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Last minute: Sandomierz

Fajrant, finisz, finito!

Na upały najlepszy jest ... egzamin
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Sandomierz - wielka włóczęga

Turyści

Rejs po Wiśle Zwiedzanie

Zwiedzanie U o.Mateusza .

12 czerwca – ostatnim rzutem na taśmę – udało
się tuż przed końcem roku szkolnego
zorganizować jednodniowy wyjazd do
Sandomierza. W podróż ruszyła grupa (1 tfs, 
2 tfg, 3 k, 3 tg) pod dowództwem pań: E.Lęk,
D.Michalak, D.Olas i J.Szczepaniak.
Warto było znieść trudy długiej jazdy autokarem,
bo Sandomierz okazał się niezwykle urokliwym
miastem.  Jego serce –Rynek –to malownicze
uliczki, imponujący Ratusz, kafejki, lodziarnie,
ogródki. Obowiązkowe przejście przez Bramę
Opatowską prowadziło na taras widokowy, 
z którego rozpościerała się fantastyczna
panorama okolic.
Kolejną atrakcją była wystawa „Świat ojca
Mateusza” poświęcona popularnemu serialowi
telewizyjnemu.
Uwieńczeniem wycieczki był rejs statkiem po
Wiśle. 
Letnia pogoda i urzekające widoki stworzyły
niepowtarzalny klimat całej wyprawy.
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Sandomierz to miejsce, gdzie rozgrywa się akcja ...

Na Rynku

GrupaRejs

U o.Mateusza

Kadr z filmu "Ojciec Mateusz" Kadr z filmu "Ziarno prawdy"

1. filmu "Ojciec Mateusz"- tytułowy
Mateusz Żmigrodzki, poza prowadzeniem parafii,
amatorsko zajmuje się rozwiązywaniem zagadek
kryminalnych (przy okazji serial porusza niekiedy
ważkie tematy społeczne, a całość jest
okraszona dużą dawką humoru);

2. książki Z.Miłoszewskiego "Ziarno prawdy" (na
jej podstawie powstał film z Robertem
Więckiewiczem w roli głównej) - 
w mieście dochodzi do tajemniczej zbrodni, stróże
prawa pod wodzą prokuratora Teodora Szackiego
rozwiązują zagadkę morderstwa.

E.Lęk
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E.Lęk
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Zawody streetballu

Klaudia i Marta

StreetballRozgrzewka

Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała z okazji Dnia
Dziecka zawody w koszykówce ulicznej. Do turnieju
przystąpiły dwuosobowe zespoły reprezentujące
piotrkowskie szkoły. 
Nasz team tworzyły Marta i Klaudia (1 tg).

.

Warkocze

Akcja: Rak’n’Roll 
Wygraj życie!

      6 czerwca fryzjerki z kl. 1 tfs i 2 tfg wsparły akcję
zorganizowaną przez salon fryzjerski „Perfekt” z
Piotrkowa Trybunalskiego -  zaproszono klientów, którzy
postanowili ściąć włosy i przekazać je na peruki dla osób
leczonych onkologicznie. 
Do zakładu zgłosiło się 29 osób. Dla tych, którzy oddali
włosy, centrum onkologii ufundowało bezpłatne badania
USG piersi. 
Akcja zawiązana jest z programem „Daj włos” realizowany
przez „Fundację Rak’n’Roll – Wygraj Życie”. Zebrane
włosy przekazane zostały Fundacji, powstaną 
z nich peruki, które nieodpłatnie otrzymają pacjentki
onkologiczne. 

K.Krasoń

K.KrasońK.Krasoń

P.Michalska

Internet
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Wycieczka przedmiotowa do Łodzi
              

