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Jesienny wypad do Warszawy klas trzecich gimnazjum
Uczestnicy:
3c, 3d, 3e Gimnazjum
Organizatorki:
p. Lidia Kosatka
p. Beata Kotlarz
p. Edyta Mydłowska

W piątek 28 września
wybraliśmy się na wycieczkę do
Warszawy! Słoneczna pogoda
sprawiła, że od samego rana
towarzyszył nam świetny humor Swój pobyt w stolicy rozpoczęliśmy od wizyty w
Domu Kultury Praga. Wzięliśmy udział w Wojewódzkich Targach Edukacji, Pracy
i Przedsiębiorczości.
Targi były częścią projektu OHP jako realizator usług rynku pracy
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Jesień próbuje przykryć nasze troski kolorową kurtyną liści...
Czy jej się uda?

Zapoznaliśmy się tam z
szeroką ofertą pracodawców,
instytucji
rynku
pracy,
instytucji
szkoleniowych,
fundacji i stowarzyszeń
wspierających młodzież w
procesie
podejmowania
decyzji
edukacyjnych
i
zawodowych. W targach
wzięły
udział
firmy
poszukujące pracowników,
organizacje
pozarządowe,
agencje pośrednictwa pracy
oraz instytucje szkoleniowe.

Szczególnie spodobały nam zajęcia warsztatowe dla młodzieży, które pozwoliły
rozpoznać nasze predyspozycje zawodowe. Każdy z uczestników otrzymał pakiet
materiałów szkoleniowych oraz... czekoladkę na osłodę

Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Łazienkach. Niektórych już po
przekroczeniu bramy rozbolały nogi, ale nasze panie nie dały za wygraną!
Przeszliśmy wiele parkowych alejek

Niestety... pomnik Fryderyka Chopina mogliśmy zobaczyć jedynie z daleka
ze względu na przebudowę terenu

Na zakończenie wyruszyliśmy do Janek Po obowiązkowym posiłku udaliśmy się na
długo oczekiwany seans filmowy. Wybraliśmy film pt. Jesteś Bogiem w reżyserii
Leszka Dawida. Słyszeliśmy o nim wiele, ale tak do końca nie wiedzieliśmy, czego się
spodziewać. Obraz poświęcony legendarnej grupie Paktofonika, która zupełnie
zmieniła oblicze polskiego hip-hopu, okazał się dobrym wyborem.
Z niezwykłym zainteresowaniem śledziliśmy losy trzech kolegów z Mikołowa i
Katowic: Piotra Łuszcza – Magika (Marcin
Kowalczyk), Sebastiana Salberta – Rahima (Dawid
Ogrodnik) i Wojciecha Alszera – Fokusa (Tomasz
Schuchardt).
Paktofonika powstała w 1998 roku. Jej nazwę
wymyślili
Magik i
Rahim.
Oznacza
ona
pakt
zawiązany
przy
brzmieniu
głośnika.
Płyty: Kinematografia, mini album Jestem Bogiem
oraz Archiwum kinematografii sprzedały się
w dużych nakładach. Wkrótce po premierze
Kinematografii do fanów Paktofoniki dotarła
wieść
o
samobójczej
śmierci
Magika.
(em)

Wychowawcy klas pierwszych Gimnazjum i Liceum
przygotowali wraz ze swymi podopiecznymi program
artystyczny na powitanie szkoły 

Uroczystość Ślubowania klas pierwszych Gimnazjum i Liceum rozpoczęła
p. Dyrektor Urszula Tomala-Kujat. Na honorowych miejscach zasiedli:
p. Dyrektor Dariusz Sańpruch, p. Dyrektor Jolanta Tomczyk, kierujący pocztem
sztandarowym – p. Janusz Dudziński oraz wychowawcy: p. Anna Haraśna,
p. Nataliya Zalutska, p. Ewa Ścisłowska, p. Karolina Łygan, p. Dorota Kołodziejczyk,
p. Paulina Wiktorek. Pan Dyrektor powitał nowych uczniów i przypomniał
o wartościach, które przyświecają naszej szkole.

Pierwszoklasiści w skupieniu wysłuchali słów szkolnego przyrzeczenia,
które w imieniu wychowawców odczytała p. Ewa Ścisłowska
wspierana przez p. Paulinę Wiktorek

W tym dniu wszyscy uczniowie prezentowali się
wyjątkowo elegancko.

Warto pamiętać, że życie w szkole nie jest usłane różami.
To wędrowanie po wyboistej drodze...
Od czego jednak młodzieńczy entuzjazm?

Projekt Sofokles w Radomiu
Uczestnicy:
IA, IB, IC Liceum
Organizatorki: p. Sylwia Janicka, p. Anna Łukaszczyk, p. Anna Haraśna

Projekt okazał się ciekawym pomysłem. Świeżo upieczonym licealistom
z pewnością ułatwi zrozumienie sensu znanych tragedii antycznych.

