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Wyjazd integracyjny do Würzburga Targi Pracy i Edukacji

Wurzburg

Od 27.03. do 02.04.2017.
uczniowie naszej szkoły
wraz z opiekunami 
wzięli udział 
w programie Erasmus +.
Szkołą partnerską była
szkoła zawodowa im. ks.
Don Bosco w Wurzburgu. 
Program wymiany zawierał
warsztaty praktyczne oraz
rozrywkę i integrację
młodzieży. 
(czytaj na str. 2.,3.) Stoisko ZSP 4

                              I Międzyszkolny Konkurs Literacki                      
                 na najciekawszą recenzję ulubionej książki - str. 11

Ewa Lęk Red.
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W siedem dni dookoła Würzburga

W dniach od 27 marca do 2 kwietnia 2017 r. grupa 16 uczniów i 3 nauczycieli
z naszej szkoły miała możliwość uczestniczyć w polsko-niemieckiej
wymianie młodzieży ze szkołą Don Bosco (Berufsschule) 
w Würzburgu.
Pierwszego dnia – zaraz po przyjeździe – uczniowie zostali zapoznani 
z programem i całą organizacją wymiany oraz poznali swoich rówieśników z
Niemiec, którzy wraz z nimi przystąpili do wymiany.
Kolejnego dnia – we wtorek – wszyscy mieli możliwość zwiedzić szkołę Don
Bosco. Mogli zobaczyć jak tamtejsi uczniowie w praktyce uczą się
zawodów: malarza, kucharza, fryzjera czy stolarza. Po południu natomiast
mieli okazję zobaczyć wiele ciekawych miejsc związanych z historią
Würzburga.
Następnego dnia (tj. środa) – przed południem – uczniowie podzieleni na
grupy w formie warsztatów mieli możliwość w praktyce dowiedzieć się, jak
wygląda nauka wyżej wymienionych zawodów. Po południu natomiast
wszyscy mogli „rozerwać się” w parku linowym (Kletterwald).
W czwartek uczniowie wzięli udział w warsztacie o Europie „Europa
lokalnie”. Mieli za zadanie odpowiedzieć w grupach na kilka pytań z danej
dziedziny wiedzy o Europie i na tej podstawie stworzyć plakat, który
następnie każda z grup musiała przedstawić w języku polskim i niemieckim.
Kolejnego dnia (piątek) młodzież odwiedziła kolejne miasto – Bamberg.
Wzięli udział w grze miejskiej przygotowanej przez organizatorów, która
miała pomóc im poznać historię, kulturę i język regionalny Bambergu.
Wieczorem wszyscy uczniowie z Niemiec mieli okazję zobaczyć
prezentację o naszej szkole w ich języku. Zostali też obdarowani niewielkimi
upominkami i przewodnikami po Piotrkowie Trybunalskim.
(c.d. na str. 3.)

Opiekunowie

Grupa integracyjna

Wurzburg

Pracownia fryzjerska

Pracownia Warsztaty Zwiedzanie miasta
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W przedostatni dzień wymiany (sobota) – przed południem – uczniowie
podczas scenki mieli okazję poznać kulturę fikcyjnej wyspy Albatros i na jej
podstawie doszli do wniosku, że różnice między ludźmi nie mają na nich
większego wpływu, ponieważ poza różnicami międzyludzkimi istnieją
również podobieństwa i to na nich należy się skupić.
Po południu natomiast uczniowie mieli czas na rozrywkę w wesołym
miasteczku w Würzburgu. Ci odważni dostali darmowy bilet wstępu na młot,
który poruszał się z prędkością 126 km/h i unosił się na wysokość 150 m.
Dla wszystkich było to niesamowite przeżycie.
Ostatniego dnia – zaraz po śniadaniu – przyszedł czas na pożegnanie i dla
sporej części była trudna chwila. Nie obyło się bez łez. Jednak wszyscy
pocieszali się (i wciąż to robią) wizją kolejnego spotkanie w takim samym
gronie w Polsce w październiku.
(Maciek Gębicki, 2 tf/tg)