 Pod koniec roku szkolnego 2016/2017 grupa fryzjerska z klasy IITF pojechała na wycieczkę do Łodzi, której główną atrakcją miała być wizyta w
profesjonalnym gabinecie trychologicznym. Tętniące niesamowitą energią miasto z ulicami zalanymi słońcem sprawiło, że dopisywały nam
humory, a atmosfera była wspaniała. Najpierw zwiedzałyśmy dworzec Łódź Fabryczna i podziwiałyśmy jego industrialną zabudowę. Kolejnym
punktem na naszej mapie atrakcji był spacer ulicą Piotrkowską i świetne lody u Wasiaków. Po drodze minęłyśmy Ławeczkę Tuwima i mnóstwo
pięknych, secesyjnych kamienic, woonerfów oraz łódzką Aleję Gwiazd. Niesamowite wrażenie wywarła na nas OFF Piotrkowska – ulubione
miejsce łódzkich artystów, pełne przytulnych kafejek,  księgarni, pracowni mody i designu a także klubów muzycznych. Na terenie dawnej fabryki
Franciszka Ramischa miałyśmy okazję zwiedzić Barber Shop – największy i najbardziej stylowy salon barberski. Potem jeszcze Muzeum Białej
Fabryki – dawne imperium Franciszka Geyera - by udać się wreszcie do gabinetu trychologicznego Pani Marthy Orthis. W gabinecie znanej
łódzkiej trycholog dowiedziałyśmy się na czym polega jej praca, oraz mogłyśmy bliżej się przyjrzeć profesjonalnej aparaturze. W końcu pełne
wrażeń wróciłyśmy na deptak, by skosztować łódzkich potraw.
Wycieczka minęła szybko i przypomniała nam o tym, że w szkole oprócz nauki ważne są wzajemne, dobre relacje. Poczułyśmy, że jesteśmy fajną,
zgraną grupą, która lubi wspólnie spędzać czas. Spojrzałyśmy również z innej, szerszej perspektywy na zawód fryzjera – dowiedziałyśmy się, że
po zakończeniu technikum możemy dalej kształcić się w tym kierunku i zostać dyplomowanym trychologiem. 
            Podróże zawsze są wspaniałą okazją do doświadczania nowych rzeczy, dają niesamowitą energię i inspirują do odkrywania własnych
marzeń.

Agata Chudzik

2 tfg w Łodzi

2 tfg w Łodzi

Agata Chudzik

Agata Chudzik
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Egzaminy sprawdzające kwalifikacje zawodowe

Klasa 3 tfArkusz egz.

Klasa 3 k

.Przed egzaminem

Druga połowa czerwca to czas zarezerwowany na egzaminy zawodowe.
Klasy o profilu gastronomicznym (3 tg, 3 tgs, 3k), fryzjerskim (3 tf) 
i spedytorskim (3 tgs) miały zapewnione w te upalne dni schronienie 
w chłodnych pomieszczeniach hali sportowej i szkolnej auli. W takich
warunkach mogły rozwiązać zadnia części pisemnej egzaminu
(20.06.2017.). 
Etap praktyczny rozłożony został na trzy dni i odbywał się w pracowniach:
fryzjerskiej i gastronomicznej.
26.- 28.06.2017. – organizacja i nadzorowanie transportu 
                              sporządzanie potraw i napojów 
                              wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
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Przed salą egz.

Klasa 3 tf

. Komisja egz. Klasa 3 tf

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny

Red.

Red.

Red. Red. Red.

Red.

Red.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 10 06/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSpinacz

Nie wierzyłem, że przejdę ten most ...

23 czerwca nadszedł wyczekiwany koniec roku szkolnego. Ostatni dzień w
szkole przebiegł szybko i radośnie - bez poważniejszych aktów rozpaczy.
Najpierw zebraliśmy się na szkolnej uroczystości, na której p.Dyrektor
wręczyła nagrody za najlepsze wyniki w nauce,  stuprocentową frekwencję
oraz za sukcesy sportowe i udział w konkursach.
Potem odbyła się część artystyczna przygotowana przez p.E.Lęk i
p.S.Szmitkę. Na scenie odegrane zostały skecze  prezentujące zawody,
których uczyły klasy trzecie zasadniczej szkoły zawodowej – w tym roku
bowiem naukę zakończyły: 3 f/m (wych. M. Wolska), 3 k (wych. D. Olas) i 3
m (wych. E. Świderska).
Oprócz skeczy były piosenki, występ kabaretowy oraz prezentacja zdjęć, na
których utrwalone zostały najważniejsze momenty z życia szkoły w ostatnim
roku. Po akademii wychowawcy wręczyli świadectwa i zaraz potem
mogliśmy rozpocząć wakacje.  
Zaczynamy odliczanie – do następnego roku szkolnego mamy 70 dni !

Akademia

Przysięga

Skecz

Nagroda Nagroda Akademia
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Artyści Akademia

Nauczyciele .Nagrody

Skecz Skecz

Akademia Artyści

Red. Red.

Red. Red.P.K.
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
Wakacje z książką

Wakacje to nie tylko wyjazdy, spotkania, imprezy, ale
także okres, kiedy sięgamy po książki, których wcześniej
nie mieliśmy czasu przeczytać. 
Redakcja „Spinacza” ogłasza konkurs fotograficzny na
najciekawsze wakacyjne zdjęcie 
z książką.
Czekamy na pomysłowe uchwycenie Waszej czytelniczej
pasji.
Zdjęcia prosimy przesyłać do 1 września na maila:
                 

spinacz_redakcja@wp.pl

Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody
rzeczowe.

Wakacje z książką

.

Spinacze Logo

Redakcja "Spinacza"
życzy naszym Czytelnikom

wakacji 
pełnych pozytywnych

wydarzeń, 
nowych znajomości 

i niezwykłych podróży.

Internet

.

.Internet M.J.
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