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Szkolne Halo

Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły średniej
W piątek (2011-04-29)
tegoroczni maturzyści odebrali
z rąk wychowawców
(p. Jolanty Pawłowskiej, p.
Katarzyny Frączak-Bartuszek)
i dyrekcji świadectwa
ukończenia Liceum
Ogólnokształcącego w
Mogielnicy. Uczniowie z
najwyższą średnią i wzorowym
zachowaniem – Aleksandra
Matysiak (IIIB), Karolina
Mydłowska (IIIA),
Katarzyna Grabarczyk
(IIIA), Przemysław
Kopycki (IIIB) – odebrali
nagrody książkowe
ufundowane przez Radę
Rodziców ZSO. Zostali
także wyróżnieni ci, którzy
w ciągu trzech lat reprezentowali szkołę w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
festiwalach, imprezach kulturalnych i sportowych. Wyjątkowym osiągnięciem mógł
pochwalić się Piotr Paluszewski
(IIIB) – uczeń nie opuścił ani
jednego dnia nauki w liceum.
Otrzymał nagrodę książkową za
100% frekwencję. Dyrekcja
ZSO pamiętała także o listach
gratulacyjnych i
podziękowaniach dla rodziców
maturzystów.
Młodzież przyjęła z
uśmiechem miłe słowa
Dyrektora Szkoły – p. Dariusza Sańprucha, wysłuchała w zamyśleniu wystąpienia
wychowawców klas trzecich.
Na imprezie pojawił się Burmistrz G. i M. – p. Sławomir Chmielewski oraz
Przewodniczący Rady Rodziców – p. Robert Krawczyk.

Maturzyści wystąpili z
pożegnalnym programem
skierowanym do Grona
Pedagogicznego, koleżanek i
kolegów, pracowników szkoły
i zaproszonych gości.
Wszystkich uhonorowali
kwiatami

Miłym akcentem był występ klas II LO, który zakończył się oryginalną niespodzianką
– wręczeniem bohaterom spotkania pamiątkowych tableau z wizerunkami wszystkich
uczniów poszczególnych klas trzecich

A co dalej? Czas pokaże Życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych!

Złote myśli na dalszą drogę... od wychowawców i rodziców uczniów klas trzecich liceum.

(em)

Tyle lat historii minęło...

Przekazanie sztandaru szkoły w ręce klas drugich liceum

Rocznica Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Czas prób...

W dniu 29-04-2011 miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru ZSO
reprezentantom klas drugich liceum. Uczniowie: Anna Radecka (IIIB), Aleksandra
Matysiak (IIIB), Bartłomiej Mańturzyk (IIIA) oddali sztandar swoim następcom.
W skład nowego pocztu sztandarowego weszli: Paulina Latosiak (IIA), Monika
Kuźma (IIC), Cezary Grzelczak (IIB). Mamy nadzieję, że pełnienie nowych
obowiązków będzie dla nich prawdziwym zaszczytem.
Artyści pod okiem organizatorek...

Niezastąpiony
chór i soliści –
duma p. Marioli
Kuźmy

Red.

Młodzież i jej opiekunowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Już w drzwiach
witano gości z uśmiechem i zapraszano na halę. Organizatorzy zadbali o to, aby każdy z
uczestników imprezy otrzymał biało-czerwoną kokardkę.
Akademia pod hasłem Tyle lat historii minęło... charakteryzowała się wyjątkowym
rozmachem artystycznym. Jej bohaterowie przypomnieli zebranym najważniejsze fakty
związane z uchwaleniem Konstytucji Trzeciego Maja i zaprosili wszystkich do
uczestnictwa w niecodziennej, niezmiernie pouczającej lekcji historii.

