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Uczmy się języków obcych przez całe życie! 

         21 marca uczniowie 

Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w 

Mogielnicy oraz ich 

nauczyciele języka 

angielskiego (p. Danuta 

Komorowska, p. Natalia 

Zalutska, p. Agnieszka 

Ulaska, p. Paweł Kowalski), 

języka niemieckiego (p. 

Paulina Wiktorek, p. Tadeusz 

Koperski) i języka rosyjskiego 

(p. Wanda Zupa, p. Edyta 

Mydłowska) zorganizowali 

Dzień Języków Obcych pod 

hasłem: Uczmy się języków obcych 

przez całe życie! Pomysł okazał się 

strzałem w dziesiątkę! Liczna grupa 

młodzieży z zapałem wzięła się do 

pracy.  

      W poniedziałek wielka hala 

sportowa ZSO przeszła niezwykłe 

przeobrażenie i zmieniła swój 

codzienny wystrój. Pojawiły się na 

niej niezwykle bogate, pełne 

ciekawych eksponatów wielobarwne 

stoiska reprezentujące kraje takie 

jak: Rosja, Anglia, Szkocja, Walia, 

Australia, Stany Zjednoczone, 

Kanada, Irlandia, Niemcy, 

Austria, Szwajcaria i inne.  

 



Imprezę rozpoczął popularny na całym świecie utwór We are the World. Przedstawiciele 

poszczególnych grup zwrócili uwagę zgromadzonych na korzyści płynące z nauki języków 

obcych i przedstawili interesujący program na temat wybranych krajów, których 

mieszkańcy posługują się na co dzień językami: rosyjskim, angielskim i niemieckim.  

       Każda prezentacja wyróżniała się czymś szczególnym. W Rosji powitał nas car Iwan 

Groźny, zachwyciła herbata z samowara oraz pyszne tradycyjne pierogi. W Niemczech 

bardzo smakowały nam zapiekane ziemniaki, urzekła świetna opowieść pełna zabawnych 

zawiłości językowych. W Anglii nie zabrakło ryby z frytkami oraz aromatycznej herbatki 

w cieniu czerwonej budki telefonicznej. Niespodzianką był popis taneczno-wokalny 

młodych Beatlesów z klasy IA i klasy IIA  

 

 

 

 

 

 

Program wzbogaciły znane 

piosenki w wykonaniu dziewcząt z 

LO (Mariny Maskiewicz z kl. IA, 

Karoliny Mydłowskiej z kl. IIIA, 

Izabeli Kluczki i Kasi Grabarczyk z 

kl. IIIA, Oli Matysiak i Ady 

Trawczyńskiej z kl. IIIB). 

        Po części oficjalnej wszyscy 

uczestnicy szkolnego spotkania 

udali się na „zagraniczną 

wędrówkę” szlakiem starannie przygotowanych wystaw.  Zainteresowani (a trzeba 

przyznać, że było ich dużo) mieli okazję obejrzeć prezentacje multimedialne, plakaty, 

albumy autorstwa gimnazjalistów i licealistów. Wytrwali natomiast mogli posłuchać 

utworów muzycznych charakterystycznych dla omawianych krajów.  

       Na uwagę zasługuje fakt, iż zgromadzone materiały z pewnością zostaną wykorzystane 

jako pomoce dydaktyczne na lekcjach języków obcych, geografii, historii i in.. Plakaty już 

teraz zdobią szkolny łącznik.  

        

 

 

 

 

 

 

 



       Uczniowie, 

którzy przyczynili 

się do 

uświetnienia  

Dnia Języków 

Obcych, otrzymali 

symboliczne 

dyplomy i 

wyróżnienia. 

Podziękowania 

należą się także uczniowi klasy IIIB LO – Bartkowi Jaworskiemu – naszemu 

niezastąpionemu reżyserowi dźwięku  

 

 

 

     Serdecznie 

dziękujemy 

Dyrekcji Szkoły za 

pomoc w 

organizacji 

imprezy  

      Wierzymy, że 

zainicjowany w 

tym roku cykl 

imprez językowych stanie się naszą szkolną tradycją. Za rok o tej porze zapraszamy na 

kolejne „zagraniczne” spotkanie. Okazuje się, że nauka języków obcych może być świetną 

zabawą i dostarczyć wielu emocji! I ja tam byłam... ziemniaki jadłam, kwas chlebowy i 

angielską herbatę piłam Warto było   E. M.  

