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Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie.
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Festyn rodzinny 

Po raz kolejny odbył się na terenie naszej szkoły Festyn Rodzinny. Dzięki 
sponsorom udało się nam uświetnić tak ważny dla każdego dziecka dzień – 
Dzień Matki. Z całego serca pragniemy podziękować Starostwu 
Powiatowemu oraz Radzie Sołeckiej wsi Turzno za finansowe wsparcie 
wielu atrakcji przygotowanych na festyn. 

dokończenie na str. 5
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18 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

Tegoroczny, 18 już, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki obfitował w wiele 
ciekawych wydarzeń. I nam udało się uczestniczyć w niektórych z nich. 
Pierwszym były warsztaty na Wydziale Chemii UMK" Małe i wielkie 
eksperymenty w przestrzeni laboratorium chemicznego". 

Mogliśmy poczuć się prawdziwymi chemikami i zrobić swój mały wulkan, 
wyhodować chemiczne ogrody, sprawić, by krople oleju „tańczyły”                       
w wodzie oraz sprawić, że z dwóch bezbarwnych płynów powstał płyn 
nowy i kolorowy! Było super! 

Potem na warsztatach w Muzeum Okręgowym poznawaliśmy pracę 
archeologa i paleontologa. W drugiej części zajęć posługując się młotkiem, 
dłutkiem, łopatką i pędzelkiem wydobywaliśmy ukryte w „podłożu” 
„zabytki” i "kości", z których składaliśmy szkielety dinozaurów.

Drugiego dnia byliśmy w Osadzie Leśnej Barbarka. Najpierw szukaliśmy 
poukrywanych w okolicznym lesie zadań związanych z historią i przyrodą 
Osady i je rozwiązywaliśmy.

Następna część zajęć miała charakter warsztatów plastycznych, podczas 
których wykonywaliśmy z gliny figurkę św. Barbary. Po zajęciach 
plenerowych pojechaliśmy jeszcze do Torunia, gdzie na Wydziale Nauk
Pedagogicznych UMK bawiliśmy się na warsztatach „Labirynt czasu”. 
Wszystkie zajęcia festiwalowe bardzo się nam podobały, były pouczające                   
i gwarantowały świetną zabawę!



Wycieczka dzieci do CSAiU
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl
Dnia 11 maja 2018 r. dzieci oddziału przedszkolnego wybrały się                             
na wycieczkę do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Dzieci 
zwiedziły ekspozycję na zewnątrz  i wewnątrz budynku Koszar. 

Radość dzieci była wielka, gdyż mogły dotykać sprzętów wojskowych                     
i wchodzić do wnętrza niektórych pojazdów. Miały również możliwość 
zadawania żołnierzom pytań. Do szkoły wróciły bardzo zadowolone. 
Niektóre z nich postanowiły, że swoją przyszłość zwiążą z wojskiem.
Życzymy spełnienia marzeń.
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Tekst: Marek Pawłowski, zdjęcia: Andrzej Bukalski

Wycieczka do Warszawy
                                

           

Dnia 30 maja 2018 uczniowie klasy 
IIIb gimnazjum wraz z wychowawcą 
Markiem Pawłowskim i opiekunem 
Andrzejem Bukalskim udali się 
pociągiem na jednodniową 
wycieczkę do Warszawy. 

W programie był Zamek Królewski, 
Stadion Narodowy i ZOO. Nie 
zabrakło też wizyty w KFC i Złotych 
Tarasach. 

Po Warszawie poruszaliśmy się 
metrem, tramwajami i autobusami. 
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Festyn rodzinny 
Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl dokończenie ze str. 1

Wielkie podziękowania składamy także nauczycielom, pracownikom, 
rodzicom i uczniom szkoły, motocyklistom ze zlotu motocyklowego „Moto 
Gostkowo”, Ośrodkowi Szkolenia Psów Homer, POW Centrum Tańca 
„Gabi”, szkole tańca „Move” oraz druhom z OSP Kamionki i OSP Turzno.

Najmłodsi uczestnicy imprezy mieli wiele radości, korzystając ze zjeżdżalni,
dmuchanego zamku oraz trampoliny. Świetnie się bawili łódkami, które 
pływały w basenie. Mogli dla zabawy pomalować twarz lub poćwiczyć 
manualne zdolności, skręcając figurki z balonów lub układając yengę oraz 
tangramy. Starsze dzieci brały udział w zabawach i grach sportowych, 
takich jak turniej ringo, gra w bulle i strzelanie z łuku. Interesujące okazały 
się również podchody, zjazd motocyklistów oraz pokaz, w jaki sposób 
tresować psa. Był też kiermasz książek dla miłośników literatury. 

Wszyscy uczestnicy festynu, ale przede wszystkim matki naszych uczniów 
mogły obejrzeć przygotowaną specjalnie na tę okazję część artystyczną. 
Serce rosło, gdy słuchało się śpiewanych przez najmłodsze dzieci przebojów, 
takich jak „A ja wolę moją mamę” czy „Wspaniałych rodziców mam”. 
Uczniowie zaprezentowali również ciekawe układy taneczne.

