 2018 w naszej szkole odbyły się akademie z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja. Uroczystość uświetniła obecność proboszcza z Gostkowa 
Władysława Erdmańskiego. Po odśpiewaniu hymnu było przemówienie 
dyrektora i po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęła się część 
artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Prezentowano okazjonalne wiersze oraz pieśni patriotyczne. 
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Konkurs Interpretacji Polskiej 
Poezji Dziecięcej klas I - III

Tekst i zdjęcia: Anna Cenkała i Barbara Maternowska 
W dniu 16.04.2018 roku odbyła się tegoroczna edycja Konkursu Interpretacji 
Polskiej Poezji dziecięcej pod hasłem „Mój ulubiony wiersz”.                                                                                                                                                                                       
Popularyzacja literatury poprzez słowo mówione, rozwijanie wrażliwości na 
kulturę słowa, świat i ludzi, promowanie czytelnictwa, a także odkrywanie                         
i  realizowanie własnych marzeń artystycznych to główne cele konkursu. 

W konkursie wzięło udział 37 uczniów edukacji wczesnoszkolnej, troje dzieci 
z oddziału przedszkolnego i 11 dzieci z oddziału „Motylki”                            z  
Przedszkola Publicznego w Turznie.                                                

Przesłuchania odbywały się na 5 poziomach wiekowych.                                                                                                                      

Jury w składzie:
Pani Agnieszka Majka – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. F. Chopina                   
w Turznie
Pani Justyna Paczkowska – bibliotekarz z Biblioteki Publicznej w Turznie
Pani Małgorzata Buller – Jóźwicka – Przedszkole Publiczne w Turznie
przyznało następujące miejsca:                                                                                                                                                      

Motylki:
I miejsce – Amelia Gruszka
II miejsce – Kacper Lisiński
III miejsce –  Nina Różycka
Oddział przedszkolny 0 a:
I miejsce –  Oskar Sikorski
II miejsce – Ines Kosobucka
III miejsce – Jan Szuksta
Klasy I:
I miejsce – Roksana Sękowska – kl. I a
II miejsce – Igor Sielczak – kl. I a
III miejsce – Zuzanna Chojna – kl. I a
Klasy II:
I miejsce – Marta Kucharska – kl. II a 
II miejsce – Angelika Nowak – kl. II a
III miejsce – Helene Matzkeit – kl. II a

dokończenie na str. 3



Konkurs Interpretacji Polskiej 
Poezji Dziecięcej klas I - III
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Tekst i zdjęcia: Anna Cenkała i Barbara Maternowska 

Klasy III:
I miejsce –  Agata Wróblewska – kl. III a   
II miejsce – Tomasz Pasiński – kl. III b
III miejsce –  Bartosz Klonowski – kl. III a
Jury przyznało  wyróżnienia, które otrzymały: Maria Gajur i Zuzanna 
Lipska z klasy III a oraz Lena Wojtiuk, Martyna Drozdowska i Jowita 
Lipska z klasy III c.            
                                                                                                                         Laure
aci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy a pozostali uczestnicy 
dyplomy za udział w konkursie.

Dziękujemy uczestnikom za tak liczny udział.

dokończenie ze str. 2

Sukces uczennicy Olgi Chmiel  

Olga Chmiel z klasy IIIb Gimnazjum zajęła pierwsze miejsce                     
w V Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej i Niemieckiej    w 
kategorii: Język Niemiecki.

Tekst: Marek Pawłowski



4

Tekst: Anna Cenkała 

Konkurs Interpretacji Polskiej Poezji 
Dziecięcej klas IV - VII

                                

           

W dniu 26.04.2018 roku odbył się Konkurs Interpretacji Polskiej Poezji 
Dziecięcej dla klas  IV – VII szkoły podstawowej. Konkurs interpretacji 
wierszy to wspaniała inicjatywa, ukazująca zabawowe funkcje poezji 
dziecięcej. Młodzi artyści chętnie w nim uczestniczą ponieważ mają okazję 
do zaprezentowania własnych zdolności aktorskich. Konkurs interpretacji to 
przede wszystkim popularyzacja literatury poprzez słowo mówione, 
rozwijanie wrażliwości na kulturę słowa, świat i ludzi, a także promowanie 
czytelnictwa. Konkurs stanowi również zachętę do aktywizacji twórczej  
poprzez własną interpretację wiersza, wykonanie rekwizytów, strojów                     
i charakteryzacji. 

