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Szkolne halo

Oddajemy kolejny numer Szkolnego Halo. Mamy nadzieję, że każdy z naszych Czytelników
znajdzie w nim coś ciekawego i wartościowego Redakcja

Jak się bawiono na Studniówce ‘2010...
Zabawa była przednia Spotkaliśmy się o 18.00, żeby w spokoju
„popróbować” poloneza i program artystyczny... Owszem, układ przećwiczyliśmy,
ale na resztę nie starczyło już czasu i nerwów Towarzyszyła nam porządna
trema, która udzieliła się także naszym wychowawcom Równo o godzinie 19.00
rozpoczął się jeden z najpiękniejszych wieczorów w życiu każdego maturzysty –
Bal studniówkowy ‘2010! Nie obeszło się bez małych zgrzytów (muzycznosprzętowych), ale występ w naszym wykonaniu został przyjęty owacyjnie!
Usłyszeliśmy wiele miłych i życzliwych słów od zgromadzonych na imprezie
gości
Po części oficjalnej wszyscy balowicze udali się na „biesiadę”, potem były
wspólne zdjęcia, a następnie tańce do samego rana To była niezapomniana noc!
Serdecznie dziękujemy Wychowawcom za nadzwyczajną cierpliwość i okazane
nam serce Dziękujemy wszystkim Nauczycielom, którzy przyczynili się do
uświetnienia tego wyjątkowego i niepowtarzalnego wydarzenia! Dziękujemy
Koleżankom i Kolegom z klas II liceum za stworzenie nam przepięknej baśniowej
dekoracji, dzięki której czuliśmy się prawdziwymi bohaterami imprezy
Zapraszamy do naszej małej galerii Maturzyści

A po lutym marzec spieszy,
koniec zimy wszystkich cieszy.

To jest słonko... 
Już poloneza dźwięki brzmią dostojnym rytmem z dawnych lat...

Te uśmiechy mówią wszystko

...a to dobra zabawa 

Czas podziękowań...

Pora na serialik

Chwila sportu

No i w tany!!!

Osiągnięcia Reprezentacji Polski

WARTO WIEDZIEĆ...
XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Vancouver
XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się w kanadyjskim mieście Vancouver w
dniach 12-28 lutego 2010 roku. Zawody, oprócz Vancouver, odbyły się również w
Whistler oraz w Richmond.
Są to trzecie igrzyska, które odbyły się w Kanadzie. W 1976 roku organizatorem letnich
igrzysk był Montreal, a w 1988 roku – Calgary. Równocześnie są to szóste zimowe
igrzyska olimpijskie, które odbyły się w Ameryce Północnej. Ostatnie takie wydarzenie w
tej części świata odbyło się w 2002 roku, kiedy to
organizatorem zimowych igrzysk olimpijskich było
Salt Lake City.
Miasto zostało wybrane gospodarzem igrzysk dzięki
zwycięstwu w głosowaniu na organizację igrzysk
podczas 115. sesji Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego w Pradze 2 lipca 2003 roku.
Maskotkami igrzysk zostali (od lewej) Quatchi,

Złote
• Justyna Kowalczyk - biegi narciarskie, 30 km ze startu
wspólnego techniką klasyczną.
Srebrne
• Adam Małysz - skoki narciarskie, konkurs na skoczni
normalnej.
• Justyna Kowalczyk - biegi narciarskie, sprint indywidualnie na 1,4 km stylem
klasycznym.
• Adam Małysz - skoki narciarskie, konkurs na skoczni dużej.
Brązowe
• Justyna Kowalczyk - biegi narciarskie, bieg łączony, 15 km. (7,5 km + 7,5 km).
• Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak - łyżwiarstwo
szybkie, bieg drużynowy kobiet.

Miga, Sumi.
Zgodnie z olimpijską tradycją,
podczas ceremonii zakończenia
igrzysk w Turynie które były
gospodarzem Zimowe Igrzyska
Olimpijskie 2006 26 lutego 2006
burmistrz Vancouver Sam Sullivan
otrzymał flagę olimpijską, która do
dnia rozpoczęcia igrzysk (12 lutego
2010) była przechowywana w
ratuszu miejskim. Flaga Olimpijska
została przekazana burmistrzowi
Soczi które będą gospodarzem Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014.
Na igrzyskach zaprezentowały się 82 państwa. Polska reprezentacja na Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver liczyła 47 sportowców rywalizujących w 11
dyscyplinach: biathlonie, biegach narciarskich(sprint, biegi długodystansowe), bobslejach,
łyżwiarstwie szybkim, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie alpejskim, narciarstwie
dowolnym, saneczkarstwie, short track-u, skokach narciarskich, snowboardzie (halfpipe,
snowcross). W dotychczasowej historii występów polskiej reprezentacji na Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich impreza z 2010 roku była najbardziej udana. Polska znalazła się
na 15. miejscu w klasyfikacji generalnej.

X Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie odbyły się w kanadyjskiej miejscowości Vancouver
w dniach 12 - 21 marca 2010. Były to pierwsze zimowe igrzyska paraolimpijskie
rozgrywane w Kanadzie, a po raz drugi w Ameryce Północnej.
W trakcie paraolimpiady rozdano 64 komplety medali.
Oficjalną maskotką był Sumi.
Reprezentacja Polski na Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2010 liczyła 12 reprezentantów
(5 w narciarstwie alpejskim i 7 w narciarstwie klasycznym). Nasza reprezentacja
przywiozła jeden medal – brązowy. Gratulacje dla Katarzyny Rogowiec!!!

K.Mydłowska
Kl. II A LO

Nie zabijaj (fragm..)

Siła Hip-Hopu!
Poznajecie? To zespół FULL POWER SPIRIT, który gościł w naszej szkole 2 marca!

Zespół Full Power Spirit tworzą młodzi ludzie mieszkający na tym samym osiedlu w
Białej Podlaskiej. Na problemy szarej
codzienności znaleźli jedno i to samo
rozwiązanie – jest nim Jezus Chrystus.
Odkąd zaczęli razem grać, pokazują, że
wiara to:
"nie skostniała martwa sprawa, ale żywa
siła, która daje radość pokój i życie".
W czasie koncertów opowiadają o
swoich doświadczeniach życia z Bogiem
na co dzień, o tym jak Go poznali i jak
On uratował im życie. Mówią o nadziei,
o tym, że jest miłość za darmo i że Jezus
podnosi nawet z największych upadków. To świadectwo tak autentyczne, że nie sposób
przejść obok recytowanych przez nich historii obojętnie. Celem zespołu F.P.S. jest
głoszenie Dobrej Nowiny wszędzie, bo Ewangelia powinna docierać zwłaszcza tam gdzie
jest jeszcze nie znana.
W swoich utworach często w
żartobliwy i prosty sposób mówią
o celu i sensie ludzkiego życia
oraz o zagrożeniach czyhających
na młodych ludzi. F.P.S. zagrał
do tej pory ponad 120 koncertów
w najróżniejszych miejscach
Polski.

Występ zespołu Full Power Spirit w naszej szkole przypadł do gustu uczniom i
nauczycielom Szczególnie ciekawe i pouczające okazały się wypowiedzi skierowane do
zebranych na sali. Odwiedziny tej nietuzinkowej grupy okazały się znakomitym
uzupełnieniem rekolekcji dla młodzieży gimnazjum i liceum
Członkom zespołu gratulujemy pomysłowości , życzymy wytrwałości i dalszych
sukcesów!
red.

KOCHAJ NIE ZABIJAJ
KOCHAJ NIE ZABIJAJ
NIE ZABIJAJ NIE WYBIJAJ TEGO ZŁEGO
RYTMU
NIE ZABIJAJ
NIE ZABIJAJ NIE WYBIJAJ TEGO ZŁEGO
RYTMU
NIE ZABIJAJ
Gdy nie dbasz o zdrowie, gdy zabijasz Ciało
Myślisz będzie OK. – Duszy także się
dostało.
Niby nie cielesna, ale można zabić.
Niby jej nie widać, lecz tak łatwo ją
zranić.
A ja mówię nie zabijaj, tego co masz w
sobie.
Nie zabijaj talentu, który Bóg dał Tobie.
Masz umiejętności, masz swoje
natchnienia.
Bardzo wiele na tej ziemi masz do
zrobienia.
Nie zabijaj przyjaźni, Nie zabijaj miłości.
Nie zabijaj szacunku, Nie zabijaj
godności.
Nie zabijaj nadziei, Nie zabijaj wolności.
Nie zabijaj dobroci, Nie zabijaj radości.
Zabij to co złe, zabij co nie dobre.
Pamiętaj, że to wszystko ciebie jest nie
godne.
Walcząc z samym sobą, życie swoje
wylecz.
Oczyść swoja duszę, jak w dzień chrztu
czysty byłeś.