Rada Rodziców przygotowała pyszne, ekologiczne kanapki, ciasta oraz 
kompot. Ognisko z kiełbaskami przypominało, że zbliżają się wakacje,                    
a więc niedługo czeka nas czas odpoczynku i relaksu. A zadowolenie                      
z powodu miło spędzonego przedpołudnia można było utrwalić za pomocą 
zdjęcia zrobionego w fotobudce.

Pogoda dodatkowo uświetniła święto wszystkich mam. Słońce i wysoka 
temperatura podgrzewały pozytywną atmosferę, którą z kolei można było 
ostudzić w przygotowanej przez strażaków kurtynie wodnej. Festyn 
rodzinny 2018 w naszej szkole był udany. Do zobaczenia za rok.
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V Przedszkolny Konkurs 
Recytatorski

Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

Dzieci oddziału przedszkolnego wzięły udział w V Przedszkolnym 
Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Przedszkole Publiczne 
„Jelonek”. W sali teatralnej Szkoły Podstawowej w Łysomicach 
zaprezentowało swoje umiejętności troje dzieci z Naszej Zerówki.

Ines Kosobucka recytowała wiersz „Samochwała” Jana Brzechwy, Oskar 
Sikorski deklamował wiersz „Kłamczucha”, a Janek Szuksta wybrał wiersz 
Jacka Cudnego „W sieci”.

Dzieci doskonale opanowały wiersze i pięknie interpretowały tekst, 
wzbogacając go ruchem scenicznym.
 
Jak ryba w wodzie na scenie czuł się Oskar Sikorski, który swoim występem 
zachwycił jury. W swojej grupie wiekowej Oskar zajął III miejsce. 
Serdecznie gratulujemy!
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

Gminny konkurs języka angielskiego

Do udziału w konkursie wytypowanych zostało po trzech najlepszych 
uczniów z języka angielskiego z każdej ze szkół z klas 7. Zadaniem  
uczestników było napisanie testu składającego się z czterech części:  
gramatycznej, leksykalnej, słuchania oraz czytania. 

Mimo wytężonej pracy i atmosfery rywalizacji z entuzjastami języka 
angielskiego, zarówno uczestnicy jak i członkowie komisji stworzyli 
przyjazny klimat. 

Po części konkursowej udaliśmy się na posiłek do szkolnej stołówki, podczas 
którego  mieliśmy okazję zapoznać się z kolegami i koleżankami z innych 
szkół naszej gminy oraz przedyskutować nurtujące nas pytania dotyczące 
konkursu. Gdy emocje związane z rywalizacją o zwycięstwo opadły, 
przyszedł czas na ogłoszenie wyników.

Z radością informujemy, ze drugi rok z rzędu nasza szkoła zdobyła                         
I miejsce. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę to Zofia Kucharska, Bartek 
Niklewski oraz Sebstian Lausz.  II miejsce przypadło szkole z Łysomic.                  
Na III miejscu uplasowali się uczniowie ze szkoły w Ostaszewie, natomiast  
IV miejsce zajęli uczniowie ze szkoły w Świerczynkach. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody.  Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do kolejnej edycji                          
w przyszłym roku. 

Dziękujemy Paniom ze stołówki za pomoc w przygotowaniu posiłku. 
Podziękowania dla uczniów z klasy III Gimnazjum – Alicji Kucharskiej, Olgi 
Chmiel oraz Łukasza Bukalskiego za pomoc w organizacji konkursu. 

Dnia 15.05.2018r. odbył się                      
w naszej szkole Gminny Konkurs 
Języka Angielskiego „Play and 
Learn”. Swoje możliwości 
językowe sprawdzali uczniowie                   
z klas VII ze szkół z Łysomic, 
Ostaszewa, Świerczynek oraz 
Turzna.



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Krzyżówka mitologiczna
Opracowanie: Katarzyna Zatorska
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Poziomo:
3. Igrzyska sportowe rozgrywane w Grecji od 776 r. p.n.e. obecnie co cztery 
lata.
4. Skradł bogom ogień.
8. Bożek leśny.
9. Młodzieniec, który zakochał się w swoim odbiciu w wodzie.
10. Bogini zboża, zasiewów i ziemi uprawnej.
12. Ojciec bogów i ludzi , władca Olimpu.
Pionowo:
1. Wyrabiany przez Hefajstosa dla Zeusa.
2. Miejsce kaźni w Hadesie.
5. Półbyk-półczłowiek trzymany w labiryncie zbudowanym przez Dedala.
6. Został skazany na wtaczanie pod górę ciągle  usuwającego się głazu.
7. Członek plemienia, które w 455 roku złupiło i spaliło Rzym; dzisiaj 
człowiek , który bezmyślnie coś niszczy i psuje.
11. Jedna z 9 córek Zeusa , opiekunek poezji, muzyki i     malarstwa.  


