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FILMY PREMIEROWE Z
OSTATNIEGO MIESIĄCA

„Przebaczenie krwi”
Na obszarach wiejskich północnej Albanii
rozgrywa się historia17-letniego Nicka. Jego
beztroska młodość zostaje przerwana, kiedy
ojciec i wujek wdają się w spór o ziemię z
sąsiadem, który w ostateczności kończy
martwy. Wobec takiego zagrożenia Nick

zostaje poddany formie aresztu domowego, który z
czasem staje się dla niego całkowitą izolacją.

,,Życie to jest to”

Roberto zdobył sławę wymyślając slogan. Wraca do
hotelu, w którym spędzali z żoną miodowy
miesiąc. Niestety w miejscu hotelu, mieści
się obecnie muzeum. Mężczyzna
zwiedzając zabytek ulega wypadkowi.
Żelazny pręt wbija się w jego głowę - jeśli
się poruszy, umrze.

Sylwia Grochocka
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Zakończenie nauki klas III
W piątek 27 kwietnia 2012 r. w sali gimnastycznej naszego liceum
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich.
Po blisko trzech latach wspólnej nauki przyszedł czas rozstania,
który oznacza jednocześnie początek egzaminu dojrzałości i
prawdziwego dorosłego życia. Z tej okazji uczniowie wraz z
nauczycielami spotkali się, aby podziękować za wspólnie spędzone
chwile oraz życzyć wszystkiego najlepszego na przyszłość.

Po uroczystym wręczeniu absolwentom świadectw ukończenia
naszej szkoły, przyznano im również wyróżnienia i nagrody.

Najważniejszą była Nagroda
Kapituły Fundacji Toniego
Halika, którą otrzymała
uczennica klasy III b Monika
Konopka. W formie wyjazdu
na obóz językowy do
Londynu. 16 naszych

tegorocznych absolwentów w nagrodę za średnią ocen 4,0 i więcej
wyjedzie w dniu 27.6.2012r. na wycieczkę turystyczną na Litwę
trasą: Ostrołęka-Troki-Wilno-Druskienniki-Ostrołęka.

Mamy  również 8  Orłów  Ostrołęki  2012  są to:  Monika  Konopka,
Katarzyna Budziłek, Anna Malicka, Angelika Piersa, Katarzyna Stypik,
Janczewska Anita, Łukasz Kadłubowski, Klaudia Piersa.

Artur Napiórkowski
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Wiadomości maturalne

Matura - egzamin z materiału objętego programem nauczania
(podstawą programową) wybranych przedmiotów na
poziomie szkoły średniej.

Na stronie Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej

opublikowano komunikat o
zmianach dotyczącej matury
z  języka  polskiego,  z  którymi
maturzyści będą musieli się
zmierzyć już w 2013 r. Zmiany

te mają dotyczyć tylko egzaminu pisemnego poziomu
podstawowego. Obecnie egzamin ten trwa 170 minut i można
go podzielić na dwie części. Za pierwszą część można uzyskać
20 punktów i sprawdza ona umiejętność rozumienia tekstu
czytanego. Maturzyści muszą zmierzyć się z otwartymi i
zamkniętymi pytaniami do tekstu. Z drugiej zaś część
maksymalnie można dostać 50 punktów za dłuższą
wypowiedź pisemną na jeden z dostępnych dwóch tematów.
Do tej pory oba tematy maturalne musiały dotyczyć lektur
obowiązkowych, po wprowadzanych modyfikacjach ma się to
zmienić.

Od 2013 roku tylko jeden temat będzie odnosił się do
omawianych lektur, drugi będzie dotyczył fragmentu
nieomawianego utworu literackiego.

Sylwia Szczygieł
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Biografia i
szkolny
konkurs
wiedzy o

Tonym Haliku

Mieczysław Sędzimir Antoni Halik, dziennikarz, autor
książek podróżniczych i filmów dokumentalnych.
Urodził się 24 stycznia 1921 roku w Toruniu, zmarł 23
maja 1998 w Warszawie. Został pochowany na
Cmentarzu Bródnowskim.

Podczas II wojny światowej wstąpił do RAF-u. Wkrótce po
zakończeniu wojny małżeństwo Halików rozpoczęło podróże
wędrówką po Afryce i Azji, publikując serię reportaży w
znanych czasopismach, m.in. "Life", "Time and Life", "Sport
Magazine". W 1948 r. Antonio Halik osiedlił się wraz z żoną w
Argentynie i przyjął obywatelstwo tego kraju. Nastąpiły dalsze
wyprawy podróżniczego małżeństwa: żegluga rzekami
Ameryki Południowej i wędrówka po puszczach południowego
regionu Boliwii oraz Amazonii i brazylijskiego stanu Mato
Grosso. Jako korespondent sieci telewizyjnej NBC w Ameryce
Łacińskiej Antonio Halik wiele lat przebywał w Meksyku? W
1979r. osiedlił się w Polsce na stałe. Znany jest ze swych
programów telewizyjnych pod tytułem: "Tam gdzie pieprz
rośnie", "Tam gdzie rośnie wanilia" i "Pieprz i wanilia".
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Dnia 17 maja w naszej szkole odbył się konkurs o
naszym patronie, czyli Tonym Haliku. Udział
wzięły wszystkie klasy pierwsze oraz dwie drugie.
Każda z grup dostała pytania, które sprawdziły ich
wiedzę na temat osiągnięć oraz życia podróżnika.

