
Szkoła
Podstawowa

W numerze: Ślubowanie klas pierwszych 2019, Konkurs pt. „Mój różaniec 2019”, 
Srebrny medal na powiatowych zawodach w piłkę nożną,  Bicie rekordu pierwszej 
pomocy 2019, Zapraszamy na musical,  Krzyżówka październikowa, IX Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia – 4.10.19

Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju.
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T U R Z N I E Ń S K I E Październik 2019 NR 59

GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami. W dniu          
      25 października odbyło się pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień,   
            w którym oprócz pierwszoklasistów uczestniczyło liczne grono gości. 
Uroczystość prowadziła Ada z klasy V b. Na początek dzieci przedstawiły 
program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności 
recytatorskie i wokalne.

dokończenie na stronie 8

Ślubowanie klas pierwszych 2019
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Konkurs pt. „Mój różaniec 2019”
Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

W październiku 2019 r. w naszej szkole po raz kolejny odbył się konkurs 
rodzinny na własnoręczne wykonanie  koronki  różańca. W tym roku                   
     w konkursie wzięli udział uczniowie z oddziałów  0   oraz 1 i 2 klasy szkoły 
podstawowej. Na apelu z udziałem dyrektora szkoły pana Jarosława 
Sienkiewicza oraz proboszcza parafii Gostkowo, ks. kanonika Władysława 
Erdmańskiego, zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody.
Kolejne miejsca w poszczególnych klasach zajęli:
Oddział 0a 1 miejsce – Joanna Bieniek, 2 miejsce – Marcel Ozdoba,           
      3 miejsce – eksekwo – Ania Janiaczyk i Antonina Wilczyńska
Oddział 0b 1 miejsce – Oskar Buller, 2 miejsce – Julia Piotrowska
Klasa 1a 1 miejsce - Kamil Staniszewski, 2 miejsce – Oliwier Kulwicki,     
         3 miejsce – eksekwo – Julia Metera i Bartek Poklękowski 
Klasa 1b 1 miejsce – Ksawery Pawlak, 2 miejsce – Iga Wilmanowicz,       
         3 miejsce – Wiktor Siudowski
Klasa 2a 1 miejsce – Cezary Adamczyk, 2 miejsce – Zuzanna 
Charchuła, 3 miejsce – Oskar Sikorski
Klasa 2b 1 miejsce – Agata Pietraszyńska, 2 miejsce – Oliwier 
Werniewicz
Różańce wykonali również: Lena Zygnerska, Jakub Blachowski, Nikodem 
Wilmowski, Weronika Kalbarczyk, Agata Gębołyś, Piotr Guła, Antoni Wąsik, 
Jan Piotrowski, Kacper Hass, Lena Karłowska, Gabrysia Gajur, Laura Różycka, 
Mikołaj Orzechowski, Julia Bokwa, Maciej Oprządek, Sylwia Zielińska,Paweł 
Kuban, Jakub Pasiński, Natalia Andela, Marcel Pudło, Bartosz Tadewicz, 
Oliwier Woźniak, Klaudia Pawłowska, Bartosz Grabowski, Lena Pniewska, Ines 
Kosobucka.
Różańce, które zostały nagrodzone 1 miejscem wystawiono dla oglądających w 
kościele w Gostkowie. W niedzielę 3 listopada w ogłoszeniach parafialnych ks. 
proboszcz dziękował rodzinom, które wzięły udział w konkursie za 
propagowanie modlitwy różańcowej oraz miłości do Matki Bożej.
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Srebrny medal na powiatowych 
zawodach w piłkę nożną

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Sezon sportowy 2019/2020 rozpoczęły tradycyjnie sztafetowe biegi przełajowe, 
w których najlepszy wynik z naszych drużyn osiągnęła drużyna chłopców           
    w ramach Igrzysk Dzieci, zdobywając IV miejsce na zawodach powiatowych, 
                  a więc tuż za podium. 

Również chłopcy młodsi wygrali zawody gminne w piłkę nożną i ponownie 
reprezentowali naszą gminę na zawodach powiatowych. Ale tutaj wykazali się 
jeszcze lepszymi umiejętnościami, jeszcze większą wolą walki. Pierwsze dwa 
mecze grupowe były co prawda remisowe (1:1 z Górskiem i 1:1                           
          z Brąchnowem), ale wyjście z grupy zapewniło bardzo efektowne 
zwycięstwo 6:0  z SP nr 2 w Chełmży. 

