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W tym numerze:

Obchody Święta
Niepodległości-str.6

Julia Michalska i Łukasz Socha

Listopad, pomimo jesiennej
aury wcale nie jest w naszej
szkole okresem bierności.
Wręcz przeciwnie, dużo się
dzieje. W tym numerze
napiszemy Wam o
zawodach, maturach
próbnych, Świecie
Niepodległości i olimpiadzie
żywieniowej.Zapraszamy.

Międzyszkolne
mistrzostwa w
piłce ręcznej   

Listopad, pomimo jesiennej aury wcale nie jest w naszej
szkole okresem bierności. Wręcz przeciwnie, dużo się
dzieje. W tym numerze napiszemy Wam o zawodach w
piłce ręcznej chłopców, maturach i egzaminach
próbnych, Święcie Niepodległości. Ponieważ jednak
listopad kojarzy się przede wszystkim z  obchodami
Wszystkich Świętych, uczniowie naszej szkoły
postanowili wybrać się na piotrkowską nekropolię
uporządkować groby. Dowiecie się również o szkolnym
etapie Olimpiady Żywieniowej. Zapraszamy. 

M.Rol

red.
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MAMY JUŻ MISTRZÓW DWÓCH

medale mistrzowskie

Nasi mistrzowie

red.

          

Strach się bać...;)

          Wszyscy  w szkole znamy już Łukasza Sochę z klasy
II EM, który jest utytułowanym mistrzem zapaśniczym. W
tym roku do zacnego grona mistrzów w naszej szkole
dołączyła kobieta:)
     Od września uczennicą naszej szkoły jest Julia
Michalska. Julka uczęszcza do klasy technikum o profilu
fryzjerskim. Oprócz talentu związanego z czesaniem i
strzyżeniem posiada jeszcze jeden. Jest świetną
zapaśniczką. Trudno wymienić tu wszystkie zdobyte przez
nią tytuły bo jest ich naprawdę dużo. Julia jest bardzo
aktywną zawodniczką. Należy jednak wspomnieć o tych
najważniejszych: Julka jest złotą i brązową medalistką
Mistrzostw Zrzeszenia LZS w Zapasach Kobiet oraz
srebrną medalistką Pucharu Polski Kadetek. Zdobyła
również wicemistrzostwo Polski na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży. Jest czego gratulować. 
       Witamy więc serdecznie Julię w progach naszej szkoły
i cieszymy się, że mamy już mistrzów dwóch:)

M.Rol

M.Rol

internet
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Miejskie Mistrzostwa w Piłce Ręcznej

Mecz z ZSP 3

Mecz z ZSP 3 Ławka ZSP 4

Zawodniczki ZSP 4

Mecz

Rozgrzewka

Mecz

Na początku listopada rozpoczęły się Miejskie
Mistrzostwa w Piłce Ręcznej rozgrywane 
w naszej hali sportowej. Jako pierwsi do meczów
eliminacyjnych przystąpili chłopcy. Po trudnych
meczach z ZSP 3, IV LO, ZSP 2 i II LO nie udało
im się jednak wyjść z grupy.
Lepiej zaprezentowały się dziewczyny, które
najpierw wywalczyły sobie awans do kolejnej
rundy, a następnie do rozgrywek finałowych.
Niestety uległy drużynie z I LO, co zamknęło im
drogę do walki o 1. miejsce. Dziewczyny nie
poddały się i dzięki determinacji pokonały zespół II
LO, zdobywając w ten sposób 3. miejsce.
Tytuł mistrzowski w piłce ręcznej chłopców
zdobyło IV LO, a w piłce ręcznej dziewcząt
- ZSP 2. Red.

Red. Red.

M.P.

M.P.

M.P.

M.P.
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Listopad miesiącem zadumy i refleksji

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 

tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.
ks. Jan Twardowski 

lint.
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Idąc cmentarną aleją ...

Klasa 3 f

Tablica pamięci

.

