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Powiatowa Gala Talentów 
Drawsko Pomorskie 2016

Z Mikołajem o jego muzycznej
pasji... rozmawia Karolina 

Dnia 05.04.2016 w Drawsku Pomorskim odbyła się „Powiatowa
Gala Talentów 2016”.Z naszej szkoły w imprezie wzięły udział
następujące osoby: Natalia Banasiak, Paulina Tumidaj, Mikołaj
Młodzianowski oraz Kamil Suszek. Mikołaj i Natalia śpiewali
piosenki, Paulina zaprezentowała swoje prace artystyczne, a
Kamil origami 3D. Mikołaj wygrał nagrodę główną, nagrodę
publiczności oraz specjalną nagrodę starosty drawskiego. Paulina
otrzymała nagrodę od sponsora konkursu. Finaliści

Mikołaj Młodzianowski jest uczniem klasy 1a gimnazjum.
Porozmawiam z nim dzisiaj o jego muzycznej pasji.
Red. Cześć Mikołaj! 4 kwietnia byłeś wraz z trójką uczniów naszej
szkoły na powiatowej gali Talentów w Drawsku Pomorskim.
Odniosłeś tam duży sukces. Mógłbyś nam o tym opowiedzieć?
M.M. Nawet przez chwilę nie pomyślałem, że tam coś wywalczę,
byłem zaskoczony. Jechałem nastawiony na dobrą zabawę.
Wiedząc, że idę tam się bawić nie odczuwałem stresu. Gala była
bardzo ciekawym doświadczeniem.
Red. Jak długo trwa twoja przygoda ze śpiewaniem?
M.M. Jeżeli można to tak nazwać to około 6 lat.
Red. Czym jest dla ciebie śpiewanie?
M.M. Śpiewanie to moje hobby. Uwielbiam to robić i jest to jedna z
nielicznych rzeczy, która mi wychodzi. Nie lubię być uzależniony
od urządzeń odtwarzających muzykę, dlatego od roku gram na
ukulele i tworzę ją, gdzie tylko mogę.
Red. Jaki styl muzyczny lubisz?
M.M. Nie mam swojego ulubionego stylu muzycznego, słucham
wszystkiego, co mi się spodoba.
Red. Czy chodzisz na lekcje śpiewu?
M.M. Kiedyś chodziłem na "lekcje śpiewu", ale szybko
zrezygnowałem.
Red. Czy wiążesz swoją przyszłość ze śpiewaniem?
M.M. Raczej nie, lecz gdyby się udało byłoby naprawdę fajnie.
Red. Dziękujemy za rozmowę.

Z Natalią Szroeder.

Występ Mikołaja
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   Ciekawa lekcja historii

Dnia 23.02. br odbyło się spotkanie klas trzecich
gimnazjum z p. Pawłem Sochackim, który jest twórcą
filmu o historii Tuczna. Ta lekcja historii była bardzo
ciekawa, ponieważ mogliśmy dowiedzieć się wiele
ciekawostek o naszym mieście. Nikt z nas chyba nie
wiedział, że Tuczno było tak duże i tak bardzo dobrze
rozwinięte przed 1939 r. Niestety przez front wojenny
zostało prawie całkowicie zniszczone. Na szczęście
dzisiaj możemy cieszyć się z tak pięknego
miasteczka, w którym teraz możemy mieszkać. Tym
bardziej, że Tuczno nie zawsze należało do Polski.
Film stworzony przez pana P. Sochackiego był bardzo
ciekawy i zawierał ważne informacje. Po jego
obejrzeniu pan Sochacki opowiedział jeszcze kilka
ciekawostek i rozdał ulotki z adresem swojej strony
internetowej. Spotkanie wszystkim się podobało i było
bardzo ciekawym doświadczeniem.    
Opracowała: Natalia Senator kl.III b

lekcja historii

lekcja historii

Dnia 21 marca z radością powitaliśmy długo
oczekiwaną wiosnę. Najpierw odbył się przemarsz
ulicami miasta. Wielu uczniów posiadało własnoręcznie
robione ozdoby, np. papierowe kwiaty. Każda z klas
niosła swoją Marzannę. Później udaliśmy się do sali
gimnastycznej obejrzeć przedstawienia, kabarety i
wysłuchać piosenek. Wszystkie klasy  zaprezentowały
swoje Marzanny i występy. Następnie jury w składzie:
p. Małgorzata Irzycka, p. Piotr Kluk i Dominika
Kityńska naradziło się i przyznało miejsca od 1 do 3 w
kategoriach 4-6 i 1-3 gimnazjum. Bezkonkurencyjnie
najlepszy występ należał do klasy 3b gimnazjum.
Brawo!

                                                             opr.  Karolina

Dzień wiosny

                              
                                   Witamy wiosnę!

M.I.

M.I.

R.M.
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 Humor z zeszytów szkolnych

Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, a jeśli,
to je zjada.
Kogut był własnością Marka, który piał codziennie
na pobudkę.
Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których
człowiek nie powtórzy.
Poeta urodził się częściowo w Zaosiu, a
częściowo w Nowogródku.
Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których
zawsze coś wynosił.

Opr.

 
            GMINNY KONKURS CZYTELNICZY
                
                ,,CZYTAMY SIENKIEWICZA''

Dnia 22 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tucznie odbył się konkurs czytelniczy
,,Czytamy Sienkiewicza'' dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych oraz dla uczniów I-III gimnazjum. Każ-
dy z uczestników konkursu miał za zadanie
przeczytać wybrany przez siebie fragment utworu
Henryka Sienkiewicza. Podczas przerwy uczniowie
klasy Ia gimnazjum przedstawili Legendę o Białej
Damie. Dla uczestników i ich opiekunów był także
przygotowany słodki poczęstunek. Na końcu zostały
przyznane nagrody i dyplomy dla laureatów i
podziękowania za udział dla reszty uczniów biorących
udział w konkursie. Laureatami zostali : w kategorii
klas IV-VI : I miejsce zajęła Amelia Paczowska, II
Nadia Lembicz, III Natalia Iwanicka, a w kategorii klas
I-III gimnazjum : I miejsce zajęła Paulina Tumidaj, II
Gabriela Gradek i III Magdalena Mikołajczyk. 
opr. Gabriela

Uczestnicy i Jury

.

