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Szlachetna paczka Nadciągają Święta!

szkoła

Piłkarki ręczne MKS
Piotrcovii - w tym Aneta
Osuch z 4 tgs -
przygotowały Szlachetną
Paczkę. 4 grudnia w Auchan
zrobiły zakupy dla wybranej
przez siebie rodziny. W
wózku wylądowała m.in.
ciepła odzież oraz pościel.
(Więcej na stronie 3.)

Szlachetna Paczka

Konkursy świąteczne,
klasowe mikołajki, próby do
szkolnych jasełek w auli,
zbieranie prezentów dla
maluchów z Domu dziecka,
gromadzenie karmy dla
zwierzaków ze schroniska -
to oczywiste symptomy
zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.
(czytaj w grudniowym
wydaniu "Spinacza")

Mikołaj

red.

Internet red.
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Zdobyliśmy wicemistrzostwo województwa!

Puchary Wreczanie medali

Sportowy doping

Mecz finałowy

Wygrywając mecze na etapie regionalnym, byłyśmy zadowolone z efektów
naszej pracy. Jednak to był dopiero przedsmak tego, co dopiero miało być
przed nami. Wiedząc, że od kilku lat nikt nie osiągnął takich rezultatów,
dostałyśmy zastrzyk motywacji. Kilka dni przed zawodami cała szkoła
przygotowywała się do kibicowania nam z trybun. W dniu finałów wszystkie
byłyśmy pod wpływem emocji, lecz niektóre dopadła trema. Uczniowie
mówili o zbliżających się zawodach. Droga do finału nie była łatwa.
Przeciwniczki były zawzięte i czasem dość agresywne. Przy każdej naszej
zdobytej bramce uczniowie szkoły dopingowali drużynę. Podczas meczów
kilka razy doszło do nieporozumień oraz mocnych wymian zdań.
Przeciwniczki czasem celowo chciały nas sprowokować - oczywiście bez
skutku. Gdy doszłyśmy do finału, naszym przeciwnikiem była łódzka
drużyna. Wiadomo było, że nie będzie łatwo, ale musiałyśmy wziąć się w
garść. Trener oraz sztab stworzony z nauczycieli wf-u wspierali nas i dawali
nam przydatne wskazówki. Po pierwszej połowie meczu finałowego
zauważalne było, że łódzka drużyna miała dużo większe doświadczenie niż
my. Jednak nie wpłynęło to na nas negatywnie, a tylko dało siły na więcej.
Każda z nas próbowała wzajemnie sobie pomagać. Wpadała bramka za
bramką. W ostatnich minutach meczu słychać było głośne dopingowanie z
trybun. Towarzyszyły nam nerwy oraz zawziętość. Opadałyśmy z sił i kilka
z nas było kontuzjowane. Do końca walczyłyśmy jak w każdym naszym
meczu. Wygranym został łódzki zespół. Trzy punkty różnicy dały do
zrozumienia, że finał mógł być nasz. Przy odbiorze medali i pucharu
byłyśmy zadowolone z tak ważnego drugiego miejsca, do którego nie łatwo
było dojść. Pogratulowałyśmy zwyciężczyniom i z dumą opuściłyśmy
boisko. Następnego dnia dostałyśmy mnóstwo gratulacji i miłych
komentarzy, za które dziękuje w imieniu zespołu. (Agnieszka Gawora, 4 tgs)

M.Poterała M.Poterała

M.Poterała

M.Poterała
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Szlachetna paczka

Mikołajki
6 grudnia św. Mikołaj wypatrzył najgrzeczniejszą
klasę i za pośrednictwem małych elfów podsunął
jej pomysł, by ten dzień spędziła poza murami
szkoły. Nie musiał powtarzać tego dwa razy – 1tfs
ze swoją wychowawczynią – p.Ewą Lęk, pognała
do Focusa. Zamiast rózgi każdy otrzymał bilet na
seans  Za niebieskimi drzwiami. (Film opowiada o
przygodzie jedenastoletniego Łukasza. Chłopiec
odkrywa przejście do innej rzeczywistości.
Nieznany świat staje się dla niego azylem, do
którego ucieka w każdej chwili.) Po uczcie
duchowej znalazł się jeszcze czas na coś dla
ciała –z entuzjazmem 1 tfs poszła na pizzę.

