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Szkolne halo
Artyści z Kielc zaprezentowali uczniom naszej szkoły poruszający spektakl w
reżyserii Marka Tercza – adaptację sceniczną wywiadu Hanny Krall z Markiem
Edelmanem (ostatnim przywódcą powstania w getcie warszawskim). Główne role
odegrali: Janusz Świerczyński i Ewa Działowska. O oprawę muzyczną zadbał
Szymon Chwostowicz.

Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna
J. Brzechwa

A tu zima akurat chwycił mróz i śnieg już spadł
J. Brzechwa

Dziękujemy Dyrekcji szkoły oraz nauczycielom za umożliwienie nam udziału w
tym ciekawym i pouczającym przedsięwzięciu. To była niezwykła lekcja historii.

Poszerzamy wiedzę

Ciekawy pomysł na lekcję

10 lutego odbyła się wycieczka do Warszawy klas II i III LO. W programie
mieliśmy lekcje muzealne w Muzeum Narodowym oraz seans filmowy.
Tematyka zajęć w muzeum świetnie współgrała z lekcjami w szkole. Uczniowie klas
II poznali nurty artystyczne malarstwa drugiej połowy XIX wieku: akademizm,
realizm i impresjonizm, zaś maturzyści utrwalili wiedzę o sztuce Młodej Polski.
Lekcje miały formę warsztatów, młodzież pracowała z dziełami sztuki
zgromadzonymi w Muzeum Narodowym, obrazami braci Gierymskich,
Siemiradzkiego, Chełmońskiego, Podkowińskiego.
Taka lekcja to jest coś! Nie marna reprodukcja w
podręczniku, ale obraz w całej swej okazałości!
Po rzeczach ważnych chwila relaksu i seans filmowy.
Młodzież wybrała filmy premierowe, m. in. thriller
Skyline.
Wyjazd możemy zaliczyć do udanych. Przed nami,
mamy nadzieję, kolejne.

Flaga Unii Europejskiej
Na fladze Unii Europejskiej znajduje się 12 gwiazd na
lazurowym tle. Liczba gwiazd pozostaje niezmienna.
Są one rozmieszczone, jak godziny na tarczy zegara.
Pomysłodawcami projektu byli Salvador de Madariaga
y Rojo (dyplomata hiszpański) oraz Arsène Heitz
(francuski plastyk). Flaga Zjednoczonej Europy
powstała z inspiracji chrześcijańskiej. A. Heitz wyznał przed śmiercią, że sugerował się wizerunkiem
Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, która przedstawiana jest na tle tego samego koloru, jaki wybrano
dla flagi, z głową otoczoną 12 gwiazdami. Symbol ten,
niezależnie od tego wyjaśnienia, bywa interpretowany
również inaczej.
Waluta
Symbolem unijnej waluty – euro jest grecka litera epsilon
przecięta dwiema równoległymi liniami (€). Z jednej strony znak ten
przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji europejskiej, z
drugiej nawiązuje do podobnie przekreślonych znaków przyjętych dla
walut świata - ₤, $, ¥, czyli funta brytyjskiego, dolara amerykańskiego i japońskiego jena.

głównych

Monety euro oraz centy mają wspólny awers z nominałem, natomiast na rewersie znajdują się symbole
narodowe kraju, w którym zostały wytłoczone. Nie ogranicza to jednak ich obiegu - można nimi płacić
we wszystkich krajach członkowskich unii walutowej.
Banknoty mają jednakowy dla wszystkich państw
członkowskich awers i rewers. Motywami graficznymi
banknotów są okna, bramy i mosty nawiązujące do różnych
stylów i epok w kulturze europejskiej, mające symbolizować
otwarcie i porozumienie.
Dzień Unii Europejskiej
Dniem Unii Europejskiej jest 9 maja. Data ta przypomina o jej
narodzinach, gdyż właśnie wtedy w 1950 roku Robert
Schuman ogłosił deklarację nazwaną później Planem
Schumana, w której zaproponował utworzenie pierwszej
organizacji ścisłej współpracy państw w dwóch dziedzinach:
górnictwo i hutnictwo (EWWiS).

