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SZKOLNE HALO

ŻEGNAJ LATO NA ROK!!!
WITAJCIE PO WAKACJACH

Z PEWNOŚCIĄ WRÓCILIŚCIE DO SZKOŁY WYPOCZĘCI I PEŁNI ZAPAŁU
DO DALSZEJ NAUKI ŻYCZYMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM
I UCZNIOM ZSO, ABY ROK SZKOLNY 2014/2015 OBFITOWAŁ
W WIELE NIEZAPOMNIANYCH WYDARZEŃ
REDAKCJA SZKOLNEGO HALO

Chwila wspomnień..
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Wolność – ją wymyślił dla nas Bóg!
(...) Wolność – to wśród mądrych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.
Wolność – to wśród życia gór i chmur
Poprzez każdy bór i mur znać przejście.
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M. Grechuta Wolność
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Warto wspomnieć także o wymownej dekoracji oraz wspaniałej oprawie
muzycznej widowiska. Mury, Hymn stojących w kolejce, Nadzieja, Żeby Polska była
Polską, Do generałów, Zamiast gwiazd, Wolność – to tylko niektóre utwory wykonane
przez solistów i chór ZSO w Mogielnicy.
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Święta Wolności była Msza święta w
Kościele Parafialnym pod wezwaniem św.
Floriana w Mogielnicy.

(em)

PIKNIK Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY I SPORTU

CZAS OPUŚCIĆ SZKOLNY POKŁAD
Fotoreportaż z uroczystego pożegnania absolwentów Gimnazjum

NA DWA DNI PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO ŚWIĘTOWALIŚMY
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY I SPORTU. WZIĘLI W NIM UDZIAŁ UCZNIOWIE,
RODZICE ORAZ DYREKCJA I NAUCZYCIELE.

Pożegnalny występ absolwentów zaskoczył niejednego widza

Klasy trzecie i drugie zaprezentowały swoje umiejętności taneczne

NAD PRZEBIEGIEM ZAWODÓW SPORTOWYCH CZUWALI NAUCZYCIELE
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. RODZICE I WYCHOWAWCY PRZYGOTOWALI
POSIŁEK, O KTÓRY ZADBAŁA DYREKCJA DZIĘKUJEMY
(em)

Tradycyjne tableau złożono na ręce p. Dyrektor Jolanty Tomczyk.

1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Miłe słowa od uczniów klas drugich gimnazjum

O godz. 8 45 nauczyciele, pracownicy szkoły
i uczniowie ZSO spotkali się w hali naszej szkoły
na Mszy Św. rozpoczynającej rok szkolny
2014/ 2015. Po Mszy Św. głos zabrała pani dyrektor
Jolanta Tomczyk, która powitała wszystkich
zebranych. Szczególnie ciepło uczniów klas
pierwszych gimnazjum i liceum rozpoczynających
kolejny etap kształcenia. Życzyła wszystkim
sukcesów i tego, aby dobrze czuli się w naszej
szkole. Pani dyrektor przedstawiła wychowawców
poszczególnych klas. W tym roku klasami
pierwszymi
będą
się
opiekować:

Klasą 1a – pani Anna Frasońska
Klasą 1b – pani Mirosława Koperska
Klasą 1c – pan Paweł Kowalski
Klasą 1d – pani Jolanta Ścisłowska
Klasą IA – pani Sylwia Janicka
Klasą IB – pani Aldona Omen – Wrzesińska
Klasą IC – pani Jolanta Pawłowska
Podziękowania od rodziców absolwentów klas trzecich skierowane
do Dyrekcji ZSO, wychowawców i nauczycieli

Po części oficjalnej uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do klas.

Nowy rok szkolny 2014/ 2015 uważamy za otwarty!

Taniec przygotowany pod kierunkiem p. Iwony Chmielewskiej.

S.J., fot. em

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM I LICEUM
ZORGANIZOWAŁ DYSKOTEKĘ OTRZĘSINOWĄ

NAD CAŁOŚCIĄ CZUWALI OPIEKUNOWIE SU
ORAZ DYREKCJA I NAUCZYCIELE

Do wspólnej
zabawy dołączyły
p. Dyrektor Anna
Łukaszczyk
oraz
p. Dyrektor
Urszula Tomala-Kujat.

PRZEDSTAWICIELE KLAS PIERWSZYCH
MUSIELI WYKONAĆ KILKA SKOMPLIKOWANYCH ZADAŃ,
ABY WKUPIĆ SIĘ W ŁASKI
STARSZYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW

PANI DYREKTOR URSZULA TOMALA-KUJAT
PODCZSAS KONKURSU DLA NAUCZYCIELI
(em)

75. ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC I ROSJI NA POLSKĘ

GMINNĄ AKADEMIĘ PRZYGOTOWALI UCZNIOWIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGIELNICY.