Ostatecznie miejsce pierwsze zajęła klasa IA.
Miejsce drugie IE   , miejsce trzecie przypadło klasie
IC  . Konkurs był prowadzony przez uczniów klasy
IIB – Karolinę Jakubiak, Emilię Romańską oraz
Patryka Majewskiego .

Marta Borawska
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„ Robinsonada”

Przeszedłszy cząstkę życia,

Odkrył istotę poznania.

Podróż azylem uczynił,

Erosem sama się stała.

Trwał dzięki robinsonadzie,

Ona Go ukształtowała.

Obnażyła Niebieska Planetę,

Która po śmierci Go schowała.

Autor: Monika Zwalińska kl. II b, rok szkolny 2011/2012
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Ostrołęka
w maju

· 12 maja
INQBATORULICY
Wystawa
plenerowa, którą

będzie można podziwiać na skwerku na Placu
gen. J.Bema

· 16 MAJA IX TALENT 2012 - OSTROŁĘCKI
FESTIWAL PIOSENKI

Finałowa "dziesiątka" walczy o tytuł "Talent
2012".Bilety będą sprzedawane w dniu koncertu, w
kasie Kina Jantar, od godz.16.
Sala widowiskowa OCK, godz. 18, bilet 5 zł

· 19-20 MAJA V ZLOT SAMOCHODÓW
AMERYKAŃSKICH

(ul. Gorbatowa). 19 maja, m.in. występy zespołów
Holy Water i Bracia i Siostry
godz. 18.00 – 22.00; 20 maja, od godz. 10.00; parada
ulicami miasta – godz. 12.00; wybór najładniejszego
samochodu i wręczenie nagród – godz. 14.00

· 19-20 MAJA NOC MUZEÓW
Pod hasłem nawiązującym do wystawy
Czasowej 'Świat toruńskiego piernika: CO MA
PIERNIK DO MUZEUM – w programie
m.in: zwiedzanie wystawy, nocne
wypiekanie pierników, czytanie legend,
konkursy i koncerty
Muzeum Kultury Kurpiowskiej (pl. Bema)
godz.18.00 – 1.00, wstęp wolny

Emilia Romańska
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Sport
Kilka dni temu, selekcjoner kadry narodowej
Franciszek Smuda na oficjalnej gali w warszawskim
podzamczu, podał listę 26 zawodników, z których
następnie wyłoni ostateczny skład na Mistrzostwa
Europy w Piłce Nożnej odbywających się w Polsce i na
Ukrainie

Skład reprezentacji Polski na Euro 2012:

Bramkarze:  Łukasz Fabiański (Arsenal Londyn), Wojciech
Szczęsny (Arsenal Londyn), Przemysław Tytoń (PSV
Eindhoven)

Obrońcy:  Sebastian  Boenisch  (Werder  Brema),  Kamil  Glik
(Torino FC), Marcin Kamiński (Lech Poznań), Tomasz
Jodłowiec (Polonia Warszawa), Damien Perquis (FC
Sochaux), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Marcin
Wasilewski (Anderlecht Bruksela), Jakub Wawrzyniak (Legia
Warszawa), Grzegorz Wojtkowiak (Lech Poznań)

Pomocnicy:  Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund),
Dariusz Dudka (AJ Auxerre), Kamil Grosicki (Sivasspor),
Adam Matuszczyk (Fortuna Duesseldorf), Adrian
Mierzejewski (Trabzonspor), Rafał Murawski (Lech Poznań),
Ludovic Obraniak (Girondins Bordeaux), Eugen Polanski
(FSV  Mainz),  Maciej  Rybus  (Terek  Grozny),  Rafał Wolski
(Legia Warszawa)

Napastnicy: Paweł Brożek (Celtic Glasgow), Michał
Kucharczyk (Legia Warszawa), Robert Lewandowski
(Borussia Dortmund), Artur Sobiech (Hannover 96)

Tobiasz Kowalczyk
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Humor
Jedzie facet na bryczce i co jakiś czas uderza batem
konia.
Nagle zwierzę się obróciło i mówi:
- Słuchaj stary jeśli jeszcze raz mnie uderzysz to
dostaniesz tak mocno z kopyta, że się nie pozbierasz.
Facet zdumiony tym, że koń mówi zwraca się do swojego
psa siedzącego obok:
- Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby koń gadał.
A pies na to:
-Ja też.

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki
pochwalił mnie!
- To bardzo ładnie, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja -
największym!

  Szymon Bancerz
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Zagadki Logiczne
Kto kim jest?

Panowie Czapski, Młot, Rogalik i Kiełbasa są
doskonałymi rzemieślnikami i reprezentują zawody:
czapnika, kowala, piekarza oraz rzeźnika. Żaden z
nich nie nosi nazwiska wiążącego się z
wykonywanym zawodem. Ani Młot, ani Rogalik nie
jest czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski.
Kowalem nie jest Rogalik.

Pytanie: Kto więc kim jest?

Dzielimy czekoladę
Sześciu chłopcom dano woreczek, zawierający

sześć batonów czekoladowych. Chłopcy podzielili się
w ten sposób, że każdy dostał jeden baton, a
jednak na końcu jeden baton pozostał w woreczku.

Pytanie: Jak to się

stało?

Żaneta Żubrowska
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