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Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.
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Jasełka szkolne 

21 grudnia w naszej szkole uczniowie  przedstawili  montaż słowno – 
muzyczny o Bożym Narodzeniu. Motto występu brzmiało: „ Na próżno 
Chrystus rodzi się w żłobie, jeśli nie narodzi się w tobie”. W skład montażu 
weszły wiersze o tematyce bożonarodzeniowej  autorstwa między innymi 
Leopolda Staffa, Jana Kasprowicza, ks. Jana Twardowskiego oraz krótkie 
opisy zwyczajów bożonarodzeniowych. Pięknie zadeklamowane wiersze                  
i  opisy zwyczajów przeplatały polskie kolędy oraz pastorałki, które śpiewał 
chór szkolny pod dyrygenturą nauczycielki muzyki  Marty Winnickiej. 

Całości dopełniały tematyczne slajdy oraz nastrojowa  iluminacja. 
Przedstawienie oraz  życzenia świąteczne dyrektora szkoły pana Jarosława 
Sienkiewicza wprowadziły wszystkich w nastrój świąteczny i noworoczny.     
6 stycznia 2019r., w Uroczystość Trzech Króli, przedstawienie zostało 
zaprezentowane szerszej społeczności w kościele w Gostkowie.                                                                                                                                                                                  
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„Pluszowy miś – dobry przyjaciel nie 
od dziś”
Już od ponad 100 lat pluszowy miś towarzyszy dzieciom w ich codziennym 
życiu, dzieląc z nimi radości i troski. Przez ten czas stał się także ulubionym 
bohaterem literatury dziecięcej i śmiało wkroczył do świata bajek. Ta 
popularna zabawka ma swoje światowe święto – 25 listopada. Chcąc sprawić 
najmłodszym uczniom naszej szkoły radość z obchodów święta pluszowego 
misia, zorganizowano spotkanie, podczas którego uczniowie poznali historię 
powstania ich najsympatyczniejszej zabawki, jaką jest pluszowy miś.

Przybliżono postacie bajkowe z wielu znanych  bajek tj. ,,Miś Uszatek”, ,, Miś 
Koralgol”, ,,Kubuś Puchatek”, ,,Gumisie” itp. 
Uczniowie również aktywnie wzięli udział w mini quizie pt. ,,Bajki dobre na 
wszystko”, podczas którego wykazali się dużą wiedzą w kategorii bajki.
Obchody święta pluszowego misia zostały zakończone ogłoszeniem 
rodzinnego konkursu ,,Pluszowy Miś  – dobry przyjaciel nie od dziś” w dwóch 
kategoriach: maskotka, praca plastyczna. Do organizatorów konkursu 
wpłynęło wiele pięknych, samodzielnie zaprojektowanych                                             
i uszytych maskotek oraz  prac plastycznych przedstawiających postać misia 
wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi. 
30 listopada podczas apelu ogłoszono wyniki konkursu, gdzie doceniono 
starania wszystkich dzieci i ich rodziców. Warto wspomnieć, że wiele 
maskotek konkursowych zostanie przekazane na szczytne cele tj.  WOŚP, 
Szlachetna Paczka, CARITAS. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za 
wspaniałą zabawę, a rodzicom za ogromy wkład we wspólne wykonanie 
przepięknych prac.
Brawo dla wszystkich zdolnych rodziców!

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl
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Widowisko „Przygody wilka i zająca”
Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

5 XII 2018 r. uczniowie klas 0-3 wyjechali do auli UMK w Toruniu, gdzie mieli okazję 
zobaczyć wspaniałe widowisko multimedialne "Przygody wilka i zająca". Podczas 
widowiska poruszanych było wiele ważnych tematów - przyjaźń, ekologia, konieczność 
rozwijania swoich talentów.

W dialogach bohaterów wplecionych było wiele przysłów i powiedzeń. Uczniowie 
usłyszeli wiele wpadających w ucho piosenek w ciekawej aranżacji. Widowisko 
okraszone było wspaniałym laserowym pokazem świetlnym, który dzieciom zapierał 
dech w piersiach.

Uwieńczeniem widowiska było spotkanie z Mikołajem. Niezwykłe szczęście mieli 
Nathan z klasy 1a oraz Laura z klasy 2b, którzy zostali wylosowani do otrzymania 
nagrody specjalnej! Na pożegnanie każdy uczestnik otrzymał słodki upominek.
Warto wspomnieć również o tym, że Fundacja, która zorganizowała widowisko, 
wsparła osoby niepełnosprawne z naszego powiatu.
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Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Konkurs Katarzynkowy

W VI Wojewódzkim Konkursie Katarzynkowym organizowanym pod 
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Brodnicy i „Żywego Muzeum 
Piernika” w Toruniu  uczennice naszej szkoły odniosły duży sukces!

Nikola Norkowska z klasy 4 b zajęła I miejsce w konkurencji plastyczno - 
językowej. Nikola wykonała zdjęcie ulubionego miejsca, w którym chętnie 
spędza wolny czas oraz pięknie literacko uzasadniła swój wybór. Pracę 
estetycznie oprawiła i ozdobiła. 

