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PROJEKTU

Zespół Szkół im. Wedlów -
Tuczyńskich w Tucznie
ul. Świerczewskiego 41
78-640, Tuczno

Numer 11 09/15

    Mały Festiwal      
             Filmowy

"Integracja TY I JA"

Dnia 1 września
2015 roku (wtorek)
odbyło się
rozpoczęcie roku
szkolnego.
Uczniowie klas 1-5
zajęli miejsca w sali
gimnastycznej, a
uczniowie gimna-
zjum i klasy 6 na
trybunach. Na
początku został
wniesiony sztandar
szkolny oraz
odśpiewany

hymn narodowy. Po
hymnie pierwsza
przemówiła p.
Izabela Krajnik-
dyrektor Zespołu
Szkół w Tucznie,
która serdecznie
nas powitała po
wakacjach i życzył
a nam wszystkim
dobrego, a także
wesołego nowego
roku szkolnego.
Następnie
przemówił

p. Krzysztof Hara -
burmistrz Tuczna,
który także życzył
nam, aby ten rok
był lepszy od
poprzedniego.
Później wygłosił
mowę p. Marcin
Majchrzak i moty-
wował nas do
pracy. Na koniec
odbył się występ
Mikołaja
Młodzianowskiego.

Gabrysia i Oliwia 

Rozpoczęcie roku

10 września 2015r.
w Zespole Szkół im.
Wedlów-
Tuczyńskich już po
raz drugi zagościł
Mały Festiwal
Filmowy „Integracja
TY I JA”. 
Podczas uroczystej
inauguracji
uczniowie
przedstawili
pantomimę pt.
„Maski”.

W części głównej
zaprezentowano
trzy filmy: „Życie
tam" w reż. Davida
Elingtona, „Nasza
klątwa"  w reż.
Tomasza
Śliwińskiego oraz
„Powrót" w reż.
Sylwii
Michałowskiej.Pod-
czas projekcji
widzowie mogli
podzielić się
refleksjami na temat
filmów przy filiżance

kawy i
ciasteczku.  Zdecy-
dowanie najwię-
ksze wrażenie zro-
bił film „Nasza
klątwa”.Hasło festi-
walu brzmiało:
„Wizerunek moją
siłą. Festiwal zorga-
nizowali członkowie
Szkolnego Klubu
Wolontariusza  pod
okiem polonistki
Renaty Mikołajczyk
i pedagoga
Honoraty Stockiej.

Festiwal

   
    Radosny powrót do szkoły

M. Domańska

H.S.
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W arsztaty anty-
dyskryminacyjne

UCZTA BOGÓW
     w klasie 5

,,Duży pies nie
szczeka"

Warsztaty profilaktyczne.

 W dniach 24-25 września 2015 roku
             w naszym gimnazjum 
odbyły się warsztaty profilaktyczne.

Warsztaty były
prowadzone
przez Ogólno-
polskie Stowa-
rzyszenie "Arka
Noego".
Podczas

warsztatów
uczniowie
naszego
gimnazjum mieli
okazję dowie-
dzieć się wielu
nowych,
drastycznych,

pełnych
przestrogi
informacji na
temat
popadania w
różnego rodzaju
nałogi. Po tym

doświadczeniu
na pewno każdy
z nas inaczej
będzie patrzył
na tego rodzaju
sprawy.

Gabrysia

Dnia 05.10.2015
w klasie 5 odbył
a się uczta bogó
w greckich.  
Przebraliśmy
się w stroje
różnych bogów.
Wychodziliśmy
na środek sali i
opowiadaliśmy

o sobie. Na
koniec zjed-
liśmy ambrozję,
a w naszym
przypadku
galaretkę. Pani
dyrektor była
zachwycona. 
Maciek

Uczta bogów

Uczta bogów

W dniach
28.09.2015-
02.10.2015
siedmiu uczniów
z naszego
gimnazjum
pojechało do
Krakowa na
zakończenie
projektów anty-
dyskryminacyjnych,

w których udział
brała młodzież z
całej Polski.
Ucznio-wie m.in.
nagry-wali
teledysk i
występowali
przed publi-
cznością. 
Gabrysia

"Ty dostojny
bądź jak rzeka.
Pamiętaj duży
pies nie
szczeka.
Kto wpuścił psy
tu? Kto wpuścił
psy tu? Kto tutaj
wpuścił psy?"

.

H. Stocka

Marzena Domańska-Biela

M. Domańska

H. S.
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    "Nowy" sklepik po zdrowych zmianach

Jedz zdrowo, żyj
kolorowo :-)

   PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W zdrowym ciele, zdrowy
duch! 

Postanowiły-
śmy poroz-
mawiać z
panią Ewą
Ośmiałowską,
która jest
właścicielką
naszego
sklepiku. 

Pasowanie

Sklepik

To od pani
dowiedziałyśmy
się, że nasz
sklepik zmienił
się nie do
poznania.Już od
początku roku
zamiast fast
foodów
uczniowie kupuj
ą same zdrowe

rzeczy.
Szczególnie
dobrze
sprzedają się
wafle
ryżowe.Dużym
powodzeniem
cieszą się także
sandwiche  z
ciemnego
pieczywa.

Nareszcie polu-
biliśmy wodę!
Teraz w
sklepiku jest jej
pod dostatkiem i
to różne
rodzaje.

Karolina

Pasowanie.

.

. .

A. Bąk

M. Domańska

A. BąkA. B.

A.B.

A.B. A.B.
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14 października
2015 r.

PASOWANIE
UCZNIÓW KL. I 

Dzień Edukacji
Narodowej

Dnia 24.09.2015
r. odbył się bieg
o "Złoty Liść" ,
w którym wzięło
udział 29
dziewcząt i 54
chłopców.        
W  kategorii

dziewcząt I m.
zajęła Maria
Bujniak II
m. Sandra
Sasiak, III m.
 Dorota Czaja, a
wśród chłopców
 I m. zajął  

Ma-teusz
Stróżyń-ski,  II
m.  Alek
Sochacki, III m.
Łukasz Senator.
Pierwsza 12 -
stka  dziewcząt
i chłopców

pojechała na
zawody
powiatowe do
Wałcza. 

Oliwia i Dorota  

              
       Bieg o "Złoty Liść"

Uczestniczki

Zwycięzcy

DEN DEN

Dnia 13. 10.
2015r. odbył się
apel z okazji
dnia Edukacji
Narodowej oraz
pasowanie ucz-
niów klas pier-
wszych na gim-
nazjalistów. Po
przywitaniu i
ślubowaniu

uczniów klas
pierwszych
odbyło się
przedstawienie,
w którym mog-
liśmy zobaczyć
scenki z życia
szkoły, dopra-
wione szczyptą
humoru.  

Następnie od-
były się występy
wokalne Natalii
Banasiak,
Mikołaja Mło-
dzianowskiego,
Nadii Lembicz i
Mariki Karta-
sińskiej. Na
koniec apelu

przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego
złożyli życzenia
wszystkim
nauczycielom.

Oliwia i Dorota

R. Mikołajczyk

R. M.

D.M. M. Domańska