Plakat filmowy

Szlachetna paczka

Szlachetna paczka

Patrycja ze św. Mikołajem

W dniu 4 grudnia zawodniczki MKS Piotrcovia spotkały się z zawodnikami MKS Piotrkowianin w
"Auchan". Szczypiorniści postanowili wziąć udział w akcji "Szlachetna Paczka". Wspólnie
wybrali osobę której postanowili pomóc. Była to starsza kobieta -  pani Jadwiga .
Dzięki zebranym środkom udało się zakupić wszystkie potrzebne produkty (m.in. kuchenkę
gazową i lodówkę). Przedmioty te zostały przekazane w sobotę, podczas finału akcji "Szlachetna
Paczka",
Mamy nadzieję że dzięki temu pani Jadwiga, przemiła i skromna osoba, będzie mieć udane
święta.

Pamiętajcie, warto pomagać !!!    [Aneta]

Szlachetna Paczka

Internet

Internet

Internet

1 tfs

Internet



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 4 12/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSpinacz

zmagania konkursowe zwycięska potrawa

zwyciężczynie

                                       Szkolny konkurs kulinarny
                            Potrawa wigilijna i bożonarodzeniowa

Filety z karpia, karp w galarecie, śledzie w śmietanie czy zupa rybna-
możliwości serwowania potraw z ryb jest wiele. Z zadaniem różnorodnego
podejścia do tematu ryb na talerzu  2 grudnia zmagali się uczestnicy
szkolnego konkursu gastronomicznego "Potrawa Wigilijna i
Bożonarodzeniowa".  Ten konkurs był szkolną eliminacją do udziału w finale
ogólnopolskim. W dwuosobowych drużynach pracowano nad potrawami,
które mogłyby zagościć na wigilijnych stołach
Uczestnicy konkursu kulinarnego otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez firmę IKEA. Dwa zespoły Marta Brzezicka,
Agata Kałuzińska  z klasy IIIK oraz Sara Łachman i Elżbieta Łachman z
klasy II TG/Tf  będą miały szanse powalczyć w drugim etapie  konkursu.
Finał odbędzie się w Wojsławicach.

potrawa konkursowa

I.Szwedo-Makowska I.Szwedo-Makowska

I.Szwedo-Makowska I.Szwedo-Makowska
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uczestnicy

potrawa konkursowa

I.Szwedo-Makowska

I.Szwedo-Makowska
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HO! HO! HO !

Konkurs świąteczny rozstrzygnięty

Kartki konkursowe

Kartki świateczne

Konkurs na świąteczną kartkę został rozstrzygnięty 13 grudnia. Jury miało
twardy orzech do zgryzienia, ponieważ wszystkie prace okazały się bardzo
pomysłowe i estetyczne.
Ostatecznie przyznano następujące nagrody:

- w kategorii „kartka świąteczna w języku angielskim”
I miejsce Adrianna Rajszczak (2 tfg)

wyróżnienie Dorota Alama (2 tfg)
- w kategorii „kartka świąteczna w języku niemieckim”

I miejsce Magdalena Pacześ (3 tg)
wyróżnienie Karolina Biniek (4 tf)

Nagrody wręczone zostaną w 21 grudnia w czasie szkolnego przedstawienia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Mikołaj Mikołaj i p.Dyrektor

Tuż przed Świętami, gdy w szkole odbywały się
Klasowe Wigilie, pojawił się niespodziewanie św.
Mikołaj. Zajrzał do nas zwabiony zapachem
wyjątkowo smacznych potraw. Odwiedził każdą
klasę. Był w doskonałym humorze - rozdawał
prezenty, żartował, chętnie pozował do zdjęć.
Mikołajowi bardzo spodobały się pozytywne
wibracje wyczuwalne tego dnia w szkole.  

