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Szkolne halo
Rok szkolny 2010/2011 został uroczyście rozpoczęty!
W ZSO zaszło wiele zmian Pierwszy dzień roku szkolnego
powitaliśmy wraz z nową dyrekcją Za stołem pokrytym zielonym suknem
zasiedli: p. Dyrektor Dariusz Sańpruch oraz jego zastępcy – p. Dyrektor
Jolanta Tomczyk oraz p. Dyrektor Urszula Tomala-Kujat. Towarzyszyli im
wychowawcy klas pierwszych gimnazjum i liceum, a także zaproszeni goście
na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy –
panem Sławomirem Chmielewskim.
Pan Dyrektor zwrócił się do zgromadzonych – młodzieży, rodziców uczniów,
nauczycieli – z ciepłym powitaniem u progu nowego roku szkolnego
Wierzymy, że p. D. Sańpruchowi spodoba się nasza szkoła i praca z jej
uczniami,a wszelkie podjęte przez niego działania zakończą się sukcesem

Lato zamknięte kluczem
ptaków
Zostawia tylko swe
wspomnienia
Jesień odważnie stawia kroki
Zaczyna mgłami dyszeć ziemia.
(Turbus)

Redakcja Szkolnego Halo wita jesiennie

Red.

Pamiętamy...
We wrześniu uczciliśmy kolejną rocznicę napaści Niemiec Hitlerowskich i Rosji
Radzieckiej na Polskę. W gminnych obchodach pamiętnych wydarzeń wzięły udział
delegacje wszystkich klas ZSO, dyrekcja oraz liczne grono nauczycieli.

Poczet Sztandarowy
PSP im. I Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego oraz
Poczet Sztandarowy ZSO im.
Jana Kilińskiego w Mogielnicy

Program upamiętniający rocznicę
napaści Niemiec Hitlerowskich i
Rosji Radzieckiej na nasz kraj
przygotowali uczniowie PSP im. I
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
wraz z opiekunami.

Poczet Sztandarowy wyruszył spod budynku naszej szkoły. Za sztandarem – p. dyrektor
Dariusz Sańpruch oraz p. dyrektor Urszula Tomala–Kujat
wraz z przedstawicielami uczniów gimnazjum i liceum.

O godzinie 1200 w Kościele
św. Floriana w Mogielnicy
odbyła się Msza święta, w
której wzięła udział liczna
grupa uczestników
uroczystości.

Złożenie kwiatów przez delegację szkoły pod pomnikiem poległych
podczas II wojny światowej

Nie ma takiej chwili w naszym życiu,
w której nie moglibyśmy rozpocząć nowej drogi.
30 września 2010 r. pierwszoklasiści zostali godnie przyjęci w szeregi uczniowskiej
braci liceum w Mogielnicy. Licealiści w skupieniu wysłuchali tekstu Ślubowania i
uroczyście przyrzekli wypełniać jego postulaty
Starsi koledzy z radością powitali pierwszaków. Uczniowie klas drugich pamiętali,
aby przypomnieć wszystkim zebranym o ważnych symbolach, z którymi powinien się
utożsamiać każdy uczeń naszego liceum. Bohaterowie uroczystości otrzymali z rąk
dyrekcji oraz wychowawców nowiutkie srebrne tarcze z wizerunkiem patrona ZSO.

Wychowawcy klas pierwszych liceum:
Klasa IA – p. Aleksandra Wojtatowicz
Klasa IB – p. Anna Łukaszczyk
Klasa IC – p. Jarosław Mydłowski

Najważniejszą rzeczą, jakiej się uczymy, jest to, że wszyscy
jesteśmy sobie potrzebni.
Zgodnie z tradycją
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im.
Jana Kilińskiego w
Mogielnicy 7
października 2010 r.
uczniowie klas I a, b, c,
d, e gimnazjum złożyli
uroczystą przysięgę w
obecności dyrekcji
szkoły, wychowawców,
nauczycieli oraz
starszych koleżanek i
kolegów. Świeżo upieczeni członkowie naszej uczniowskiej braci zaprezentowali swoje
umiejętności recytatorskie i wokalne w starannie przygotowanym programie
artystycznym.
Grupa młodych artystów pokazała się z jak najlepszej strony i wywarła na zebranych
duże wrażenie Życzymy powodzenia i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy

Wychowawcy klas pierwszych gimnazjum:
Klasa Ia – p. dyrektor Jolanta Tomczyk
Klasa Ib – p. dyrektor Urszula Tomala-Kujat
Klasa Ic – p. Edyta Mydłowska
Klasa Id – p. Lidia Kosatka
Klasa Ie – p. Beata Kotlarz

em.

em.

