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Pamiętamy… 

Uczniowie z naszej szkoły 1 marca uczestni-

czyli w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Osoby, które chciały uczcić pamięć Żoł-

nierzy Wyklętych w tym pamięć członków oddziału 

Groźnego - samorządowcy, strażacy, leśnicy, księża, 

uczniowie lokalnych szkół, pasjonaci historii naszych 

okolic i inni zebrali się na Placu Wojska Polskiego. 

Obecni przed złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy 

pod tablicą pamiątkową mieli okazję wysłuchać 

montażu słowno- muzycznego w wykonaniu 

uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Na-

stępnie chętni udali się do lasu w miejsce mordu 

Żołnierzy oddziału partyzanckiego, zamordowanych 

przez funkcjonariuszy UB. Na Cmentarzu Komunal-

nym w Turku złożono kwiaty i zapalono znicze 

w miejscu spoczynku Żołnierzy Wyklętych. 

Filip 

Dzień Kobiet 
 

Jak co roku w Gimnazjum nr 1 w Turku 

uczczono dzień kobiet- święto wszystkich pań, któ-

rego namiastkę tzw. Matronalia, obchodzono już 

w starożytnym Rzymie, święta macierzyństwa, płod-

ności i pierwiastka żeńskiego w naturze. Wtedy też 

kobiety były traktowane w sposób wyjątkowy, da-

wano im prezenty i spełniano ich życzenia. 

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest uczczeniem pa-

mięci sufrażystek walczących o równouprawnienie 

kobiet, równe traktowanie w pracy i taką samą wy-

płatę za jednakowo wykonaną pracę. Początki 

obchodów tego święta związane są ze strajkami 

w Stanach Zjednoczonych. Podczas jednego z nich, 

w 1909 roku kobiety sprzeciwiające się uciskowi 

w firmie, zostały zamknięte w fabryce, gdzie wy-

buchł pożar. Zginęło w nim 126 kobiet. 

Współcześnie respektują to święto kraje takie, jak 

Albania, Białoruś, 

Bośnia i Hercego-

wina, Brazylia, 

Chiny, Chorwacja, 

Cypr, Kuba, Portu-

galia, Rosja, Sło-

wacja, Szwecja, Ukraina, Indie, Węgry, Francja 

i oczywiście Polska. Dlatego od 1910 roku obchodzi 

się Dzień Kobiet jako uczczenie pamięci i poświęce-

nia tych kobiet. Ustanowiła go Międzynarodówka 

Socjalistyczna w Kopenhadze. Z założenia Dzień Ko-

biet miał służyć utrwalaniu idei równości. 

Tego dnia gimna-

zjaliści obdarowy-

wali swoich peda-

gogów bukietami 

kwiatów i życzeń. 

Natomiast specjal-

nymi prezentem dla płci pięknej był koncert w wy-

konaniu talentów naszej szkoły, uczniów, którzy 
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podczas przerw w holu szkolnym zaprezentowali 

muzyczną laurkę, grając na instrumentach i śpiewa-

jąc utwory dedykowane wszystkim paniom i  

dziewczętom.  

Artur 

Źródło : http://www.se.pl 

 

Konkurs Władysław Bartoszewski 

W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku od-

było się podsumowanie Powiatowego Konkursu pt.,, 

Władysław Bartoszewski-życie i działalność’’ Gościem te-

go wspaniałego wydarzenia był syn byłego Ministra 

Spraw Zagranicznych, dr Władysław Teofil Bartoszewski. 

Celem przedsięwzięcia było pogłębienie wiedzy o wybit-

nym historyku, publicyście, dziennikarzu, pisarzu 

i działaczu społecznym Władysławie Bartoszewskim. Nasi 

uczniowie sumiennie przygotowali się do zadań konkur-

sowych.  

 

 

W konkursie, którego hasłem stały się słowa 

Władysława Bartoszewskiego “warto być przyzwoi-

tym” wzięło udział 60 uczniów ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych. Konkurs został zorganizowany w dwóch 

kategoriach, uczniowie musieli się zmierzyć z pyta-

niami dotyczącymi wielkiego Polaka w teście 

pisemnym bądź napisać pracę pisemną. Nasi ucz-

niowie uzyskali następujące  wyniki: 

KATEGORIA TEST klasy VI-VII - I miejsce zajął Łukasz 

Podwalny  

KATEGORIA PRACA PISEMNA klasy I – III gimna-

zjum – II miejsce zajęła Klaudia Michalak  

Opiekunką uczniów była Beata Grzelka. 

Klaudia M. 

Konkurs WordMaster 

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w fina-

łach WordMaster-Mistrz Słówek Angielskich. 

Konkurs odbył się 28 marca w Kaczkach Średnich. 

