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Szkolne czytanie "Quo vadis" H.Sienkiewicza

Quo vadis, czytelniku? Narodowe Czytanie

Neron

Pani M.Kubiak z Ligią, Winicjuszem i Neronem

     Narodowe czytanie jest
akcją społeczną, która
narodziła się w 2012 r. Jej
celem jest propagowanie
znajomości literatury
narodowe poprzez
publiczne odczytywanie
obszernych fragmentów
polskich dzieł.
W ramach akcji
przedstawiono już „Pana
Tadeusza”, „Trylogię” oraz
„Lalkę”.

Lekturą tegorocznego
Narodowego Czytania jest
„Quo vadis”. Nie przez
przypadek wybrano tę
powieść, bowiem rok 2016
ogłoszony został Rokiem
Henryka Sienkiewicza 
(w maju minęło 170 lat od
narodzin autora tego
słynnego dzieła), 
a w listopadzie upłynie sto
lat od jego śmierci.

Przyłączyliśmy się do
ogólnopolskiej akcji
Narodowe Czytanie. Na
szkolnym dziedzińcu
pojawiła się scenografia
przywołująca miejsce akcji
powieści H.Sienkiewicza -
starożytny Rzym.
W głównych bohaterów
"Quo vadis" (Ligię, Marka
Winicjusza i Nerona) wcielili
się uczniowie klasy 4 tg.
Spotkanie z książką

rozpoczęła pani Dyrektor -
M.Lewandowska, która
jako pierwsza przeczytała
fragmenty utworu. Później 
w rolę  lektorów wcielali się
inni nauczyciele i
uczniowie. 
Celem imprezy było
przyciągnięcie uwagi
naszych rówieśników,
promowanie wśród nich
czytelnictwa,

zainteresowanie książką
oraz przekonane, że
literatura może być
pasjonująca. 
W zatrzymaniu ich na
słuchaniu lektury pomogła 
nie tylko inscenizacja 
w pełnym słońcu, ale udział
nauczycieli i uczniów.
Akcję przygotowała
p.M.Kubiak - opiekun
biblioteki.

M.Kubiak

M.Kubiak
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Jak żegnaliśmy absolwentów zsz?

Życzenia wakacyjne

Szkolna akademia

Nagroda dla p.J.Zielonki

Uczestnicy akademii Wyróżnienia dla uczniów

W czasie Gali Gwiazd
wręczono dyplomy
wychowawcom  klas
trzecich, m.in.:
p.A.Sawickiej, która
oceny tnie równo i bez
cieniowania;
końcówki roku lubi
zgrzać w wysokiej
temperaturze,
prostując fachowo
uczniów;

p.M.Poterale (to
synonim dyscypliny,
treningu,
bezpardonowej walki 
z gnuśnością i
lenistwem,
pogromczyni 
platfusów, obiboków i
zapyzialców;
p.J.Zielonce za to, że
nie wchodzi

w gwałtowne reakcje 
z substancją
uczniowską, na
zajęciach wymaga
wiedzy na poziomie
cząsteczkowym,       
czego efektem jest
wzrost dwutlenku
węgla w atmosferze.

Kapituła Gali Gwiazd
wręczyła nagrody
szczególnie
wyróżniającym się
trzecioklasistom.
Oto niektóre
uzasadnienia:
za wieloletnie
zniekształcanie liter i
doprowadzenie tym
perfidnym działaniem
polonistki do skrajnego
wyczerpania
nerwowego;
za przeprowadzenie
crash testu na
szkolnym parkingu,
który to wyczyn 
z niezrozumiałych
przyczyn nie spotkał

się ze entuzjazmem
drugiego uczestnika
testu zderzeniowego;
za perfekcyjną fryzurę,
niezależnie od
warunków
atmosferycznych, oraz
stawianie pierwszych
kroków we fryzjerskim
modelingu;
dla najsprytniejszego
na tej szerokości
geograficznej łazika, 
mistrza uników, CK
dezertera, człowieka -
widmo.

24 czerwca 2016 r.
odbyła się uroczystość
zakończenia roku
szkolnego oraz
pożegnania uczniów
trzecich klas
zasadniczej szkoły
zawodowej: 

3 f (fryzjer)
p.A.Sawicka
3 f/k (fryzjer /
kucharz) p.
M.Poterała
3 k (kucharz)
p.J.Zielonka
3 m1 (mechanik
pojazdów

samochodowych)
p.A.Mielczarek
3 m2 (mechanik
pojazdów
samochodowych)
p.J.Kowalczyk

Na początku wystąpiła
p.Dyrektor, która
wręczyła nagrody oraz
dyplomy najlepszym
absolwentom.Po
części oficjalnej odbyła
się Gala Gwiazd
przygotowana przez
uczniów klas
technikum: 1 tfg i 3 tg.

Życzymy, żeby
wakacje odbyły

się w realu, a nie  
w wyobraźni.

Oby były pełne
pozytywnych

wibracji,
niespożytego

apetytu 
na przygodę,

niezapomnianych
znajomości,

słońca w duszy,
wiatru 

w skrzydłach,
piasku w zębach 

i kamyków 
w butach.

Pamiętajcie
jednak, że

najbezpieczniej
jest w domu.

Do zobaczenia 
na fejsie!

E.Świderska

E.Świderska

E.Świderska E.Lęk
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Uwaga, maturzyści! 30
września mija termin
składania deklaracji
maturalnych. Musicie
podjąć decyzję, jaki
wybrać przedmiot
dodatkowy na poziom
rozszerzony. Zmienić
go można w styczniu.

Dzień Języków Obcych

Krwiodawstwo
Spinacz

Do końca września
można wpłacać
pieniądze na
ubezpieczenie. Jest
ono dobrowolne.
Osoby, które z niego
zrezygnują, powinny
złożyć oświadczenie
(w imieniu uczniów
niepełnoletnich piszą je
rodzice).

