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W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.
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T U R Z N I E Ń S K I E Luty 2019 NR 55

GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Konkurs wiedzy o Fryderyku 
Chopinie

Tekst i zdjecie: zsturzno.pl

W ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły, 28 lutego odbył się  w naszej 
szkole po raz drugi  KONKURS  WIEDZY o FRYDERYKU CHOPINIE.             
W konkursie wzięli udział uczniowie z klas czwartych, piątych i szóstych. 
Każdą klasę reprezentował  dwuosobowy zespół.

dokończenie na stronie 2
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Konkurs wiedzy o Fryderyku 
Chopinie
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Konkurs składał się z testu wiedzy o życiu i działalności  Fryderyka 
Chopina oraz z części muzycznej.  Uczniowie wykazali się dużą wiedzą         
         o życiu  kompozytora i znajomością jego  utworów.

W tegorocznej edycji konkursu najwyższe miejsca zajęli:
I miejsce Mikołaj Trela i Michał Wróblewski  z kl. 5b,
II miejsce Jakub Dybowski i Karol Dybowski z kl. 6 a,
III miejsce Zuzanna Dybowska i Igor Bokwa.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowała Rada Sołecka z Gostkowa. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy dużej wiedzy, Radzie Sołeckiej 
składamy podziękowania za wsparcie finansowe.
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Dzień języka ojczystego
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Dnia 21 lutego 2019 r. uczciliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego. Nadrzędnym celem święta jest uwrażliwienie wszystkich 
na potrzebę dbałości o język rodzimy, jego stronę estetyczną                             
             i poprawnościową. 

Na szkolnych korytarzach pojawiły się gazetki podkreślające znaczenie tego 
dnia oraz hasła wskazujące na najczęściej popełniane współcześnie błędy 
językowe. Punktem kulminacyjnym był apel przygotowany przez czterech 
uczniów z klas 6 pod kierunkiem p. Katarzyny Zatorskiej. 

Podczas apelu uczniowie zaprezentowali, jak ważne jest posługiwanie się         
             w sposób prawidłowy językiem ojczystym. Dodatkową atrakcją 
okazało się wyemitowanie cyklu 40 – sekundowych animowanych filmów 
promujących poprawną polszczyznę w przystępny i zabawny sposób. Każdy z 
filmów kończył się hasłem, które stało się dla nas motywem przewodnim 
tegorocznego święta. 

Drodzy rodacy, pamiętajmy:„ Poprawna polszczyzna źródłem sukcesów            
       w życiu prywatnym i zawodowym”.



Konkurs Interpretacji Poezji 
Dziecięcej
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl
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W dniu 07.03.2019 roku odbyła się kolejna edycja Konkursu Interpretacji 
Polskiej Poezji Dziecięcej dla oddziałów przedszkolnych i klas nauczania 
zintegrowanego. W tegorocznym konkursie udział wzięły także dzieci                
               z Przedszkola Gminnego – grupa „Motylki”, które uczęszczają do 
przedszkola mieszczącego się w naszej szkole. 

W konkursie wzięło udział 39 dzieci. Cel konkursu to popularyzacja literatury 
poprzez słowo mówione, promowanie czytelnictwa, rozwijanie wrażliwości na 
kulturę słowa, świat i ludzi a także realizowanie własnych marzeń 
artystycznych pomagające w odkrywaniu zdolności oraz budowaniu pewności 
siebie. Przesłuchania odbywały się na 5 poziomach wiekowych. 

Jury w składzie: 1. Pani Monika Błaszkiewicz – rodzic 2. Pani Karolina 
Sikorska – rodzic 3. Pani Katarzyna Kochowicz – rodzic przyznało następujące 
miejsca: 

„Motylki”: I miejsce – Stanisław Czapski, II miejsce – Joanna Bieniek,                 
        III miejsce – Weronika Kalbarczyk 
Oddziały przedszkolne: I miejsce – Wiktor Siudowski, II miejsce – Natalia 
Kosielska, III miejsce – Zuzanna Czapska 
Klasy I: I miejsce – Hanna Kochowicz, II miejsce – Izabela Rząd, III miejsce – 
Roksana Jarosińska 
Klasy II: I miejsce – Julia Fifer i Igor Sielczak, II miejsce – Zuzanna Chojna, III 
miejsce – Mikołaj Mucharski 
Klasa III: I miejsce – Aleksander Bauk, II miejsce – Marta Kucharska, III 
miejsce – Kacper Ostrowski

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
a Paniom i Rodzicom dziękujemy 
za przygotowanie dzieci.
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Siatkówka – niezwykle trudna technicznie gra zespołowa. Początki treningów 
są zawsze bardzo żmudne, zniechęcające.  Kiedy jednak przejdzie się 
pierwsze kroki, przetrwa rok, dwa ciągłego powtarzania podstawowych 
elementów  technicznych – siatkówka zaczyna być piękna ! I zaczyna się 
osiągać sukcesy! Tak było również w tym roku na zawodach gminnych              
       i powiatowych. 

Do zawodów tej ostatniej rangi dotarły trzy zespoły naszej szkoły: dziewczyny 
obydwu stopni - ID i IMS oraz chłopcy starsi – IMS. Dziewczyny starsze, mimo 
wspaniałego dopingu własnej publiczności, zakończyły zmagania powiatowe 
na miejscu czwartym.  Pozostałe drużyny wróciły z  medalami, po bardzo 
ciężkich, ale wspaniałych bojach. 

Dziewczynki młodsze: Julia Piekańska, Zuzanna Zmarzły, OliwiaBuller, 
Paola Kalka, Karolina Halaburda, Zofia Zygarska, Wiktoria Jarosińska, 
Agata Wilkanowska, Klaudia Torkowska i Lidia Melerska przywiozły            
  z Chełmży medale srebrne, zdobywając II miejsce Mistrzostw Powiatu–
BRAWO!

Natomiast chłopcy: Dawid Radecki, Kacper Staniszewski, Hubert Żurawski, 
Rafał Makowski, Igor Woźniak, Hubert Badaszewski,  Oliwier Halaburda    
           i Krystian Bania zdobyli złote medale i I miejsce Mistrzostw Powiatu 
– PODWÓJNE BRAWA!

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Siatkówka
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Opracowanie: Katarzyna Zatorska

Krzyżówka



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                        
   zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Turniej Gier
Tekst i zdjęcie: www.zsturzno.pl

Dnia 21 lutego 2019 roku (czwartek) w Zespole Szkół Samochodowych             
         w Toruniu odbył się IV Międzyszkolny Turniej Gier. Z naszej szkoły udział 
                     w turnieju wzięły uczennice klasy 3a gimnazjum: Marta Kosielska, 
Martyna Sadowska, Julia Skrzyniecka i Martyna Piórczyńska. 

Jako opiekun pojechała pani Małgorzata Dulnikowska. Uczniowie grali               
      w Dobble, Tripol, Super Farmer i Scrabble. W końcowej rozgrywce trzecie 
miejsce w grze Scrabble zajęła Julia Skrzyniecka. Po zakończeniu turnieju  
uczniowie tejże szkoły oprowadzili uczestników po placówce.
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