Na cmentarzu

.,

      W nieco wietrzną, ale słoneczną środę 
8 listopada p. M. Maciaszczyk i jej uczniowie 
z klasy 3 f poszli na jesienny spacer na
piotrkowski cmentarz. Tam zapalili znicze przed
tablicą upamiętniającą patrona naszej szkoły – ks.
J.Popiełuszkę (przypomnieliśmy jego sylwetkę w
poprzednim numerze "Spinacza"). 
Przemierzając alejki i snując myśli o przemijaniu,
odwiedzili także groby nauczycieli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4. 

Red.

3 f

3 f

3f

3f3f
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Pełna kulturka

Wysatwa

Klasa 3 f na wystawie Na wystawie

Wystawa Wystawa.

Wystawa

         8 listopada cała nasza klasa 3 f wybrała się
do Galerii "Śnieżne Krużganki". Tam w Centrum
Idei "Ku Demokracji" obejrzeliśmy wystawę zdjęć
Mozaika islandzka p. Witolda Stawskiego –
znanego piotrkowskiego muzyka, poety, fotografa
i pasjonata podróży. Tym razem autor poprzez
swoje zdjęcia przeniósł nas do pięknej Islandii.
Nie poprzestaliśmy na tym i ruszyliśmy obejrzeć
jeszcze wystawę - tym razem w plenerze:
Piotrkowskimi ścieżkami do niepodległości.
Legiony Polskie w Piotrkowie 1914 -17.
Wystawa ukazywała rolę Piotrkowa w okresie 
I wojny światowej jako ośrodka
niepodległościowego, którego filarem były Legiony
Polskie. Zostały na niej przybliżone dzieje
instytucji oraz formacji legionowych
przebywających w tym okresie w Piotrkowie.
Wystawę  zorganizowało piotrkowskie Muzeum, a
ekspozycja zawieszona została na  parkanie
klasztoru oo. Bernardynów.

3 f

M. 3f

3 f 3f3 f

3 f
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Olimpiada Wiedzy o Żywności

.

Ogłoszenie .

.Uczestnicy Olimpiady

Uczestnicy olimpiady

 8 listopada przeprowadzono szkolny etap XXII
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 
Pytania w dużej części sprawdzały wiedzę na
temat owoców i warzyw. 
Redakcja gazety, po pierwszej i od razu nieudanej
próbie rozwiązania testu, mogła jedynie
przypuszczać, że faworytką Lukasa była
paryżanka o figurze gruszki, a w piekle jest
strasznie, bo śmierdzi nie tylko siarką, ale i
kalafiorem.
Uczniowie technikum gastronomicznego, dla
których żywność nie ma żadnych tajemnic,
szybko rozprawili się z testem. 
Najlepszy okazał się Mateusz Iznerowicz (4 tg).
Będzie reprezentował szkołę w kolejnym etapie
Olimpiady Wiedzy o Żywności w Tomaszowie
Mazowieckim.  
         Red.

Red. Red.

Red.Red.

Red.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

akademia

akademia

Elegia o ... [chłopcu polskim]

Oddzielili cie, syneczku, od snów, co jak motyl
drżą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.
Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem
trwóg,
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z
ludzkich dróg.
I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś
ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?
K.K.Baczyński 

red.

red.
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Pani Dyrektor Akademia

Akademia

.

.

Dekoracja

Red. Red.

Red.

Red.

Red.

Red.
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Próby przed maturami i egzaminami zawodowymi

egzamin zawodowyegzamin

egzamin

egzamin

 Listopad to w całej Polsce czas próbnych matur i
egzaminów zawodowych. Również uczniowie naszej
szkoły przystąpili do pisemnej próby przed majowymi
testami. W tym roku maturzyści musieli zmierzyć się na
języku polskim z klasyką, czyli z "Panem Tadeuszem".
Temat wcale nie okazał się prosty, a brzmiał:  Groźna
potęga, okiełznany żywioł, przyjazna siła... – czym dla
człowieka może być przyroda? Rozważ temat, odwołując
się do podanego fragmentu Pana Tadeusza, całego
utworu oraz wybranych tekstów kultury. 
  Choć wydaje się, że "Pan Tadeusz" jako lektura z
gwiazdką nie powinien nikomu sprawić problemu, to
jednak nie wszyscy wychodzący z próbnego egzaminu
byli zadowolenie z efektu swojej pracy. Na szczęście do
prawdziwego egzaminu zostało jeszcze trochę czasu aby
uzupełnić braki edukacyjne. 
  Z pewnością dużym stresem było też pierwsze zetknięcie
z arkuszem z matematyki. Bo choć matematyka jest
królową nauk, to od kilku już lat jest postrachem prawie
każdego maturzysty. Nie wiemy dlaczego:)
 Listopadowe egzaminy powinny być próbą generalną
dającą obraz posiadanej wiedzy. Nasza redakcja życzy
owocnej pracy i efektywnych przygotowań do majowej
premiery, czyli właściwych matur i egzaminów:)