ŻOŁNIERZE Z JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W OGRODZIENICACH
ODCZYTALI APEL POLEGŁYCH, A NASTĘPNIE ODDALI SALWĘ HONOROWĄ.

DELEGACJA ZSO WZIĘŁA UDZIAŁ
W UROCZYSTYM PRZEMARSZU
ULICAMI MIASTA.

UCZNIOWIE
UCZCILI PAMIĘĆ POLEGŁYCH
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
REPREZENTANCI ZSO WRAZ Z NAUCZYCIELAMI UDALI SIĘ NA UROCZYSTĄ
MSZĘ ŚW. DO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY W MOGIELNICY.
(em)

ŚLUBOWANIE! NOWI UCZNIOWIE W MURACH NASZEJ SZKOŁY

UCZNIOWIE KLAS
PIERWSZYCH
GIMNAZJUM I LICEUM
WSTĄPILI W SZEREGI
ZSO IM. JANA
KILIŃSKIEGO
W MOGIELNICY

STARSI KOLEDZY ZAPOZNALI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZE SZKOLNYMI
SYMBOLAMI – PRZEDSTAWILI SYLWETKĘ PATRONA SZKOŁY
– JANA KILIŃSKIEGO, ZAPOZNALI Z HISTORIĄ ZABYTKOWEGO SZTANDARU.
PAMIĘTALI TAKŻE, ABY POWITAĆ PIERWSZAKÓW
MĄDRYM SŁOWEM I PIOSENKĄ.

TEKST ŚLUBOWANIA ODCZYTAŁA PANI
DYREKTOR URSZULA TOMALA-KUJAT.

PIERWSZOKLASIŚCI WYSTAPILI
Z KRÓTKIM PROGRAMEM
OKRASZONYM PIOSENKĄ
(em)

Nasi uczniowie uczą się zasad przedsiębiorczości

Matura 2015

W dniu 29 września 2014 roku klasa
IC Liceum wraz z panią Lidią
Kosatką wybrała sie na wycieczkę
do pobliskiego supermarketu
TOP-MARTKET.



Kierownik sklepu – p. Wioleta Orlik – chętnie odpowiedziała na pytania dotyczące
funkcjonowania sklepu. Oprowadziła nas po zakamarkach, do których zazwyczaj
nie mamy wstępu i wyjaśniła zasady pracy komputera oraz kas fiskalnych.
Mieliśmy okazję poznać wiele sklepowych tajemnic i zgłębić tajniki
przedsiębiorczości
Info i foto Jakub Orlik

Uczniowie klas trzecich liceum jako pierwsi zmierzą się z nową formułą egzaminu
maturalnego. To wyzwanie zarówno dla nich, jak również nauczycieli, którzy ich uczą.
Oto
garść
podstawowych
informacji
o
tym
egzaminie
zaczerpniętych
z Informatora opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE)
we
współpracy
z
komisjami
okręgowymi
(OKE).
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz
przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.
W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych absolwent przystępuje
obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej (poziom rozszerzony), ale może
również przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz
przedmiotu, o którym była mowa wyżej, wybranego na egzamin obowiązkowy.
Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego,
tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy
absolwenci
ubiegający
się
o
uzyskanie
świadectwa
dojrzałości.
Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy (szczegóły
w Informatorze). Przedmioty obowiązkowe to: język polski (poziom podstawowy), język
obcy nowożytny (poziom podstawowy), matematyka (poziom podstawowy), które są
zdawane pisemnie, zaś ustnie język polski i język obcy nowożytny bez określania poziomu.
Egzamin maturalny uważa się za zdany, jeśli absolwent otrzyma co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części
ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego
w części pisemnej.
Znaczne zmiany dotyczą egzaminu ustnego z języka polskiego (koniec z prezentacjami),
który składa się z przygotowania, wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej
wylosowanego polecenia i związanej z tą wypowiedzią rozmowy z zespołem
egzaminacyjnym i trwa około 30 min. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające
tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku)
oraz odnoszące się do niego polecenie i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie
wypowiedzi. Następnie przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową na
zadany w poleceniu temat. Rozmowa może dotyczyć wyłącznie wygłoszonej przez
zdającego wypowiedzi.
Zachęcamy naszych drugoklasistów do odwiedzenia strony CKE – www.cke.edu.pl
lub OKE www.oke.waw.pl, aby indywidualnie zapoznać się ze wszystkimi nowościami
i nie dać się zaskoczyć na egzaminie.
(ah)