Poznajecie tę postać?

Organizatorzy artystycznego przedsięwzięcia zadbali o kostiumy i dekoracje.

Z wizytą u Jana
z Czarnolasu
Uczestnicy:
2a, b, c, d Gimnazjum
Organizatorzy:
p. Jolanta Ścisłowska
p. Mirosława Koperska
p. Peweł Kowalski

10 października 2012 roku
odbyła się wycieczka
szkolna do Radomia i
Czarnolasu.
W wyjeździe uczestniczyły klasy 2 gimnazjum oraz ich wychowawcy. Pierwszym
punktem na trasie naszej wycieczki było kino w
Galerii Słonecznej w Radomiu. Tam udaliśmy się
na seans filmowy pt.
Na tropie
Marsupilami.
Drugim punktem
naszej wycieczki było
muzeum Jana Kochanowskiego
Poznaliśmy
tam
historię życia oraz
twórczości wybitnego
polskiego
twórcy.
Zwiedzanie zakończyła sesja fotograficzna,
podczas której uwieczniliśmy wspaniałe chwile
spędzone w dworku poety. Wkrótce udaliśmy się
w drogę powrotną do domu. Tam czekali na nas
stęsknieni rodzice Wycieczka bardzo nam się
podobała. Z pewnością można ją zaliczyć do
udanych. Liczymy na więcej

Jakub Orlik, klasa 2b gimnazjum

w

Czarnolesie.

Tak bawiliśmy się na
dyskotece otrzęsinowej

WARTO PRZECZYTAĆ
Książka Intruz została napisana przez Stephenie Meyertwórczynię sagi „Zmierzch”. Autorka swój sukces
zawdzięcza historii, która się jej przyśniła. Spisała ją i
stworzyła bestseller. Tylko tyle i aż tyle. Kolejna powieść
to była kwestia czasu i oto jest „Intruz”.
Ta książka opowiada o duszach, które widząc, że ludzie nie
umieją wykorzystać swojego życia, postanawiają przejąć
planetę. Intruzi zamierzają wejść w ciało człowiekażywiciela i żyć jego życiem. Ludzie zaczynają jednak
walczyć z przybyszami.
Jedna z dusz o imieniu Wagabunda nie może poradzić
sobie z przejęciem kontroli nad żywicielem. Początkowo ją
to martwi, ale potem zaprzyjaźnia się z Melanie- żywicielem. Trafiają też do obozu ludzi,
gdzie Wagabunda poznaje mieszkańców Ziemi. Czuje do nich sympatię, która rodzi
dylemat: czy zdradza dusze, a może ludzi?
Jest to kolejne dzieło Stephenie Meyer, które zasługuje na uwagą. Moim zdaniem ta
książka jest lepsza niż „Zmierzch”. Polecam ją, ponieważ zachwyciła mnie fantazja autorki
oraz główna postać.
Poleca: Milena Kołodziejczyk

Dla wszystkich kinomanów, którzy
stęsknili się za dobrymi animacjami,
a w szczególności za przygodami
pewnego
nietypowego
stada
zwierzaków pochodzących z czasów
epoki lodowcowej, mam bardzo dobrą wiadomość. Nasi kochani bohaterowie wracają do
kin w kolejnej już czwartej części cyklu pod tytułem "Epoka lodowcowa 4: Wędrówka
kontynentów 3D". Już od długiego czasu brakowało mi wygłupów Sida i ciętego języka
Diego, jednak czy kolejna odsłona serii
jest tak dobra jak poprzedniczki? Mogę
zdecydowanie odpowiedzieć, że tak i
mówię to z wielką przyjemnością i
ogromnym entuzjazmem, ponieważ
"Epoka lodowcowa 4: Wędrówka
kontynentów" to zaraz obok jedynki
najlepsza część serii. Jest ona zaliczana
do gatunków: akcji, komedii, przygody.
Reżyserami filmu są Steve Martino, Mike
Thurmeier. Jego premiera miała miejsce
6 lipca 2012 roku. Wszyscy szukający przygody
i rozrywki oraz pragnący zderzenia z inną
rzeczywistością powinni go zobaczyć.

kl. 3e

Upadli Lauren Kate. Główna bohaterka tej książki, wskutek
tragicznych przeżyć, trafia do poprawczaka. Nie domyśla się
nawet, że pobyt tam zmieni zarówno jej życie, jak i sposób
postrzegania świata. Już w pierwszym dniu zakochuje się w
przystojnym Danielu, który jednak nie odwzajemnia jej
sympatii. Lucy staje się natomiast obiektem westchnień
pewnego bruneta, który zrobi wszystko, żeby ją zdobyć.
Perypetiom miłosnym towarzyszy opowieść o przyjaźni z
Arianne i Penn. Książka jest tajemnicza. Zagadką jest
odpowiedź na pytanie, co zrobi Lucy, gdy dowie się, że
Daniel nie jest zwykłym chłopakiem. Przeczytajcie a się
dowiecie! Książka jest wciągająca i gorąco ją polecam.
Poleca: Marta Michalak