A to ciekawe... Czy wiesz, że...
Lokalizacje ławeczek:
Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Chopinowskim i staje się
ogromną szansą na promocję polskiej kultury i sztuki na świecie.
Obchodom towarzyszyć będą koncerty, odczyty, wystawy
i instalacje artystyczne.

1.

plac Krasińskich – Stał tu budynek Teatru Narodowego, gdzie w marcu 1830 r.
Fryderyk Chopin, zaprezentował swój Koncert f-moll. Tu też, w październiku
1830 roku odbył się ostatni, pożegnalny występ artysty przed jego wyjazdem z
kraju

2.

ul. Miodowa – Na Miodowej skupiało się życie towarzyskie stolicy. Tutejsze
kawiarnie „Pod Kopciuszkiem”
„Dziurka” i „Honoratka” były
miejscami spotkań artystów i
młodzieży, gdzie Fryderyk bywał
niemal codziennie.

3. ul. Kozia – Wąska uliczka była w

W związku z obchodami 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina Miasto Stołeczne Warszawa
uruchomiło nową trasę spacerową – szlakiem multimedialnych „Ławeczek Chopina”. Trasa
wiedzie po historycznych miejscach Warszawy, w których zostały ustawione multimedialne
„Ławeczki Chopina”. Spacer tym szlakiem i odpoczynek na ławeczkach pozwoli warszawiakom
i turystom odkryć urokliwe miejsca stolicy, związane z młodością Fryderyka. Ławeczki, dzięki
udźwiękowieniu, przyczynią się do przybliżenia spacerującym muzyki Chopina. Wystarczy
bowiem nacisnąć guzik, żeby ławka, niczym szafa grająca, zagrała wybrany fragment utworu.
„Ławeczki Chopina” wyposażono w opis wybranej lokalizacji oraz informacje o jej historycznych
powiązaniach z kompozytorem. Specjalnie z myślą o turystach zagranicznych przygotowano
również wersję anglojęzyczną opisów. Każdy z tych nietypowych mebli został wyposażony w
indywidualny fotokod, który umożliwia pobranie z Internetu aplikacji chopinowskiej, zawierającej
m.in. audioprzewodnik i muzykę Chopina, dostępny na stronie www.um.warszawa.pl/chopin2010.
Ławeczki Chopina to pomysł Towarzystwa Projektowego dla upamiętnienia Roku Chopinowskiego
2010, które stworzyło Miejski Systemu Informacji oraz zaprojektowało meble miejskie na
Krakowskim Przedmieściu.
Trasa wzdłuż „Ławeczek Chopinowskich” jest uzupełnieniem audioprzewodnika wydanego przez
Miasto i wraz z nim układa się w edukacyjny szlak spacerowy. Autorką tekstów do
audioprzewodnika oraz tych znajdujących się na „Ławeczkach Chopinowskich” jest Aleksandra
Zgorzelska, dziennikarka i varsavianistka. Wykonane z polerowanego czarnego kamienia ławki
zostały zamontowane w 14 lokalizacjach (w przygotowaniu jest 15 – przy Pałacu GnińskichOstrogskich, która powstanie po ukończeniu prac związanych z budową Muzeum Fryderyka
Chopina).

czasach Chopina ważnym szlakiem
komunikacyjnym. Tu, w kawiarni
„U Brzezińskiej” najchętniej bywał
Chopin.
4.

Konserwatorium Muzyczne – W
miejscu gdzie dziś jest plac nad
tunelem Trasy WZ znajdowało się
niegdyś Konserwatorium Muzyczne,
gdzie Fryderyk Chopin, studiował
kompozycję.

5.

Pałac Wesslów – Stąd, 2 listopada
1830 r. Fryderyk Chopin wyruszył
dyliżansem w podróż po sławę - do
Wiednia, i dalej - do Paryża.

6.

Pałac Radziwiłłów – 24 lutego 1818 r. 8-letni Fryderyk Chopin po raz pierwszy
wystąpił tu publicznie.

7.

Pałac Saski – W roku 1810, zamieszkała tu rodzina Chopinów, ponieważ ojciec
Fryderyka otrzymał posadę w słynnym Liceum Warszawskim, które tu właśnie
zajmowało część pomieszczeń.

8.

Ogród Saski – miejsce zabaw młodego F. Chopina, gdy rodzina mieszkała w
Pałacu Saskim (ówczesnej siedzibie Liceum Warszawskiego).