Paulina Tumidaj I miejsce

Uczestnicy konkursu

M.Stasiak
.

.

.

.
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        Człowiek z pasją...

lekcja historii

Nasze stoisko Mikołaj Młodzianowski

7 maja w Wałczu odbył się pierwszy Festiwal
Organizacji Pozarządowych. Wśród 37 organizacji
znalazło się również nasze Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół im. Wedlów Tuczyńskich w Tucznie
"Nie czekaj". 
Nadia Lembicz, Marika Kartasińska i Mikołaj
Młodzianowski zaprezentowali talenty wokalne. Zaś
Kamil Suszek wystawił swoje prace origami 3D. Jako
ciekawostkę należy dodać, że jedną z prac Kamila
zakupiła burmistrz Wałcza pani Bogusława
Towalewska. Pani Marzena Domańska na stoisku
Kraina Wyobraźni malowała dzieciom zabawne buźki
opr. Karolina.

Nadia Lembicz

Marika Kartasińska

          
           I Festiwal Organizacji Pozarządowych  
                        Wałcz 7 maja 2016r.

Uczniowie naszego gim. uczestniczyli w wykładzie
"Architektura krajobrazu i różnorodność biologiczna",
który przygotował dla uczniów pan dr hab. prof. Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy - Axel
Schwerk. Pan profesor pochodzi z Niemiec, jest
autorem wielu publikacji z zakresu biologii i ekologii.
Swoim wykładem zachęcał uczniów do głębszego
zainteresowania się przyrodą i jej ochroną.   opr.
M.Irzycka

M.I.

M.D. R.M.

R.M.

R.M.
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      Konstytucja 3 Maja

      Tydzień profilaktyki
          25-29.04.2016r.

W SP i Gim. z okazji Tygodnia profilaktyki odbyło się
szereg imprez promujących zdrowy styl życia, m.in.
przedstawienie kl. Ia gim. "Biała Dama inaczej...",
przedst. kl. 2 a SP "Dbajmy o zdrowie", projekcja
filmiku kl. II a gim. "Żyj zdrowo!", pieczenie zdrowych
ciasteczek, przygotowywanie kanapek i sałatek,
spotkanie "Narkotyki od kuchni".                opr. R.M.

.

Kl. 2 aKl. 2c

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
przygotowany został przez ucz. kl. II a, II b G oraz 1 b i
2 a SP pod opieką p. Renaty Mikołajczyk. Scenografię
wykonała p. Jolanta Szczotkiewicz. Uczniowie zabrali
nas w krótką podróż w czasie, by przypomnieć ważne
wydarzenia z historii Polski. 
opr. R.M.  

.
Kto Ty jesteś? Polak mały.

R.M.

..

K.W.
K.W.
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych
w unihokeju

     

       Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

     Igrzyska Młodzieży      
Szkolnej w Unihokeju

Dnia 22.04.2016 r. w Szkole Podstawowej w Człopie
odbyły się zawody Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. W rywalizacji wzięły udział szkoły
podstawowe i gimnazja z następujących miejscowości:
- Tuczno
- Człopa
- Chwiram
- Gimnazjum nr. 1 Wałcz
- Gimnazjum nr. 2 Wałcz
Zawody składały się z trzech części :
- teoretycznej (test pisemny z ruchu drogowego)
- praktycznej (przejazd toru przeszkód)
-pomocy przedmedycznej
Nagrody :
- Miejsce 1(Człopa) - Rowery
- Miejsce 2 (Wałcz Gim. nr 1) - Deskorolki
- Miejsce 3 (Tuczno) - Piłki
Za trzy pierwsze  miejsca były puchary wraz z
dyplomami dla drużyn. 
                                                   opr. M. Ruta

Laureaci II miejsca

Igrzyska Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych w
unihokeju  odbyły się 14 marca 2016r. w Szkole
Podstawowej  w Tucznie. W zawodach brali udział
chłopcy w wieku od 10 do 13 lat.
Do Tuczna przyjechali uczniowie z SP Wierzchowo,
SP Resko, SP Bierzwnik i SP Stargard.Wyniki
rozgrywek przedstawiają się następująco:I miejsce - 
SP Wierzchowo,II miejsce -  SP Tuczno, III miejsce - 
SP Bierzwnik, IV miejsce - SP Stargard, V miejsce - 
SP Resko
                                                  Opr. Maciej Ruta
W dniu 26.04.2016 r. Szkoła Podstawowa w
Wierzchowie była gospodarzem Wojewódzkie Finały
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chłopców. W
rozgrywkach brało udział 8 najlepszych zespołów
województwa zachodniopomorskiego (ok. 100
zawodników): SP Dębno, SP Trzebiatów, SP Sławęcin,
SP Tuczno, SP Iwin, SP 42 Szczecin, SP Swobnica,
SP Wierzchowo . Spotkania rozgrywane były w dwóch
grupach (sześć spotkań).Mecze były bardzo zaciekłe,
ale prowadzone w sportowej atmosferze. Drużynie z
Tuczna ostatecznie udało się zająć piąte miejsce. 
Serdecznie gratulujemy.

Drużyna SP Tuczno

Turniej Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego

.

.


