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Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha.
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GAZETA SZKOLNA SP w Turznie

im. Fryderyka
Chopina

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

W listopadzie 2019 r. został ogłoszony w klasach 0 – 3 szkoły podstawowej 
konkurs na wykonanie Szopki Betlejemskiej. Spośród 13 prac komisja 
konkursowa wyłoniła   4, które zostały nagrodzone kolejnymi miejscami:
I miejsce: Joanna Bieniek 0a, II miejsce: ex aequo Bartosz Poklękowski 1a       
   i Aleksandra oraz Zuzanna Kurkowskie 0b i 2b, III miejsce: Iga Wilmanowicz
Szopki Betlejemskie wykonali: Piotr Guła 0a, Julia Piotrowska 0b, Kamil 
Staniszewski 1a, Janek Piotrowski 1a, Ksawery Pawlak 1b, Lena Pniewska 
2a, Zuzanna Charchuła 2a, Jessica  i Igor Celmer 3b, Rafał Piotrowski 3b.

dokończenie na stronie 3

Konkurs „Budujemy Szopkę 
Betlejemską”
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Powiatowy Konkurs Plastyczny
Tekst i zdjęcie: Marta Winnicka

Jesienią w Starostwie Powiatowym w Toruniu odbyła się XI edycja konkursu 
plastycznego „Mieszkam w ciekawym miejscu – mój powiat widzę tak”. 
Nadesłano aż 800 prac uczniów z całego powiatu. 

Prace oceniane były przez profesorów – artystów z wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureatką konkursu z naszej 
szkoły została Zuzanna Kowalewska z klasy 5a, wyróżnienia otrzymały 
Aleksandra Fedyniuk z klasy 6a oraz Aleksandra Olszewska z klasy 7a. 

Dziewczęta odebrały nagrody i dyplomy podczas uroczystej gali, która odbyła 
się 10 grudnia 2019 w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.
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Konkurs „Budujemy Szopkę 
Betlejemską”

Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Nagrody oraz dyplomy zostały wręczone uczestnikom podczas szkolnych 
Jasełek na uroczystym apelu 20 grudnia. Gratulujemy!

Ponadto 10 szopek zostało zgłoszonych i wzięło udział w V edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Kujawsko – Pomorska Szopka 
Bożonarodzeniowa”. W tym konkursie wyróżniona została praca Zuzanny 
Charchuły, której również składamy gratulacje! 

Wszystkie prace konkursowe w liczbie 113 zostały przekazane na kiermasz, z 
którego dochód trafił do toruńskiego hospicjum „Nadzieja”. Dziękujemy 
uczestnikom za serca  wrażliwe na potrzeby innych.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

dokończenie ze strony 1



Szlachetna Paczka w Szkole 
Podstawowej im. F. Chopina 
w Turznie
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Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada (…), 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

  św. Jan Paweł II

W dniach  16.11. 2019 r. do 8.12.2019r. odbyła się XIX edycja Szlachetnej 
Paczki, ogólnopolskiego projektu pomocy osobom potrzebującym. 
Społeczność naszej szkoły już po raz trzeci włączyła się z wielkim 
entuzjazmem w to dzieło. W tym roku zrobiliśmy paczkę dla Pani Magdaleny, 
82 – letniej wdowy. 

dokończenie na stronie 5
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Dzięki    otwartemu    sercu        wolontariuszy,    uczniów,    rodziców, 
nauczycieli,    pracowników   szkoły,    parafian    Parafii    Gostkowo,   dzięki 
właścicielowi  hotelu  „Pałac  Romantyczny”  Panu  Rafałowi  
Predenkiewiczowi, firmie  Węglopol  z Turzna,  Pani  Magdalena  mogła  w  
tym  przedświątecznym czasie  poczuć się wyjątkowo. 

Zaangażowanie  tak  wielu  osób  sprawiło, że zdołaliśmy przekazać wszystkie 
artykuły, o które prosiła nasza obdarowana. 

W tzw.   „Weekend   Cudów”, w  sobotę   7.12.2019 r., odwiedziliśmy Panią 
Magdalenę,  aby  podzielić się opłatkiem  i  złożyć życzenia.  W  imieniu  
naszej społeczności uczynił to dyrektor  szkoły, Pan  Jarosław Sienkiewicz.   
Pani Magdalena bardzo wzruszona także przekazała podziękowania i  
życzenia  dla wszystkich,  szczególnie  zaś  dla  uczniów  naszej  szkoły!  