9.

Kościół Wizytek – W czasach Chopina odbywały się tu niedzielne msze dla
uczniów Liceum Warszawskiego, na których 15-letni Fryderyk Chopin,
wyróżniony funkcją „organisty licejskiego”, grywał na organach.

10. Pałac Kazimierzowski – W 1817 r. w
pałacu ulokowano Liceum
Warszawskie oraz, założony właśnie,
Królewski Uniwersytet Warszawski.
Tu, w prawej oficynie (Gmach
Prorektorski), zamieszkali
Chopinowie.
11. Pałac Czapskich – Rodzina Chopinów
zamieszkała tu w 1827 roku, gdzie
Fryderyk otrzymał, na facjatce, pokój
z własnym fortepianem. W miejscu
dawnego mieszkania Chopinów na
drugim piętrze znajduje się dziś
Salonik Chopinów – muzeum
pamiątek po wielkim kompozytorze.

Podobno najwięcej kontrowersji ma wzbudzać sala poświęcona... śmierci kompozytora,
w której będzie można zobaczyć pośmiertną maskę artysty.

Z pewnością odremontowane muzeum zasługuje na uwagę. Ciekawe, jakie
będą nasze wrażenia Szkoda, że nie możemy na razie udać się tam ze szkolną
wycieczką Dlaczego? Teraz budynek
otwiera swe podwoje tylko przed
zaproszonymi gośćmi. Dla nas –
szaraczków – będzie dostępny dopiero po
świętach wielkanocnych, ale chyba warto
poczekać
red.
Wejście do muzeum

12. Kościół św. Krzyża – miejsce
spoczynku serca kompozytora.

13. Pałac Zamoyskich – Mieszkała tu siostra Chopina, która przechowywała pamiątki
po bracie. W 1863 roku z okien pałacu dokonano zamachu na namiestnika
carskiego. W odwecie usunięto lokatorów z mieszkań i zniszczono cały ich
dobytek. Wśród wyrzuconych przez okna i spalonych przedmiotów znajdował się
fortepian Chopina.
14. Pałac Gnińskich - Ostrogskich – siedziba Muzeum Fryderyka Chopina, obok
którego mieści się Centrum Chopinowskie.

15. Pomnik Chopina w Łazienkach - Najbardziej znany na świecie pomnik
kompozytora, usytuowany w Parku Łazienkowskim, na wprost bramy w Alejach
Ujazdowskich, w pobliżu Belwederu.
red.

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Takiego muzeum jeszcze u nas nie było!!!
W 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina w Warszawie, zostało otwarte gruntownie
odremontowane Muzeum kompozytora. A co w nim takiego wyjątkowego? Prawie
wszystko!!! Multimedialne ekspozycje, dotykowe ekrany, konstrukcje ze stali i świecących
paneli. Na powierzchni ponad 4 tysięcy 600 metrów kwadratowych umieszczono
ekspozycje dotyczące życia i twórczości artysty. Zwiedzający sami będą przechodzić przez
nowoczesne sale i decydować, które etapy życia Fryderyka Chopina będą chcieli poznać.
W muzeum będzie można zobaczyć, jak mieszkał Chopin, posłuchać jego utworów, a
nawet poznać zapach jego ulubionych kwiatów.

Wnętrze Muzeum Chopina

Sala poświęcona dzieciństwu Chopina.

Odcisk twarzy Chopina z grymasem
bólu i cierpienia

red.

Co nowego w lekturach dla miłośników mocnych wrażeń?
J. Meberry Wilkołak. Czytaliście? Nie? A może się skusicie?
Szczęśliwe życie Lawrence’a Talbota
skończyło się tej nocy, kiedy umarła
jego matka. Chłopak opuścił
wiktoriański dwór, by szukać
zapomnienia w dalekiej Ameryce. Po
latach powraca w rodzinne strony – i
odkrywa, że okolicą rządzi strach.
Krążą pogłoski o krwiożerczej bestii.
Lecz Lawrence’a znacznie bardziej
przeraża tajemnicza siła, która wzywa
go do lasu przy pełni księżyca…
Jonathan Maberry to nowy
amerykański mistrz horroru.
Zadebiutował w 2006 roku powieścią
Blues duchów, uhonorowaną nagrodą
Brama Stokera.
Autor powieści jest wykładowcą,
nauczycielem powieściopisarstwa,
konsultantem Stowarzyszenia
Autorów Horrorów i członkiem
amerykańskich stowarzyszeń literackich.
Obok powieści tworzy komiksy i pisze książki popularnonaukowe, m.in. Vampire
Universe Universe, The Cryptopedia i inne.
Cena książki : ok. 30 zł
red.