.Produkcja pralin

Karuzela

Pracownia fryzjerska Pracownia malarska

Na zabytkowym moście Odpoczynek nad Menem

Ewa LękEwa Lęk

Ewa Lęk

Ewa Lęk Ewa Lęk
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Kulisy srebrnego ekranu

- Jak zaczęła się Twoja przygoda z filmem?
- Wszystko zaczęło się od ogłoszenia w Internecie. Poszukiwani byli statyści
do filmu „Listy do M” część 3. Razem ze znajomymi postanowiliśmy wysłać
zgłoszenia.
- Jak udało się Wam zakwalifikować?
- Wystarczyło wysłać swoje zdjęcia (sylwetki i twarzy) oraz dane
personalne. Po kilku dniach otrzymaliśmy mailem odpowiedź.  Wszystkim
nam się udało dostać do filmu. Na dzień przed nagraniem  z informacją,
kiedy i gdzie mamy przyjść oraz w co mamy się ubrać.
- Jak wyglądał dzień na planie filmowym?
- Zbiórka była bardzo wcześnie, bo o godz. 6.00. Na miejscu przywitali nas
ludzie z ekipy filmowej (nasi koordynatorzy) i wyjaśnili nam, jaka czeka nas
praca.  Nagrywaliśmy cały dzień. Przez jakieś jedenaście godzin
chodziliśmy w narzucony nam sposób (bo właśnie na tym polegała nasza
rola). Poza przerwą obiadową cały dzień był bardzo zapracowany.
- Jakie były wasze ogólne wrażenia z pracy w filmie?
- Niestety było bardzo zimno, a przebywanie tyle godzin na dworze było
okropnie męczące, ale mimo tych niedogodności mieliśmy okazję poznać
wielu wspaniałych ludzi – innych statystów, ekipę filmowa, no i oczywiście
aktorów. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, a pracownicy,
koordynatorzy i reżyser byli naprawdę świetni. Dużo dowiedzieliśmy się o
kręceniu filmów, zarobkach i innych ciekawych rzeczach związanych z
praca na planie filmowym. Spędziliśmy niezapomniany dzień, do którego na
pewno będziemy często wracać myślami.
- Wspomniałaś o zarobkach, ile każde z Was otrzymało za dzień
zdjęciowy?
- 60 zł.
- A jakie wrażenie zrobił na Tobie Wojciech Karolak?
- Był bardzo sympatyczny, można było chwilę z nim porozmawiać, chętnie
fotografował się z każdym, kto go o to poprosił. No i miał bardzo ładne
perfumy …

Przygoda z filmem rozpoczęła się od przeczytania ogłoszenia na jednej ze
stron internetowych:
Statyści do filmu w centrum Piotrkowa poszukiwani. Mogą to być osoby w
każdym wieku [...]. Zdjęcia do do komedii romantycznej "Listy do M" odbędą
się w Piotrkowie w dniach 27 i 28 lutego oraz 1 i 2 marca. Osoby
zainteresowane udziałem w filmie mogą wysyłać zgłoszenia zawierające
imię, nazwisko, wiek, nr tel., informację o dyspozycyjności, a także zdjęcie
sylwetki i twarzy na adres email […]
Trójka przyjaciół z 4 tf postanowiła spróbować szczęścia i udało się. Eliza,
Justyna i Kuba dostali role statystów w trzeciej części "Listów do M". 
O wrażeniach z planu filmowego opowiedziała nam Eliza.