Finalne zmagania uczestników poprzedzone były 

etapem szkolnym. W wyniku eliminacji wyłoniono 

troje uczniów z najlepszymi wynikami, którzy przy-

stąpili do finału konkursu. O tytuł WordMastera 

2018 walczyli uczniowie ze szkół podstawowych 

z oddziałów gimnazjalnych: Tuliszkowa, Kawęczyna, 

Dobrej, Władysławowa, Uniejowa, Brudzewa, Grzy-

miszewa, Wartkowic, Słodkowa, Przykony, Świnic 

Warckich oraz naszej szkoły – SP nr 5 w Turku, a tak-

że młodzież z ZST w Turku i ZSR z Kaczek Średnich.  
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Konkurs miał formę testu leksykalnego. Za-

sób słownictwa wykraczał poza zakres gimnazjalny. 

Tytuł Mistrza Słówek Angielskich 2018 otrzymała 

uczennica naszej szkoły Julia Olszewska z klasy 

3d gimnazjalnej. Julka pokonała wszystkich uczestni-

ków, uzyskując 100% poprawności zadań. Natomiast 

pozostałe uczennice Szkoły Podstawowej nr 5: Pa-

trycja Wiśniewska i Martyna Drzewiecka otrzymały 

wyróżnienia. 

Filip 

Z wizytą w bibliotece 

Uczniowie klasy 3e gimna-

zjalnej Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Turku uczestniczyli 

w zajęciach otwartych w Bi-

bliotece Pedagogicznej, któ-

rych celem było poznanie 

zasobów placówki i zasad 

korzystania z katalogu elek-

tronicznego oraz prawidło-

we wypisanie rewersu bibliotecznego. Młodzież ćwi-

czyła wyszukiwanie żądanej pozycji w zbiorach 

biblioteki. Całość odbyła się 28 marca. Pomysłodaw-

czyniami warsztatów i opiekunkami młodzieży były 

nauczycielki naszej szkoły: Aneta Dziura i Ewa Kor-

dzińska. 

Filip 

Czy wiesz, co jesz? 

Akcja uświadamiająca uczniom jak ważne jest 

drugie śniadanie oraz jedzenie warzyw i owoców 

odbyła się w marcu. Tym razem na tablicy informa-

cyjnej przedstawiono wartości odżywcze 

i witaminowe  pomarańczy. Realizacja tych działań 

ma na celu wyrobienie wśród młodzieży nawyku 

zdrowego odżywiania się. 

 
Red. 

 
 

Czytamy przedszkolakom 

W ramach planu działań wspierających roz-

wój czytelnictwa nasza placówka – Szkoła 

Podstawowa nr 5 w Turku – organizuje spotkania 

z literaturą, których celem jest popularyzacja czytel-

nictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie 

zamiłowania do czytania książek. Doskonalenie 

umiejętności czytelniczych jest bardzo istotne szcze-

gólnie dziś, kiedy młody człowiek wychowuje się 
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przede wszystkim poprzez obraz, zachęcamy zatem 

do czytania książek w wolnej chwili czytelnika 

w każdym wieku. 

Kalendarzowa wiosna jest już z nami, a Wiel-

kanoc zbliża się wielkimi krokami. W ten świąteczny 

czas, 22 i 23 marca, młodzież z naszej szkoły gościła 

w placówkach oświatowych, gdzie kolejny raz do 

wspólnego czytania zaprosiła 5 i 6 – latków z Przed-

szkola Samorządowego nr im. Misia Uszatka i 

„Tęczowego” nr 4. Maluchy z wielkim zaciekawie-

niem wysłuchały świątecznej bajki pt. „Wielkanocne 

opowiadanie”, a także podzieliły się swoją wiedzą na 

temat tradycji wielkanocnych. Potem przedszkolaki 

z entuzjazmem kolorowały przygotowane dla nich 

świąteczne pisanki i wielkanocne zwierzaki: baranki, 

kurczaki i zajączki, które były bohaterami opowieści. 

Wspólnie spędzony czas był również okazją 

do złożenia życzeń wielkanocnych maluchom 

i wszystkim pracownikom przedszkoli w imieniu or-

ganizatorów spotkania, dyrekcji i grona 

pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 5. Spotkanie 

upłynęło w radosnej atmosferze oczekiwania na te 

piękne wiosenne święta, które już tuż, tuż. O świą-

teczny nastrój i dobry humor przedszkolaków 

zadbały inicjatorki przedsięwzięcia: Aneta Dziura 

i Ewa Kordzińska oraz uczennice z klasy 3e gimna-

zjalnej: Gabriela Pawlak i Sylwia Prusińska. 

