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Gdy październik ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.
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Ślubowanie klas pierwszych 

26 października 2018 roku odbyło się w naszej szkole ślubowanie klas 
pierwszych: 1a i 1b. Do ślubowania poprowadziły swoich uczniów dwie 
panie wychowawczynie: pani Barbara Maternowska i Monika Chojnicka 
Uroczystość ślubowania pierwszoklasistów miała niecodzienny wymiar, 
bowiem odbyła się w rocznicę 100-lecia Niepodległości Polski. 
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Ślubowanie klas pierwszych
Dzieci z klas pierwszych pod 
przewodnictwem swoich pań, 
przygotowały na ten wyjątkowy dzień 
bogaty program artystyczny. 
Wierszykom i piosenkom nie było 
końca. Każdego z uczniów                           
w tradycyjnych granatowych biretach 
pasował na pierwszoklasistę dyrektor 
szkoły Jarosław Sienkiewicz. 

Zaraz potem nastąpiła fala prezentów 
od klas drugich  i trzecich. Słodkim, 
wyjątkowym upominkiem był też tort 
ufundowany dla dzieci przez szkolną 
Radę Rodziców, który spektakularnie 
wjechał na aulę. Na zakończenie w 
salach klas pierwszych przy słodkim 
poczęstunku biesiadowali dumni 
rodzice i ich dzieci.  

dokończenie ze str. 1
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Wieczór naukowców 
Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

19 października odbył się pierwszy w tym roku szkolnym „Wieczór 
naukowców”, którego inicjatorem była p. Emilia Babiarczyk. Do wieczoru  
dołączyli nauczyciele, którzy realizują projekt „Eu-geniusz w naukowym 
labiryncie”. Grupa pod opieką p. Emilii Babiarczyk rozwiązywała zadania 
matematyczne,  przygotowując się konkursów i egzaminu ósmoklasisty. 

Pani Małgorzata Dulnikowska prowadziła  warsztaty z robotyki. Mali 
inżynierowie budowali, programowali i wprawiali w ruch robota (sortownika 
kolorowych klocków) wykorzystując zaawansowany zestaw klocków Lego 
Mindstorms. Zajęcia miały charakter typowo praktyczny, rozwijały 
kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. 

Kolejna grupa pogłębiała tajniki kodowania na zajęciach u p. dyr. Jarosława 
Sienkiewicza. Uczniowie rozwijali kluczowe kompetencje, takie jak myślenie 
algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe 
technologie. Zajęcia odbywały się w formie zabawy  tak, aby nauka była 
urozmaiceniem i przyjemnością. 
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

Festyn z okazji odzyskania 
niepodległości

14 października 2018 r. w Łysomicach odbyły się obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, połączone z I Łysomickim biegiem 
niepodległości i masą rowerową. 

Mieszkańcy Turzna włączyli się w te obchody, uczestnicząc w masie 
rowerowej na trasie Turzno – Łysomice, a uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w biegu niepodległości, biorąc udział w biegach sztafetowych. 

Niezwykłe podczas biegu były pałeczki sztafetowe – ich rolę pełniły polskie 
flagi, przekazywane sobie przez uczestników sztafet. Każdy uczestnik biegu 
na zakończenie również otrzymał w prezencie flagę Polski. 

Dziękujemy Wiktorii Balickiej, Kacprowi Górskiemu, Miłoszowi 
Lewandowskiemu i Igorowi Skrzynieckiemu za stworzenie sztafety 
reprezentującej naszą szkołę!
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dokończenie ze str. 4
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Sportowy rok szkolny 
rozpoczęty
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

06.10.2018r. odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym gminne zawody 
sportowe. Były to tradycyjnie sztafetowe biegi przełajowe, które odbyły się w 
Turznie na terenie ścieżki dydaktycznej. Z naszej szkoły  wystartowały                     
4 drużyny:  2 w ramach Igrzysk Dzieci (2006 i młodsi) i 2 w starszej grupie 
wiekowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (2003-2005). 

Wszyscy uczniowie spisali się naprawdę dobrze, wspaniale pokonując swoje 
długie, przełajowe trasy, jednak zwycięskie na szczeblu gminnym okazały 
się drużyny zawodników młodszych i to oni pojechali do Złejwsi Małej na 
zawody powiatowe. Tam, na trudnej trasie polno – leśnej, medal dla naszej 
szkoły wywalczyli chłopcy, zajmując III miejsce Mistrzostw Powiatu. 