red.red.

red.

red.
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matura

próbna matura arkusz

:)

red.

red. int.

int.
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 Ostre cięcie czy afera fryzjera;)

pokaz pokaz

targi

pokaz fryzur

l

    W dniach 25-26 listopada w Katowicach odbyły się Targi

Fryzjerskie Festiwal Hair Fair, w czasie których uczniowie

technikum fryzjerskiego i fryzjerzy mieli możliwość poznania

najnowszych trendów w branży fryzjerskiej oraz skorzystania

z :

strefy wykładów, prezentacji technicznych,
strefy warsztatów dla fryzjerów,
porad edukatorów na stoiskach wystawców,
promocji, okazji, rabatów i specjalnych cen
targowych przewidzianych dla
odwiedzających

                                       BYLIŚMY TAM!!!

A.Sawicka A. Sawicka

A. Sawicka

A.Sawicka

l
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targi

pokaz

My:)

A.Sawicka

A. Sawicka

A.Sawicka
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Simple The Best

                   Z ogromną radością informujemy, że Maciej Gębicki (3 tfg) 
otrzymał niezwykłe wyróżnienie za uzyskanie najwyższej średniej ocen 
w roku szkolnym 2016 / 2017 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Dyplomy najzdolniejszym uczniom z terenu całego województwa łódzkiego
wręczali Zbigniew Rau (wojewoda łódzki) i Grzegorz Wierzchowski (kurator
oświaty).

Nie mam wątpliwości, że stoję dziś przed najlepszymi z najlepszych. 
(G.Wierzchowski)

Łódź akademicka na was czeka 
(prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor UŁ)

Uroczystość miała miejsce 17 listopada w auli na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku stypendia otrzymało 230 uczniów 
z województwa łódzkiego. Organizatorem imprezy było Kuratorium Oświaty
w Łodzi.

Jakie jest kryterium przyznawania stypendium? 

Przyznaje się je uczniowi, który uczęszcza do szkoły, której ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i otrzymał promocję 
z wyróżnieniem (posiada średnią ocen 
z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią
ocen.

        Dyplom

Maciek

Stypendyści

J.Sz.

J.Sz.

J.Sz.
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Książkowe lekcje

Lekcja o kawie

Dekorowanie stołuLekcja o kawieDekoracja stołu

Dekorowanie stołu

W listopadzie w każdej klasie odbyły się lekcje z wykorzystaniem książek,
które zostały ostatnio zakupione z Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa do szkolnej biblioteki. Zajęcia miały różny charakter:
prezentacja, czytanie fragmentów, dyskusja, a także praktyczna realizacja
tematów. Właśnie w kreatywny sposób klasy o profilu gastronomicznym
wypróbowały poradniki poświęcone kawie oraz dekorowaniu stołu (obok
zamieściliśmy zdjęcia z tych lekcji prowadzone przez p. D.Olas).
Na zajęciach w pozostałych klasach dużym zainteresowaniem cieszyły się
książki tematycznie związane m.in. z historią, zdrowym trybem życia,
sportem czy savoir – vivre.

M.K.

M.K.M.K.M.K.

M.K.
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Tablica ogłoszeń
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Spinacze

Ogłoszenie
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..

Plakat

M.J.

Internet

Red.

M.K.

Red.

E.L..

M.K.