Klaudia 

Laureaci 

Marzec to czas finałów wojewódzkich kon-

kursów przedmiotowych organizowanych przez 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Jak co roku po 

najwyższe laury sięgnęli gimnazjaliści Szkoły Pod-

stawowej nr 5. Tegorocznymi laureatami zostali: 

– Weronika Chmiela z matematyki – opiekun Daria 

Połomska-Buda, 

– Patrycja  Wiśniewska z historii – opiekun Beata 

Grzelka, 

– Bartosz Krajewski z historii – opiekun Beata Grzel-

ka, 

– Maciej Adamiak z geografii – opiekun Katarzyna 

Ścibor. 

Na wyróżnienie zasługują także: Nikola Wer-

bińska, która pracując pod kierunkiem Sylwii 

Nejman została finalistką z fizyki oraz Oliwia Do-

browolska – finalistka z języka niemieckiego, której 

opiekunką była Aneta Ulańska-Grabowska. Osią-
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gnięcie takich sukcesów nie byłoby możliwe, gdyby 

nie systematyczna, wytężona praca, przeczytanie 

wielu stron lektur, wykonanie niezliczonej liczby za-

dań. Wysiłek laureatów zostanie nagrodzony 

zwolnieniem z pisania jednej części egzaminu gim-

nazjalnego, oceną celującą z danego przedmiotu 

oraz pamiątkowym dyplomem, który otrzymają z rąk 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na specjalnej gali 

w Poznaniu. 

Artur 
 

Nasz język ojczysty 
 

W dniach 6-9 marca 2018 r. w Szkole Pod-

stawowej nr 5 w Turku trwał „Tydzień Języka 

Ojczystego”, podczas którego do klas zawitały orto-

graficzne wróżki. Przedsięwzięcie miało na celu 

uczenie się języka polskiego poprzez działanie, do-

świadczenie i zabawę a także wykorzystanie przez 

uczniów posiadanych umiejętności w prakty-

ce. Nauczycielki języka polskiego: Ewa Kordzińska, 

Emilia Wyrwa i Izabela Matusiak opracowały i przy-

gotowały w formie zabaw językowych zadania dla 

poszczególnych zespołów klasowych, były to m.in.: 

1. zagadki językowe – quiz, 

2. „W krainie języka polskiego” – mapy mentalne 

z zakresu ortografii, gramatyki, literatury, 

3. „Poezja znana i nieznana” – wystawa, 

4. „Potyczki słowne” – zabawa w ukryte słowa, 

5. „Poszukiwacze błędów”, 

6. „Ortografiolandia” – dyktando ortograficzne, 

7. sonda na temat poprawności językowej, 

8. zabawa w kalambury, 

9. „Wieczór z filmem”. 

W zadaniach z każdej klasy siódmej, drugiej i trzeciej 

gimnazjalnej uczestniczyła wybrana reprezentacja 

(inna każdego dnia), reszta dopingowała swoje kole-

żanki i kolegów. W rozgrywkach międzyklasowych 

największą wiedzą polonistyczną wykazały się klasy: 

2d, 3b, 7c – gratulujemy! 

 

„Tydzień Języka Oczy-

stego” był okazją do 

nauki poprzez wspól-

ną zabawę, lecz rów-

nież formą poszerze-

nia wiedzy o języku 

ojczystym, o którego 

poprawność wszyscy 

powinniśmy dbać na 

co dzień, nie tylko na lekcjach języka polskiego. 

Klaudia M. 
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Wieczorne spotkanie z X Muzą 

Od kilku lat tradycją naszej szkoły są wieczory 

filmowe. Tym razem, 7 marca, podczas „Tygodnia 

Języka Ojczystego” uczniowie klas gimnazjalnych 

2a,2e i 7a,7d Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku obej-

rzeli fabularyzowany dokument pt. ”Baczyński” 

w reżyserii K. Piwowarskiego, oparty na biografii 

polskiego poety, który zginął w powstaniu warszaw-

skim, mając zaledwie 23 lata. Reżyser wiele uwagi 

poświęcił też Barbarze – miłości życia młodego poe-

ty. 

Konwencja filmu okazała się nietuzinkowa – 

nie ma fabuły, a narracja toczy się na 3 płaszczy-

znach, której towarzyszy subtelna muzyka. Być może 

dlatego opowieść o legendarnym poecie była trudna 

w odbiorze i budziła skrajne emocje – od zachwytu 

po krytykę. 

 Film o Baczyńskim , oprócz walorów arty-

stycznych, edukuje, bowiem porusza ważny temat – 

udział Polaków w powstaniu warszawskim i skłania 

do refleksji nad życiem i bezsensem wojny. Młodzi 

widzowie dowiedzieli się, że Baczyński był nie tylko 

poetą, ale i żołnierzem, który zginął za ojczyznę. 

Po projekcji filmu, dyskutując przy herbatce 

i ciasteczkach, młodzież rozwiązywała quiz o Baczyń-

skim mający na celu utrwalenie wiedzy o poecie. 

Zwycięzcami zostali chłopcy z klasy 2e. 