Kadr z filmu

Na planie zdjęciowym

Ekipa filmowa

dzienniklodzki.pl

dzienniklodzki.pl

dzienniklodzki.pl
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Szybcy i wściekli: Nadarzyn Drift

24 marca 2017 r. nasza szkoła wraz z ZSP 5 uczestniczyła w targach
spedycyjnych, które odbyły się w halach EXPO w Nadarzynie. Główna
tematyka wystawy związana była ze środkami transportu ludzi, jak również
przewozu różnych towarów. Mogliśmy podziwiać nowe busy, autokary,
ciężarówki nie tylko z zewnątrz  - udało się nam także zobaczyć ich
wnętrza, wejść do środka i posiedzieć za kierownicą.
Nie zabrakło również wystawy osobowych samochodów sportowych. Ta
robiła spore wrażenie. Głównie były to auta nowe, choć zdarzały się także
pojazdy zabytkowe.
Wydawać by się mogło, że tematyka targów zainteresuje tylko panów, lecz
panie również mogły zobaczyć coś, co przyciągnie ich uwagę.
Wystawa była ciekawie zorganizowana. Po zakończeniu jej zwiedzania,
mogliśmy podziwiać pokaz driftu w wykonaniu aut ciężarowych.
(Małgorzata Leśniewska, klasa 4 tgs)

W autobusie

Za kierownicą W kabinie ciężarowki

Spedytorzy

Przy "ogórku"

Czerwony autobus

M.L.

M.L. M.L.

P.K.

P.K.

P.K.
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Targi Pracy i Edukacji

Spedytorzy z 4 tgs

Stoisko ZSP 4

Klasa 3 tg

Stoisko fryzjerskie Stoisko gastronomiczne

Punkt informacyjny

Stoisko fryzjerskie

Szwedzki stół

25 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbyły się
XVIII Piotrkowskie Targi Pracy i Edukacji. Miały
one na celu prezentację oferty pracodawców i
placówek  oświatowych. W hali sportowej stanęło
ponad 40 stoisk. Wśród wystawców byli
przedstawiciele m.in. piotrkowskich szkół
ponadgimnazjalnych oraz lokalnych firm.
Wszyscy chcieli przyciągnąć do siebie jak
największą liczbę zwiedzających. Oprócz
informacji oferowali różne upominki. Największy
tłok był jednak przy naszym stoisku. Nikt nie dał
rady przejść obok nas obojętnie, "bombardowany"
był bowiem apetycznie wyglądającymi
przekąskami i kolorową aranżacją wiejskiego
stołu.  
Targi z pewnością pomogły sprecyzować
kierunek dalszego kształcenia nie tylko
gimnazjalistom, ale również przyszłym
absolwentom szkół średnich.

Red.

Red.

Red.

Red. Red.

Red.

Red.

Red.
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Straż pożarna

.

Nowalijka

"Ekonomik"

Hala targowa Patrycja - 2 tfg

WSPS

Uniwersytet J.Kochanowskiego.

Red.

Red.

Red.

Red.

Red. Red.

Red.

Red.Red.
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Wielki Test Wiedzy o Piotrkowie

Ogólnopolski Egzamin Zawodowy

Chór Pana Kleksa

chór Drużyna ZSP 4 Wręczanie dyplomów

Arkusz
egzaminacyjny

Dzień pierwszy

Dzień drugi

Na początku kwietnia klasy technikum brały
udział w Ogólnopolskim Egzaminie Zawodowym.
3.04.: klasa 3 tf oraz 3 tg/ts (grupa ts) w części  
pisemnej;
3.04.: klasa 4 tg/ts (grupa ts) w części              
praktycznej;
4.04.: klasa 3 tg, 3 tg/ts  (grupa tg) oraz 3 k w
części pisemnej.
Egzamin miał charakter próbnego sprawdzianu
przed batalią czerwcową.

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 800-lecia Piotrkowa Tryb. 
w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się quiz wiedzy o naszym mieście.
Wystartowaliśmy w nim obok innych szkół ponadgimnazjalnych. Test
składał się z 30 pytań, na które odpowiadaliśmy poprzez specjalną aplikację
na smartfony.
„Czasoumilaczem” było wykonywanie utworów muzycznych znanych z
filmów kręconych w Piotrkowie – my zaprezentowaliśmy piosenkę z filmu
„Akademia Pana Kleksa”.
Zabawy było co niemiara, a ponadto każdy uczestnik quizu otrzymał
nagrodę.

M.W.

dzienniklodzki.pl M.W. M.W.

Red.

P.K.