Pięknie rozegrany i wygrany 3:1 mecz z Grzywną w półfinale zapewnił już 
naszym chłopakom medal, pozostała tylko walka w finale z Grębocinem.            
      W tym meczu również nie brakowało emocji, ale nasi chłopcy musieli uznać 
wyższość przeciwnika, który pokonał ich 4:1. II miejsce Mistrzostw Powiatu to 
przecież także ogromne osiągnięcie!!! 

Oto srebrna drużyna: Piotr Mikołajczyk, Miłosz Lewandowski, Bartek 
Wilmanowicz, Paweł Mikołajczyk, Igor Bokwa, Damian Łabiak, Kuba 
Sadowski, Piotr Piątkowski, Kacper Żurawski i Szymon Sielczak.

Wielkie brawa chłopaki!



Bicie rekordu pierwszej pomocy 
2019
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Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl

dokończenie na stronie 5

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca  i 
z tej okazji co roku w połowie października Fundacja WOŚP organizuje Bicie 
Rekordu w Pierwszej Pomocy. Celem akcji jest wspólne promowanie  nauki 
pierwszej pomocy w całej Polsce. 

Biorą w niej udział setki tysięcy uczniów polskich szkół oraz coraz częściej 
również ludzie dorośli wspólnie z dziećmi lub w swoich instytucjach, firmach. Po 
raz kolejny uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 
Bicia Rekordu. Byli to uczniowie klas drugi, trzecich i szóstych, którym 
serdecznie dziękujemy za udział. To również dzięki Wam coraz więcej osób 
zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest nauka pierwszej pomocy                     
                  i umiejętność jej udzielenia osobie poszkodowanej.

Było nas w szkole 117 osób, to jest nasz mały rekord! A czy ten duży zostanie 
ponownie pobity? Okaże się za kilka dni i na pewno poinformujemy Was             
     o tym fakcie.

Dziękujemy również wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu tego 
wydarzenia i czynny udział w akcji!
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Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Zapraszamy na musical

W tym miesiącu klasa I b wybrała się do Teatru Muzycznego do Torunia na 
musical „Pan Kleks. Powrót”. To współczesna opowieść inspirowana 
„Akademią Pana Kleksa” Jana Brzechwy.

Oś muzyczną spektaklu stanowią znane piosenki, takie jak: Na wyspach 
Bergamutach, czy Kaczka Dziwaczka wykonywane przez aktorów z zespołem 
na żywo. Usłyszeliśmy 16 najbardziej znanych piosenek. U boku zawodowych 
aktorów imponująco zaśpiewały i zatańczyły również dzieci.

„Pan Kleks. Powrót” jest pełną ciepła, ale trzymającą w napięciu, opowieścią    
               o przyjaźni, rodzinie, a przede wszystkim o mocy  wyobraźni.

Zachęcamy innych do wybrania się na tę sztukę, która grana jest w pięknej 
Sali Kameralnej na Jordankach.
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Opracowanie: Katarzyna Zatorska

Krzyżówka październikowa



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem  Marka Pawłowskiego                        
   zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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IX Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia – 4.10.2019

Tekst i zdjęcie: Marek Pawłowski

4 października 2019 roku obchodziliśmy               
      w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia. Szkoła została odpowiednio 
udekorowana, na każdych drzwiach i gazetkach 
umieszczone były działania matematyczne. Po 
szkole chodziły uczennice z zadaniami 
matematycznymi, za których rozwiązanie 
uczniowie otrzymywali nagrody w postaci 
słodkości. O to wszystko zadbały panie 
matematyczki Małgorzata Dulnikowska i Emilia 
Babiarczyk, pod których kierownictwem tak wiele 
działo się w Dniu Tabliczki Mnożenia w naszej 
szkole. 

Ślubowanie klas pierwszych 2019
Tekst i zdjęcia: zsturzno.pl dokończenie ze strony 1

Potem nastąpił najważniejszy moment 
uroczystości, czyli złożenie przez uczniów 
uroczystego ślubowania. Po ślubowaniu pan 
dyrektor pasował dzieci klas pierwszych na 
uczniów Szkoły Podstawowej im Fryderyka 
Chopina w Turznie. Po tej ważnej ceremonii 
wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz legitymacje szkolne. Nie 
zabrakło też upominków od koleżanek              
    i kolegów z klas 0-III. Na zakończenie 
każda pierwsza klasa zrobiła sobie 
pamiątkowe zdjęcie i w radosnym nastroju 
dzieci udały się do swoich sal na słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców.
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