Łamańce językowe

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień
Języków (EDJ). To coroczne święto języków
ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady
Europy, której siedzibą jest Strasburg.Uczniowie
naszej szkoły przygotowali ciekawą prezentację
multimedialną o językach europejskich. Wykonali
również piosenki po francusku, niemiecku i
angielsku. Widzowie mieli okazję sprawdzić się w
łamańcach językowych. Okazuje się, że język polski
wcale nie jest taki prosty, nawet dla Polaka.
Akademię przygotowali, poprowadzili i występowali
na niej: Maciej Gębicki, Natalia Kobylarz i Dorota
Alama z klasy II Tg/Tf. Nad całością czuwały Panie
Ewa Lęk, Agnieszka Sidek i Magdalena Kalisiak. :)

red.

oddawanie krwi

Nasza szkoła aktywnie
uczestniczy w akcjach
zbierania krwi.14
września 2016 r.
odbyła się pierwsza w
tym roku szkolnym
taka zbiórka krwi.
Zarejestrowano 25
osób, z czego 13
oddało krew. Zebrano
ponad 5 litrów.
Serdecznie dziękujemy
za wzorcową postawę i
zapraszamy na kolejną

akcję już 23 listopada
2016 r.

Internet

Ewa Lęk

Ewa Lęk

R.Laszczyk
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Zajęcia integracyjne

Okularnicy w Empiku

Kolekcja A.Osieckiej

Klasa 2 tfg w EMPiK-u

Klasa 2 tfg w EMPiK-u

27 września klasa 2 tfg
wybrała się do 
Empiku, który
przygotował
niespodziankę dla
wszystkich miłośników
twórczości „Poetki
Piosenki”- kolekcję
Agnieszki Osieckiej.
Kolekcję tworzą
przedmioty
codziennego użytku
ozdobione ilustracjami
malarki Marianny
Sztymy,

która inspirowała się
najpopularniejszymi
utworami Agnieszki
Osieckiej. Powstały
barwne i dowcipne
grafiki, nawiązujące do
stylistyki lat 60., które
umieszczone m. in. na
kubkach i torbach
nadają im literackiego
sznytu. Opiekunkami
wycieczki były
p.M.Kubiak i
E.Świderska

Wrzesień to tradycyj-
nie czas zajęć integra-
cyjnych dla klas
pierwszych. Przepro-
wadza je w naszej
szkole pracownik
piotrkowskiej Poradni
Psychologiczno-Peda-
gogicznej. Celem tych
lekcji jest budowanie
pozytywnych relacji 

między uczniami,
poznawanie nowych
koleżanek i kolegów
oraz wychowawcy,
nawiązywanie
kontaktów. Różne gry,
zabawy i prezentacje
mają pomóc w
stworzeniu dobrego
klimatu w zespole
klasowym. Wspólnie

spędzony czas to
także okazja, by
wychowawca lepiej
poznał swoich
podopiecznych - jacy
są prywatnie, co lubią,
jakie mają
zainteresowania.
(Na zdjęciach
prezentujemy klasę 1 f
wraz z

wychowawczynią
p.M. Poterałą 
w czasie zajęć 29 IX)

Zajęzia w 1 f

Zajęcia w 1 f

Integracja 1 f

klasa 1 f

klasa 1 f

M.Kuiak

M.Kubiak

M.Kubiak

M.Poterała

M.Poterała

M.Poterała

M.Poterała

M>poterała
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Gastronomia od kuchni

kl. 2 tg w pracowni

kl. 2 tg w pracowni

Na łamach "Spinacza" cyklicznie zamieszczać będziemy
zdjęcia naszych pracowni gastronomicznych. To tutaj na
zajęciach praktycznych uczniowie technikum zgłębiają
tajemnice technologii żywienia. 
W pierwszym numerze przedstawiamy klasę 2 tg.
Uczniowie przygotowują potrawy, które potem konsumują,
dbając o estetykę ich serwowania. 
Na zdjęciach widać danie, na które składają się:pieczone
ziemniaki, kotlet  de volaille, surówka i kompot.

N.Pudzik

N.Pudzik
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Narodziny "Spinacza"

Spinacze

Logo

Ogłaszamy,że 1 września 2016 roku narodził się "Spinacz" - internetowa gazeta naszej szkoły. Wzięliśmy udział 
w projekcie dzienników regionalnych Polska Press Grupy. Dzięki platformie Junior Media mamy możliwość tworzenia
czasopisma.
Zamierzamy "spinać" co miesiąc najważniejsze i najciekawsze wydarzenia, jakie mają miejsce w ZSP 4. Spróbujemy
także uchwycić naszym reporterskim okiem sytuacje nieoficjalne, zabawne, intrygujące.
Poszukujemy chętnych do współpracy z nami dziennikarzy, fotografów, rysowników - osób pełnych pomysłów,
kreatywnych, gotowych związać się ze "Spinaczem"  na dłużej.

Redakcja "Spinacza"

redaktor naczelny: Edyta Świderska
zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Rol
dziennikarz: Maciej Gębicki
                    Daria Nowicz
                    Magdalena Godziemska
                    Sylwia Guziak

                                        spinacz_redakcja@wp.pl

Internet

M.J.
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Narodowe Czytanie "Ouo vadis" w ZSP 4
(fotoreportaż)

klasa 4 tg

Lektor p.D.Olas Lektor p.M.Rol

M.Kubiak

M.Kubiak M.Kubiak
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Słuchacze

Lektor Maciek z 2 tfg P.Dyrektor i artyści

M.Kubiak

M.Kubiak M.Kubiak
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