                                                                                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Uczniowie ZSO w Mogielnicy obalają mity, czyli alternatywa dla 

wagarów! 

      Pierwszy Dzień Wiosny dla wielu stanowi synonim Dnia Wagarowicza. Uczniowie 

ZSO w Mogielnicy postanowili obalić ten mit! Dla nas chodzenie na wagary, marznięcie 

nad zalewem, błąkanie się po lesie czy ukrywanie w zakamarkach miasta przed bystrym 

belferskim wzrokiem nie jest już trendy 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Liceum, pod czujnym okiem opiekunów, dyrekcji i 

nauczycieli, przygotował dzień pełen niespodzianek! O lekcjach nie było mowy, królowała 

bowiem wspaniała zabawa! 

         Przedstawicielki SU zadbały o każdy szczegół imprezy (tu ukłon w stronę Asi Kujat i 

Pauliny Latosiak z klasy IIA LO). Pracowały wiele dni, by osiągnąć upragniony efekt i 

zorganizować rozrywkę dla wszystkich uczniów. Dzień obfitował w liczne konkursy z 

nagrodami. Jury złożone z przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli oraz opiekunów i 

członków SU nie miało czasu na odpoczynek.   

         

 

 

 

 

 

 

Święto wiosny rozpoczęły wybory Miss i Mistera szkoły. Istotną rolę odgrywało tu 

przebranie i... pewny krok, bo wybieg dla najpiękniejszych był naprawdę długi  

 

Zwycięzcami ogłoszono – Kamila Stolarczyka z klasy IIIB LO - „upiornego” gitarzystę i 

zespół hawajskich ślicznotek – Joannę Kujat (IIA LO), Paulinę Latosiak (IIA LO), 

Magdalenę Bobę (IIB LO), Małgorzatę Wiśnik (IIB LO).  

     Ku wielkiej radości zgromadzonych wyłoniono 

także dwoje wiosennych szczęściarzy – Klaudię Om 

en (3d gimnazjum) i Łukasza Kołacza (IC LO), 

którzy otrzymali z rąk zastępców dyrektora – p. 

Jolanty Tomczyk i p. Urszuli Tomali-Kujat – po 

kubku pysznej gorącej czekolady oraz...  słodkim całusie  

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Najwięcej emocji wywołały 

zmagania wokalne dwudziestu 

dwóch drużyn, które zgłosiły się do 

konkursu karaoke. Wychowawcy 

dzielnie wspierali swoich uczniów, 

a widzowie nagradzali ulubieńców 

oklaskami. Jury nie miało łatwego 

zadania, ponieważ wszyscy 

uczestnicy poważnie podeszli do 

sprawy. 

 

 

 Ostatecznie przyznano trzy 

nagrody – brylantową, złotą i 

srebrną płytę. Pierwsze miejsce 

zajęła klasa IIIB LO, drugie 

miejsce – klasa IIIA LO, a trzecie – 

klasa 1a gimnazjum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Prix 

konkursu trafiło do 

rąk Grona 

Pedagogicznego, 

które brawurowo 

wykonało piosenkę 

 „Chodź, pomaluj 

mój świat” zespołu 

„2+1”.  

       

 Na zakończenie 

imprezy 

rozstrzygnięto 

konkurs na wiosenną dekorację 

sal lekcyjnych. W tym roku 

wzięło w nim udział wiele klas 

gimnazjum i liceum.  

Na ścianach, oknach, ławkach 

pojawiły się niecodzienne 

obrazy – jeziora, drzewa, łąki 

pełne kwiatów, tęcze, a także 

słońce wyglądające zza chmur. 

Najlepsi okazali się uczniowie klasy IIA 

LO. 

 

 Dzięki inicjatywie Dyrekcji Szkoły 

wszyscy uczestnicy zabawy zostali 

wyróżnieni – otrzymali słodycze.  