Henryk Siemiradzki
Pochodnie Nerona
Aleksander Gierymski
Anioł Pański

Władysław Podkowiński
Szał uniesień

(S.J.)

Paszport europejskiJednym z symboli Unii Europejskiej jest paszport europejski w kolorze
burgundzkiego wina. Na okładce znajduje się napis Unia europejska oraz nazwa państwa, z którego
pochodzi jego właściciel. Został on wprowadzony do użytku w 1985 roku.
(A.H.)

Co warto przeczytać...

Co warto obejrzeć...

Propozycje
Jak zostać królem
Reżyseria: Tom Hooper
Scenariusz: David Seidler
produkcja: Australia, USA, Wielka
Brytania

Elizabeth Kostova to poczytna pisarka
amerykańska, autorka światowego bestsellera
Historyk oraz powieści Łabędź i złodzieje.
Historyk to
monumentalna
opowieść o wciąż
frapującym Drakuli, autentycznym i legendarnym. Pełna napięcia
historia, w której mieszają się ze sobą fakty i fantazja, przeszłość i
współczesność.
Przeszukując bibliotekę ojca, młodziutka Amerykanka natyka się na
średniowieczną księgę i skrytkę z pożółkłymi listami. Kiedy pogrąża
się w lekturze, świat staje się dla niej koszmarem. Odkrywa pełną
sekretów mroczną przeszłość ojca i wpada na trop prowadzący do
rozszyfrowania tajemniczych losów matki. Stare listy, uzupełnione
wspomnieniami ojca, wiodą ją śladami nieumarłego- pozwalają odkryć
prawdę o Vladzie Palowniku, średniowiecznym władcy, którego
barbarzyńskie panowanie leży u podstaw mitu o Drakuli. Dziewczyna staje przed pytaniem: czy
powinna iść w ślady ojca i badać dalej legendę Vlada, prowokując towarzyszące mu zło? Jednak
pamięć o matce zwycięża i córka włącza się w emocjonujące poszukiwania prowadzone przez ojca. I
tak zaczyna się pełna przygód wyprawa po krajach całej Europy oraz w fascynującą przeszłość.
Pomimo 630 stron książkę czyta się bardzo szybko!!
Łabędź i złodzieje to z kolei frapujący thriller o meandrach ludzkiej
psychiki, naturze malarstwa i sile miłości, który wiedzie nas ze
współczesnej Ameryki do Paryża impresjonistów.
Znany artysta malarz Robert Oliver rzuca się z nożem na jeden z
obrazów w National Gallery of Art. Zamknięty w szpitalu
psychiatrycznym mężczyzna uparcie milczy i maluje wciąż tę sama
postać. Co nim kierowało? Kim jest modelka? By zrozumieć czyn
swego pacjenta dr Marlow, sam malarz amator, próbuje
zrekonstruować jego życie. W coraz bardziej zaskakującym śledztwie
poznaje losy trzech kobiet, które wywarły wpływ na Olivera: żony
Kate, kochanki Mary i tej, która zrujnowała oba związki- Beatrice, mieszkającej w Paryżu….w XIX
wieku! Podążając tropem sekretów innych ludzi, Marlow nieoczekiwanie zyskuje szansę na własne
szczęście.
Życzę miłej lektury!!!

(S.J.)

