Gazetka szkolna
"Wielinek"

wydanie przedwakacyjne

Dni otwarte 2017
25 kwietnia 2017r. mieliśmy
przyjemność gościć gimnazjalistów z
Drawska, Chełstu, Roska i Wielenia.
Tego dnia w naszej szkole było
naprawdę wesoło. Nasi goście mieli
możliwość uczestniczyć w zajęciach
językowych, polonistycznych,
matematycznych, logistycznych i
biologiczno-chemicznych prowadzonych
przez uczniów Zespołu Szkół w
Wieleniu. Na najaktywniejsze osoby
czekały miłe upominki. Każdy miał
również możliwość odbycia rozmowy z
naszymi nauczycielami. Kiedy
gimnazjaliści skończyli spacer po
szkole, na zewnątrz czekał już na nich
poczęstunek w postaci pysznych,
domowych ciast oraz kiełbasek z grilla.
Kolejną atrakcją była zabawa
polegająca na demonstracji
upośledzenia zmysłów po spożyciu
alkoholu i próba pokonywania przeszkó

d, czyli chodzenie w alkogoglach. Cały
ten czas umilała wesoła muzyka, piękna
pogoda i uśmiechnięte twarze uczniów.
Mamy nadzieję, że we wrześniu
spotkamy się z wieloma osobami, które
nas odwiedziły tego dnia i dzięki temu
nabrały pewności, że to właśnie w
naszej szkole chcą kontynuować swoją
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Majówka w Drawsku
Jak co roku, długi majowy weekend
w Gminie Drawsko wypełniony był
różnymi atrakcjami. W poniedziałek
1 maja mieszkańcy gminy
uczestniczyli w rajdzie rowerowym.
W przejażdżce udział wzięło
kilkadziesiąt osób. Ramię w ramię
jechały zarówno dzieci, jak i
seniorzy, umilając sobie czas
przyśpiewkami. Kolumnę prowadził
sołtys Drawska. Rajd rowerowy
swoją
miał metę przy drawskim
amfiteatrze, a jego podsumowanie
stanowiło ognisko i wspólne
pieczenie kiełbasek. Kolejna
atrakcja miała charakter sportowy.
Na boisku sportowym w Drawsku
odbył się Turniej Piłkarski o Puchar
Wójta Gminy Drawsko. O godzinie
15:00 rozpoczął się pierwszy dzień
majówki. Puchar zdobyła drużyna z
Drawskiego Młyna. Ostatnią atrakcją
tego dnia była dyskoteka Spring
Party Drawsko. Dyskoteka
wystartowała o godzinie 19:00.
Młodzież bawiła się w rytm muzyki
techno. Pomimo niskiej temperatury
frekwencja dopisała i gorące rytmy
rozpaliły bawiącą się publiczność.
Podczas imprezy niebo rozświetlały
kolorowe światła, a dźwięk muzyki
niósł się do późnych godzin
nocnych. Tym kolorowym i głośnym
akcentem zakończyliśmy pierwszy
dzień majówki 2017 roku.

Podejmowali kolejne próby
Czy zastanawialiście się kiedyś, na czym
polega praca w telewizji? To wbrew
pozorom nie jest łatwy zawód. Wymaga
profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz
umiejętności nawiązywania kontaktów z
ludźmi, aby pozyskać od nich jak
najwięcej informacji, które następnie
należy pod okiem wykwalifikowanych
pracowników zmontować, nagrać i
zaprezentować widzom.
Jak to wygląda w praktyce, przekonali
się o tym uczniowie Zespołu Szkół w
Wieleniu, którzy 20 kwietnia w ramach
przedmiotu ,, Warsztaty dziennikarskie”
mieli okazję zwiedzić Pilską Telewizję
ASTA-NET . Uczniowie spróbowali swoich
sił przed kamerą i poprowadzili serwis
informacyjny. Kolejne zadanie polegało na
przedstawieniu prognozy pogody.
Okazało się to niezmiernie trudne, ale nie
zniechęciło naszych uczniów do
podejmowania kolejnych prób.
Jeżeli jesteście zainteresowani pracą
dziennikarza telewizyjnego, możecie
spróbować swoich sił w czasie
dwutygodniowych wakacyjnych praktyk.