       Pierwszy Dzień Wiosny upłynął 

niepostrzeżenie... bez pytania, 

sprawdzianów i jedynek! Kto wybrał się 

jednak na wagary, niech żałuje! Z 

pewnością nie bawił się tak dobrze, jak 

my!  Mamy nadzieję, że za rok Wiosna 

przyniesie kolejne niespodzianki.  

       Gratulujemy pomysłowości SU i 

jego opiekunom!                 

                    (em) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fot. J. M.  

 

 

 

 



     Recytatorzy na start!!!  

 

         16 marca w naszej szkole odbyły się szkolne 

eliminacje Konkursu Recytatorskiego 2011. Przed 

komisją, w skład której weszły panie  

polonistki – p. A. Łukaszczyk, p. K. Frączak-

Bartuszek, p. M. Koperska oraz p. E. Ścisłowska – 

wystąpili gimnazjaliści i jedna  uczennica liceum. 

Uczestnicy zaprezentowali po jednym, wybranym 

przez siebie tekście lirycznym. Wśród autorów 

wierszy znaleźli się polscy poeci. Poziom 

recytujących był zróżnicowany, w miarę 

wyrównany, lecz pojawiły się perełki ze sporymi 

zdolnościami. 

         Jury do kolejnego etapu- eliminacji gminnych- zakwalifikowało: 

Annę Omen z liceum oraz Aleksandrę Dudek, Krystiana Chylaka i Michała 

Ścisłowskiego z gimnazjum.  

       Cieszy to, że są jeszcze w naszej szkole uczniowie, którzy chcą coś w tej 

materii osiągnąć, zmierzyć się z innymi i samymi sobą.   

        Etap gminny konkursu, któremu przewodniczyło jury w składzie: 

p.  K. Frączak-Bartuszek, p. S. Janicka, p. B. Kotlarz, odbył się w Biurze Rady 

Miejskiej 24 marca. W zmaganiach uczestniczyło 44 przedstawicieli wszystkich 

szkól z naszej gminy. Siedem osób wyłonionych przez komisję będzie nas 

reprezentowało dalej.  

Z naszej szkoły będą to:  

Anna Omen (IA liceum), Krystian Chylak (1e gimnazjum) i Aleksandra 

Dudek (1c gimnazjum).                    

         Trzymamy kciuki! A wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w 

tegorocznych zmaganiach recytatorskich. Do zobaczenia za rok! 

 

                    S.J. 

 

 

 

Poszerzamy wiedzę 

 

Etapy poszerzania Unii Europejskiej 

 

Państwa założyciele – Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Francja, Republika 

Federalna Niemiec, 

1973 r. – Dania, Irlandia, Wielka Brytania, 

1981 r. – Grecja, 

1986 r. – Hiszpania, Portugalia, 

1990 r. – zjednoczenie Niemiec, co spowodowało włączenie obszaru byłej 

Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Wspólnot Europejskich, 

1995 r. – Austria, Finlandia, Szwecja, 

2004 r. – Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, 

Malta, Cypr, 

2007 r. – Bułgaria, Rumunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (ah) 



Co oznacza moje imię? 

 

Z przymrużeniem oka  

 

Dominik – imię męskie pochodzące od 

łacińskiego przymiotnika dominicus, co 

oznaczało pański, należący do pana. 

Dominik to należący do Pana (Boga), jest 

to imię chrześcijańskie. W państwie 

polskim imię to zyskuje większą popularność w XVII wieku. 

Dominika jest żeńskim odpowiednikiem powyższego imienia męskiego. 

Anna – imię żeńskie, które powstało z hebrajskiego wyrazu pospolitego hannāh – 

łaska, w związku z tym sens i mienia tłumaczy się jako pełna wdzięku, łaski. Z 

czasem hebrajskie imię przeszło do greki, a następnie do łaciny, i stąd jest znane w 

całym świecie chrześcijańskim. W Polsce imię to występuje w formach Anna i 

Hanna (z czasem ta druga stała się samodzielnym imieniem). 