Podczas wieczoru z filmem opiekę nad 

uczniami sprawowały nauczycielki języka polskiego: 

Emilia Wyrwa i Ewa Kordzińska, które były pomysło-

dawczyniami i organizatorkami spotkania z X Muzą. 

G. i S. 

 

Pierwszy dzień wiosny 

Pierwszy dzień wiosny powitaliśmy w szkole 

organizując wspólnie z nauczycielami liczne atrakcje. 

W tym dniu chętni uczniowie mogli zamienić się ro-

lami z nauczycielami i poprowadzić zajęcia. Na sali 

gimnastycznej odbyły się zawody w piłce siatkowej 

uczniowie kontra nauczyciele, zwycięzcami tych roz-

grywek zostali nauczyciele „tylko dlatego, że do 

drużyny wypożyczyli sobie zawodnika – siatkarza 

spośród uczniów”. W zawodach międzyklasowych 

w koszykówkę wygrała klasa 3b.  

Dodatkową atrakcją dla 

uczniów był konkurs na przebra-

nie „Najpiękniejsza Pani Wio-

snę”, który wygrali uczniowie 

klas 2c i 3b. Ostatnim punktem 

programu był „Mini playback 

show”, w którym wystąpiły 

dziewczęta z klasy 2b i 7a. Wszyscy świetnie się ba-

wili, uważam że miło spędzać tzw.” dzień 

wagarowicza w taki sposób”.  

Artur 
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UKS Piątka Wicemistrzem Wielkopolski 

W dniach 24-25 marca w Pile odbyły się Mi-

strzostwa Wielkopolski Młodziczek w Siatkówce. 

Zawodniczki UKS Piątka wywalczyły drugie miejsce 

zdobywając tym samym tytuł wicemistrza Wielko-

polski. 

Skład finałowej drużyny: Patrycja Łyskawa – 

kapitan, Daria Kaczkowska, Pola Janicka, Zuzanna 

Krawczyk, Martyna Jaroma, Kornelia Janczak, Ga-

briela Perlińska – libero, Aleksandra Kubiak, Natalia 

Wojtkowiak, Natalia Kaczkowska, Julia Zięba, Wero-

nika Karolak; trener: Ewa Książka. 

Klaudia 

 

 

Konkurs czytelniczy 

Po raz kolejny w kwietniu nasza szkoła wzięła 

udział w obchodach Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich.  Nauczyciele z biblioteki ZST w Turku 

zorganizowali uroczystość związaną z tym świętem. 

Uczniowie technikum opowiedzieli nam o tym dniu 

i przedstawili ciekawostki, które nawiązywały do 

wartości czytania książek. Przedstawili nam także in-

formacje o największych, najstarszych napisanych 

i wydanych drukiem książkach. Drugą część spotka-

nia poświęcono na rozdanie nagród, uczniom, którzy 

wzięli udział w konkursach na audiobook i kalambur. 

I miejsce za najpiękniej przeczytany fragment książki 

zajęła Klaudia Michalak, a II Gabriela Pawlak. W ka-

tegorii kalambur I miejsce zajęły: Klaudia Michalak, 

Paulina Grąbkowska i Daria Maciejewska, II m-ce 

przyznano Filipowi Tomczakowi i Tobiaszowi Nej-

manowi. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.                                   

K. M. 
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Praca konkursowa klasa 3e „Wiosna” 
 
Polecam 

Czytanie nie boli… 

W cyklu polecam do przeczytania dziś książka pt.: 
„To zdarza się tylko w filmach” 

Autor: Bourne Holly 

Miłość przestała interesować 
Audrey, od kiedy z powodu 
ojca jej matka przeszła zała-
manie nerwowe. By odciąć 
się od rodzinnych problemów 
dziewczyna zatrudnia się 
w kinie. Tam poznaje niedo-
szłego filmowca Harry’ego. 
Nikt nie spodziewa się, że 
Audrey i Harry zakochają się 
w sobie tak szybko i szaleń-

czo. Jednak ich uczucie nie sprawi, że wszystko pój-
dzie jak z płatka. Niestety prawdziwa miłość nie 
zawsze jest taka, jak w filmach… 

Najwspanialsza historia miłosna nie opowiada o po-
całunkach w śniegu czy pożegnaniach na lotnisku. 
Opowiada o cierpieniu, zakłopotaniu, nadziei i zdzi-
wieniu, a przy tym zakazuje tandetnych frazesów. 
Oraz o zombie… Holly Bourne mierzy się z prawdzi-
wą miłością w swojej przezabawnej i przejmującej 
powieści.                                                     Źródło: Empik 
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Zapraszamy wszystkich piszących, fotografujących, 
rysujących i malujących do prezentowania swojej 
twórczości na łamach pisma. 

 
biblioteka.sp5b@gmail.com 

 
 

 