	PIOTRKÓW ZAPAŚNICZĄ POTĘGĄ-str.2
	W tym numerze:
	Międzyszkolne mistrzostwa w piłce ręcznej
	Obchody Święta Niepodległości-str.6

	MAMY JUŻ MISTRZÓW DWÓCH
	Strach się bać...;)
	Wszyscy  w szkole znamy już Łukasza Sochę z klasy II EM, który jest utytułowanym mistrzem zapaśniczym. W tym roku do zacnego grona mistrzów w naszej szkole dołączyła kobieta:)
	Od września uczennicą naszej szkoły jest Julia Michalska. Julka uczęszcza do klasy technikum o profilu fryzjerskim. Oprócz talentu związanego z czesaniem i strzyżeniem posiada jeszcze jeden. Jest świetną zapaśniczką. Trudno wymienić tu wszystkie zdobyte przez nią tytuły bo jest ich naprawdę dużo. Julia jest bardzo aktywną zawodniczką. Należy jednak wspomnieć o tych najważniejszych: Julka jest złotą i brązową medalistką Mistrzostw Zrzeszenia LZS w Zapasach Kobiet oraz srebrną medalistką Pucharu Polski Kadetek. Zdobyła również wicemistrzostwo Polski na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Jest czego gratulować.         Witamy więc serdecznie Julię w progach naszej szkoły i cieszymy się, że mamy już mistrzów dwóch:)


	Miejskie Mistrzostwa w Piłce Ręcznej
	Listopad miesiącem zadumy i refleksji
	lint.
	Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą  zostaną po nich buty i telefon głuchy  tylko to co nieważne jak krowa się wlecze  najważniejsze tak prędkie że nagle się staje  potem cisza normalna więc całkiem nieznośna  jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy  kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.
	ks. Jan Twardowski
	Idąc cmentarną aleją ...
	Pełna kulturka
	Olimpiada Wiedzy o Żywności
	NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
	Elegia o ... [chłopcu polskim]
	Oddzielili cie, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? K.K.Baczyński
	Próby przed maturami i egzaminami zawodowymi
	Listopad to w całej Polsce czas próbnych matur i egzaminów zawodowych. Również uczniowie naszej szkoły przystąpili do pisemnej próby przed majowymi testami. W tym roku maturzyści musieli zmierzyć się na języku polskim z klasyką, czyli z "Panem Tadeuszem". Temat wcale nie okazał się prosty, a brzmiał:  Groźna potęga, okiełznany żywioł, przyjazna siła... – czym dla człowieka może być przyroda? Rozważ temat, odwołując się do podanego fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu oraz wybranych tekstów kultury.    Choć wydaje się, że "Pan Tadeusz" jako lektura z gwiazdką nie powinien nikomu sprawić problemu, to jednak nie wszyscy wychodzący z próbnego egzaminu byli zadowolenie z efektu swojej pracy. Na szczęście do prawdziwego egzaminu zostało jeszcze trochę czasu aby uzupełnić braki edukacyjne.
	Z pewnością dużym stresem było też pierwsze zetknięcie z arkuszem z matematyki. Bo choć matematyka jest królową nauk, to od kilku już lat jest postrachem prawie każdego maturzysty. Nie wiemy dlaczego:)
	Listopadowe egzaminy powinny być próbą generalną dającą obraz posiadanej wiedzy. Nasza redakcja życzy owocnej pracy i efektywnych przygotowań do majowej premiery, czyli właściwych matur i egzaminów:)


	Ostre cięcie czy afera fryzjera;)
	W dniach 25-26 listopada w Katowicach odbyły się Targi Fryzjerskie Festiwal Hair Fair, w czasie których uczniowie technikum fryzjerskiego i fryzjerzy mieli możliwość poznania najnowszych trendów w branży fryzjerskiej oraz skorzystania z : strefy wykładów, prezentacji technicznych, strefy warsztatów dla fryzjerów, porad edukatorów na stoiskach wystawców, promocji, okazji, rabatów i specjalnych cen targowych przewidzianych dla odwiedzających                                        BYLIŚMY TAM!!!

	Simple The Best
	Książkowe lekcje
	Tablica ogłoszeń