Przemysław – imię męskie pochodzące od 

słowiańskiego imienia Przemysł, które składa się 

z dwóch elementów: Prze – przez i mysł – myśl. Kiedy 

zatarła się świadomość budowy gramatycznej imion, 

przez analogię do słowiańskich imion złożonych z 

członem sław, utworzono imię 

Przemysław. 

Przemysława jest żeńskim 

odpowiednikiem męskiego imienia 

Przemysław. 

     

[J. Grzeń, Słownik imion, Warszawa 

2002] 

                                                (ah) 

Ze świata muzyki...                                      Poznajmy się                                Warto 

               brytyjska grupa rockowa 

Nazwa "Marillion" niektórym, całkiem słusznie kojarzyć się może z 

powieścią J.R.R. Tolkiena - "Silmarillion". Tak też z początku 

nazywał się zespół. Oficjalnie powstał na przełomie lat 70 i 80, 

jednak większą sławę zdobył w roku 1982. Trudno nie zwrócić 

uwagi na ówczesnego wokalistę - Derek William Dick vel. Fish, 

dysponuje niezwykle ekspresywnym głosem o szerokiej skali, 

przekazującym niesamowite emocje...  

Muzyka Marillion początkowo przypominać mogła przedstawicieli 

rocka progresywnego lat 70 - głównie Genesis, jednak wnosiła wiele 

świeżości. Początkowo Marillion charakteryzowały melodyjne, wielowątkowe utwory, o często 

filozoficznych tekstach Fisha. Pierwszą płytą zespołu było "A Script for a Jester's Tear".  

 

 

 

 

 

Największym przebojem Marillion jest utwór "Kayleigh". Utwór zaczyna się bardzo sławnym riffem 

gitarowym. Jest to także dobry przykład gitarowego brzmienia Steve'a Rothery'ego tamtego okresu. 

Po intro wchodzi kolejny riff, połączony z akordowym graniem klawiszy. Do tego riffu Fish śpiewa 

zwrotkę, po której następuje dynamiczny refren. Potem mamy jedną ze sławniejszych solówek 

gitarowych rockowych w historii. Jeśli podoba ci się ten utwór, wypadałoby posłuchać płyty 

"Misplaced Childhood" z której pochodzi. 

Fish postanowił opuścić zespół w roku 1988, jednak zespół szybko znalazł nowego wokalistę. Został 

nim mało znany Steve Hogarth.                      J.M. na podstawie www.marillion.yoyo.pl 

 

 

 

 



Co warto przeczytać 

Pamiętniki wampirów to cykl trzech ksiąg zawierający 

sześć części przygód trójki głównych bohaterów – 

Eleny, Stefano i Damona.  

Księga I- Przebudzenie, Walka, Szał, 

Księga II- Mrok, Powrót o zmierzchu, Uwięzieni, 

Księga III- Dusze cieni. 

L. J. Smith zasłynęła bestsellerowymi Pamiętnikami 

wampirów na długo przed tym, zanim pomysł miłości 

dziewczyny i wampira pojawił się w Zmierzchu. Na 

ich podstawie powstał serial emitowany obecnie na antenie TVN 7( bardzo się różni od 

książki).  

Stefano i Damon to wampiry- młodzi, 

piękni, seksowni. Bracia nienawidzą się. 

Obaj zakochują się w Elenie Gilbert, 

pięknej, czadowej blondynce, 

maturzystce, dziewczynie, której pragnął 

każdy chłopak.  Stefano to kochający, 

mający czyste intencje bohater, 

tajemniczy i mroczny. Damon to czarny 

charakter, jest b ardzo niebezpieczny. W 

utworze wiele się dzieje i niełatwo 

opowiedzieć losy bohaterów. Akcja jest 

szybka, zmienna, wciągająca. Postaci ewoluują, zmieniają się. Elena, która od momentu 

poznania Stefano nie widzi świata poza nim, zmienia się najpierw w wampira, potem 

umiera, by ponownie znów wrócić na ziemię jako człowiek, czym zaskakuje wszystkich! 

