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Pożegnanie maturzystów

Obchody Rocznicy
Konstytucji 3 MajaEpidemia zakaźnej matury

Delegacja ZSP 4

Regularnie co roku Polskę
nawiedza w maju epidemia
choroby zwanej maturą.
Narażone na zakażenie są
osoby młode w wieku ok.19
lat, głównie abiturienci szkół
ponadgimnazjalnych.
Bladość, drżenie rąk, mętlik
w głowie i upodobanie do
szkolnych uniformów to
najlepiej rozpoznawalne
symptomy choroby.

ślubowanie maturzystów

przed maturą z wosu red.

P.Kopertowski

M.Rol
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Szczęśliwej drogi już czas...czyli
pożegnanie maturzystów

ślubowanie klas czwartych

wręczenie nagród wręczenie nagród

przedstawienie

      Wyposażeni w wiedzę, zdobyte umiejętności i
wspomnienia opuścili mury naszej szkoły. 
         
            28 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych
maturzystów. Trzy klasy: IV Tg, IV Tf i IV Tg/Ts
obejrzały przygotowane specjalnie dla nich przez
trzecioklasistów przedstawienie. Kilka chwil
wcześniej odbyło się ślubowanie absolwentów i
wręczenie nagród wyróżniającym się uczniom.
Nie obyło się bez emocji. Zarówno wychowawcy,
jak i sami absolwenci nie kryli łez wzruszenia.
Szczególnym momentem w czasie
przedstawienia była prezentacja zdjęć z okresu
czterech lat nauki wszystkich trzech klas
kończących.

Takie pożegnania są
szczególnie trudne dla
wychowawców, którzy
przez cztery lata pełnili

rolę "zastępczych"
rodziców. Dlatego tak

miłe były chwile
wręczenia nagród

najbardziej
wyróżniającym się

pupilom.

P.Kopertowski

P.Kopertowski P.Kopertowski

P.Kopertowski
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XXX przedstawienie

Klasa 4 tf

wręczenie kwiatów Dyrekcji

maturzyści

4 tg

"Ważne są
tylko te

dni,
których
jeszcze

nie znamy 
Ważnych
jest kilka

tych chwil,
tych na
które

czekamy"

P.Kopertowski P.Kopertowski

P.Kopertowski

P.Kopertowski

P.Kopertwoski

Red.
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Pożegnanie klas czwartych w kadrach

przedstawienie przedstawienie

klasa IV Tg/Ts

Dyrekcjamaturzyści

wychowawcy klas czwartych

P.Kopertowski P.Kopertowski

P.Kopertowski

P,KopertowskiP.Kopertowski

P.Kopertowski



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 9 05/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Spinacz

. . .

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 9 05/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSpinacz

Święto Konstytucji 3 Maja

Delegacja ZSP 5

Napis

Z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w naszym mieście odbyły się uroczystości, w których
wzięliśmy udział. 
Świętowanie rozpoczęło się od nabożeństwa
odprawionego w intencji ojczyzny w amfiteatrze
miejskim. Po nim poczty sztandarowe oraz uczestnicy
uroczystości przemaszerowali pod kościół oo.
Bernardynów, gdzie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą
upamiętniającą 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja.

Uczestnicy obchodów
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
wzięli udział
w happeningu
"Radosny patriotyzm" i
uformowali napis: 
 "3 MAJA", który został
sfotografowany z góry
za pomocą drona.

Składanie kwiatów

x

Znaczenie Konstytucji 3 Maja 
dla Polski

1. Rzeczypospolita stała się monarchią
konstytucyjną
2. Wprowadzono trójpodział władzy.
3. Wprowadzono zasadę zwierzchnictwa
narodu.
4. Zniesiono liberum veto - decyzje
podejmowano większością głosów w
głosowaniu.
5. Zniesiono wolną elekcję - wprowadzono
dziedziczność tronu.
6. Zawiązywanie konfederacji zostało
zakazane.
7. Zrównanie polityczne mieszczan i szlachty.

.

. red.

internet
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Mamy mistrza w naszej szkole!!!

Ł.Socha

dyplomnasz mistrz

                           
                            ŁUKASZ SOCHA WICEMISTRZEM

 W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku odbywały się w Radomiu Mistrzostwa
Polski Juniorów w zapasach, w stylu klasycznym.
Uczeń naszej szkoły Łukasz Socha zdobył II miejsce i tytuł wicemistrza.
Łukasz startował w kategorii do 60 kg. 
Cieszymy się, że w murach naszej szkoły uczy się mistrz. Zadaliśmy mu
kilka pytań aby zaspokoić ciekawość fanek:)
Redakcja: Łukasz przede wszystkim gratulujemy tytułu wicemistrza.
Ciekawi nas od kiedy profesjonalnie zajmujesz się zapasami?
Łukasz Socha: Mniej więcej od 10 roku życia, więc już kilka ładnych lat.
Red: Jak to się stało, że zainteresowałeś się właśnie zapasami?
Ł.S.: Poszedłem kiedyś z kolegami na trening. Spodobała mi się ta forma
sportu i tak już zostało. (trening na salce zapaśniczej w Al.3 Maja, tam
mieści się Atletyczny Klub Sportowy)
Red.: Czy widzisz swoją przyszłość sportową w kontekście zapasów?
Ł.S.: Tak. Lubię ten sport, chciałbym to kontynuować. Zdaję sobie też
sprawę jak dużo jeszcze przede mną pracy.
Red.: Jeszcze raz gratulujemy. Miło mieć w murach naszej szkoły
wicemistrza. Dziękujemy.
Ł.S. Dziękuję.