Z kolei Zuzanna Dybowska, uczennica tej samej klasy, została wyróżniona za 
prawidłowe rozwiązanie testu konkursowego, w którym trzeba było wykazać 
się wiedzą o naszym kujawsko-pomorskim województwie. 

W piątek 7 grudnia dziewczyny były w Toruniu na uroczystości wręczenia 
nagród. Gratulacje i brawa!
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„Księżniczka na ziarnku grochu”
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Dnia 14.11.2018 roku uczniowie klas młodszych udali się na Polską Bajkę 
Muzyczną pt. ,,Księżniczka na ziarnku grochu” do Klubu Odnowa                      
w Toruniu. 

Nowatorska adaptacja bajki Jana Brzechwy, pełna koloru i dźwięku, 
wprawiła dzieci w dobrą zabawę. Poza olbrzymią dawką humoru, którymi 
nacechowane były liczne sytuacje komediowe, bajka zawierała w sobie także 
przesłanie, które uczyło małego widza wiary we własne możliwości                        
i akceptację samego siebie.

Wszyscy uczestnicy przedstawienia wrócili do szkoły z dobrym humorem               
i przekonaniem, że marzenia się spełniają tylko wtedy, gdy się w nie mocno 
wierzy.
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Krzyżówka zimowa 
Opracowanie: K. Zatorska

1. Budujemy go na śniegu.
2. Pada zimą.
3. Chwyta zimą, sprawia, że szyby i okna pokrywają się fantazyjnymi wzorami.
4. … lodu, zwisają z dachu. 
5. Zjeżdżamy na nich z górki. 
6. Czas zimowej przerwy, wolny od szkoły. 
7. Kamil Stoch to… ..narciarski.
8. Zimą koniecznie trzeba założyć go na szyję. 
9. Deski przypinane do nóg, służą do zjeżdżania na stoku. 
10. Jeden z zimowych miesięcy. 
11. Zwierzę  żyjące  nie tylko na biegunie, ale również spotykane nad Morzem 

Bałtyckim. Zazwyczaj o szarej barwie, żywi się rybami i drobnymi ssakami 
morskimi. 

12. Święto zakochanych obchodzone w lutym. 
13. … samochodowy. 
14. Miejsce przeznaczone do jazdy na łyżwach. 
15. Był nim Anaruk, chłopiec zamieszkujący Grenlandię.    
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Mistrzostwa Szkoły w Tenisa 
Stołowego

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

15 listopada odbyły się w naszej szkole mistrzostwa w tenisa stołowego. Udział 
wzięli w nich uczniowie dwóch kategorii wiekowych: ID (Igrzyska Dzieci – 
2006 i młodsi) oraz IMS (Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 2003 - 2005). Zawody 
odbyły się systemem „każdy z każdym”, co dało możliwość dokładnego  
wykazania się zawodnikom najlepszym w tej dyscyplinie sportowej.

Rywalizacja w kategorii wiekowej ID zakończyła się następująco:
Dziewczęta: I miejsce – Lidka Melerska, II miejsce – Zosia Zygarska, III miejsce 
– Wiktoria Jarosińska.

Chłopcy: I miejsce – Kuba Sadowski, II miejsce – Igor Skrzyniecki, III miejsce– 
Bartek Wilmanowicz.

Rywalizacja w kategorii wiekowej IMS zakończyła się następująco:
Dziewczęta: I miejsce – Nadia Zglińska, II miejce  – Martyna Piórczyńska, III 
miejsce – Marta Kosielska.
Chłopcy : I miejsce – Łukasz Jankiewicz, II miejsce  – Krystian Bania, III
Miejsce – Kamil Niklewski.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc reprezentowali naszą szkołę na 
zawodach gminnych, jednak  tylko dziewczynkom młodszym (Lidce i Zosi) 
udało się pokonać swoje rywalki z pozostałych szkół  naszej gminy, zająć I i II 
miejsce i  wywalczyć możliwość wyjazdu na zawody powiatowe. W Osówce, 
gdzie odbyły się zawody szczebla powiatowego, nasze dziewczęta po 
niezwykle  zaciętych walkach zdobyły odpowiednio IX i X miejsce.

Wszystkim uczestnikom zawodów szkolnych, gminnych i powiatowych 
serdecznie dziękujemy za wspaniałą postawę sportową, podjętą walkę                       
i zwycięstwa !



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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27 Finał WOŚP – 19 raz w Turznie 
Tekst: M. Pawłowski
Zdjęcie: zsturzno.pl

13 stycznia, jak co roku, już po raz 19-ty w szkole w Turznie odbędzie się 27 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem impreza ta będzie 
miała szczególny charakter i jeszcze większy rozmach. 

Rano o 10.30 tego dnia, odbędzie się I Bieg dla WOŚP ze startem i metą            
w szkole w Turznie. Trasa biegu będzie przebiegała przez Kamionki Duże  
i Gostkowo. W związku z tym, spodziewamy się dużej ilości uczestników 
(około 200 osób) oraz towarzyszących im gości.  

Zapraszamy do licytacji oraz hojności we wrzucaniu do puszek dla 
wolontariuszy. Liczymy, że i tym razem uzbieramy duże fundusze na 
szczytne cele WOŚP. 


