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OSTATNIE CHWILE KARNAWAŁU

Konkurs walentynkowy Rozgrywki sportowe
(str. 4.,5.)

Dekoracja KoszykarkiPiłkarzeWalentynki

Maryna, Marysieńka czy
Marusia – która z nich była
ukochaną Janka z
„Czterech pancernych”? 
Z okazji walentynek
zorganizowany został
konkurs dla tych, którzy
lubią literackie i filmowe
opowieści z wątkami
miłosnymi. 
O szczegółach quizu
piszemy na str. 2.

Ostatki

Red. Red.Red.Red.

Red.
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KONKURS WALENTYNKOWY

Uczestnicy konkursu Zwycięzca

Plakat Spinacze

Konkurs

Logo

Redakcja "Spinacza"
redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol
dziennikarze: Maciej Gębicki, Daria Nowicz
Magdalena Godziemska, Sylwia Guziak 

  spinacz_redakcja@wp.pl

14 lutego, w Dniu zakochanych, przeprowadzony został
konkurs, polegający na łączeniu ze sobą w pary znanych 
z literatury, filmu i historii postaci kochanków. Uczestnicy
tego quizu wykazali się luzem i niezwykłym poczuciem
humoru, łącząc ze sobą np.: Balladynę z Odyseuszem,
Andrzeja Kmicica z Izoldą, Janosika z księżniczką Leją,
Fryderyka Chopina z Kleopatrą czy Adama Mickiewicza 
z Boną Sforzą. Najweselszym momentem dla wszystkich
uczestników konkursu było czytanie odpowiedzi.
Najlepiej test rozwiązał Mateusz Szczypiński z klasy 3 k,
który w nagrodę otrzymał  książkę. Pozostali uczestnicy
otrzymali słodkie serduszka.

Red. Red.

Red. Internet

Red.

M.J.
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Ogłoszenia

Konkurs językowy

Plakat

Plakat Pakat

Kielecki Teatr Lektur zaprasza na spektakl "Kartki
z powstania warszawskiego" na podst.
"Pamiętnika ..." M.Białoszewskiego. 
(27 lutego, MOK, cena biletu: 16 zł)

Kino Helios proponuje projekcję filmu
"Dziewczyny inne niż wszystkie"(cztery
przyjaciółki stykają się z typowymi problemami
wieku dojrzewania: nieszczęśliwa miłość, brak
samoakceptacji, niechciana ciąża i niemożność
pogodzenia się z własną orientacją seksualną).
(23 lutego, cena biletu: 13 zł)

Konkurs Konkurs

21 lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 
Według tej organizacji niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3
pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu
dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W Polsce ma on na celu
podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.
    Od kilku lat tego dnia w naszej szkole odbywa się konkurs językowy, w czasie którego należy
wykazać się wiedzą na temat poprawnej polszczyzny. W tym roku zadania poświęcone były
problemowi nadużywania wyrazów zapożyczonych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wyjaśnić
znaczenie wyrazu obcego i zastąpienie go słowem rodzimym. 
Test językowy najlepiej rozwiązał 3 k - Krystian Kowalski.

Konkurs

Red.

Red. Red.

Red. Red.

Red.
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KOSZYKARSKIE NADZIEJE

KoszykarkiRozgrzewka

Przed meczemMecz

Mecz

1 lutego odbyły się rozgrywki koszykówki dziewcząt. Nasze
zawodniczki musiały walczyć o miejsce w grupie z drużyną Chrobrego.
Nie miały z tym najmniejszego problemu, pokonały przeciwniczki 39:12.
Mecz był świetną okazją do rozgrzewki przed zbliżającym się finałem,
który, mamy taką nadzieję, przyniesie naszej drużynie zwycięstwo.
Będziemy je, jak zawsze, gorąco dopingować. Własne boisko i kibice
gwarantują psychiczne wsparcie i 100% sukcesu.
Czekamy na emocje. Wszystko wyjaśni się 1 marca.

Nasze jest boisko, zwyciężymy wszystko!

  

Red.Red.

Red.Red.

Red.
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SUKCES PIŁKARZY

Piłkarze ZSP 4

Mecz

Mecz Mecz Mecz

8 lutego nasz zespół piłkarzy wywalczył wyjście z grupy i awans do finałów
w rozgrywkach piotrkowskich szkół. W  czasie meczów eliminacyjnych
„zasmakował” wszystkiego:
zwycięstwa (chłopaki pokonali I LO 2:0)
remisu (w meczu z ZSP 3 – 2:2)
porażki (ulegli ZSP 2 – 2:3)
Mecze finałowe odbyły się 15 lutego.
TPS wygrał z nami 2:1,
z III LO wygraliśmy 3:2,
a IV LO pokonaliśmy 5:3.
Ostatecznie zajęliśmy 3. miejsce.
Rozgrywki dostarczyły nam wielu emocji. Sądzimy, że nasze kibicowanie
pomogło piłkarzom osiągnąć taki sukces.

Red.

Red.

