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Targi edukacyjne

Targi w Gorzkowicach

Targi w Gorzkowicach

Targi w Gorzkowicach

Targi w Wolborzu Targi w Wolborzu

Od kilku lat w lokalnych gimnazjach odbywają się targi edukacyjne, które
mają na celu przedstawienie ofert szkół, w których młodzież będzie mogła
kontynuować naukę. Spotkania z gimnazjalistami rozpoczęły się już 21
lutego w Sulejowie, potem nastąpiły kolejne: 9.03. w Gorzkowicach i
Wolborzu, 15.03. w Rozprzy, 21.03. w Paradyżu, a 29.03. w Ręcznie.
Uczestniczyliśmy w każdym z nich, prezentując nasze profile kształcenia.
Gimnazjaliści oraz ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą wystawienniczą
ZSP 4. Każdą zainteresowaną osobę zapraszaliśmy do odwiedzenia nas w
dzień otwarty szkoły. 
Przygotowane przez nas  stoisko cieszyło się zainteresowaniem.
Zaglądający do nas gimnazjaliści mogli skorzystać z usług fryzjerskich i
poczęstować się ciasteczkami, upieczonymi specjalnie na targi.

P.Kopertowski

P.Kopertowski

P.Kopertowski

R.Kociołek R.Kociołek
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Targi w Wolborzu Targi w Rozprzy

Targi w Rozprzy

Targi w Rozprzy

Targi w Paradyżu

R.Kociołek E.Świderska

E.Świderska

E.Świderska

M.Rol
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WSTĘP DO SZKOŁY WOLNY

Gimnazjaliści

Kawiarenka Kawiarenka

Punkt informacyjny

Kroniki szkolne Film reklamowy Kobice sportowi

Pokaz fryzjerski

Turniej piłki halowej

W piątek, 17 marca, odwiedzili nas gimnazjaliści z
Piotrkowa i okolic. Zwiedzanie szkoły
rozpoczynało się od punktu informacyjnego, w
którym rozdawane były ulotki. Potem goście mogli
zajrzeć do każdej pracowni, gdzie czekały na nich
niespodzianki: pokaz fryzjerski wraz z usługą
czesania, ćwiczenia fitness, prezentacja pracowni
gastronomicznych z degustacją naleśników i
słodkich galaretek, oglądanie szkolnych kronik i
seans filmu reklamującego profil spedytorski,
przeglądanie nowości książkowych w bibliotece,
wykład o prawach konsumenckich i poznanie
specyfiki zawodu sprzedawcy, rozmowa o
zaletach pracy mechanika samochodowego, czy
łamigłówki obcojęzyczne. Pod koniec trasy
wycieczkowej gimnazjaliści mogli odpocząć w
kawiarence i zamówić napoje i ciastka. Po
odzyskaniu sił, kierowali się jeszcze do hali
sportowej, by kibicować wybranej drużynie w
turnieju siatkarek.

 

Red.

Red. Red.

Red.

Red. Red. Red.
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Promocja zawodu mechanika sam.

Promocja zawodu sprzedawcy

Pokaz fryzjerski.

.

Pracownia fryzjerska

Pracownia gastronomiczna

Poczęstunek dla gościSala fitness

Prezentacja biblioteki

Red.

Red.

Red.Red.

Red.

Red.
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Brawo my!

Aneta Ławka drużyny

Mobilizacja przed meczemRozgrzewka

Rozgrzewka

Mamy to! Nasze koszykarki zostały mistrzyniami
rejonu.W pierwszym etapie, 1 marca, zmiotły z
parkietu dwie piotrkowskie szkoły: III LO i ZSP 2.
Tydzień później, 8 marca, w rozgrywkach
rejonowych dziewczyny wywalczyły sobie
zwycięstwo, nie dając żadnych szans
przeciwniczkom z Radomska i Bełchatowa.
Nasza drużyna stanowi niezwykle mocny, zgrany
i waleczny zespół. Dziewczyny wielokrotnie
udowodniły, że nie brakuje im determinacji i
poświęcenia w czasie starcia z rywalkami i to nie
tylko w koszykówce, ale również w innych
dyscyplinach - siatkówce, piłce ręcznej, czy piłce
halowej. Brawo my! 

Mecz

Red. Red.

Red.Red.