Obsada:
Colin Firth (Król Jerzy VI)
Geoffrey Rush (Lionel Logue)
Helena Bonham Carter (Królowa
Elżbieta)
Guy Pearce (Król Edward VIII)
Timothy Spall (Winston Churchill)
Derek Jacobi (Arcybiskup Cosmo Lang)
Jak zostać królem to fascynująca opowieść
o człowieku, który uratował królestwo i w
przełomowym momencie historii mężnie
poprowadził Anglików w walce przeciwko
najeźdźcy. Po szokującej abdykacji
Edwarda VIII książę Albert musi, mimo wielkich oporów, zasiąść na tronie Anglii jako Jerzy VI.
Ogromną przeszkodą w wypełnianiu monarszych obowiązków jest dla niego... problem z
wysławianiem się. Jedyną osobą, która może pomóc Jerzemu w odnalezieniu własnego głosu i
stawieniu czoła groźbie inwazji hitlerowskiej, okazuje się australijski specjalista o wielce
nieortodoksyjnych metodach pracy nad wymową. Wkrótce rodzi się przyjaźń, która odmieni życie
dwóch niezwykłych ludzi i zadecyduje o losach największej z wojen.
Źródło: filmweb
Oscary, Oscary!
Jak zostać królem najlepszym filmem podczas gali 2011!
Obraz Toma Hoopera w wyścigu o Oscara
w kategorii "najlepszy film" pokonał:
Czarnego Łabędzia, The Social Network,
Wszystko w porządku, Incepcję, Fightera,
127 godzin, Toy Story 3, Do szpiku kości
i Prawdziwe męstwo.
Colin Firth za kreację króla Jerzego VI otrzymał Oscara w kategorii najlepszy
aktor pierwszoplanowy. Firth w wyścigu po statuetkę pokonał: Jesse'ego
Eisenberga (The Social Network), Javiera Bardema (Biutiful), Jeffa Bridgesa
(Prawdziwe męstwo) i Jamesa Franco (127 godzin). Tom Hooper, twórca filmu Jak zostać królem,
otrzymał Oscara za najlepszą reżyserię.
(em)

Chwila z Piotrem

O tobie
Dzisiejszej nocy na parapecie
Stał kubek w myśli o tobie,
A w nim kawa o twoim aromacie.
Na szafce milczał suchy bukiet
dawno wyrwany z twojej dłoni.
I opadł na mnie sen nie o tobie,
z łzą, w której utopiła się ja dzisiejsza.

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

Co oznacza moje imię?
Z przymrużeniem oka
Angelika – imię żeńskie pochodzące z języka łacińskiego, gdzie
angelica znaczy anielska, to zaś ma swoje źródło w greckim słowie
ángelos, co oznacza posłaniec lub też ángelicos, czyli anielski.
Jakub – imię męskie pochodzące z języka hebrajskiego, gdzie Ja’aqõb
pierwotnie tłumaczono jako ten, którego Jahwe ochrania, wspiera.
Karol – imię męskie pochodzenia germańskiego, którego etymologię
wywodzi się od staro – wysoko – niemieckiego wyrazu pospolitego
zapisywanego karl lub carl, co mogło oznaczać małżonek, mąż; ukochany a także
bohater; człowiek. Imię to bywa też wyprowadzane z Hariol, które było zdrobnieniem germańskiego
imienia Her, które z kolei powstało od wyrazu heri – drużyna wojenna. Imię żeńskie Karolina pochodzi
od imienia Karol
Anita - Kobiety o tym imieniu są egoistyczne, wyrachowane w postępowaniu. Nadają się
do prowadzenia interesu przemysłowego lub handlowego. Na zewnątrz są jednak osobami
miłymi, czarującymi, o gładkim sposobie bycia. A ponieważ są łatwowierne, dlatego
natrafiają na wiele trudności i kłopotów. Nie cenią domu ani rodziny. Późno wychodzą za
mąż. Nie spieszą się do rodzenia dzieci. W sumie postać dziwna, trudna i skomplikowana.
Daria - Daria to żeńska odmiana imienia Dariusz, imienia perskich królów, którym marzył
się podbój świata. Wśród świętych kościoła katolickiego jest święta o tym imieniu,
męczennica z Rzymu. Istnieje też drugie "wcielenie" tego imienia: Daria mianowicie to
rosyjskie zdrobnienie od Doroty. Imię Daria, w naszym języku kojarzące się z "darami", a
więc hojnością, niewątpliwie obdarza dużą wewnętrzną swobodą, niezależnością, odwagą.
Daje rozmach w snuciu planów i śmiałość przy wprowadzan iu ich w ż ycie.
Jakub - jest energiczny, posiada zmysł organizatorski. Ma wielu przyjaciół, ceni
towarzystwo. Lubi dobrze się ubierać. Mężczyzna ten to czysta energia, ale
pełny wdzięku i kultury. Nie wie, co to bezczynność: w młodości oddaje
się studiom, by w dorosłym życiu czerpać z tego profity, które z kolei
wydaje na zabawy z przyjaciółmi.
Karolina - kobieta o tym imieniu jest wszechstronna, wykształcona,
pracowita, o szerokich zainteresowaniach, chętnie studiuje i pogłębia swoja
wiedzę. Nierzadko osiąga tytuły naukowe. Ciągle pragnie dojść do sedna
sprawy, jest dociekliwa. Nie umie jednak pracować
systematycznie. Karolina jest miła, zmysłowa,
towarzyska, lubi być otaczana przez adoratorów. W
miłości niestała, w małżeństw ie konkretna i nie przewrotna. Kocha
rodzinę, ale nie przywiązuje się zanadto do ogniska domowego.
Posiada uzdolnienia przywódcze.
Paweł - odważna, samodzielna, wolna dusza. Wierny
przyjaciel, pomocny kolega. Prawdomówny i uczciwy. W
miłości subtelny i prawy. W pracy sumienny wykonawca
powierzonych zadań. Dokładnie planuje przedsięwzięcia.
Materiał na inżyniera lub informatyka. Choć niezbyt ambitny odnosi zwycięstwa również nad sobą. Bywa kapryśny!

