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Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.
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T U R Z N I E Ń S K I E Wrzesień 2018 NR 50

GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Tekst i zdjęcia: M. Pawłowski 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Ten rok szkolny 2018/2019  rozpoczął się 3 września w poniedziałek. Na 
uroczystości nie zabrakło władz gminy, radnych, przedstawicieli Rady 
Rodziców oraz proboszcza parafii Gostkowo. Przypomniany został przez 
uczennicę klasy III Gimnazjum 1 września oraz 17 września 1939 r. oraz 
martyrologia nauczycieli w naszej gminie. Uroczysty początek mamy już za 
sobą, teraz została tylko nauka oraz oczekiwanie na ferie i wakacje.  
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Kamizelka dla pierwszka 

Tekst i zdjęcia: B. Maternowska 

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły 4 października 2018 r. wybrali się do 
Szkoły Podstawowej w Łysomicach. Wzięli tam udział w akcji edukacyjnej 
„Kamizelka dla pierwszaka”.

Podczas spotkania dzieci mogły zobaczyć symulację wypadku oraz akcję 
ratunkową przeprowadzoną przez strażaków. Miały również możliwość 
obejrzenia sprzętu ratowniczego oraz wnętrza wozu strażackiego. Olbrzymie 
emocje wywołał pokaz tresury psów policyjnych. Po słodkim poczęstunku 
wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali kamizelki oraz odblaskowe 
zawieszki na tornister.
 
Dzięki tej akcji pierwszaki 
- utrwaliły numery alarmowe,
- dowiedziały się, na czym polega praca służb ratunkowych,
- poznały sposób obrony podczas ataku psa – pozycja tzw. „żółwika",
- dowiedziały się jak zadbać na drodze o swoje bezpieczeństwo, poprzez 
noszenie kamizelek i elementów odblaskowych.



Kamizelka dla pierwszaka 
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

W dniu 28.09.2018r. odbył się w naszej szkole Dzień Tabliczki Mnożenia. Już 
od 8:15 Patrole Egzaminacyjne chodziły po szkole z losami w koszyku i 
przeprowadzali dla  chętnych egzaminy. 

Od godziny 8:30 uczniowie klas 2–8 SP oraz gimnazjum w salach lekcyjnych 
na początku lekcji zdawali egzamin z tabliczki mnożenia, a potem czekali na 
ogłoszenie wyników egzaminu. 

Uczniowie, którym nie udało się zdać egzaminu mogli w czasie przerwy 
spróbować swoich sił w tabliczce mnożenia na czas. 
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Zabawy słowem
Opracowanie: K. Zatorska

Za pomocą aplikacji QR odczytaj związki  frazeologiczne i ich znaczenie.

Miłej zabawy! 
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Sprzątanie świata 
Tekst i zdjęcie: M. Pawłowski 

Dnia 21 września, w piątek kultywowaliśmy jak co roku sprzątanie świata. 
Do działań propagandowych można zaliczyć przejście ulicą Toruńską 
uczniów z transparentami o tematyce ekologicznej. Transparenty 
przygotowali uczniowie na godzinach wychowawczych. Oczywiście 
sprzątaliśmy teren wokół szkoły, Orlik, plac zabaw oraz wjazd do szkoły. 

Ponadto inne grupy uprzątnęły ścieżkę edukacyjną i łączkę.  Wyznaczone 
starsze klasy sprzątały ulice: Lipową, Toruńską oraz drogę do Gostkowa od 
strony chodnika. Nie zbieraliśmy materiałów opatrunkowych, ostrych 
przedmiotów (szkła, blachy, potłuczonych butelek).  

Jak zwykle, sprzątający wyposażeni zostali w rękawiczki, worki oraz byli 
odpowiednio przeszkoleni i pod opieką nauczycieli.  

Propaganda ekologiczna w Turznie w Dniu Sprzątania Świata
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

Dzień Języków Obcych

Każdy dobrze o tym wie, język obcy przyda się!

Pod takim hasłem obchodziliśmy w edukacji wczesnoszkolnej Dzień 
Języków - coroczne święto przypadające 26 września. 

W programie imprezy zaprezentowało się kilkoro uczniów, którzy w 
mniejszym bądź większym stopniu posługują się innymi językami niż 
ojczysty.                            

Helenka z klasy trzeciej recytowała wiersz w języku rosyjskim, Marjam z 
klasy czwartej opisywała obrazki w języku arabskim, a Alexander z 
klasy siódmej promował język niemiecki. W drugiej części imprezy 
gościliśmy przedstawicieli Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, która 
zaprosiła nas w muzyczną podróż po Szkocji. Dzieci miały okazję 
zobaczyć tradycyjny strój szkocki, poznać instrumenty i muzykę 
związaną z tym krajem. 



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Jesienna krzyżówka 
Opracowanie: K. Zatorska


