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"Gdy na dworze aura
dobra...Tuczno śmiga niczym
kobra"

Dnia 08.01.2016r. wsiedliśmy do autokaru i wyruszyliśmy w
podróż do Czech. Kiedy dotarliśmy na miejsce, zamieszkaliśmy
na plebanii w Bozkovie. Drugiego dnia wybraliśmy dla siebie
sprzęt narciarski i pojechaliśmy na stok. Zaczęliśmy się uczyć
podstaw jazdy na nartach. Tego dnia zaliczyliśmy dużo upadków,
lecz nie poddaliśmy się i następnego dnia, a potem jeszcze
kolejnego, z nową energią ruszaliśmy na stok. Piątego dnia
wycieczki, aby trochę odpocząć od wywrotek śniegowych,
pojechaliśmy do Liberca.Po zakupach i obiedzie, wysilaliśmy
nasze główki, zwiedzając "IQlandię". Następnie, już trochę
zmęczeni, udaliśmy się na basen.Było tam kilka zjeżdżalni
wodnych, z których najbardziej spodobała  nam się ta w kształcie
lejka, w którym kręcisz się wokół, by w końcu wpaść do wody.

"Gdy na dworze
aura
dobra...Tuczno
śmiga niczym
kobra.
Za górami, za
lasami poprzez
pola, jedzie
autokarem
gromada wesoł
a
Ela, Jasia,
Pawełkowie
mają dosyć
krzyków w
głowie, bo te
krzyki to
masakra, każdy
przy nich uszy
zatka
Dojeżdżamy do
Bozkova, czeka
na nas zupa
zdrowa, 

a gdy sprzęt już
dobierzemy, to
na stok się wy-
bierzemy
My na nartach
tak śmigamy,
że aż twarzą w
śnieg wpada-
my, lecz nie
martwię się
upadkiem,
zaraz Grandzior
da mi łapkę. A
gdy zimno nam
się zrobi, to pój-
dziemy do
gospody,
czekoladę
zamówimy,
naleśników  nie
odmówimy"

Uczestnicy wycieczki

Bozkov

Kiedy już popływaliśmy zebraliśmy się
wszyscy, aby zobaczyć pokaz świateł.
Szóstego dnia znowu wybraliśmy się na
narty. Niestety przez trudne warunki jazda
nie cieszyła nas tak, jak wcześniej. 
W dniu wyjazdu do Polski odwiedziliśmy
również Harackowo i zobaczyliśmy
skocznię narciarską. 
Wycieczka bardzo się wszystkim podobała
i wiele osób zapewniło, że w przyszłym
roku też pojedzie. 

                                                Karolina

     Wpadamy twarzą w śnieg...
       Wycieczka do Bozkova 

E.W.

E.W.
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Rockowa profilaktyka
Dnia 27. 01. 2016 r. na dwóch pierwszych lekcjach dla
uczniów gimnazjum i na 4 i 5 lekcji dla uczniów szkoły
podstawowej odbyły się zajęcia profilaktyczne w formie
koncertu muzycznego pt. "Powiedz NIE".
Prowadził je pan Wiesław "Blacha" Błażkiewicz -
wirtuoz perkusji, który lubi grać głównie rocka.
Podczas trwania zajęć pan Błażkiewicz opowiedział
nam historię swojego życia. Uświadomił nam, że
czasem wystarczy raz spróbować czegoś nowego
(dopalaczy, narkotyków) i nasze życie w mgnieniu oka
może się skończyć lub w najlepszym przypadku może
zrobić z nas "roślinę".
Opowiedział nam także krótką historię bębnów i
zademonstrował, jak gra się na perkusji. Wszystko to
było ściśle związane z tematem zajęć.  Prowadzący w
trakcie swojego występu zapraszał chętne osoby do
wzięcia udziału we wspólnej grze na perkusji i
wspólnym śpiewaniu. Zajęcia profilaktyczne
zakończyły się wielkimi brawami, a uczniowie wrócili
na lekcje.
Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z tego spotkania.
                                                 Oliwia i Gabrysia

.

            
       Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
                           Tuczno 2016

10 stycznia 2016 r. w sali gimnastycznej odbył się
Finał WOŚP. Jak co roku można było kupić los w
Loterii fantowej, skosztować pysznych ciast oraz
innych smakołyków. Uczennice naszej szkoły: Nadia
Lembicz, Natalia Banasiak i Marika Kartasińska
uświetniły imprezę swoimi występami solowymi, zaś
dzieci z przedszkola wystąpiły z pokazem tańca.
Panie mogły zrobić sobie profesjonalny makijaż
kosmetykami Mary Kay, a dzieci  pomalować  twarz w
zabawny sposób. Wolontariuszki pod opieką pani H.
Stockiej przygotowały Kącik zabaw dla dzieci.
Obejrzeliśmy również pokazy Zumby i karate. 
Całą imprezę oraz licytacje poprowadziły dwie panie
dyrektor: p. Izabela Krajnik i p. Alicja Wdowińska.
Dochód z finału WOŚP w Tucznie wyniósł ponad 12
tys. zł.
                                                                    Red.