M.Lęk

M.Lęk

red. red.
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Występ Teatru Tańca z Ukrainy

15 grudnia gościliśmy w szkole Teatr Tańca „Kwieciste
Gwiazdy”.
Jest to ukraińska grupa taneczna, którą tworzą między
innymi wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka 
z miejscowości Kiwercy na Wołyniu. Prezentowany przez
„Kwieciste Gwiazdy” program obejmował wiele układów
tanecznych  (tańce ludowe świata, balet klasyczny, tańce
współczesne, towarzyskie, etiudy taneczne, taneczne
inscenizacje bajek). Ogromną atrakcją, oprócz kunsztu
młodych tancerzy, są piękne kolorowe stroje dopasowane
do każdego wyjścia na scenę. Stroje te są szyte i
opracowywane we własnym zakresie przez tańczących
artystów i ich opiekunów (choreografów i kostiumologów).
"Kwieciste Gwiazdy" występują w wielu polskich miastach
w ramach Międzynarodowych Spotkań Integracyjnych pod
nazwą "Dajmy Dzieciom Uśmiech - Dla Ukrainy".

Plakat

Tancerki

Teatr Tańca

Kwieciste Gwiazdy

Internet

Internet

Internet

Internet
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Święta u rodziny Borynów

Święta u Borynów

Dominikowa i Jagna

Wigilia u Borynów

W Wigilię przed godnymi świętami już od samego świtania wrzał
przyspieszony, gorączkowy ruch w całych Lipcach.

Takimi słowami  w powieści W.Reymonta Chłopi rozpoczyna się rozdział
opisujący przygotowania mieszkańców wsi Lipce do Wigilii. Tę część utworu
poddała przeróbce p.M.Kubiak, by adaptować  ją na potrzeby szkolnego
przedstawienia. Wybór scen nie był przypadkowy, bowiem tematycznie
związany był ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Panie
M.Kubiak i D.Olas zebrały aktorów, którzy doskonale wcielili się w swoje
role. Na uwagę zasługuje fakt, że odtwórczyni postaci Dominikowej
dołączyła do zespołu dzień przed premierą, zastępując chorą koleżankę.
Publiczność zachwyciła nie tylko fantastyczna gra artystów, bowiem całość
została idealnie zainscenizowana. W szkolnej auli pojawiła się scenografia
wiernie odtwarzająca wiejską chatę. Spektakl dostarczył wiadomości o
ludowych zwyczajach, a także tradycyjnych potrawach przygotowywanych
przez chłopów:
buraczany kwas, gotowany na grzybach z ziemniakami, a potem przyszły
śledzie w mące obtaczane i smażone w oleju konopnym, później zaś
pszenne kluski z makiem, a potem szła kapusta z grzybami, a na ostatek
racuszki z gryczanej mąki z miodem zatarte i w makowym oleju uprużone
[...]
Obsada:      narrator: Maciej Gębicki
                    Boryna: Mariusz Ogłoza
                    Jagna: Laura Rożej
                    Dominikowa: Aneta Osuch
                    Józka: Dorota Alama
                    Witek: Hubert Otręba
                    Jagustynka: Małgorzata Leśniewska
                    Kłębowa: Alicja Kowalska
      reżyseria, scenariusz i scenografia: Maria Kubiak i Danuta Olas
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Szkolna inscenizacja "Chłopów" W.Reymonta

Narrator Kolęda "Bóg się rodzi"

Przygotowania do Wigilii

Reżyserki z psem Łapą

Przygotowania do kolacji wigilijnej

Scenografia Scenografia

red. red.
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red.

red.
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świąteczne spinacze
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