Red. Red. Red.
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Wycieczka do HAERINGA

klasa 3 m

klasa 3m

3 m 3 m

23 lutego mechanicy samochodowi z 3 m byli na
wycieczce w Zakładzie Haeringa (to światowy
lider w branży obróbki skrawaniem, który
produkuje części dla takich koncernów jak
Mercedes, Daimler-Chrysler, Bosh Group,
Volkswagen-Audi).
Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą Akademii,
która daje wykształcenie zawodowe w zakresie
obróbki skrawaniem, mechatroniki i automatyki, a
do tego znajomość języka obcego. 
Uczniowie zwiedzali centrum kształcenia
zawodowego, wyposażone sale dydaktyczne,
nowoczesny park maszynowy oraz kantynę.
Przyglądali się również pracy w zakładzie.
Nasza grupa zostało przyjęta bardzo gościnnie –
wszyscy zostali zaproszeni na obiad do stołówki,
a na koniec  otrzymali upominki.
Komentarze po powrocie do szkoły były bardzo
pozytywne - wrażenie na wszystkich zrobiły
nowoczesne maszyny i zaawansowanie
technologiczne Zakładu Haeringa. 
Organizatorami wycieczki byli r.Kociołek i
J.Kowalczyk.

R.Kociołek

R.Kociołek

R.Kociołek Red.
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                  Kolejny konkurs fryzjerski w naszej szkole

konkurs

konkurs

konkurs

konkurs

konkurs

 Kolejny konkurs fryzjerski w naszej szkole za nami. 22 lutego uczennice
(chłopcy uznali chyba, że i tak z dziewczynami nie wygrają) klas fryzjerskich
wzięły udział w tematycznym konkursie na fryzurę zimową. Całości
dopełniało odpowiednie przebranie. Na załączonych zdjęciach możecie
zaobserwować fantazję i  inwencję twórczą dziewcząt oraz urodę modelek:).
Zachęcamy do udziału w przyszłych konkursach również panów.

A.Chudzik

A.Chudzik

A.Chudzik

A.Chudzik

A.Chudzik
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ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

Natalia Kobylarz

17 lutego miłośnicy zwierząt obchodzą Światowy Dzień Kota. Ma on 
podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienia pomocy
bezdomnym zwierzętom, a także uwrażliwić ludzi na często trudny koci los.
Redakcja "Spinacza" sprawdziła, ile osób z naszej szkoły jest szczęśliwymi
właścicielami kotów (choć powszechnie wiadomym jest, że to kot ma
człowieka i bardzo sprytnie owija go sobie wokół małego pazurka).
Zamieszczamy galerię naszych ulubieńców. Nierzadko zdarza się, że w
domu rządzi nie jeden kot, a dwa lub trzy.

Właśnie podarowano mi wspaniałego kota... on zapewne myśli, że to mnie
dostał w prezencie. (E.Underhill)

Koty są zagadkowymi stworzeniami. W ich głowach dzieje się więcej niż
możemy sobie wyobrazić. (W.Scott)

Dorota Alama Patrycja Michalska

M.Kubiak

Iga Krzaczyńska Klaudia Banaszczyk

E.Lęk

E.Lęk

.
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Wyjście
do kina

Ada Rajszczak

M.K.

Red. Red.

Kuba Krzaczyński

K.Krzaczyński K.Krzaczyński 2 f

2 f

28 lutego klasa 2 f
razem z wychowawcą,
p.M.Maciaszczyk,
obejrzały w kinie Helios
film "Dziewczyny inne
niż wszystkie". Jest to
opowieść o
dziewczynach i ich
przyjaźni, która
wystawiana bywa na
ciężkie próby.
Ostatecznie okazuje
się ona  jedyną
wartością, która w
chaotycznym świecie
zapewnia kojącą
stabilność.  
Film krzepi
przekonaniem, że
przyjaciółki potrafią
zbudować poczucie
wspólnoty.

Kot

e-kot

. .

.

. . M.Maciaszczyk

M.Maciaszczyk
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Ostatni dzień karnawału

TŁUSTY CZWARTEK

4 tgs

Ostatki

23 lutego, w "Tłusty Czwartek", w całej szkole
grasowały grupy pączkowych maniaków. Kto żyw
zajadał się tymi przysmakami. Kucharze smażyli
pączki i faworki w pracowniach
gastronomicznych, inni przynosili pudła
smacznych ciastek z cukierni i marketów.
Wiadomo, że trzeba zjeść pączka, by mieć
szczęście przez cały rok, więc brać uczniowska i
nauczycielska w równym rytmie  wcinała, ile się
dało.

3 tg

.

3 tg

Gdzie te czasy, gdy w ostatki
uczniowie przychodzili do szkoły
śmiesznie poprzebierani i mieli
gotowy plan, jak wesoło spędzić
koniec karnawału. Niestety, nic się nie
działo. Na korytarzach nuda, wszyscy
oślepieni światłem  telefonów
komórkowych.
Gdyby nie pracownicy szkoły, którzy
kultywują odwieczne obowiązujący w
szkole obyczaj,nikt z młodzieży nie
wiedziałby, że są ostatki.

Red.

Red.

Red.

Red.

Red.
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