Ogromne gratulacje dla: Kuby Dybowskiego, Szymona Sielczaka, Łukasza 
Sadowskiego, Kacpra Żurawskiego, Kacpra Górskiego, Damiana Łabiaka, 
Piotra Mikołajczyka, Pawła Mikołajczyka, Miłosza Lewandowskiego                    
i Natana Zglińskiego. Drużyna dziewcząt na tych zawodach zdobyła                     
V miejsce, ale z naprawdę niewielką różnicą do miejsc medalowych. 

Dziękujemy Oli Brzozie, Klaudii Torkowskiej, Zosi Zygarskiej, Majce 
Lewandowskiej, Agacie Wilkanowskiej, Wiktorii Jarosińskiej, Dominice 
Rygielskiej, Zuzi Zmarzłej, Julii Kubackiej i Martynie Kalacie.  Wszyscy 
biegamy oczywiście dalej.
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dokończenie ze str. 2

U pani Barbary Belzyt  uczniowie kl. III A gimnazjum pogłębiali znajomość 
mapy. Najpierw wyruszyli w podróż dookoła Afryki, wykonując różne 
zadania przy pomocy atlasu geograficznego. Dalsza podróż objęła już 
wszystkie kontynenty, na których należało zlokalizować różne obiekty 
geograficzne. Pełna wrażeń podróż zakończyła się w europejskich stolicach.

Pani Małgorzata Kuryło omawiała następujące zagadnienia przyrodnicze: 
segregacja śmieci, aktywne formy wypoczynku, rozpoznawanie roślin 
nasiennych  oraz rozpoznawanie pospolitych gatunków kręgowców najbliższej 
okolicy. Uczniowie poznali również wybrane nauki biologiczne  oraz 
przedmiot ich badań. Młodzi fascynaci biologii  rozwiązywali także zadania, 
krzyżówki, rebusy przyrodnicze, które nierzadko wzbudziły dużo 
pozytywnych emocji. Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich 
gimnazjum z panem Romanem Kowalkowskim na zajęciach z chemii 
rozwiązywali niełatwe zadania dotyczące stężenia procentowego i obliczeń 
stechiometrycznych, przygotowujące uczniów do konkursu chemicznego.                
W przerwie wspólnie zrobiliśmy dwie flary, które w ciemnościach efektownie 
paliły się na czerwono i zielono. Grupa p. Marleny Wilkanowskiej zmagała się 
z zadaniami leksykalno – gramatycznymi, nauką słownictwa za pomocą fiszek, 
grą multimedialną kahoot – quizy na wiedzę i czas.

W niedzielę 14 października odbył 
się I Łysomicki Bieg 
Niepodległości. Imprezę 
uświetniła swoim występem 
uczennica klasy IV naszej szkoły 
Ada Machowska, śpiewając 
piosenkę "Taki kraj", która pięknie 
wpisała się w tematykę imprezy. 

Występ Ady 
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Wieczór naukowców



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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BiegŁoś na 100-lecie Niepodległości
Tekst i zdjęcie: facebook.pl/gminalysomice oraz M. Pawłowski

W dniu 14 października 2018 r. w Łysomicach odbyły się obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości połączone z I Łysomickim biegiem 
niepodległości i masą rowerową. Główna uroczystość odbywała się na terenie 
Pałacu w Łysomicach, gdzie odbywały się biegi dla dzieci w różnych 
kategoriach wiekowych, a o 13.00 wystartował bieg główny na 5500 km. 

W Turznie na terenie Pałacu miał miejsce start masy rowerowej, która wiodła 
przez miejscowości gminy i kończyła się w Łysomicach. Przed startem 
uczestnicy wysłuchali krótkiego przypomnienia postaci historycznych 
zasłużonych dla odzyskania niepodległości z terenu gminy Łysomice. Prelekcję 
wygłosił historyk Marek Pawłowski. 

Cała impreza odbywała się pod patronatem Wójta Gminy Łysomice Piotra 
Kowala i Przewodniczącego Rady Gminy Łysomice Roberta Kożuchowskiego 
przy udziale Stowarzyszenia Na Nudę My. Każdy uczestnik za udział                      
w imprezie otrzymał od władz gminy flagę Polski – łącznie wydano 759 flag. 
Wśród atrakcji dla uczestników był koncert pieśni patriotycznej Jacka 
Słupkowskiego, występ orkiestry dętej z Złejwsi Wielkiej, ulubiony placek 
Piłsudskiego, występy patriotyczne młodzieży szkolnej. Ponadto każdy                        
z uczestników mógł posmakować grochówki i kiełbasek z ogniska.                             
Na zakończenie bito rekord ilości osób machających flagą.