Gminne obchody 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w Mogielnicy
rozpoczęła akademia
zorganizowana przez uczniów i
nauczycieli ZSO im. Jana
Kilińskiego. Na uroczystość
przybyło liczne grono
mieszkańców miasta i okolic.
Wśród zgromadzonych nie
zabrakło Burmistrza G. i M.
Mogielnica – p. Sławomira
Chmielewskiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Jarosława Zawalicha, Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej – p. Wiesława Wilewskiego, Sekretarza – p. Marka Ścisłowskiego oraz radnych.
Na trybunach zasiedli także dyrektorzy szkół podstawowych, przedstawiciele OSP z terenu
naszej gminy oraz uczniowie wraz z rodzicami. Honory gospodarzy pełnili: p. dyrektor
Dariusz Sańpruch, p. dyrektor Jolanta Tomczyk,
p. dyrektor Urszula Tomala-Kujat oraz nauczyciele ZSO.

Trzy demony rozszarpują Polskę! Ten moment wywołał wśród zebranych duże
poruszenie...

Artyści podkreślili, iż Konstytucja 3 Maja – uchwalona w 1791 roku przez Sejm
Czteroletni pod nazwą „Ustawa rządowa” – była pierwszą w Europie,
a drugą w świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą, stanowiącą
niezwykle śmiałą, jak na tamte czasy, próbę zreformowania ustroju Polski
szlacheckiej zgodnie z duchem ideałów wieku oświeconego.

Zgromadzeni zwrócili
uwagę na oryginalną formę
przedsięwzięcia – ciekawą
inscenizację dotyczącą
losów Polski, tradycyjne
pieśni patriotyczne oraz
utwory współczesne w
wykonaniu chóru i solistów
(w opracowaniu p. Marioli
Kuźmy).

Po części artystycznej p. dyrektor Dariusz Sańpruch podziękował organizatorom
uroczystości: p. dyrektor Jolancie Tomczyk, p. dyrektor Urszuli Tomali-Kujat,
p. Marioli Kuźmie, p. Ewie Ścisłowskiej, p. Dagmarze Janickiej, p. Beacie Kotlarz, p.
Sylwii Janickiej, p. Agnieszce Kłujszo-Juścikowskiej.

Wszystkim spodobał się również efektowny polonez przygotowany przez uczniów
liceum pod okiem instruktorki – p. Dagmary Janickiej.

Na zakończenie zabrał głos Pan Burmistrz Sławomir Chmielewski, który w swoim
wystąpieniu nawiązał do przeszłości i przyszłości naszego kraju. Jego słowa Quo vadis
Polsko? stały się znakomitym kontekstem dla tekstu jednego z wykonywanych przez
młodzież utworów:

Ja to mam szczęście, że w tym momencie
żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą...
Ja to mam szczęście!

Kolejnym punktem programu był przemarsz uczestników gminnej imprezy pod pomniki
poległych. Złożono tam symboliczne biało-czerwone kwiaty.
Następnie zgromadzeni udali się na Mszę św. za Ojczyznę.

MATURA ‘2011... STARTUJEMY!
4. maja absolwenci LO rozpoczęli swoje zmagania z egzaminami maturalnymi.
Trzymamy kciuki

(em), fot. J. M.

Język polski, matematyka, język angielski... to dopiero początek...

Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną,
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
przyszłych poświęceń w duszy bohatera...

Poszerzamy wiedzę
Wybrane organy Unii Europejskiej
Rada Europejska to naczelny organ decyzyjny UE. Tworzą go szefowie państw i rządów
UE oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Do najważniejszych zadań należy ustalanie
głównych kierunków rozwoju i polityki UE oraz podejmowanie decyzji dotyczących
rozszerzenia.
Komisja Europejska to organ kierujący Unią, reprezentujący ją na zewnątrz. Składa się z
komisarzy (po jednym z każdego kraju), wybieranych na 5 lat. Posiada wyłączne prawo
inicjatywy prawodawczej, czuwa nad
przestrzeganiem prawa unijnego i
realizacją budżetu UE.