Warto
obejrzeć

Poleca: Jakub Orlik

kl. 3e

kl. 2b

Dziękuje Ci za rozwiązywanie zawiłych problemów...
Dzięki Tobie pozbywam się strachu przed tym,
czego nie rozumiem - i przekonuje się,
że jednak mogę to zrozumieć

Nauczycielu!
Dzięki Tobie nauka to nie tylko ciężka praca,
lecz także przyjemność
Dzięki Tobie odkrywam swoja wartość.

Nauczycieli nagrodzeni przez Pana Dyrektora Dariusza Sańprucha za pracę
pedagogiczną w minionym roku szkolnym.

Dziękuje Ci, że jesteś osobą, której mogę zaufać,
i do której mogę się zwrócić, gdy życie staje się
trudne

Uczniowie ZSO, jak co roku, godnie uczcili święto swoich Pedagogów Wraz z
opiekunkami wystąpili z pełnym humoru programem artystycznym. Pan Dyrektor
podziękował paniom: Jolancie Pawłowskiej, Agnieszce Łagodzie, Aldonie OmenWrzesińskiej, Sylwii Janickiej, Karolinie Łygan, Agnieszce KłujszoJuścikowskiej, Nataliy Zalutskiej.

Warto pamiętać...

Czternastego października 1773 r. Sejm, podjął uchwałę o ustanowieniu Komisji
Edukacji Narodowej. Była ona pierwszą w Europie instytucją państwową,
kierującą i decydująca o sprawach oświatowych kraju.

Była także pierwszym na świecie ministerstwem oświaty. To takim
przedstawicielom rozumu narodowego i sumień polskich, jak: Adam Kazimierz
Czartoryski, Jędrzej Zamojski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Feliks Oraczewski,
Julian Ursyn Niemcewicz, Grzegorz Piramowicz, zawdzięczamy, że rozpoczęty
proces nie zatrzymał się, lecz przetrwał wszystkie kolejne burze dziejowe.

Wśród gości, którzy zabrali głos w tym uroczystym dniu, znaleźli się: Burmistrz
G. i M. Mogielnica – p. Sławomir Chmielewski oraz Przewodniczący Rady
Rodziców – p. Robert Krawczyk.

Cieszymy się, że na naszą uroczystość przybyli nauczyciele-emeryci. Zawsze będą
mile widziani w progach szkoły, której poświęcili wiele lat swojego życia

(em)

Chwila refleksji...
Nic nie mam
Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem
Nawet nie wiem
Jak tam sprawy za lasem
Rano wstaję, poemat chwalę
Biorę się za słowo jak za chleb
Rzeczywiście tak jak księżyc
Ludzie znają mnie tylko z jednej
Jesiennej strony

Jedyne co mam to złudzenia,
Że mogę mieć własne pragnienia.
Jedyne co mam, to złudzenia,
Że mogę je mieć.
Miałam siebie na własność,
Ktoś zabrał mi prywatność.
Co mam zrobić bez siebie, jak żyć
Bez siebie, jak żyć.
Miałam słowa własne,
Ktoś stwierdził, że zbyt ciasne.
Co mam zrobić bez słów, jak żyć
Bez słów, jak żyć.

Nic nie mam
Tylko z daszkiem nieba zamyślony kaszkiet
Nie zważam
Na mody byle jakie
Piszę wyłącznie, piszę wyłącznie

Jedyne co mam...
Miałam serce dla wszystkich,
Ktoś klucz do niego wymyślił.
Co mam zrobić bez serce, jak żyć
Bez serca, jak żyć.

Ludzie znają mnie tylko z jednej

Miałam myśli spokojne,
Lecz ktoś wywołał w nich wojnę.
Co mam zrobić teraz, jak żyć.
Jak teraz żyć.

Jesiennej strony

Jedyne co mam...

Uczuć starym drapakiem
Rzeczywiście tak jak księżyc

Jesienna zaduma
Elżbieta Adamiak
Czerwony tulipan

Zapraszam na spotkanie z fotografią

fot. K. M.
fot.. K. M.

fot. K. M.

fot. K. M.

Podpatrzone w sieci 

Na zakończenie znowu trochę ciepła od znanego nam już „malarza światła”.

Samo życie 

Szkolne Halo życzy miłej lektury i dobrej zabawy
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