.

.

H. Stocka

R.M.

R.M.
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     Co widać z najwyższej góry
Niemiec? Wspomnienia z ferii. 

 

      MAŁA GIGANTKA 
    w "Małych gigantach"

Uczennica  klasy 5 Nadia Lembicz w grudniu 2015r.
wzięła udział w castingu do programu "Mali giganci".
Pierwszy casting miał miejsce w Gdańsku i zakończył
się szczęśliwie. Nadia zakwalifikowała się do drugiego
etapu eliminacji, który odbył się w styczniu 2016r. w
Warszawie. 
Wprawdzie nasza koleżanka nie przeszła dalej, by
pojawić się w telewizji, ale jak sama stwierdziła, nie
żałuje, że zgłosiła się do programu. Miała okazję
przekonać się, jak wygląda Telewizja "od kuchni".
Zobaczyła też, jak bardzo trzeba być sztucznym w
świecie show - biznesu.

Nadia życzymy Ci dalszych sukcesów!
                                                        
                                                               Karolina

.

. .

O uzależnieniach raz jeszcze...
Tym razem Artur Amenda, prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia "Arka Noego" spotkał się z rodzicami
podczas wywiadówki semestralnej, która odbyła się 27
stycznia 2016 r. Rodzice mogli dowiedzieć się wielu
przydatnych informacji na temat  profilaktyki
uzależnień, szczególnie jeśli chodzi o alkohol i
narkotyki. Otrzymali również ulotki, z numerem
kontaktowym do pana Amendy i zapewnienie, że
można zwrócić się do Stowarzyszenia w razie
jakichkolwiek wątpliwości i problemów. 
Tel.  ARTUR AMENDA 783 186 204       

.

W ferie wybraliśmy się z rodziną na najwyższy szczyt
Niemiec (2962 m n.p.m) do Garmisch Partenkirchen.
Wjechaliśmy tam kolejką linową, która jechała ok.10
min. Zugspitze jest szczytem granicznym. W kolejce
staliśmy ściśnięci jak sardynki, ale opłaciło się, bo
widoki były naprawdę piękne. W połowie drogi na
szczyt można było zaobserwować jeziorko
polodowcowe. Pogoda nam dopisała. Tarasów
widokowych było dość dużo i można było nacieszyć
się wspaniałym widokiem. Urwiska, inne góry, śnieg.
Na jednym ze szczytów stał piękny krzyż.                    
                        

.Arka Noego

Maciej Ruta

Maciej Ruta Maciej Ruta

Nadia

.H.S.
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Wywiad z Pauliną Tumidaj, naszą szkolną artystką

Red.-Paulina, pięknie rysujesz, jak długo to robisz?
P.-Myślę, że miałam około 6 lat, gdy zaczęłam "dużo" rysować.(...) W piątej klasie podstawówki zaczęłam
rysować tak na poważnie.
Red.-Kiedy zauważyłaś, że masz prawdziwy talent?
P.-Ludzie zawsze mówili mi, że moje rysunki są ładne, choć ja wiem, że były okropne.
Red.-Czy masz swój ulubiony styl rysowania?
P.-Bardzo lubię rysować stylem Tima Bartona.Jest on moim ulubionym reżyserem i to właśnie on stworzył
animacje, takie jak np."Gnijąca panna młoda", która zainspirowała mnie do rysowania tym stylem.
Red.-Czy rysujesz także portrety swoich bliskich, czy tylko "znane" osoby?
P.-Tak, rysuję portrety swoich bliskich, kiedy mnie o to poproszą, ale jednak wolę rysować osoby "znane".
Red.-Jak długo wykonujesz jeden rysunek?
P.-Zależy ile szczegółów ma to, co rysuję. Zazwyczaj zajmuje mi to od dwóch do trzech godzin.
Red.-Czy sama nauczyłaś się tak rysować, czy może korzystałaś (korzystasz) z jakiejś pomocy (książek,
porad w internecie, blogów)? 
P.-Jestem samoukiem, ale inspiruję się pracami innych artystów na różnych portalach społecznościowych, np.
Tumblr, Instagram itp. Gdyby nie to, to po prostu nie miałabym weny do rysowania.
Red.-Czy zdarzyło Ci się oddać, podarować lub sprzedać komuś swoją pracę?
P.-Tak, często oddaję rysunki moim bliskim lub rysuję po prostu dla danej osoby. Sprzedaję rysunki lub robię je
na zamówienie. Wystarczy tylko zapytać.
Red.-Czy wiążesz swoją przyszłość z rysowaniem?
P.-Raczej nie. Oczywiście będę to robić z przyjemności.
Red. Dziękujemy za rozmowę.

Gabrysia i Oliwia

. . .Paulina Tumidaj Paulina Tumidaj Paulina Tumidaj