A. Mielczarek

red.A, Mielczarek
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Egzamin dojrzałości

Egzaminy
pisemne

4.05. j.polski
5.05. matematyka
8.05. j.angielski
10.05. wos
11.05. j.niemiecki
12.05. biologia
15.05. historia sztuki
16.05. geografia

Egzaminy ustne

8.05. j.niemiecki
9.05. j.polski 
        (4 tgs / 4 tg)
10.05. j.polski 
         (4 tf)
15.,16. 05. j.angielski

Matury czas zacząć

Maturzysta musi przystąpić do trzech
obowiązkowych pisemnych egzaminów
maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego
i z matematyki na poziomie podstawowym.
Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej
jednego pisemnego egzaminu na poziomie
rozszerzonym.  
W grupie dość często wybieranych przedmiotów
znalazły się język polski na poziomie
rozszerzonym, wos, geografia. Ale są też
przedmioty mniej popularne – w tym roku grupa
uczniów wybrała historię sztuki. Abiturienci muszą
przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z
języka polskiego i języka obcego.

Język polski na maturze
Egzamin pisemny z polskiego na poziomie
podstawowym składa się z dwóch części -
maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst
własny; mają wybór między napisaniem
rozprawki a analizą tekstu poetyckiego.
Na egzaminie ustnym z polskiego maturzysta
losuje zadanie przygotowane przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną. Może ono dotyczyć
fragmentu tekstów - literackiego, popularno-
naukowego lub reprodukcji. Ma 15 minut na
przygotowanie wypowiedzi inspirowanej
wylosowanym tekstem kultury.

4 maja 2017 r. temat rozprawki brzmiał:
"Praca - pasja czy obowiązek? Rozważ problem i
uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragm.
"Ziemi, planety ludzi" A. de Saint -Exupery'ego
oraz do wybranych tekstów kultury."
Drugi temat natomiast wymagał zinterpretowania
wiersza K.Wierzyńskiego "Słyszę czas".
Czas trwania egzaminu pisemnego na poziomie
podstawowym wynosił 170 min.

Aby uzyskać maturę,
abiturient musi
uzyskać minimum 30
proc. punktów z
egzaminów
obowiązkowych. Wynik
egzaminu z przedmiotu
dodatkowego nie ma
wpływu na uzyskanie
świadectwa
maturalnego. 
Ogłoszenie wyników
30 czerwca. 
Poprawki można
zdawać od 22 do 25
sierpnia.
Abiturient, który nie zda
więcej niż jednego
egzaminu, może
poprawiać je dopiero za
rok.

4 tg 4 tf

.

egzamin arkusz

Red. Red.

Internet

www.obrazkijeja.pl Internet
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Najlepszym limerykiem jest ...

Plakat

writer

Limeryk (ang. limerick, od angielskiej nazwy
miasta Luimneach w Irlandii) -- gatunek poezji
humorystycznej, wywodzący się z angielskiego
folkloru: zabawny utwór epigramatyczny, 
w którym treści groteskowe i pure nonsense
rodzą się z dziwacznych rymów, gry słów, czy
kalamburu; złożony z pięciu wersów 
o porządku rymów aabba. 
Autorem najbardziej popularnych limeryków 
w poezji angielskiej był E. Lear; w poezji polskiej -
J. Tuwim, W.Szymborska.

.

1.miejsce:
Pewien student spod Warszawy
Uzależnił się od kawy.
Pił ją świtem i o zmroku,
Nie odrywał od niej wzroku,
Chociaż wiedzy był ciekawy.

2. miejsce:
Pan Sławomir z miasta Łodzi
Podle z ludźmi się obchodzi.
Gdy spotyka znajomego,
Klnie go zawsze do żywego.
I dumny odchodzi.

3.miejsce:
Mieszkał Zbyszek w Nowej Soli
Choć nie ze swej własnej woli.
Matka mu tak nakazała,
Bo już sama tam mieszkała
I starzała się powoli.

kategoria: ZSP 4
Uczeń Gucio ze szkoły w Piotrkowie
perfidnie na maturze odpowie,
że z „Wesela” złoty róg
to  największy jego wróg.
Zdał ją, zuch, co się zowie! 

kategoria: Piotrków Tryb.
Do miasta Piotrków Trybunalski
Przybył przeciętny Jan Kowalski.
Na ciśnień wieżę spojrzał,
Hejnalisty nie dojrzał.
Z fochem wrócił w las suwalski.