Cała trójka wraz z przyjaciółmi- Bonnie, Meredith, Mattem przeżywa mnóstwo 

fantastycznych i niewiarygodnych przygód. W powieści nie jest ważny tylko wątek 

miłosny, tu toczy się nieustanna walka dobra ze złem, tu liczą się odwaga, lojalność i 

przyjaźń. Nie wszystko jest takie, jakie się wydaje być na pierwszy rzut oka, nie wszyscy 

są tymi, za których się podają.   

Zachęcam wszystkich lubiących intrygujące historie do sięgnięcia po ten cykl, naprawdę 

fajnie się go czyta. Ciekawej lektury!!! 

 Elena powoli otworzyła oczy. Wokół niej było cicho i 

spokojnie. Krzyki na szczęście ustały, zniknął ból, który jej 

sprawiały. Znów miała wrażenie, jakby jej ciało wypełniało 

światło, ale tym razem nie sprawiało bólu. Miała wrażenie, 

że unosi się w powietrzu, wysoko i lekko, jakby w ogóle nie 

miała ciała. Uśmiechnęła się. (…)W plamie bladego światła 

na podłodze zobaczyła tlące się resztki srebrnej sukni. 

Kłamstwo Katherine sprzed pięciuset lat stało się prawdą. To 

był już koniec. (…) Stefano trzymał ją, aż zamknęła oczy. 

Elena odeszła w  światło . zostawiła go samego. Nie na 

długo, pomyślał. 

To mały fragmencik na zachętę – końcówka księgi I                                   

S.J. 

Co warto obejrzeć 

NAJLEPSZE Z ROMY 

 

       Ekskluzywny wieczór w Teatrze Muzycznym Roma z 

fragmentami musicali z ostatniego dziesięciolecia. Na 

specjalne życzenie widzów! 

       Największe gwiazdy teatru, najpiękniejsze kostiumy, 

największe przeboje. Po prostu… NAJLEPSZE Z ROMY! 

UWAGA: Limitowana liczba przedstawień! 

 

      

Miłośnicy 

muzyki 

przypomną 

sobie – między innymi – roztańczony 

świat Gershwina w musicalu CRAZY FOR 

YOU. Współczesną „Madame Butterfly”, 

czyli MISS SAIGON! Sercowe problemy 

wieku dorastania w rockandrollowym GREASE. Metafizyczny teatr poezji i magii w 

legendarnych KOTACH! Transylwanię, w której nikt nie poskąpi krwi, czyli TANIEC 

WAMPIRÓW! A także musical familijny AKADEMIA PANA KLEKSA. 

      Na koniec tej wyjątkowej rewii Roma proponuje… pokaz przedpremierowy! 

Fragmenty słynnego musicalu LES MISERABLES – (według „Nędzników” Wiktora 

Hugo) – którego premiera odbędzie się w Teatrze ROMA we wrześniu tego roku! 

                                                                                                                              K.M. na podst. www. teatrroma.pl 

http://www.teatrroma.pl/index.php?p=shows&shows_id=20
http://www.teatrroma.pl/index.php?p=shows&shows_id=20
http://www.teatrroma.pl/index.php?p=shows&shows_id=11
http://www.teatrroma.pl/index.php?p=shows&shows_id=9
http://www.teatrroma.pl/index.php?p=shows&shows_id=1
http://www.teatrroma.pl/index.php?p=shows&shows_id=12
http://www.teatrroma.pl/index.php?p=shows&shows_id=12
http://www.teatrroma.pl/index.php?p=shows&shows_id=4


 Wieczornica ku czci Jana Pawła II w  szóstą rocznicę 

śmierci papieża. 

Nie bój się, nie lękaj...  

                Wypłyń na głębię…                                                     

 Jan Paweł II  

      W niedzielny wieczór (3 kwietnia) wielu mieszkańców naszego miasteczka i jego 

okolic uczestniczyło w niecodziennym widowisku poświęconym pamięci wielkiego Polaka 

– Jana Pawła II.   

        O godzinie 19
00

 hala przy ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy była już pełna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Początkowo z mroku wyłaniał się jedynie płonący napis PAMIĘTAMY. Po chwili     

usłyszeliśmy dobrze znane wszystkim Polakom słowa Habemus Papam, ogłoszone 16 

października 1978 roku z watykańskiego okna.  Na ekranie pojawił się uśmiechnięty 

papież Jan Paweł II – nasz Karol Wojtyła.  