P.K.
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Sukcesy piłkarek nożnych

Dyplom

Mistrzynie LICEALIADY

Puchar "Licealiady"

Pajęczno

Zawody w Pajęcznie

Na początku była ... super drużyna, która nie
miała sobie równych w piłce ręcznej, koszykowej
czy halowej. Dla takiego zespołu "świat to za
mało". Wciąż głodne sukcesu dziewczyny
wystartowały w zawodach piłki nożnej. 4 kwietnia
staranowały przeciwniczki w miejskiej
"Licealiadzie".Potem, 12 kwietnia, wygrały etap
rozgrywek rejonowych w Pajęcznie. Drużyna
musiała stawić czoła nie tylko innym zespołom,
ale także mocno nieżyczliwej aurze (sinego
odcienia skóry na zdjęciach nie udało się
wyretuszować).  
Kolejne mecze, tym razem już na szczeblu
wojewódzkim, rozegrane zostały 24 kwietnia 
w Zgierzu. Dziewczyny wygrały z piłkarkami 
z Kutna, lecz uległy drużynom z Wielunia oraz 
z Opoczna. Ostatecznie zajęły bardzo wysokie 
4. miejsce. Gratulujemy sukcesu i dziękujemy za
emocje, jakich dostarczył nam zespół, to był
niesamowity sezon!

Marta Mecz w Pajęcznie

Red.

A.Mielczarek

A.Mielczarek

W.Suda

W.Suda W.Suda W.Suda
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DO YOU KNOW THIS SONG?

I Ty bywasz poetą

Zwycięzcy, kl. 2 tfg

Klasa 3 tgs

klasa 3 tg

Klasa 2 tg

20 kwietnia p.S.Szmitka, przy wsparciu p.E.Lęk
i p.M.Kalisiak, przeprowadziła 
w szkole konkurs z języka angielskiego.
Zgłosiły się na niego cztery drużyny. Ich
zadaniem było pokonanie dwóch etapów. 
W pierwszym należało rozpoznać 20 piosenek
angielskich po pierwszych dźwiękach,
przetłumaczyć na język polski tytuł utworu i
podać jego wykonawcę. Z tej części konkursu
zwycięsko przeszły do kolejnej tury dwa
zespoły. na szczęśliwców czekały jednak
trudniejsze zadania. Musieli oni rozpracować
fragment tekstu piosenki angielskiej:
odgadnąć na jego podstawie utwór,
przetłumaczyć go na język polski i rozpoznać
formy gramatyczne. 
Potyczkę z [żywymi] obcymi formami
językowymi wygrał zespół z klasy 2 tfg:
Dorota, Natalia i Maciek. 
Nagrody od wydawnictw edukacyjnych
wręczyła zawodnikom organizatorka
konkursu.

Aleksandra Rogowska (klasa 3 tgs) otrzymała
wyróżnienie podczas XVII edycji konkursu "I Ty
bywasz poetą" organizowanego przez ZSP nr 5 w
Piotrkowie Tryb.
Uroczystość wręczania nagród odbyła się 20
kwietnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury.
Naszej finalistce towarzyszyła p. M.Wolska. 
Wyróżnieni poeci i ich opiekunowie odebrali
dyplomy, ale najcenniejszą nagrodą był
niewątpliwie tomik poezji, w którym opublikowano
wyróżnione wiersze. Plakat

Wyróżnienie dla Oli LaureaciOkładka tomu poezji

Ewa Lęk

Ewa Lęk

Ewa Lęk

Ewa Lęk

Internet

M.Wolska M.WolskaRed.
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                              I Międzyszkolny Konkurs Literacki

jurorki konkursu wyróżniona S.Tuta wśród laureatów

M.Gadula i S.Tuta

publiczność

                 

