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GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Tekst i zdjęcia: Marek Pawłowski

Rok szkolny 2019/2020 zaczęliśmy 2 września 2019 roku uroczystym 
otwarciem, na które zaproszeni zostali radni naszej gminy oraz obecni byli 
sekretarz gminy Pani Bożena Stempska, ks. kanonik Władysław Erdmański
 i przedstawiciele Rady Rodziców. Krótki rys historyczny, z okazji okrągłej 80-
tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, uczynił historyk w naszej szkole pan 
Marek Pawłowski. Na zakończenie uroczystości ks. kanonik z Gostkowa 
pobłogosławił całej społeczności szkolnej. 
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Dożynki gminne 2019
Tekst: zsturzno.pl, 
Zdjęcie: Facebook/gminałysomice

W niedzielę 8 września 2019 roku, w Kamionkach Małych nad jeziorem 
odbyły się Dożynki Gminne. Jak co roku uczestnicy dożynek mogli obejrzeć 
stoiska szkół z terenu Gminy Łysomice, skosztować pysznych potraw 
przygotowanych przez gospodynie z wszystkich sołectw. 

Można było również podziwiać występy artystyczne dzieci i młodzieży 
szkolnej z przedszkoli i szkół z naszej gminy. Szkołę Podstawową w 
Turznie na scenie reprezentowali uczniowie p. Jolanty Kuziemskiej, 
wykonując taniec do muzyki klasycznej. Wystąpiła również Monika 
Cieślewicz, śpiewając piosenkę „Bo świat to my”, pod kierunkiem p. Marty 
Winnickiej. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w występy naszych 
uczniów oraz w przygotowanie stoiska szkolnego, a w szczególności            
       p. Agnieszce Majce.
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„Jestem widoczny, jestem 
bezpieczny”

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Uczniowie klas pierwszych w dniu 13 września uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych "Jestem widoczny, jestem bezpieczny" prowadzonych             
       w ośrodku w Przysieku. Celem zajęć było poznanie podstawowych 
zasad    z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli Straży Miejskiej                 
           w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, 
Komendy Miejskiej Policji oraz Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska               
     w Toruniu. Dzieci oglądały film edukacyjny, aktywnie uczestniczyły           
          w rozmowach z prowadzącymi oraz w miasteczku drogowym, 
stosowały zdobytą wiedzę w praktyce. 

Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał kamizelką odblaskową 
oraz nieco słodkości, co było dla dzieci radosną niespodzianką. Zdobytą na 
zajęciach wiedzę dzieci z pewnością wykorzystają w codziennych 
sytuacjach drogowych.



„Europa da się lubić”
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

dokończenie na stronie 5

Tegoroczne święto języków w klasach młodszych obchodziliśmy pod 
hasłem "Europa da się lubić". Dzieci poprzez zabawowe formy aktywności 
miały okazję  pogłębić swoją wiedzę o europejskich krajach. Układały więc 
mapę Europy z puzzli. Tworzyły z rozsypanych elementów pary "Państwo -
stolica" oraz  dobierały kolory flag do poszczególnych krajów. 
Rozpoznawały także ciekawe obiekty znajdujące się w stolicach 
europejskich, np. Wieża Eiffla - Paryż, wieża Telewizyjna - Berlin itp. 
Chętne dzieci mogły także rozwiązać quiz, w którym należało znaleźć 
poprawną odpowiedź na zadane pytanie. Pomocą służyły rozstawione na 
szkolnym holu tablice, na których bystre uczniowskie oko mogło znaleźć 
podpowiedzi. 

Całość urozmaicona była piosenkami w języku angielskim, niemieckim         
            i francuskim, do których dzieci chętnie tańczyły lub oglądały clipy. 
Szkolne Święto Języków prowadzili i pomagali przygotować uczniowie 
klasy piątej uczestniczący w projekcie edukacyjnym "Deutschist In".
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dokończenie ze strony 4
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Tekst i zdjęcie: M. Pawłowski

Międzynarodowy Dzień KROPKI          
         w naszej szkole 

Międzynarodowy Dzień Kropki przypadał na 15 września 2019 roku.             
      W naszej szkole Dzień Kropki zainicjowały panie Magdalena Budzyńska 
               i Agnieszka Majka, proponując aby wszyscy ubrani w ubrania w 
kropki nie byli pytani w czasie zajęć lekcyjnych. 

Akcja cieszyła się wielkim powodzeniem i w poniedziałek 16 września 
szkoła zmieniła się w uczniów przebranych w rzeczy pełne kropek, co 
ożywiło szarą codzienność i pobudziło do uśmiechu i refleksji nad tak 
drobnymi szczegółami, które cieszą.  

Taki Dzień Kropki to święto kreatywności, odwagi i zabawy. 
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Opracowanie: Katarzyna Zatorska

Krzyżówka jesienna



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                        
   zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Zbiórka dla schroniska 
bezdomnych zwierząt w Toruniu

Tekst i zdjęcie: Marek Pawłowski

Jak co roku jesienią, kiedy zbliża się 
zimno i słota, próbujemy pomóc 
bezdomnym zwierzętom ze 
schroniska. Potrzeby są wielkie,       
         a Wasze serca olbrzymie. 
Zbiórka żywności i koców już się 
zaczęła, ale pomysłowość Wasza 
jest o wiele większa. 

Zabawy słowem
Opracowanie: Katarzyna Zatorska

Sprzedaż ciasta upieczonego przez Waszych rodziców przyniosła dochód 
przeznaczony na zakup nowych produktów żywnościowych dla bezdomnych 
zwierząt. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