Red. Red.
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Siatkówka dziewcząt

Siatkówka chłopców

Halowa piłka nożna

Zespół piłkarek

Mecz

Bramkarka

Przerwa między setami

Mecz z ZSP 1

Mecz

Mecz

Mecz

Mecz

Drużyna siatkarzy dostarczyła nam
niesamowitych emocji w czasie turnieju, który się
odbył 16 marca. Każdy mecz rozgrywany był na
wyrównanym poziomie. Kibice dopingowali nasz
zespół na stojąco. Nie udało się przejść do finału,
jednak gra była tak dobra, że  publiczność
wychodziła z meczu  w pozytywnych nastrojach.
Zespół siatkarzy posiada duży potencjał, co
rozbudza nasze nadzieje na zwycięstwo w
najbliższych zawodach.

14 marca rozpoczął się w naszej szkole turniej
siatkarski. Pierwszego dnia mecze rozgrywały
drużyny żeńskie. Reprezentacji ZSP 4 nie udało
się co prawda wywalczyć miejsca "na pudle", ale
grały w dobrym, wyrównanym stylu, niewiele
ustępując rywalkom. 
Część składu naszego zespołu to doskonałe
szczypiornistki, które pokazały swoją klasę w
zawodach rejonowych, na których wywalczyły
tytuł mistrzowski.

17 marca drużyna piłkarek z ZSP 4 wygrała
Mistrzostwa Piotrkowa w Halowej Piłce Nożnej.
Dziewczyny pokonały w trakcie rozgrywek
grupowych zespoły z ZSP 6, IV LO, ZSP 2 i
ZSP1. Z tym ostatnim spotkały się jeszcze raz w
finale i wygrały 1:0.
To kolejny fantastyczny sukces naszej drużyny,
która odnosi zwycięstwa w różnych dyscyplinach.
Szkoda, że niektóre z zawodniczek wkrótce
zakończą naukę i przestaną grać w reprezentacji
szkoły. Młodsze koleżanki z zespołu nie powinny
jednak mieć problemów z zachowaniem
wysokiego poziomu gry. 
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Red.
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W Dzień Kobiet odbył się w naszej szkole, tradycyjnie już, konkurs piosenki
obcojęzycznej. Uczestnicy zmagali się z wykonaniem piosenek w językach
obcych. W tym roku wszyscy uczestnicy wykonali angielskie utwory. I tak:
1. Eliza Pieczyńska i Martyna Szulc z klasy ITF/TS zaśpiewały piosenkę
Bruno Marsa "The lazy song",
2. Dorota Alama z klasy IITG/TF wykonałautwór Christiny Perry "A thousand
years",
3. Natalię Kobylarz z klasy IITG/TF mogliśmy usłyszeć w piosence
Evanescence "My immortal",
4. Maciej Gębicki z klasy IITG/TF odśpiewał piosenkę Eda Sheerana
"Photograph",
5. Daria Sikorska z klasy IVTF wykonała przebój Rihanny "Love on the
brain".
Wszyscy występujący wykonali swoje piosenki bardzo ciekawie i
urzekająco. Jury w składzie: Pani Dyrektor Marlena Lewandowska, Pani
Magdalena Rol, Pani Marta Wolska i Pani Katarzyna Zawisza miało spory
problem z wyłonieniem zwycięzcy. Podczas oceny jury brało pod uwagę
interpretację, poprawność językową i ogólne wrażenie artystyczne. 
Wyniki przedstawiały się następująco:
1. miejsce - Maciej Gębicki / 2. - Dorota Alama / 3. - Daria Sikorska                
                                        Gratulujemy!!!

Dorota Alama

uczestniczki

Maciej Gębicki Daria Sikorska

KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

M.Rol

M.Rol

M.Rol M.Rol
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Targi Turystyki Kulinarnej

Red.

Regionalne przysmaki

Smakowanie potraw

Węgierski langosz Stoisko z serami

23 marca zwiedzaliśmy Targi Turystyki Kulinarnej, które
odbywały się w naszym mieście w ramach obchodów Dni
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Swoje stoiska miały m.in.
gospodynie z Woli Krzysztoporskiej (panie
zaprezentowały „Smaki Królowej Bony”, czyli potrawy
przypominające o wizytach Bony na terenie gminy i o
nowych zasadach żywienia, jakie przywiozła ze sobą z
Włoch królowa). Byli  też wystawcy z Tomaszowa
Mazowieckiego, Zgierza, Będkowa, Białaczowa.
Spróbować i kupić można wiele gatunków  miodów,
serów, wędlin. Na Targach nie zabrakło Węgrów z
partnerskiego miasta, czyli z Mosonmagyarovar. Tuż
przed wejściem do hali z kolei znalazła się strefa
foodtracków, tam można było spróbować węgierskiego
lankosza czy pieczonych kasztanów. 

