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Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej
pełnych niespodziewanych
atmosferze, prezentów.
dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję
Świąt
na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż
który właśnie
ten, przemija
Życzy Redakcja
"Wielnika"

WELKIE OTWARCIE !
W końcu doczekaliśmy się otwarcia hali
sportowo-widowiskowej! Wydarzenie to daje nam ogromne
możliwości do rozwijania swoich pasji i aktywności fizycznej.
Uroczystemu otwarciu towarzyszyły
przemówienia licznie przybyłych gości.
Burmistrz Wielenia p. Elżbieta Rybarczyk ,,strzeliła”
symbolicznego gola, co zakończyło część oficjalną. Występ
orkiestry, pokazy akrobatyczne oraz różnego rodzaju występy
dzieci i młodzieży, to tylko nieliczne z atrakcji przygotowanych na
ten wyjątkowy dzień. Do późnych godzin wieczornych
mieszkańcy gminy Wieleń oraz zaproszeni goście brali udział w
różnorodnych widowiskach i pokazach.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 10 listopada od samego rana w
naszej szkole panował patetyczny nastrój,
związany z obchodami Narodowego Święta
Niepodległości. Uczniowie przygotowali
inscenizację, która przeniosła zebranych w czasy,
kiedy Polska była pod zaborami.
Wkomponowaliśmy się w okres zaborów, stosując
różne stroje i rekwizyty. Pieśni chóru nawiązywały
do zaangażowania , jakie Polacy wkładali w walkę
o niepodległość. Po szkolnych obchodach byliśmy
gotowi na to, żeby godnie świętować ten ważny dla
Polski dzień.
Jesteśmy dumni z patriotycznej postawy naszej
społeczności szkolnej.

"MŁODZI WIEDZĄ O FUNDUSZACH"
Dnia 10 listopada 2017r. w ramach konkursu ,,Młodzi
wiedzą o funduszach" zorganizowanego przez Urząd
Marszałkowski w Poznaniu, pod opieką pana Roberta
Grzebyty udaliśmy się do MGOK-u, gdzie przygotowana
została dla nas prezentacja makiety i planowany
program rewitalizacji miasta. Prelekcja została
przeprowadzona przez sekretarz gminy, panią Krystynę
Heppner. Ciekawie przekazane informacje uświadomiły
nas o inwestycjach prowadzonych na terenie naszej
gminy. Dzięki tej lekcji otrzymaliśmy wiadomości
niezbędne do dalszych działań dotyczących konkursu.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
13 października w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście
Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu nasi nauczyciele
mogli w pełni świętować swoje dokonania zawodowe, a my,
uczniowie, podziękować za ich trud oraz zaangażowanie.
Od samego rana panowała uroczysta atmosfera. O godzinie
8:00 rozpoczął się apel, który przeniósł nas w antyczną
przestrzeń i ukazał początki edukacji. Nasi uczniowie w roli
Bogów greckich w humorystyczny sposób przedstawili
o to, co ważne w edukacji.
Następnie, chór rozgrzał
spory
publiczność wesołą piosenką.
Uśmiechnięte twarze nauczycieli były rekompensatą za
pracę włożoną w przygotowanie ich święta.
Po wspaniałym przedstawieniu wszyscy udaliśmy się do
domów, aby w pełni uczcić ten dzień.

DAR SERCA
Na przełomie listopada i grudnia 2017r. w
Zespole Szkół w Wieleniu odbyła się kolejna akcja
charytatywna pod hasłem,, Słodki poniedziałek”.
Uczniowie okazywali serce i kupowali pyszne
wypieki. Tym razem naszym celem była zbiórka
pieniędzy dla pięcioletniego Aleksandra, który
przeszedł już 6 operacji, w tym ratujące życie.
Zyski ze sprzedaży ciasta zostały wpłacone
na indywidualne konto Aleksandra w
Fundacji Dzieciom,, Zdążyć z Pomocą” .