Rada Unii Europejskiej jest głównym
organem prawodawczym. Tworzą ją
przedstawiciele państw na szczeblu
ministerialnym. Do jej zadań należy
przyjmowanie europejskich aktów
prawnych, koordynowanie polityki
państw członkowskich, zawieranie umów międzynarodowych między UE a innymi krajami
lub organizacjami międzynarodowymi.
Parlament Europejski reprezentuje
obywateli UE. Jego członkowie są
wybierani na pięcioletnią kadencję w
wyborach bezpośrednich. Posłowie nie
są pogrupowani według narodowości,
lecz we frakcje polityczne. W ramach
swoich kompetencji uczestniczy w
procesie tworzenia prawa unijnego,
uchwalaniu budżetu, kontroluje
Komisję Europejską.

Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej to najwyższy organ
sądowy złożony z 27 sędziów
powołanych na sześcioletnią
kadencję oraz 8 rzeczników
generalnych (adwokatów).
Rozstrzyga spory między
państwami członkowskimi oraz
między nimi a organami UE, spory
kompetencyjne między organami
UE, sprawdza zgodność aktów
prawnych wydawanych przez organy UE z traktatami, interpretuje prawo unijne.
(ah)
Co oznacza moje imię?

Z przymrużeniem oka

Anita – imię żeńskie pochodzące prawdopodobnie z języka
niemieckiego, w którym występuje jako wariant imienia Anna, a
pierwotnie było spieszczeniem tego imienia. Istnieje możliwość,
iż powstało w języku hiszpańskim od imienia Juanita, którego
polskim odpowiednikiem jest Joanna.
Michał – imię męskie pochodzenia hebrajskiego,
znane z Biblii. Wywodzi się z hebrajskiego
wyrażenia mīkh āēl, co oznaczało któż jest
jak Bóg. Imię to nosił archanioł Michał,
pogromca szatana. Św. Michał jest opiekuńczym
duchem Kościoła, obrońcą wiernych, w średniowieczu był jednym z
patronów rycerzy.
Piotr – imię męskie pochodzenia greckiego. Powstało z wyrazu pétros –
skała, ewentualnie pétra – skała, opoka. Imię to zapożyczyliśmy bezpośrednio z języka
łacińskiego, w którym miało postać Petrus. Należy do najwcześniejszych imion
chrześcijańskich.
Patryk – imię męskie pochodzenia łacińskiego, pochodzące od przydomka Patricius,
ktłóry powstał z wyrazu pospolitego patricius, który oznaczał członek rodu, którego ojciec
zasiadał w senacie, ale także szlachetnie urodzony.
[J.Grzeń, Słownik imion, Warszawa 2002]
(ah)

Ze świata muzyki...

Poznajmy się

Warto

Grupa Ultravox powstała w 1973 w Londynie i początkowo
nazywała się Tiger Lily. W skład zespołu wchodzili: wokalista i
klawiszowiec w jednej osobie, John Foxx, basista Chris
Cross, klawiszowiec i wiolonczelista Billy Currie,
gitarzysta Steve Shears, perkusista Warren Cann.
W 1974 roku zespół wydał debiutancki singiel i zmienił
nazwę na Ultravox!. Dwa lata później podpisali kontrakt z
Island Records, a w roku 1977 ukazały dwa albumy
zespołu - debiutancki "Ultravox!" oraz "Ha!-Ha!-Ha!".
Singiel "Hiroshima Mon Amour", pochodzący z "Ha!-Ha!Ha!", uznawany jest jeden z pierwszych utworów synthpopowych.
Trzeci longplay grupy - "Systems of Romance" ukazał się w roku 1978. W jego nagraniu
uczestniczył nowy gitarzysta Robin Simon. Niestety album nie odniósł sukcesu na rynku i
Island rozwiązała umowę z zespołem. W tym czasie John
Foxx opuścił kolegów i rozpoczął karierę solową.
Nowym wokalistą formacji został Midge Ure, który
wcześniej współpracował między innymi z zespołami
Silk, The Rich Kids i Thin Lizzy. W 1980 roku Ultravox
z Midge Ure nagrali swój najgłośniejszy album "Vienna". Rok później ukazała się płyta "Rage in Eden"
(1981).
W 1982 roku zespół rozpoczął współpracę ze słynnym producentem George'em Martinem,
z którym nagrali LP "Quartet" - album okazał się największym sukcesem grupy w USA. W
1984 Ultravox wydał płytę "Lament". Niebawem Warren Cann odszedł z zespołu i
rozpoczął karierę solową. W latach 80. ukazał się jeszcze album "U-Vox" (1986), a w 90.
dwie płyty - "Revelation" (1993) i "Ingenuity" (1996).