Stoisko z wędlinami

D.Śmigielski

D.Śmigielski

D.Śmigielski

D.Śmigielski D..Śmigielski D.Śmigielski
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plakat

konferencja

konfernecja

konferencja

      15 marca b.r. w naszej szkole odbyła się konferencja naukowa pt.
"NIEZŁOMNI. Podziemie antykomunistyczne na ziemi piotrkowskiej w latach
1945-1956". Wzięło w niej udział prawie 100 osób, między innymi:
przedstawiciele władz miasta, gmin powiatu piotrkowskiego, kuratorium
oświaty, kombatanci, rodziny Żołnierzy Wyklętych, działacze "Solidarności",
nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie piotrkowskich szkół średnich.
Wszyscy uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać referatów
zaprezentowanych przez: Leszka Żebrowskiego, dr Dariusza Roguta, dr
Tomasza Toborka, Pawła Wąsa, Roberta Rudnickiego oraz Patrycji Resel. 
      Konferencja miała na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych z rejonu
Piotrkowa Trybunalskiego w rocznicę 800-lecia jego istnienia, którzy po II
wojnie światowej nie pogodzili się z narzuconą przez sowietów
komunistyczną władzą. Nie bez przyczyny konferencja odbyła się w naszej
szkole, ponieważ w jednym z budynków ZSP 4 w latach 1945-1956 miał
swoją siedzibę miejscowy Urząd Bezpieczeństwa. 
      Współorganizatorami konferencji byli natomiast: Instytut Historii i
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia
Piotrków Trybunalski oraz Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego
"Grota" w Piotrkowie Trybunalskim, a partnerem Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Łodzi. Wszyscy przybyli mogli obejrzeć również wystawę pt.
"Stanisław Sojczyński "Warszyc" i Konspiracyjne Wojsko Polskie",
przygotowana przez IPN Oddział w Łodzi.

                            KONFERENCJA NAUKOWA  "NIEZŁOMNI"
                                                    W ZSP 4

P.Kopertowski

P.Kopertowski

P.Kopertowski

P.Kopertowski
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Piknik NATO

4 tgs z żołnierzami NATOPrzy wozie bojowym

3 f/m i żołnierze ameryk.

Polscy żołnierze

# f/m

28 marca odwiedzili nasze miasto żołnierze armii
Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz polscy,
brytyjscy i rumuńscy wojskowi, czyli
przedstawiciele sił zbrojnych państw Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Mogliśmy się z nimi
spotkać podczas pikniku NATO.  Żołnierze
prezentowali wozy bojowe (m.in.  strykery,
hummery, czołg) oraz wojskowy ekwipunek
(pełne umundurowanie, broń, sprzęt techniczny).
Nie brakowało też puntów informacyjnych, w
których dowiedzieć można się było o strukturze
wojsk NATO, celach i zakresie ich działalności.
Mimo zgromadzonego w jednym miejscu tak
ciężkiego sprzętu, na pikniku była lekka, wesoła
atmosfera.

3 f/m

D.ŚmigielskiRed.

M.Maciaszczym

D.Śmigielski

M.Maciaszczyk

M.Maciaszczyk
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Magia srebrnego ekranu

8 marca

Plakat Plakat

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

8 marca był wyjątkowo sympatycznym dniem.
Mimo różnych, sprzecznych opinii na jego temat,
męska część szkolnej społeczności postarała się
o to, by był radosny i pełen luzu. Na korytarzach
widać więc było dziewczyny niosące piękne,
wiosenne tulipany. Bardziej zorganizowane grupy,
oprócz wręczania kwiatów, częstowały jeszcze
koleżanki tortem i cukierkami.

Bookcrossing

Na korytarzu, koło naszej biblioteki, pojawiła się
półka z książkami. Jest to zachęta do zabawy w
bookcrossing.Idea polega na nieodpłatnym
przekazywaniu książek poprzez pozostawianie
ich w miejscach publicznych, po to, by znalazca
mógł je przeczytać i przekazać dalej.
Zapraszamy do akcji uwalniania książek!