W tegorocznym  konkursie wzięło udział 15 uczniów klas IV – VII szkoły 
podstawowej.                                                                 

Jury w składzie:
Pani Agnieszka Majka – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. F. Chopina                   
w Turznie
Pani Justyna Paczkowska – bibliotekarz z Biblioteki Publicznej w Turznie
Olga Chmiel – uczennica III klasy gimnazjum 
oceniało uczestników na dwóch poziomach wiekowych i przyznało 
następujące miejsca:                                                                                                                                                      

klasy IV – V
I miejsce – Michał Wróblewski z kl. IV b za interpretację wiersza Marii 
Konopnickiej pt. „Stefek Burczymucha”
II miejsce – Kinga Warot z kl. IV b 
III miejsce –  Amelia Depczyńska z kl. IV b

Klasy VI – VII
I miejsce – Julia Gęsicka z kl. VII b za interpretację wiersza Marii 
Terlikowskiej pt. „Ziółko” 
II miejsce – Nadia Zglińska z kl. VII b
III miejsce – Weronika Radecka z kl. VII b 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali 
uczestnicy dyplomy za udział w konkursie.
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Podziemne wrażenia 
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

W piątek 13 kwietnia uczniowie klasy drugiej i trzeciej b wybrali się                      
na wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie. Atrakcji było co niemiara! 

Wystrojeni w żółte hełmy górnicze zjechaliśmy szybem "Michał" 600 metrów 
pod ziemię. Przemierzając korytarze kopalniane, zwiedzaliśmy podziemną 
trasę turystyczną pod okiem przewodnika. 

Kopalnia jest zakładem czynnym, więc są tu wagoniki wywożące sól, różne 
maszyny, przewody itp. W czasie przemierzania podziemnych korytarzy, 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy związanych z pracą górników 
solnych, wydobywaniem soli i historią kopalni. Przed wyjazdem                          
na powierzchnię każdy mógł wybrać sobie piękne bryły soli różowej                   
na pamiątkę. 

Wycieczkę zakończyła wizyta w McDonald’s, gdyż po długiej podziemnej 
wędrówce wszyscy bardzo zgłodnieli. A cała wycieczka - super!
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Wyjazd na koszykówkę
Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

18.04.2018r.w Arenie Toruń, Polski Cukier czyli popularne Twarde 
Pierniki, podejmowały w przedostatnim meczu rundy zasadniczej 
Sopot Trefl. Dla obu drużyn mecz ważny. Pierniki walczą jeszcze                  
o I miejsce rundy, a Sopot Trefl o utrzymanie się w ósemce drużyn, 
które walczyć będą w fazie play-off w Energa Basket Lidze. Nie mogło 
nas na tym meczu zabraknąć. 

Nasz i wielu obecnych kibiców doping, ale przede wszystkim 
wspaniała gra Twardych Pierników przyniosła im wspaniałe 
zwycięstwo! Jeszcze w pierwszej kwarcie sopocianie odpierali ataki 
torunian, przez chwilę nawet prowadzili kilkoma punktami. Przez 
chwilę… 

Potem już minuta po minucie, krok po kroku Twarde Pierniki po wielu 
efektownych akcjach, wielu rzutach „za trzy” oddalały się punktowo 
coraz bardziej, aż w efekcie końcowym przekroczyli granicę stu 
punktów i wygrali miażdżąco przewagą trzydziestu punktów, 105:75! 
Ręce same składały się do oklasków i bolały od nich! Wspaniały, 
niezapomniany, koszykarski wieczór! 

Do następnego wyjazdu! Na mecze o Mistrzostwo Polski!
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Opracowanie: Maksymilian Przybysz 

Krzyżówka 



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

Konkurs piosenki „Majowa Łąka”

11 maja 2018 r. III miejsce w organizowanym w Łysomicach, gminnym 
konkursie pt. „Majowa Łąka” w kategorii solo zajęła Klaudia Pawłowska                      
z oddziału 0 SP w Turznie. 

Tekst i zdjęcie: Marek Pawłowski