(ah, em)

[źródło: J.Grzeń Słownik imion, Warszawa 2002]
źródło: www.imiona.com

Ze świata muzyki...

Poznajmy się

Warto

Pink Floyd - angielski zespół rockowy założony w 1965 roku
w Cambridge. Ich twórczość, początkowo klasyfikowana jako rock
psychodeliczny, w późniejszych latach nabrała cech
muzyki progresywnej. Grupa znana jest z filozoficznie
zabarwionych tekstów piosenek, eksperymentów z dźwiękiem,
innowacyjnego podejścia do kwestii grafiki w albumach oraz
rozbudowanych występów koncertowych. Sprzedali na całym
świecie ponad 200 milionów albumów (z tego ok. 74,5 miliona w
samych Stanach Zjednoczonych), co czyni ich jedną z najlepiej
sprzedających się grup muzycznych w historii.
Pink Floyd odnieśli umiarkowany sukces w obrębie
głównego nurtu muzycznego. Pod koniec lat 60. pod
przewodnictwem Syda Barretta byli jednym z
najpopularniejszych zespołów londyńskiej podziemnej
sceny psychodelicznej, jednak zachowanie lidera
zmusiło pozostałych członków grupy do zastąpienia go
gitarzystą i wokalistą Davidem Gilmourem. Na
stanowisko frontmana oraz głównego autora utworów
wysunął się wówczas basista Roger Waters i zachował
tę pozycję aż do odejścia z zespołu. Kilka z ich 14
albumów studyjnych odniosło światowy sukces,
m.in. The Dark Side of the Moon (1973), Wish You
Were Here (1975), Animals(1977) i The Wall (1979).
W 1985 Waters ogłosił rozpad grupy, jednak pozostali członkowie, z Gilmourem na czele, postanowili
dochodzić swych praw do nazwy w sądzie. Zespół kontynuował działalność jako Pink Floyd, odnosząc
sukcesy z albumami A Momentary Lapse of Reason (1987) i The Division Bell (1994), ostatecznie
osiągając z Watersem kompromis w sprawie nazwy zespołu.
Po 24 latach przerwy Waters ponownie
wystąpił z grupą 2 lipca 2005 roku, na
koncercie Live 8 w Londynie, grając
jednocześnie przed najliczniejszą
publicznością w historii Pink Floyd
Zespół stanowił źródło inspiracji zarówno
dla artystów rockowych lat 70., takich
jak David Bowie, Genesis czy Yes.
Nagrody i wyróżnienia:
W 1996 grupa Pink Floyd została
wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.
Piosenki Another Brick in the Wall (Part 2), Money i See Emily Play zostały umieszczone na liście 500

piosenek które ukształtowały rock utworzonej przez Rock and Roll Hall of Fame.
Nagrody Grammy: 1994 piosenka Marooned w kategorii Najlepszy utwór instrumentalny.
Dyskografia:
1967 The Piper at the Gates of Dawn
1968 A Saucerful of Secrets
1969 Music from the Film More
1969 Ummagumma
1970 Atom Heart Mother
1971 Meddle
1972 Obscured by Clouds
1973 The Dark Side of the Moon
1975 Wish You Were Here
1977 Animals
1979 The Wall
1983 The Final Cut
1987 A Momentary Lapse of Reason
1994 The Division Bell