JAKŻE NIE PŁONĄĆ W PODZIĘCE?
DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZEJ SZKOLE
17 PAŹDZIERNIKA
OBCHODZILIŚMY SZKOLNE
ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW
OŚWIATY.
PANI DYREKTOR JOLANTA
TOMCZYK ZŁOŻYŁA
ŻYCZENIA WSZYSTKIM
WSPÓLPRACOWNIKOM.
PODZIĘKOWAŁA ZA CZAS
PODAROWANY UCZNIOM,
ZA KAŻDY DZIEŃ
POŚWIĘCONY SZKOLE

Drodzy Nauczyciele! Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału
do kształtowania naszych charakterów, abyście uczyli nas pokonywania zła
i kierowania się w życiu tylko dobrem. Potrzebne są nam wzorce.
Wy, Drodzy Pedagodzy, jesteście takimi wzorcami. Dziękujemy!!!

MŁODZIEŻ (POD KIERUNKIEM OPIEKUNÓW) PRZYGOTOWAŁA W PREZENCIE
PROGRAM ARTYSTYCZNY, W KTÓRYM NIE ZABRAKŁO REFLEKSJI
NAD SZKOLNĄ CODZIENNOŚCIĄ.

Życzenia i kwiaty od SU dla Dyrekcji ZSO: p. Jolanty Tomczyk,
p. Anny Łukaszczyk, p. Urszuli Tomali-Kujat.

(em)

Warto obejrzeć 

Warto przeczytać 

Gwiazd naszych wina to ekranizacja bestsellerowej powieści Johna
Greena, jednego z największych fenomenów literackich ostatnich lat.
Główni bohaterowie filmu – Hazel (Shailene Woodley)
i Gus (Ansel Elgort) to nastolatkowie, którzy mimo młodego wieku
musieli stawić czoła przeciwnościom losu. Ona – szesnastolatka ze
zdiagnozowanym rakiem tarczycy i nadopiekuńczymi rodzicami, on
– były koszykarz, któremu świat się zawalił, gdy amputowano mu
nogę. Poznali się na spotkaniu grupy wsparcia dla chorych na raka.
Oprócz ciężkich doświadczeń połączyła ich miłość do książek.
Dziewczyna pragnie poznać autora ulubionej powieści,
Petera van Houtena (Willem Dafoe), który mieszka w
Holandii i nie utrzymuje kontaktów ze światem.
Wytrwałemu Gusowi udaje się jednak dotrzeć do
pisarza i zostaje zaproszony na spotkanie w
Amsterdamie. Postanawia zabrać ze sobą Hazel, by
umożliwić jej zdobycie odpowiedzi na nurtujące ją
pytania. Okazuje się, że najważniejszą odpowiedzią na
wszystkie pytania jest wielka przygoda, którą
dziewczyna przeżywa z kimś, kogo kocha i czas
spędzony razem, który nazywa „małą wiecznością”...
Film w reżyserii Josha Boone’a to wzruszająca, ale i pełna humoru opowieść
o niezwykłym życiu i jeszcze bardziej niezwykłej miłości.

Ukryta historia Brian Haughton
W Ukrytej historii archeolog Brian Haugton stara się
przybliżyć nam różne niewyjaśnione zjawiska, a spektrum jego
zainteresowań jest naprawdę szerokie: od Atlantydy, przez Troję,
aż po Talos. Z jednej strony mamy kwestie znane każdemu:
Sfinksa, druidów, czy też kamienne posągi z Wyspy
Wielkanocnej; z drugiej zaś otrzymujemy zagadkę baterii
bagdadzkiej, zaginione miasto Helike, czy kamienne kule z
Kostaryki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nużą Was opisy
miast, czy też artefaktów, to może zainteresujecie się
rozważaniami na temat Królowej Saby, bądź opowieścią o
zielonych dzieciach.
Przejrzysty podział na tajemnicze miejsca, artefakty i osoby ułatwia lekturę
i pozwala na swobodne poruszanie się wśród niesamowitości. Każda z tajemnic opisana
jest w ten sam sposób - autor sięga po różne fakty i opinie, nie waha się przytaczać
kontrowersyjnych badań oraz cytować opinii ludzi niezbyt uznawanych przez świat
naukowy. Jednak przy tym wszystkim stara się nie narzucać nam interpretacji faktów.
Ukryta historia jest niewątpliwie książką, którą z przyjemnością bierze się do ręki.
Dla kogoś, kto dopiero zaczyna interesować się wszystkim, co tajemnicze i niewyjaśnione,
będzie doskonałym początkiem i wyczerpującym wprowadzeniem w świat spraw dziwnych
i intrygujących.