Co za „densy”
To nie był balet klasyczny ...

DRODZY NAUCZYCIELE!
Z okazji Dnia wszystkich Pedagogów pragniemy ofiarować Państwu
bukiet najpiękniejszych życzeń:

Tanga też nie tańczyliśmy...

Nie było nawet tańca brzucha... czy walca...

To była pierwsza w tym roku szkolna dyskoteka dla wszystkich uczniów szkoły!!!
A jak się udała zabawa? Tylko popatrzcie jak nasi szaleją! Oj, działo się, działo 
red.

- zdrowia – bo niezwykle potrzebne, aby znosić nasze humory i niechęć do
zdobywania wiedzy, którą pragniecie nas zafascynować,
- cierpliwości – bo niełatwo z uśmiechem setny raz odpowiadać na to samo
uczniowskie pytanie,
- pogody ducha, aby nie stracić wiary w nasze możliwości i dobre chęci,
- zadowolenia i satysfakcji z pracy pedagogicznej w naszej szkole, małych i dużych
sukcesów dydaktycznych i wychowawczych, bo z pewnością miło, kiedy trud i
wysiłek przynoszą upragnione owoce,
- siły i uporu w działaniu, bo nikt, tak jak Wy, nie potrafi wskazywać nam
właściwej drogi ku przyszłości i uczyć szacunku dla trwałych wartości,
- wdzięczności wychowanków, aby pamiętali o swych nauczycielach, kiedy
opuszczą szkolne mury
Uczniowie

14 X Święto KEN

Dziś słońce wschodzi tylko dla Ciebie...

Akademię z okazji święta KEN rozpoczął p. Dyrektor – Dariusz Sańpruch. Miłą
niespodzianką okazało się przybycie przedstawicieli władz gminy oraz emerytowanych
nauczycieli naszej szkoły

Uczniowie klas pierwszych – wspomagani przez licealistów - lekko zestresowani wystąpili
przed licznie zgromadzoną publicznością.

Skromną uroczystość zakończyło 100 lat w wykonaniu wszystkich
uczniów obecnych na sali
Samorząd Uczniowski skierował wiele
ciepłych słów do swych nauczycieli, a
w podziękowaniu złożył na ręce p.
dyrektora symboliczne kwiaty

Zaproszeni Goście – przedstawiciele władz gminy
na czele z p. Burmistrzem S. Chmielewskim –
podziękowali pedagogom za ich codzienną pracę z
dziećmi i złożyli wszystkim pracownikom ZSO
najlepsze życzenia
red.
Szkolną uroczystość - program oraz pachnącą jesienią dekorację – przygotowali uczniowie klas 1b, c, d, e, 2d, 3c
gimnazjum wspomagani przez koleżanki i kolegów z liceum. Opiekę artystyczną sprawowały panie: M. Kuźma, E.
Mydłowska, B. Kotlarz, L. Kosatka, K. Frączak-Bartuszek D. Kołodziejczyk, A. Woźnica, A. Kłujszo-Juścikowska

Cudze chwalicie... Swego nie znacie... Warte przypomnienia

Lubelskie Zapusty

Redakcja Szkolnego Halo
przedstawia nieco
zapomniane, a przecież
niezwykle barwne zwyczaje i
stroje ludowe z różnych
regionów naszego kraju. W
tym numerze cztery
warte uwagi obrazy
Zapraszamy do naszej
galerii
Mazury
Śmigus