Wycieczek czas...
W dniu 11 marca 2010 r. odbyła się wycieczka do
Radomia. W tej wyprawie brali udział uczniowie klas
licealnych: I A, B, C i II B, C. Opiekunkami były:
p. Anna Haraśna, p. Sylwia Janicka i p. Katarzyna
Frączak – Bartuszek. Głównym punktem wycieczki było
obejrzenie sztuki pt: „Romeo i Julia” wystawianej w
Teatrze Powszechnym w Radomiu. Przed spektaklem
zwiedziliśmy muzeum Jana Kochanowskiego w
Czarnolesie i obejrzeliśmy wystawę prac malarza Jacka
Malczewskiego w muzeum jego imienia.
A oto kilka zdjęć tego, co zobaczyliśmy.
E. Lenart I C LO

NARESZCIE PRZYSZŁA PANI W.!!!
DNI WIOSNY W NASZEJ SZKOLE!!!

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi,
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni.
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis.
Zapachniało, zajaśniało ... wiosna, ach to ty!
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!!!
Marek Grechuta

Wiosna, ach to Ty...

Nadejście długo wyczekiwanej wiosny uczciliśmy (22. 03.) kolorowymi strojami i
kwiatową dekoracją naszych sal lekcyjnych Może nie było wielu wesołych
przebierańców, ale i tak świetnie się bawiliśmy! W tym roku licealiści wiedli prym
Na zdjęciu przedstawiciele klas I A, II A, II B, III B LO oraz gimnazjalny
„rodzynek” z klasy II a

A kto okaże się najlepszym poetą na wiosnę? O wynikach konkursu poetyckiego
przeczytacie dalej

Opiekunkom SU dopisywał wiosenny humor, podobnie jak nam (co widać na fotkach).

POETĄ BYĆ...
Zwycięzcą wiosennego konkursu w ZSO został
Piotr Cuprjak z klasy III A LO. Drugie miejsce
przypadło w udziale Ali Dębowskiej z III A LO. Na
trzecim miejscu znalazła się nasza koleżanka z II b
gimnazjum Kasia Szczepańska. Czwartą lokatę
zajęły uczennice klasy I A LO – Ewelina Sobczak i
Ilona Maciejewska.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni!
Wyróżnione teksty będą zaprezentowane w
kolejnym numerze Szkolnego Halo. To fajnie, że są wśród nas poeci
red.
NASZE SALE SĄ PEŁNE ZIELENI!!!
Może nie wszystkie sale zostały ”godziwie” udekorowane w kolorach wiosny, ale
jednak jest się czym pochwalić Komisja konkursowa podjęła następującą decyzję:
I miejsce – klasa I AC (sala 23), II miejsce – klasa I B (sala 3), III miejsce – klasa II A
(sala 111), IV miejsce – klasa III A (sala 125). Warto było! Wszyscy uczniowie
wyróżnionych klas liceum zajadali się słodkimi nagrodami ufundowanymi przez SU LO.
W gimnazjum jedynie klasa 1c (sala 43H) pokusiła się o wiosenny wystrój swej sali.
MŁODZI RECYTATORZY NA START!!!
22 marca w naszej szkole odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego
2010. W szranki stanęli uczniowie klas gimnazjalnych i liceum. Przed komisją, w skład
której weszły panie polonistki – A. Łukaszczyk, K. Frączak-Bartuszek, S. Janicka oraz
E. Ścisłowska – zaprezentowało się 15 gimnazjalistów i 2 uczennice liceum.
Uczniowie deklamowali po jednym, wybranym przez siebie tekście lirycznym. Wśród
autorów wierszy znaleźli się polscy poeci m. in. – Mickiewicz, Słowacki, Leśmian,
Szymborska, Twardowski, Jan Paweł II. Poziom recytujących był wyrównany,
lecz pojawiły się perełki ze sporymi zdolnościami.
Jury do kolejnego etapu – eliminacji powiatowych – zakwalifikowało (po dogrywce
oraz burzliwych naradach) cztery uczennice: Annę Omen i Natalię Wasiak z gimnazjum
oraz Katarzynę Wasiak i Izabelę Bogdan z liceum. Trzy uczennice dodatkowo wyróżniono.
Były to Katarzyna Dembowska, Ewelina Gaworska oraz Katarzyna Macierzyńska.
Z ostatniej chwili. 24 marca odbyły się w MGOK-u w Mogielnicy eliminacje
powiatowe. Naszym dziewczynom udało się przejść dalej, do Radomia. Serdeczne
gratulacje dla Ani Omen, Natalii Wasiak oraz Kasi Wasia! Trzymamy kciuki!!
Cieszy to, że są w naszej szkole uczniowie, którzy chcą zmierzyć się z innymi i
samymi sobą. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych
zmaganiach recytatorskich. Do zobaczenia za rok!
red.