        Kiedy rozbłysły światła, rozpoczęła się właściwa część wieczornicy – niezwykle 

bogaty w ponadczasowe treści program  artystyczny.  Dziewczęta i chłopcy przypomnieli 

sylwetkę najwspanialszego z Polaków, który przez wiele lat godnie pełnił swą służbę w 

Stolicy Piotrowej, wspaniałego człowieka – pełnego miłości i zrozumienia, niosącego 

ludziom otuchę i nadzieję. 

         Duże wrażenie wywarła na zgromadzonych poruszająca inscenizacja stawiająca 

pytanie, jak będzie wyglądać nasza przyszłość bez Boga – bez miłości, prawdy i piękna.  

         Z pewnością słowa wypowiedziane przez młodych ludzi skłoniły wielu z nas do 

refleksji nad życiem, nad kondycją współczesnego człowieka i jego losem.  

          Szczególną rolę w programie 

odegrała muzyka! Znakomite aranżacje 

utworów, oryginalne wykonanie, 

zachwycające głosy wokalistów, 

porywające partie chóru nadały widowisku 

niepowtarzalny charakter.  Na zakończenie 

nie mogło zabraknąć Barki ukochanej 

pieśni Jana Pawła II (odśpiewaliśmy ją 

dwukrotnie).   

         Uczestnicy spotkania podziwiali także zjawiskową dekorację – ze ścian miękko 

spływała żółta i niebieska materia, scenę zdobiły żonkile i róże, a także piękny portret Jana 

Pawła II pędzla naszej szkolnej koleżanki  

– p. Elżbiety Nowak.  

        Ciekawe uzupełnienie stanowiła 

wystawa prac pod hasłem Papież w 

moich oczach. Autorzy najlepszych dzieł 

odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk 

Dyrekcji Szkoły (Milena Bąk, Wioletta 

Krawczyk, Karolina Maciaszek, 

Aleksandra Rek).  

       Pan Dyrektor – Dariusz Sańpruch – 

serdecznie podziękował organizatorom 

wieczornicy i młodym artystom za 

niezapomnianą ucztę duchową. Na chwilę 

na scenie pojawiły się panie: Jolanta 

Tomczyk, Urszula Tomala-Kujat, Mariola 

Kuźma, Maria Lenart, Anna Frasońska, 

Dorota Kołodziejczyk, Mirosława 

Koperska, Lidia Kosatka, Jolanta 

Ścisłowska, Anna Woźnica. Przyjęły 

zasłużone brawa. 

 

 

 

 



 

       Wyrazy uznania odebrał również uczeń klasy 

IIIB liceum Bartosz Jaworski, który zadbał o 

właściwe nagłośnienie widowiska, okazał się 

ponadto utalentowanym akompaniatorem. 

 

      

 

 

 

       Spośród zaproszonych gości głos 

zabrał Burmistrz Gminy i Miasta 

Mogielnica – p. Sławomir Chmielewski. 

Wyraził swoją wdzięczność za 

możliwość uczestniczenia w tak doniosłej i wzruszającej uroczystości. Podziękował 

młodzieży i nauczycielom za zaproszenie.   

      

 

 

 

Na pożegnanie zaproszeni goście  

oraz nauczyciele naszej szkoły 

udali się na spotkanie przy 

herbacie. Nie mogło na nim 

zabraknąć tradycyjnej kremówki  

        

 

      Pragniemy wierzyć, że naszemu 

przedsięwzięciu patronował duch Jana Pawła II 

– człowieka, który swoim uśmiechem, 

bezpośredniością i umiejętnością rozmawiania z 

ludźmi w każdym wieku zdobył serca wiernych 

na całym świecie.                                                                  

                                                  (Em) fot. J.M. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podpatrzone w sieci 

 

Zgadnij, kto to jest? Kogo przedstawiają te karykatury?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgadnij, co to za miejsce?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czekamy na odpowiedzi 

Zespół redakcyjny 

 Szkolnego Halo  

         życzy przyjemnej lektury na wiosnę 

 

                                                                                    

 

 

 