Opoczyńskie Z Kurkiem po Dyngusie

Kaszuby
Przed połowem

Kari M. klasa III A

Nasz świat... uchwycony okiem obiektywu...
Jesteście zainteresowani fotografowaniem? A może zwyczajnie lubicie
robić zdjęcia? Proponujemy Wam nowy dział w szkolnej gazetce – Nasz
świat... uchwycony okiem obiektywu... Wszystko, co nas otacza wciąż się
zmienia – przyroda, architektura, a także... ludzie. Pragniemy często
zatrzymać czas... Spróbujmy więc utrwalić piękne chwile, wspaniałe
zjawisko, niezapomniany pejzaż... Pokażmy je innym, podzielmy się swoim
spojrzeniem na świat! Mamy nadzieję, że propozycja Szkolnego Halo spotka
się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli Wszystkich
zainteresowanych prosimy o kontakt z p. A. Haraśną i p. E. Mydłowską.

Zapominacie, że owoce należą do
wszystkich, a ziemia - nie należy do
nikogo.
J ea n -J a c q u es R o s s e a u

W tym numerze gazetki podpatrzone... na jesiennych ścieżkach naszych
redakcyjnych koleżanek i kolegów

Prawdziwym błędem
jest błąd popełnić i nie naprawić go.
Konfucjusz

Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego
nie rośnie w ciemności.
F. Schiller

Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami
zdążają w trudzie na to samo spotkanie.
A. de Saint-Exupery

ah., em.

Warto zobaczyć....

Warto przeczytać...

Jesień sprzyja wycieczkom do kina. Każdy z nas z pewnością znajdzie coś dla siebie

Salt w reżyserii Phillipa Noyce’a
Jeśli lubicie dobre kino akcji, wybierzcie się na
Salt
Angelina Jolie wciela się w postać oficera CIA - Evelyn
Salt, która zostaje oskarżona o bycie uśpionym
rosyjskim szpiegiem na terenie USA. Przełożeni myślą,
że planuje zabić prezydenta. Agentka musi uciekać
przed obławą oraz oczyścić się z zarzutów.
W filmie można odnaleźć polski akcent – w jednej
z ról wystąpił nasz popularny aktor – Daniel
Olbrychski! Byłam, widziałam – niezłe

„Gdy wypływałem z Gdyni do Kanady, w Polsce świeciło gorące, lipcowe słońce i
rozśpiewani ludzie zaczynali na polach żniwa. Bałtyk był łagodny, Morze Północne
zamroczone, ale prawdziwe piekło rozpętało się poza Szkocją, po wyjściu na pełny
Atlantyk. Silny wicher zachodni, do burzy podobny, brał nas w obroty i dął z taką
zajadłością, że ścinał nam skórę. Trudno było ustać na pokładzie. Statek tańczył na
olbrzymich falach jak narwana baletnica. Chłód przejmował do szpiku, ludzie chorowali
i nie opuszczali koi.”

Tak Arkady Fiedler rozpoczyna jedną ze swoich
najpopularniejszych opowieści pt. Kanada pachnąca
żywicą. Autor zaprasza swego czytelnika w niezwykłą,
pełną niespodzianek podróż do wspaniałego,
tajemniczego kraju kontrastów - Kanady.
Co w nim zobaczymy? Wielkie jeziora, dziką
przyrodę, łosie, bobry, a także światła i neony
bogatych miast. Nowoczesność, zdobycze cywilizacji
obok prostoty życia człowieka w głębi lasu.
Odnajdziemy tu historię Indian, poznamy świat myśliwych, polskich górników
oraz leśnych wędrowców - coureurs de bois – różnych narodowości.
Kanada pachnąca żywicą A. Fiedlera to książka godna polecenia! Spodoba
się wszystkim, którzy marzą o dalekich podróżach w nieznane! To ciekawa

Śluby Panieńskie w reżyserii Filipa Bajona.

lektura także dla tych, którzy lubią tajemnice i przygody! Lektura

To film okrzyknięty jedną z największych polskich produkcji kostiumowych
od czasów Zemsty i Ogniem i mieczem. Genialna intryga, określana mianem
„komedii wszech czasów”, w sposób zaskakująco ponadczasowy ukazuje
mechanizmy relacji damsko-męskich.
Może to dobry sposób na odświeżenie treści szkolnej lektury? Nie widziałam,
ale z pewnością zobaczę Zapowiada się obiecująco Kinowa wersja znanej mi
historii mistrza Fredry? Tak, to coś dla mnie!