b) KOS ( ) BAN

Rusz głową
1) Znajdź wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

c) KONE ( ) NIK
d) PO ( ) IEKA

a) DEŁĄŻOK

4) Uzupełnij brakującą liczbę:

LUBTOF

a) 16, (27), 43

KASATÓWKI

29, ( ? ), 56

SNIET

b) 12, (56), 16

b) EMINEN

17, ( ? ), 21

RUCIE

c) 143, (56), 255

TSORNA

218, (?), 114

WIODROCZ

d) 42, (44), 38

c) REETIR

23, ( ? ), 28

NALISPE
KEBORS
SASZFEKIT
d) ZŁOMIS
FTSFA
NIENIEST
KYNAS
2) Znajdź słowo, które znaczy to samo, co słowa poza nawiasami.
a) NIEPOWODZENIE (
b) PAŃSTWO (
c) WŁÓCZNIA (
d) CAŁUS (

) FACH

) BRZEG
) DUPLIKAT

) TWARZ

3) Znajdź słowo, które uzupełnia pierwszy wyraz i zaczyna drugi.
a) BRO (

) US

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim
Pedagogom oraz Koleżankom i Kolegom wszystkiego dobrego!
Niech świąteczne dni staną się czasem miłości,
dobroci i wzajemnego zrozumienia
Zespół redakcyjny Szkolnego Halo

Szkolne Halo 2/09/10

Rusz głową – odpowiedzi

Zespół redakcyjny

1) a – żołądek (futbol, siatkówka, tenis – dyscypliny sportowe)

Uczniowie:
Emilka Lenart I C LO
Karolina Mydłowska II A LO
Piotr Cuprjak IIIA LO
Joanna Jackowska III A LO
Kinga Fetraś IIIA LO
Nauczyciele:
p. A. Haraśna, p. E. Mydłowska,

b – Curie (Niemen, Santor, Rodowicz - piosenkarze)
c – fistaszek (terier, spaniel, bokser – rasy psów)
d – Einstein (Miłosz, Staff, Asnyk – poeci)
2) a – zawód
b – kraj
c – kopia
d - buziak
3) a – dzik

p. S. Janicka, p. K. Frączak - Bartuszek, p. B. Kotlarz, p. M. Lenart, p. J. Ścisłowska.

Do wszystkich uczniów gimnazjum i liceum!

b – tur

Czy ktoś mnie pamięta?

c – ser
d – pas
4) a - 27 liczba w nawiasach stanowi różnicę pomiędzy liczbami poza nawiasami

Redakcja Szkolnego Halo gorąco zachęca Koleżanki i Kolegów do
współpracy Mamy nadzieję, że znajdą się wśród Was chętni do
współredagowania naszej szkolnej gazetki. Chyba warto! Zainteresowani
mogą się zgłaszać do przedstawicieli Zespołu redakcyjnego.
Czekamy na propozycje!
Prosimy także o ciekawe pomysły dotyczące Szkolnego Halo. Wszelkie
sugestie będą mile widziane i w miarę możliwości uwzględnione przy
redagowaniu kolejnego numeru. Z pewnością są problemy, które Was
nurtują, sprawy, które martwią, denerwują... Podzielcie się swoimi
przemyśleniami z innymi A może macie jakieś teksty własnego
autorstwa? Odważcie się je pokazać! Z pozdrowieniami REDAKCJA.

b - 76 liczba w nawiasach stanowi sumę liczb poza nawiasami pomnożoną przez 2
c – 52 liczba w nawiasach stanowi różnicę liczb poza nawiasami podzieloną przez 2
d – 55 liczba w nawiasach stanowi różnicę liczb poza nawiasami pomnożoną przez 11