The Story of Film – Odyseja filmowa irlandzkiego krytyka
filmowego i reżysera Marka Cousinsa jest skarbnicą wiedzy o kinie
i prawdziwą „odyseją” – trwa aż 900 minut (15 odcinków).
Historia kina według Cousinsa to przede wszystkim zbiór
powtarzających się wątków, wizualnych leitmotivów, estetycznych i
stylistycznych kluczy. Film zmontowany jest w chronologicznym
porządku. Twórca przeplata sceny i całe sekwencje
z wypowiedziami autorów, pochyla się nad konkretnymi punktami
węzłowymi i trendami w bogatej historii X muzy.
Autor jest spokojny i wyważony, nie pokazuje, że miłość do kina jest wyłącznie
domeną outsiderów. Stara się rozbić kanon, ale nie za wszelką cenę. Uczy patrzenia na
kino w sposób świeży, uważny. Z prostotą
i wnikliwością opisuje to, czego doświadcza się w sali
kinowej, patrząc na ekran. Dzięki niemu nie tylko
możemy nadrobić braki w filmowej edukacji, ale
i całkiem na nowo zobaczyć te filmy, które widzieliśmy
już wielokrotnie. Kto kocha kino, po spędzeniu tych
900 minut z Cousinsem może tylko pokochać je jeszcze
bardziej.

Zabić drozda Harper Lee
Powieść amerykańskiej pisarki Harper Lee przedstawia
życie mieszkańców fikcyjnego amerykańskiego miasteczka
Maycomb w stanie Alabama w latach trzydziestych XX wieku.
Głównymi bohaterami są dzieci: Jean Louise (Smyk, lub według
innych tłumaczeń Skaut) i Jeremy (Jem), dzieci miejscowego
adwokata Atticusa Fincha, a także ich przyjaciel, Charles Baker
Harris, zwany Dillem.
Akcja powieści toczy się wokół procesu młodego
Murzyna, którego obrońcą jest Atticus, oskarżonego o zgwałcenie
biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Z powodu wszechpanującego rasizmu sprawa
sądowa wydaje się prosta. Jednak Finch podejmuje walkę z wymiarem sprawiedliwości,
pyta o granice ludzkiej tolerancji, bo jak sam mówi: "Jedyna rzecz, która nie podlega
przegłosowaniu przez większość, to sumienie człowieka".
Czytelnik śledzi wydarzenia oczami córki adwokata. Smyk przygląda się
postępowaniom ojca oraz reszty mieszkańców Maycomb. Pyta, analizuje, porównuje,
wyciąga wnioski. Wiele spraw jest dla niej nowych i niejasnych, ale dysponuje dziecięcą
świeżością spojrzenia, może więc zobaczyć i zrozumieć więcej niż niejeden z dorosłych.
Zabić drozda odwołuje się do tego, co o życiu człowieka najcenniejsze: miłości,
współczucia i dobroci. To przede wszystkim książka o tolerancji, potrzebie wolności,
prawdy i czystości sumienia.
(k.m.)

Galeria Malarska Starych Mistrzów,
w której możemy obejrzeć
Madonnę Sykstyńską
pędzla Rafaela.

Wspomnienie z wakacji...
Drezdeński Zwinger to niewątpliwie perła sztuki barokowej w Europie. Wcześniej
w miejscu obecnej zabudowy znajdowały się drewniane budynki służące
organizacji zabaw dworskich. Te miały zostać zastąpione barokowymi galeriami
i pawilonami zgodnie z tym, czego zażyczył sobie władca Saksonii i król
Rzeczypospolitej August II Mocny. Wspaniały kompleks został zniszczony
podczas II wojny światowej i wydawało się, że już bezpowrotnie utracony.
Odbudowa jednak ruszyła i właściwie trwa po dzień dzisiejszy. Co możemy
zobaczyć? To tylko kilka z wielu atrakcji, jakie oferuje Drezno zwiedzającym.

Pawilon na Wałach.

Orszak Książęcy na zachodniej ścianie
Zamku Królewskiego.

Brama Koronna
zwieńczona kopułą,
na której szczycie 4 orły
podtrzymują polską
koronę królewską
Augusta.

Opera Sempera.
Katedra Świętej Trójcy
– Kościół Dworski.
(ah)

REDAKCJA SZKOLNEGO HALO ŻYCZY MIŁEJ LEKTURY