Three Days Grace (znany też jako 3DG lub TDG) – kanadyjski zespół grający alternatywny rock,
założony w 1992 w Norwood w Kanadzie pod nazwą Groundswell. W 1992 gitarzysta i
wokalista Adam Gontier, perkusista Neil Sanderson i basista Brad
Walst założyli zespół Groundswell. W 1997 zespół zmienił nazwę na
Three Days Grace. Po pewnym czasie przenieśli się z Norwood
do Toronto gdzie spotkali Gavina Browna, który pomógł im wydać
debiutancki album Three Days Grace w 2003. Album dotarł na listy
przebojów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Płytę promowały
single "Just Like You", "I Hate Everything About You" oraz "Home".
Three Days Grace zagrali gościnnie w filmie Raise your voice z
piosenką Are you ready
W 2006 wydali kolejną płytę One-X promowaną przez single "Animal
I Have Become", "Pain" i "Never Too Late".
We wrześniu 2009 grupa wydała swój trzeci studyjny album
zatytułowany "Life Starts Now".
Skład:
Adam Gontier – wokal, gitara
Brad Walst – gitara basowa
Neil Sanderson – perkusja, wokal
Barry Stock – gitara.
Dyskografia:
1995 Wave of Popular Feeling (jako "Groundswell")
2000 Three Days Grace Demo
2003 Three Days Grace
2006 One-X
2009 Life Starts Now.
Ciekawostki:
Zagrali koncert w filmie "Raise Your Voice"
Adam Gontier nagrał razem z Apocalypticą piosenkę "I Don't Care"
Kari M. III A LO
Okładka płyty "One X" widoczna jest na ścianie w 7 odcinku 2 sezonu serialu "Californication".

- tytuł fotografii;

Uwaga! Konkurs fotograficzny!!!

- datę i miejsce wykonania fotografii;
- opis fotografii;

I Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny
LAS JEST W NAS
10.01.2011 - 4.06.2011

c) CD lub DVD zawierające zdjęcie w
formacie .TIFF lub .jpg ( wymiar minimum
2300 pikseli – krótszy bok);
d) zapieczętowaną kopertę oznaczoną jedynie godłem/pseudonimem, zawierającą
własnoręcznie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z pieczątką szkoły;
e) w przypadku osób niepełnoletnich należy przesłać wypełnioną i podpisaną zgodę na ich
uczestnictwo w Konkursie opiekuna prawnego.

Tematyka konkursu

Ogłoszenie wyników

Rok 2011 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów.
Fakt ten był inspiracją dla Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej do
ogłoszenia Konkursu, adresowanego do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Lasy jako najbardziej złożone i różnorodne ekosystemy lądowe stanowią ogromne „zielone”
bogactwo naszej Planety. Są one też fascynacją i źródłem natchnienia dla artystów, których
twórczość zachwyca i wzrusza nas wszystkich. Zadaniem młodych przyrodników, którzy
zdecydują się na wzięcie udziału w tym Konkursie jest pokazanie, czym las jest dla nich,
jakie budzi emocje, jakie kryje tajemnice. Jednym słowem: las widziany oczyma i sercem
młodego pokolenia Polaków.

Ogłoszenie wyników, oraz miejsce prezentacji nagrodzonych prac zostanie opublikowane na
stronie internetowej Konkursu www.lasjestwnas.pl

Zasady konkursu


Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia



Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać kopertę zawierającą:

a) zdjęcia na papierze fotograficznym o wymiarach 15x21 cm lub większe,
b) każda z przesłanych do Konkursu fotografii musi zawierać w górnej części rewersu
następujący opis:

Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną po 20 maja powiadomieni przez
Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.


Pełna wersja Regulaminu znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu
www.lasjestwnas.pl

Mamy nadzieję, że Konkurs Fotograficzny wzbudzi Wasze zainteresowanie!!!