15 lat minęło
W sobotni poranek garstka uczniów
zebrała się na szkolnym dziedzińcu.
Słońce grzało, ptaki śpiewały, to była
zapowiedź wspaniałego dnia. Nie
próżnując, zabraliśmy się do pracy układaliśmy krzesełka, roznosiliśmy
ciasto, rozkładaliśmy sprzęt. Tak
wyjątkowa uroczystość musiała być
dobrze przygotowana. Gdy wszystko było
już zapięte na ostatni guzik, mogliśmy
udać się do domów, aby przygotować się
do nabożeństwa. O godzinie 15 rozpoczął
się przemarsz do szkoły przy
akompaniamencie orkiestry dętej. Całe
miasto słyszało, że to wyjątkowy dzień. W
tym roku mija 15 rocznica powstania
Zespołu Szkół w Wieleniu. Nasz marsz
trwał około 20 minut, a na szkolnym
boisku prowadzący już czekali na
przybycie gości. Atmosfera była
przesiąknięta podekscytowaniem.
Uroczystość oficjalnie się
rozpoczęła,wprowadzono sztandary
okolicznych szkół, na czele oczywiściesta

ł nasz. Przemówienia trwały dosyć
długo, nie brakowało pochwał,
gratulacji oraz niestety, lekkiego
zawodu z powodu małej obecności
uczniów. Kiedy część oficjalną mieliśmy
już za sobą, uroczystość uświetniły
występy uczniów oraz absolwentów.
Asia Wojtkowiak i Kasia Tecław umiliły
nam czas swoimi słowiczymi głosami.
Sebastian zagrał nam na gitarze i
zaśpiewał kilka dobrze znanych nam
piosenek. Uczniowie doskonale
przygotowani zatańczyli walca
oraz rock' and rolla, przedstawili nam
również zabawną scenkę związaną ze
zjazdem absolwentów. Po zakończeniu
części artystycznej, zaproszono gości
do zwiedzania wystaw. Nauczyciele
bardzosię postarali ,aby były one
idealne, są nieocenieni za ogrom
włożonej pracy. Myślę, że nawet tak
małe grono bawiło się wspaniale, a na
następnych rocznicach będzie nas o
wiele więcej!

Wakacje marzeń
Wielu osobom marzy się Majorka,
Hawaje, Nowy Jork lub Tokio, drogie
wczasy w 5-cio gwiazdkowych
hotelach i tańce do rana. To w
pewnym sensie bardzo interesujące
pomysły. Nurtuje mnie tylko jedno
pytanie: Po co to wszystko?
Mieszkamy w Polsce- kraju, w którym
nie brakuje nizin, wyżyn, gór, jezior,
lasów i morza, a także zabytkowych
miejsc. Czy jest tu ktoś kto zwiedził
wszystkie? Kto na własne oczy ujrzał
je
wszystkie walory Polski i przeszedł
wszystkie szlaki na własnych
Dwa
lata temu miałam okazję wspiąć
nogach?
się cudownym turystycznym szlakiem
na Śnieżkę. Wrażenia? Do dzisiaj
mam przed oczami piękno
mnie
przyrody. Czułam się równie
otaczającej
spełniona, co wtedy, gdy pierwszy raz
zdobywałam Trzy Korony. Największe
wrażenia zrobiły jednak na mnie
szczyty, o których istnieniu mało kto
wie, np. Wielka Racza, Lubogoszcz,
czy Wielka Rawka. Gdy zobaczy się
je po raz pierwszy, od razu chce się
tam wracać. Nic nie daje mi takiego
spokoju, jak spacer wśród naszej
polskiej przyrody. Jeśli ktoś wciąż nie
ma pomysłu na Polskę. Doprawdy,
mamy tu wszystko- od koloru do
wyboru! Wcale nie trzeba szukać
daleko. Tak jak to słusznie zauważył
Stanisław Jechowicz: „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”.
Nauczmy się doceniać naszą małą,
ale wspaniałą ojczyznę.

Z wizytą w Turku
Wtorek 13.06.2017r. był dla uczniów
naszej szkoły dniem niezwykle
ekscytującym i pełnym wrażeń. Grupa
uczniów pod opieką p.Roberta Grzebyty
i p.Wioletty Spychalskiej w towarzystwie
dyrektora Karola Nowakowskiego i
burmistrza Wielenia Elżbiety Rybarczyk,
udała się na drugi koniec Wielkopolski,
a mianowicie do Turku.
Po przybyciu na miejsce zostaliśmy
zaproszeni do auli, w której odbyły się
powitania i przemowy. Kiedy uczniowie
tamtejszej szkoły zaprezentowali swoje
postępy odnośnie projektu, mieliśmy
okazję zainspirować się ich metodami i
spobem działania. Tego dnia czekało na
nas wiele atrakcji, ponieważ
funkcjonująca tam grupa teatralna miała
premierę swojego przedstawienia, którą
wspólnie oglądaliśmy. Po
opuszczeniubudynku szkoły wraz z
przewodnikiemzwiedzaliśmy kościół pw.

Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Turku, który zrobił na was ogromne
wrażenie. Gdy myśleliśmy, że to już
koniec atrakcji, czekała na nas jeszcze
wizyta w pobliskim muzeum, gdzie dzięki
ciekawostkom przewodnika i
sympatycznej atmosferze miło
spędziliśmy czas.
Podsumowaniem całego dnia była kawa i
hot-dog na pobliskiej stacji benzynowej, a
później drogia powrotna do Wielenia.
Pomimo zmęczenia po dniu pełnym
wrażeń, wyjazd jak najbardziej można
zaliczyć do udanych.

Kamila Osajda