Ogłoszenie

Marzec już pierwszego dnia przywitał nas
wiosennym ciepłem i słońcem. Nie można było
tego przyjąć z obojętnością, należało tylko
znaleźć pretekst, który dałby pretekst do
wydostania się ze szkolnych murów. Tak zrodził
się pomysł, by wyjść do kina. 
Na komedię "Porady na zdrady" wybrały się 2
marca klasy: 2 tg i 3 tf. Film jest opowieścią o
Kalinie i Fretce, zostawionych przez swoich
partnerów. Obie zakładają firmę, w której chcą
zajmować się rozwiązywaniem problemów z
niewiernością facetów. 
Inną komedię, "Polandję", postanowiły obejrzeć,
m.in.:1 tfs,1 tg, 2 tg, 3k, 4 tgs, 3 fm i 3 tg. Ten film
z kolei to pełna humoru opowieść o tym, jak nie
radzimy sobie z rzeczywistością, która nas
otacza. Jego akcja rozgrywa się w ciągu 24
godzin, podczas których bohaterowie przeżywają
pasmo zabawnych perypetii, radykalnie
zmieniających ich życie. 
Było ostro, zabawnie i wzruszająco. 

Internet Internet

M.J.

Red.
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Wasze przepisy

Pudding bananowy
Składniki na około 5-6 porcji:
4 dojrzałe banany
2 żółtka
pół kostki masła
2 szklanki mleka
pół szklanki cukru pudru
1/3 szklanki mąki
1 laska wanilii
1 łyżka soku z cytryny
250ml schłodzonej śmietany kremówki
kilka biszkoptów do ozdoby
Do żółtek dodać cukier puder i mąkę. Utrzeć mikserem i dodawać powoli pół
szklanki mleka ciągle ucierając aż powstanie jednolita masa.Resztę mleka
podgrzać z masłem i wanilią ( nie gotować). Wlać to powoli do żółtkowej
masy ciągle mieszając. Masę przełożyć do rondelka i podgrzewać,
mieszając, aż się zagotuje. Następnie wystudzić. Śmietankę ubić na
sztywno. Banany pokroić na plasterki, skropić sokiem z cytryny. Połowę
bananów wymieszać ze śmietanką. W szklanych naczyniach lub
pucharkach układać warstwami krem waniliowy, banany i śmietankę.
Wierzch ozdobić biszkoptami. Smacznego!

autor przepisu: Maciej Gębicki, kl.II Tg

pudding bananowy

Kruche ciasteczka
1/2 kg mąki
1 kostka masła
2 jajka
1,5 szklanki cukru pudru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
śmietana
Przesianą mąkę mieszamy z żółtkami, dodajemy posiekane masło oraz
cukier i zagniatamy wszystko razem. Dodajemy trochę śmietany. Ciasto
schładzamy w lodówce. Następnie z rozwałkowanego ciasta formujemy
ciasteczka przy pomocy foremek w dowolnym kształcie. Ciastka pieczemy
w 180 stopniach na złoty kolor. Można je ozdobić lukrem ( ucieramy sok z
cytryny z pudrem) lub posmarować nutellą albo dżemem:)
autorka przepisu: Paulina Banasiak, kl.IV Tg

 Owsianka na wodzie
2 szklanki wody
4-5 łyżek płatków owsianych górskich
szczypta soli
1/2 łyżeczki miodu
1 duże jabłko
Wodę zagotować, wsypać płatki owsiane, dodać sól i miód. Gotować ok.8
minut. Odstawić z gazu. Umyć jabłko i zetrzeć ze skórką na tarce
jarzynowej o grubych oczkach. Tak przygotowaną owsiankę można
zapakować w pojemniczek i zabrać ze sobą do szkoły lub pracy.
autor: Magdalena Rol

jabłkowa owsianka

Pamiętajcie
o zdrowym żywieniu. 
Korzystajcie z piramidy
żywieniowej przy
układaniu własnego
jadłospisu. Stawiajcie
na jak najmniej
przetworzone produkty,
najlepiej surowe
warzywa i owoce.
Niech to one umilają
Wam złe chwile a nie
słodycze!

M.Gębicki

internet
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