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Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
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WAKACJE!
Tekst: Marek Pawłowski

19 czerwca 2019 roku wszyscy będziemy uczestniczyli w zakończeniu roku 
szkolnego, a potem czekają nas już wszystkich wakacje. Wesołych, ciekawych , 
beztroskich i bezpiecznych chwil w czasie letniego wypoczynku życzymy 
zarówno uczniom jak i wszystkim pracownikom szkoły.  
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Wycieczka do Krakowa

Dnia 15.05.2019r. o godz. 6:40 zebraliśmy się przed szkołą, aby wyjechać na 
długo wyczekiwaną wycieczkę do Krakowa. Wszyscy cieszyliśmy się, że 
wreszcie nastał ten dzień. Po kilkugodzinnej podróży pełniej wrażeń 
dojechaliśmy do Krakowa. Następnie udaliśmy się zwiedzać Zamek Królewski. 

Mimo iż nie dopisała nam pogoda, zobaczyliśmy wiele cudownych miejsc tj. 
Rzeźba z brązu Smoka Wawelskiego, Sukiennice, największe dzwony                          
w całej,  byłej stolicy Polski, krypty i pochówki zasłużonych postaci zapisanych 
w historii naszego kraju. Drugiego dnia wybraliśmy się z przewodnikiem                     
i opiekunami do największego parku rozrywki w Polsce- Energylandii. 

Każdy z nas przeżył tam wiele niezapomnianych wrażeń, które na długo 
zostaną w naszej pamięci. Trzeciego i zarazem ostatniego dnia naszej 
wycieczki nadszedł czas na zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. Przejazdem, 
wstąpiliśmy jeszcze na ''Skałę Fortepian'', by zobaczyć tzw. ''Maczugę 
Herkulesa'' z bujną legendą. 

W drodze powrotnej dopisywał nam dobry humor, pokusiliśmy się nawet o 
wspólne śpiewanie piosenek z bajek ocierających się o nasze dzieciństwo. Ta 
wycieczka odbyła się w miłej i radosnej atmosferze pełniej niezwykłych emocji.

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl
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Pyszne warsztaty
Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl
Polecamy wyjazd na warsztaty do Pierogarni Stary Młyn do Torunia. Zajęcia 
odbywają się w urokliwym miejscu z widokiem na toruńską starówkę. Każdy 
uczestnik ubiera stosowny strój i zostaje wyposażony w wałek i formę. 

Najpierw dowiedzieliśmy się,  jakie pierogi wypieka się w tej pierogarni, jakie 
mają kształty, z czego przygotowuje się farsz. Następnie dzieci przystąpiły do 
wykonania swoich pierogów. 

W czasie, gdy ulepione pierożki się piekły, mieliśmy okazję zobaczyć kuchnię                                      
i zaplecza oraz przyjrzeć się pracy zatrudnionych w tym miejscu osób. Na koniec 
wszyscy ze smakiem pałaszowali upieczone już pierogi. Były pyszne!



Fajnie być dzieckiem!
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl dokończenie na stronie 5

Kolejny festyn rodzinny odbył się w naszej szkole 1 czerwca 2019 r. Data 
organizacji przypadła na bardzo ważny dzień – święto wszystkich dzieci.                 
W tym dniu każde dziecko (zarówno młodsze, jak i starsze) powinno być 
radosne i spędzić czas na wspaniałej zabawie w towarzystwie swoich 
rodziców i dziadków. 

Staraliśmy się sprostać właśnie tym oczekiwaniom, przygotowując podczas 
festynu mnóstwo atrakcji. Również pogoda wyraźnie sprzyjała naszym 
planom.

Repertuar występów artystycznych został tak urozmaicony, by każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali piosenki 
znanych polskich i zagranicznych wykonawców, barwne występy taneczne, 
utwór muzyczny grany na dzwonkach oraz inscenizację wiersza pt. „Paweł i 
Gaweł”. Część artystyczną zakończyły zajęcia taneczno – ruchowe 
poprowadzone przez instruktorkę mobilnej szkoły tańca „Paaro”. W celu 
promocji zdrowego stylu życia, zostały przygotowane dla uczniów różne 
konkurencje sportowe, między innymi tor przeszkód oraz strzały na bramkę 
do unihokeja. Największym powodzeniem cieszyła się gra zespołowa w ringo. 
W czasie festynu można było również zrobić sobie rodzinne pamiątkowe 
zdjęcie, pobawić się na ogromnym dmuchanym zamku lub pozjeżdżać z 
dmuchanych zjeżdżalni. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszył się 
kącik z balonami, bańkami, malowaniem twarzy i rysowaniem na betonie. 
Natomiast podziw wśród starszych dzieci wzbudziła wystawa wspaniałych 
motorów.

Rada Rodziców oraz panie kucharki zadbały o to, by głód nie przeszkodził we 
wspaniałej zabawie.  Owocowy kompot, ekologiczne kanapki, zapiekanki czy 
kawałek pysznego ciasta mogły zadowolić każde podniebienie.

Serdecznie dziękujemy za wkład w organizację festynu nauczycielom                        
i pracownikom szkoły, radzie rodziców, radzie sołeckiej Gostkowa, naszym 
przyjaciołom z Pałacu Romantycznego, druhom z OSP Kamionki i Turzno, 
motocyklistom z Moto Gostkowo oraz uczniom wolontariuszom.
Nic innego nie pozostaje, tylko powiedzieć : „Spotkajmy się za rok!”.
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Opracowanie: K. Zatorska

Wakacyjna krzyżówka
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Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Konkurs plastyczny „Moja rodzina”

W konkursie plastycznym "Moja rodzina" 
organizowanym przez Przedszkole Jelonek 
nagrodę specjalną otrzymał Ksawery Pawlak, 
uczeń oddziału przedszkolnego 0 B. 

Wraz z młodszym bratem wykonał piękną 
pracę, która znalazła uznanie w oczach jury. 
Gratulacje dla chłopców!

Wakacyjna wykreślanka
Opracowanie: K. Zatorska



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                           
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.

8

Wycieczki rowerowe do miejsca 
pamięci narodowej w Grodnie 

Tekst i zdjęcie: Marek Pawłowski

W maju odbyły się wycieczki 
rowerowe do miejsca 
martyrologii Żydówek 
węgierskich w Grodnie (gm. 
Chełmża).

20 maja w Grodnie była klasa 
6b, 22 maja klasa 3a gimnazjum, 
a 27 maja klasa 6a. 

Pogoda była sprzyjająca takiej 
rowerowej eskapadzie. Na 
miejscu w Grodnie młodzież 
poznała losy więzionych             
i męczonych tutaj więźniarek  
pochodzenia węgierskiego. Za 
zgodą nadleśnictwa mogliśmy 
rozpalić ognisko i przyjemnie 
spędzić czas grillując nad 
tutejszym jeziorem.

Wycieczki we wszystkich trzech 
klasach przyniosły wiele 
niezapomnianych wrażeń                          
i atrakcji. Mieliśmy wiele 
ciekawych i pouczających 
przygód. Uwolniliśmy 
zaplątaną sarnę, uratowaliśmy 
młode pisklęta wróbla. Teraz 
czekają nas nowe ciekawe 
historie w wakacje. 

Klasa 6b przed pomnikiem  w Grodnie