                   21 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie
Trybunalskim odbył się finał I Międzyszkolnego Konkursu Literackiego na
najciekawszą recenzję ulubionej książki. Organizatorami konkursu był
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 6 oraz Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Jury w
składzie: Sylwia Madalińska, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim, Izabela Kurasik-Gwarda, współautorka blogu o
książkach, Agnieszka Olczyk, nauczycielka języka polskiego w Publicznym
Gimnazjum nr 2 przeczytało 19 nadesłanych prac. Naszą szkołę
reprezentowały dwie uczennice: Magdalena Gadula z klasy III Tf i Sylwia
Tuta z klasy IV Tf. Sylwia została wyróżniona za swoją recenzję książki
Colleen Hoover "Ugly love".
            Po części oficjalnej jedna z jurorek, p.Izabela Kurasik-Gwarda, która
jest współautorką bloga www.prawieblogoksiazkach.blogspot.com
opowiedziała zebranym o swojej pasji, o książkach i o prowadzeniu bloga.
Koniec spotkania umiliły dwie uczennice z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 6 wykonując piosenki:"Dla Ciebie jestem sobą"
Kabaretu Starszych panów oraz "Powrócisz tu" Ireny Santor. 
Jeśli ktoś z Was chciałby przeczytać nagrodzone i wyróżnione recenzje
może je znaleźć na stronach ZSP 1 i ZSP 6, czyli organizatorów.
            Liczny udział uczniów piotrkowskich szkół na szczęście przeczy
ostatnim sondażom na temat czytelnictwa w Polsce. Młodzież wybierała
zarówno znane książki, z pierwszych stron gazet jak i te, których tytuły
poznaliśmy dopiero dzięki nim. Pokazuje to szeroki wachlarz zainteresowań
czytelniczych piotrkowskich uczniów.
            Naszym reprezentantkom gratulujemy i liczymy, że za rok więcej
uczniów przystąpi do konkursu.

M. Rol M.Rol

M.Rol

M.Rol

http://www.prawieblogoksiazkach.blogspot.com/
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  Przypominamy, że od
4 maja w naszej

szkole, podobnie jak i
w całej Polsce

rozpoczynają się
egzaminy maturalne:

 
 język polski - 4 maja
 matematyka - 5 maja
 język angielski - 8
maja
 język niemiecki - 11
maja

Wszystkim
maturzystom życzymy

połamania piór i
zdania wszystkich

egzaminów!!!




	Wyjazd integracyjny do Würzburga
	Targi Pracy i Edukacji
	W siedem dni dookoła Würzburga
	Kulisy srebrnego ekranu
	Szybcy i wściekli: Nadarzyn Drift

	Targi Pracy i Edukacji
	Ogólnopolski Egzamin Zawodowy

	Wielki Test Wiedzy o Piotrkowie
	Sukcesy piłkarek nożnych
	DO YOU KNOW THIS SONG?
	20 kwietnia p.S.Szmitka, przy wsparciu p.E.Lęk i p.M.Kalisiak, przeprowadziła
	w szkole konkurs z języka angielskiego. Zgłosiły się na niego cztery drużyny. Ich zadaniem było pokonanie dwóch etapów.
	W pierwszym należało rozpoznać 20 piosenek angielskich po pierwszych dźwiękach, przetłumaczyć na język polski tytuł utworu i podać jego wykonawcę. Z tej części konkursu zwycięsko przeszły do kolejnej tury dwa zespoły. na szczęśliwców czekały jednak trudniejsze zadania. Musieli oni rozpracować fragment tekstu piosenki angielskiej: odgadnąć na jego podstawie utwór, przetłumaczyć go na język polski i rozpoznać formy gramatyczne.  Potyczkę z [żywymi] obcymi formami językowymi wygrał zespół z klasy 2 tfg: Dorota, Natalia i Maciek.  Nagrody od wydawnictw edukacyjnych wręczyła zawodnikom organizatorka konkursu.


	I Ty bywasz poetą
	Przypominamy, że od 4 maja w naszej szkole, podobnie jak i w całej Polsce rozpoczynają się egzaminy maturalne:
	język polski - 4 maja
	matematyka - 5 maja
	język angielski - 8 maja
	język niemiecki - 11 maja
	Wszystkim maturzystom życzymy połamania piór i zdania wszystkich egzaminów!!!