Z pewnością warto wziąć w nim udział!
Wszyscy chętni mogą się zgłaszać do
p. Jarosława Mydłowskiego, p. Anny Haraśnej,
p. Edyty Mydłowskiej. Wymienieni redaktorzy
naszej gazetki udzielą informacji bądź pomocy
(zgłoszenia do 10 kwietnia)

- godło/pseudonim (znak/symbol/określenie identyfikujące Uczestnika, zachowujące jego
anonimowość; osoba biorąca udział w Konkursie sama nadaje sobie godło);np. Gwiazdka16
- kategorię szkoły;

(J.M., A.H., E.M.)

21 marca 2011 ! 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

♪ Konkurs „Karaoke”♪
REGULAMIN:

1. Każda klasa typuje grupę reprezentantów (do 10 osób).
2. Listę uczestników należy złożyć do pani profesor Jolanty Pawłowskiej, nie
później niż do dnia 17 marca 2011 (czwartek).
PRZEBIEG KONKURSU:






Grupa losuje jeden z 21 przygotowanych przez Samorząd Uczniowski
polskich przebojów.
Następnie uczestnicy otrzymują kartki z tekstem wylosowanego utworu i
prezentują swoje wykonanie.
Zwycięzców wyłoni profesjonalne jury oceniając śpiew, przebojowość,
wdzięk i zaangażowanie w skali od 1 do 10.
Uczestnicy ubiegać się będą o trofeum ‘Platynowej Płyty’.
Konkurs na najciekawsze przebranie
UWAGA!

W tym konkursie nie obowiązują żadne reguły. Pełna dowolność w doborze i
tematyce stroju (oczywiście pamiętajmy o rozsądku )
Najciekawiej ubrane osoby otrzymają tytuł Miss i Mistera Wiosny 2011 oraz
bon na darmowy obiad w szkolnej stołówce 
„Wiosenne oblicze naszej klasy”,
czyli konkurs na najbardziej wiosennie udekorowaną salę lekcyjną. ❀
Jury oceni pomysł, estetykę oraz trud i pracę
włożoną w wykonanie.
Przewidziane ciekawe nagrody dla całej
klasy! 
Samorząd Uczniowski ZSO

21 marca 2011

SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Uczmy się języków obcych przez całe życie!!!
Program Szkolnego Dnia Języków Obcych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy
dla uczniów gimnazjum i liceum
Cele:
- promowanie różnorodności językowej i promocja nauki
języków obcych.
- uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków
obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu,
- zachęcanie do przełamywania barier językowych w
prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed
społecznością szkolną,
- propagowanie zdrowego współzawodnictwa,
- kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur,
- bliższe zapoznanie uczniów z brzmieniem języków: rosyjskiego, włoskiego, francuskiego i
niemieckiego.
- zachęcanie do nauki języków obcych przez całe życie w szkole i poza szkołą, w celach naukowych,
dla potrzeb zawodowych, dla celów mobilności, czy dla rozrywki i wymiany.
Adresaci programu:
uczniowie gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy
Formy realizacji:
- program artystyczny (montaż słowno-muzyczny) promujący wybrane kraje oraz naukę języków
obcych,
- konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną/plakat,
- konkurs na najoryginalniejszy/najładniejszy kostium,
- gazetki o charakterze kulturoznawczym i językoznawczym,
- wystawki poświęcone krajom, w których do języków oficjalnych należą: język angielski, język,
niemiecki, język rosyjski,
- dekoracje w pracowniach językowych.
Czas trwania:
21.03.2011 r.
Odpowiedzialni:
zespół przedmiotowy nauczycieli języków obcych w
ZSO
Współpraca:
Dyrekcja Szkoły, SU, wychowawcy klas, biblioteka
szkolna, nauczyciel plastyki, muzyki, nauczyciel informatyki.
Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów gimnazjum i liceum do aktywnego uczestnictwa w obchodach
Szkolnego Dnia Języków Obcych! Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane nagrody
Organizatorzy

Podpatrzone w sieci

Zgadnij, co to za miejsce?

Zgadnij, kto to jest? Kogo przedstawiają karykatury?

Czekamy na odpowiedzi

Z okazji święta Pań i Panów
Zespół redakcyjny
Szkolnego Halo
życzy uśmiechu na każdy
dzień roku oraz spełnienia
najskrytszych marzeń

W załączeniu...
tulipanowe pole