Co warto obejrzeć
Lata 40-te, czas wojny. Bruno ma 8
lat mieszka w Berlinie razem z
siostrą i rodzicami. Jednak pewnego
dnia rodzina przenosi się na wieś,
aby towarzyszyć ojcu –
niemieckiemu oficerowi - w jego
nowej pracy. Bruno łamie zakaz
opuszczania nowego domu i poznaje
okolicę. W ten sposób zaprzyjaźnia
się ze Szmulem – chłopcem, który
mieszka w innym, nieznanym
świecie za kolczastym
ogrodzeniem...
Scenariusz i reżyseria:
Mark Herman
Obsada:







Asa Butterfield - Bruno
Jack Scanlon - Szmul
Vera Farmiga - Matka
David Thewlis - Ojciec
David Hayman - Paweł
Henry Kingsmill - Karl

J.M. na podstawie http://www.ultravox.org.uk

K. M. na podst. film web.pl.

Spotkanie z poezją...

A może to Cię zainteresuje?
Beata Pawlikowska Blondynka na językach

Nieuniknione

Twój oddech obok mnie…
Już nie kłócę się z drażniącą ciszą,
i w mieszkaniu też jest wreszcie czysto.
Żadnych twoich ubrań, twoich kosmetyków.
Wokół mnie jest bezdźwięcznie,
wokół mnie jest bezciebięcznie…
Z życia robię sobie chwilę;
stwórzmy sobie z siebie sekundę,
może nawet godzinę dotyku i miłości.
A potem zrobię sobie niebycie.

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

To nie jest podręcznik do nauki języka obcego. Jest
to kurs rozmawiania w języku obcym. Uczy
mówienia i rozumienia. Zero gramatyki, zero
wykuwania słówek, zero odmian czasowników, które
trzeba na pamięć wbić sobie do głowy.
Blondynka na językach to kurs nauki języków
obcych, oparty o zupełnie nową metodę uczenia.
Powstała ona w oparciu o moje doświadczenia w
nauce języków obcych. Bo pewnego dnia
zorientowałam się, że języka obcego można się
uczyć na zasadzie logicznej układanki.
Standardowe kursy języków obcych bazują na wyjaśnianiu zasad gramatyki,
podając uczniowi przykłady ich zastosowania.
W moim kursie najważniejszym
założeniem jest to, że języka
obcego można się nauczyć
instynktownie najpierw
zapamiętać dane wyrażenia i
zdania poprzez systematyczne
powtarzanie ich na głos, a
potem zgodnie z zasadą logiki
budować z nich własne
przykłady. Nauczenie się na
pamięć przykładowych
konstrukcji oraz ich składowych elementów, pozwala na budowanie nowych zdań i
wyrażeń, a więc poprawne posługiwanie się obcym językiem.
Beata Pawlikowska
Źródło: www.drops.pl.Księgarnia ze smakiem

Podpatrzone w sieci

Zgadnij, co to za miejsce?

Zgadnij, kto to jest? Kogo przedstawiają karykatury?

Czekamy na odpowiedzi
Życzymy miłej lektury
Przypominamy, że już za miesiąc wystawianie ocen!
Jeśli marzą się Wam ładne cenzurki, bierzcie się już do roboty! Pora zakasać
rękawy i wziąć się za poprawiane ocen!!! To ostatni dzwonek!!!

Redakcja Szkolnego Halo serdecznie dziękuje Karolinie Mydłowskiej
za sześcioletnią współpracę w naszej gazetce
Życzymy sukcesów i mądrych wyborów!