Oprac na podst. Filmweb: K.ari M. klasa III A LO

dla każdego, kto po prostu lubi czytać
O autorze:
Arkady Fiedler (ur. 28 listopada 1894 w Poznaniu – zm. 7 marca 1985
w Puszczykowie) – polski prozaik, reportażysta, przyrodnik i podróżnik,
porucznik Wojska Polskiego. Debiutował w 1917 cyklem wierszy
„Czerwone światło ogniska” na łamach poznańskiego dwutygodnika
„Zdrój”. W swoim życiu odbył 30 wypraw i podróży. Napisał 32
książki, które ukazały się w 23 językach w przeszło 10-milionowym
nakładzie. Najbardziej znane to: „Przez wiry i porohy Dniestru”, „Bichos, moi
brazylijscy przyjaciele”, „Wśród Indian Koroadów”, „Ryby śpiewają w Ukajali”, „Kanadę
pachnącą żywicą”, „Dywizjon 303”, „Dziękuję ci, kapitanie”, „Mały Bizon”.
red.

Chwila z Piotrem...

Rusz głową

„ ja”

1) Znajdź wyraz, który nie pasuje do pozostałych.
a) ZIELEWAJT
SIMTOK
MAROK
KRINKO
b) ORSAMEF
OZKA
WACO
DARWY
c) NUZYK
TORISSA
FARAH
CABBIA
KATAM
d) KARI
BEZALILA
FENTAS
NADAW
2) Znajdź słowo, które znaczy to samo, co słowa poza nawiasami.
a) WADA ( ) NIEDOSTATEK
b) UDZIAŁ ( ) DZIAŁANIE
c) KOCHAJ ( ) ALBO
3) Znajdź słowo, które uzupełnia pierwszy wyraz i zaczyna drugi.
a) WAR ( ) ARA
b) BR ( ) WAŁY
c) KAN ( ) RAK
d) LAT( ) DA
4) Wstaw brakujące słowo:
a) PLUS [PIES] BIEL
KORT [ ]BREW
b) ORKA [ROPA]APEL
APEL [ ] ARKA
c) NAUKA [KULT] LISTA
ELANA [ ] WIRAŻ
d) PARKA [KRAN] ANNAŁ
SPORT [ ] KARTA

Kiedyś będę Tobą,
Choć teraz znikasz
W słonecznej mgle.
Stanę się Tobą stojącą w chmurach
Choć teraz naprzeciw mnie
Samotna brzoza płacze.
I choć umrę kiedyś bez lęku,
Bez łez przyjaciół,
Przyjdzie zapomnienie…
Ja będę żyć w Tobie;
Będę twoją duszą
I będę uciekał
Przed wyjącym głosem czasu
I będę czuł w swoich włosach
Wiatr niosący tajemnice.
A on będzie malować mą twarz
Barwami wiecznego życia.
Będzie wskrzeszał...
I uniesie moje serce.

Piotr Cuprjak (absolwent LO w Mogielnicy i nasz redakcyjny kolega , obecnie student
pierwszego roku filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

Znalezione w sieci
Zgadnij, kto to jest? Kogo przedstawia ta karykatura? Czekamy na odpowiedzi

Zespół redakcyjny Szkolnego Halo życzy miłej lektury
Rusz głową ODPOWIEDZI
1) a – telewizja (moskit, komar, kornik – owady)
b – semafor (koza, owca, wydra - zwierzęta)
c – harfa (kuzyn, siostra, babcia, matka – krewni)
d – Stefan (Irka, Izabella, Wanda – imiona żeńskie)
2) a – brak
b – akcja
c – lub
3) a – kot
b – zuch
c – tata
d – arka
4) a - kret
b - para
c – nawa
d – rota
oprac. ah.