      12 maja jest Międzynarodowym Dniem
Limeryków. Z tej okazji głosiliśmy konkurs na
najzabawniejszy utwór tego gatunku. 
Wiersz mógł być poświęcony tematyce
dowolnej lub też dotyczyć naszego miasta, czy
szkoły.
      Najlepszym w rzemiośle limerykanctwa
okazał się Maciek Gębicki z kl.2 tfg. 

Utwory zwycięzcy oraz dwa teksty zgłoszone
poza konkursem zamieszczamy poniżej.

Maciek

Dyplom

Red.

Internet

Internet

Red.

Red.
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"Wyjątkowo zimny maj" śpiewała Kora... czyli co robić gdy pogoda
nie dopisuje? Czytać, czytać, czytać...

czytnik XXX

xx

xxx

    Nie ma przyjemniejszej czynności niż czytanie. Czytanie poprawia
nastrój, wzbogaca słownictwo, uszlachetnia wewnętrznie. W zasadzie daje
same pozytywne efekty. Kiedy pogoda nas nie rozpieszcza. Wtedy najlepiej
sięgnąć po książkę, aby przegnać nudę. Proponujemy Wam kilka pozycji,
które zadowolą nawet najbardziej wybrednych czytelników.
Jeśli jesteście fanami biografii z pewnością zainteresuje Was książka
Michała Rusinka "Nic zwyczajnego". Autor był sekretarzem noblistki
Wisławy Szymborskiej. Jego książka to zbiór anegdot i historii z tego okresu.
Rusinek został sekretarzem Szymborskiej po otrzymaniu przez nią Nagrody
Nobla. Pozostał z nią do końca jej życia.
      

   Dla fanów powieści mamy dwie pozycje. Pierwsza to nagrodzona Nagrodą
Nike "Ciemno, prawie noc" Joanny Bator. Jest to historia dziennikarki, która
zostaje wysłana do rodzinnego Wałbrzycha, aby napisać reportaż o
zaginionych dzieciach. Okazuje się, że to dziennikarskie zadanie jest
również podróżą kobiety w przeszłość swojej rodziny. Odkrywa ona prawdę
o samobójczej śmieci swojej siostry, trudnych relacjach między rodzicami.
Całość osadzona jest w otoczeniu Zamku Książ, który wprowadza nastrój
tajemniczości i grozy.
Powieść "Lala" Jacka Dehnela to gawęda rodzinna. Autor przeprowadza nas
przez prawie cały XX wiek opowiadając historię swojej rodziny. Szczególną
uwagę poświęca swojej babce, nazywanej w rodzinie Lalą. 
Powieść ta jest nostalgicznym powrotem do lat dziecięcych, tajemnic
rodzinnych. Dużo w niej odwołań do historii bo dzieje rodziny to prawie całe
stulecie.

    A jeśli lubicie reportaże to książka Jacka Hugo-Badera "Dzienniki
Kołymskie" jest właśnie dla Was. Autor jest dziennikarzem związanym z
Gazetą Wyborczą. W 2010 roku pokonał Trasę-M56 w północno-wschodniej
Rosji. Dzienniki są zapisem tej wyprawy z Magadanu do Jakucka ale także
zapisem wewnętrznych przeżyć samego dziennikarza. Prawdziwa perełka
reportażu.

Na koniec chcielibyśmy zachęcić Was do częstego czytania książek. O
zaletach czytania już wiecie. Wiele osób narzeka na brak czasu, objętość
książek itp. Ciekawym rozwiązaniem jest czytnik książek. Jest mały,
podobny do tabletu ale lżejszy. Może pomieścić kilkadziesiąt książek.
Można go mieć cały czas przy sobie i wykorzystać chwilę, gdy na kogoś
czekamy. Można przesyłać książki za pomocą różnego rodzaju plików. Jak
sami widzicie technika nie tylko nie odciąga nas od książek , ale wręcz
zachęca do czytania!:)

C.Chomicz C.Chomicz

C.Chomicz

C.Chomicz
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Piaskiem po oczach

Drużyna ZSP 4

Wiola i Aneta

Serwis

Rozgrzewka

Mecz Mecz

   
29 maja 2017 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie
Trybunalskim odbyły się Miejskie Mistrzostwa w Piłce
Plażowej.
Na słonecznym boisku w rozgrzanym piasku można było
poczuć się jak na nadmorskiej plaży w modnym kurorcie.
Idealna pogoda i dobre humory stanowiły doskonałą
oprawę zawodów. Brakowało jedynie odrobiny szczęścia,
które pomogłoby naszemu zespołowi zakwalifikować się
do ćwierćfinałów - dziewczyny zdobyły piąte miejsce.

M.Poterała

M.Poterała

M.Poterała

M.Poterała

M.Poterała M.Poterała
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