Bardzo  dziękujemy wszystkim,  którzy  w  jakikolwiek   sposób   przyczynili  
się   do   powstania szlachetnej  paczki  w  2019 r. i ogłaszamy, iż  kolejny  
„Weekend  Cudów” już  za rok! 

dokończenie ze strony 4
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Tekst i zdjęcie: zsturzno.pl

Świąteczne warsztaty

5 grudnia uczniowie klasy I b udali się na warsztaty do Centrum Chemii w 
Małej Skali do Torunia. 

Podczas zajęć dzieci wykonały po dwie bombki, każdą inną techniką. 
Pierwszą ozdobę wykonały dawną metodą zdobienia, mianowicie wypełniały 
szklane kuleczki prawdziwym srebrem. Drugą bombkę, tym razem plastikową, 
zdobiły zewnętrznie i wewnętrznie za pomocą pisaków, brokatu, piórek i 
innych elementów plastycznych. 

Wszystkie czynności dzieci wykonywały samodzielnie pod czujnym okiem 
pani prowadzącej. W szkole dzieci zapakowały bombki w kolorowy papier i 
wręczyły w domu mamie, tacie bądź innej osobie jako niespodziankę 
mikołajkową. W ten sposób chcieliśmy praktycznie potwierdzić, że każdy 
może być Mikołajem dla drugiej osoby.
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Konkurs przyrodniczo – 
geograficzny „ Jeżyk”

Tekst: zsturzno.pl

3 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbył się konkurs przyrodniczo – 
geograficzny „Jeżyk”. W tym roku w konkursie wzięli udział uczniowie klas 5. 
Zadania sprawdzały wiedzę uczestników między innymi  na temat skali, form 
ukształtowania powierzchni ziemi, wysokości  względnej i bezwzględnej, 
interpretacji planu i mapy topograficznej. 

W czwartek 12 grudnia na apelu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu oraz 
wręczenie dyplomów i nagród. Kolejne miejsca zajęli: I – Lena Wojtiuk z kl. 5c, 
II  – Wiktoria Lewandowska z kl. 5c, III  – Igor Bokwa z kl. 5b. 

Nagrody za udział w konkursie otrzymali: Agata Wróblewska i Filip Gębołyś  z 
kl. 5a, Oskar Oprządek z kl. 5b, Paulina Chojna i  Dominik Łukasiewicz z kl. 5c. 
Gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursach przyrodniczo – 
geograficznych! 



Redakcja Nowinek pod przewodnictwem Marka Pawłowskiego 
zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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Jasełka w Pałacu 
Romantycznym w Turznie 

Tekst: Marta Winnicka, Grzegorz Kuradczyk

W niedzielę 22 grudnia 2019 uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali przedstawienie jasełkowe w Pałacu 
Romantycznym w Turznie.  W przedstawieniu wzięli udział 
aktorzy – uczniowie z klas 4 – 7 oraz chór szkolny 
i soliści. Aktorzy wcielili się w role postaci z najbardziej 
znanych bajek i przyszli złożyć dary Panu Jezusowi oraz 
pokłonić się Świętej Rodzinie. Całości dopełniły piękne 
wykonania kolęd oraz nastrojowe oświetlenie. 
Przedstawienie zostało bardzo gorąco przyjęte przez 
publiczność, wśród której byli przedstawiciele Urzędu 
Gminy Łysomice, mieszkańcy Turzna i okolic, goście 
Pałacu Romantycznego. Po występie młodzi artyści 
otrzymali słodycze ufundowane przez Urząd Gminy 
Łysomice, a Pałac Romantyczny zaprosił wszystkich 
uczniów na poczęstunek. Gratulujemy uczniom kolejnego 
udanego występu! Dziękujemy właścicielom Pałacu 
Romantycznego za pomoc w organizacji przedstawienia. 
Dziękujemy Jakubowi i Karolowi Dybowskim za 
profesjonalną obsługę sprzętu nagłaśniającego. 
Dziękujemy również rodzicom występujących uczniów za 
zaangażowanie, przygotowanie strojów, 
poświęcony czas i współpracę.
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