
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4
Sienkiewicza 10/12
97-300, Piotrków Trybunalski

Numer 14 12/17

 Trzej królowie jadą, złoto mirrę kładą...
(s. 9.)

Szkoła książek 
(s. 4.)

Z książką mi do twarzy
(s. 2.)

Zdjęcie konkursowePrezentacja książek

     6 grudnia odbyła się
prezentacja wybranych
książek zakupionych do
szkolnej biblioteki 
z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa.
Impreza miała oprawę
godną kampanii reklamowej
– od profesjonalnych
prowadzących po pokaz
filmu promującego poważny
produkt, czyli książkę.
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The Winner Is ...

Selfie

Kolaż selfie

Wiktoria 3 tfg

Na ogłoszony pod koniec października konkurs
„Selfie z książką” zgłosiło się 21 osób. Przesłane
fotografie zostały publicznie zaprezentowane 
6 grudnia w czasie szkolnej imprezy
„Przeczytałem, polecam!” (więcej szczegółów 
o niej podajemy na stronie 4.). 
Zgromadzeni w auli widzowie mieli możliwość
oddania swoich głosów na najlepsze ich zdaniem
selfie. 
Wygrało zdjęcie Wiktorii Kowalskiej (3 tfg) 
z książką „Byłam kochanką arabskich szejków”
Laili Shukri. To selfie zachwyciło publiczność
swoim niezwykłym klimatem, tajemniczością, 
a przede wszystkim podobieństwem jego autorki
do postaci z okładki książki.
Zwyciężczyni konkursu odebrała nagrodę, którą
była powieść Sekta z wyspy mgieł. 

Karolina 4 g

Red.
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Kolaż selfie

Maciek 3 tfg Karolina 4 tgWiktor 4tfg

Red.
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Przeczytałem - polecam!

Reporterzy Spiacza

Prezentacja książek

Prowadzący Publiczność

   
    6 grudnia w szkolnej auli odbyła się impreza, której celem była promocja
książek zakupionych do naszej biblioteki w październiku z Narodowego
Programu Wspierania Czytelnictwa. Tydzień wcześniej reporterzy Spinacza
(Iga, Szymon, Mateusz i Jakub) ruszyli w szkolny teren, by przeprowadzić z
pracownikami szkoły wywiad, w czasie którego poleciliby książki, które
ostatnio przeczytali. Nie było to zadanie łatwe (trudno było ich namówić do
rozmowy przed kamerą), ale udało się, nasi dziennikarze nakręcili krótkie
filmiki. Zostały one wyświetlone publicznie właśnie 
6 grudnia na spotkaniu pt. Przeczytałem – polecam! Oprócz wideo 
z nauczycielami zaprezentowano kilka nowo zakupionych książek. Wśród
nich były powieści z kategorii fantasy, thrillera, czy poradnika o lotnictwie (ten
ostatni spotkał się wyjątkowo żywiołowym zainteresowaniem widowni).
Odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu Selfie z książką (pisaliśmy 
o nim na str. 2.).
Na imprezie obecna była p. Ewa Grabowska z Biblioteki Pedagogicznej 
w Piotrkowie Tryb. Nasz gość specjalny opowiadał, czym może być dla
każdego czytanie książek. Pani Grabowska zaprezentowała kilka
przyniesionych przez siebie utworów (powieści i poradników). Opowiadała
także o swoich doświadczeniach czytelniczych oraz o tym, czego szukają
na pólkach klienci biblioteki. 
Spotkanie Przeczytałem – polecam! miało oprawę świąteczną, bo głównym
jego przesłaniem było to, by na grudniowe ferie wypożyczyć ze szkolnej
biblioteki ciekawą powieść lub kupić komuś na Gwiazdkę właśnie książkę.
Imprezę przygotowała p. M.Kubiak z pomocą Redakcji Spinacza.

M.K.
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Prowadzący

Wręczanie nagrody za selfie

. .

p. E. Grabowska

. Konkurs selfie

Nauczyciele

Publiczność

Prezentacja filmu

Prezentacja filmu

Publicznośc

Red.

Red.

Red. Red.

Red.

Red. Red.

Red.
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        Jeśli Święta, to "Listy do M"

Plakat filmowy

2 tfs

1 m i 2 f

Panie M.Szaler i M.Rol

 
          
       Wykorzystując przedświąteczne zapotrzebowanie na
optymizm i uśmiech, wybraliśmy się do kina Helios na film
Listy do M 3. Nie wymagana była znajomość dwóch
poprzednich części. Głównym motywem było
poszukiwanie miłości przez wszystkich bohaterów w
szczególnie pięknym i okraszonym śniegiem okresie. Film
miał bawić, ale także wycisnąć kilka łez, by na końcu
pokazać nam radosny happy end. Poprawił nam humor,
wprowadził 
w bożonarodzeniowy nastrój, pokazał, że szczęście jest
możliwe do osiągnięcia. 
Szczególnie fascynujące były dla nas sceny kręcone 
w Piotrkowie – Rynek Trybunalski naprawdę wyglądał
malowniczo i urzekająco.  Dworzec PKP też nie zawiódł
oczekiwań lokalnych widzów.

Przypominamy, że statystami w tym filmie było troje
uczniów naszej szkoły [wywiad z jedną z tych osób
zamieściliśmy w Spinaczu Nr 8]

Internet

Red.

Red.

Red.
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Świąteczny konkurs kulinarny

zmagania konkursowe
zwyciężczynie

nagrodzeni

zmagania konkursowe

  Każdego roku o tej porze odbywa się w naszej szkole
konkurs kulinarny „Potrawa Wigilijna i
Bożonarodzeniowa”. W tym roku miało to miejsce 14
grudnia. Dwuosobowe drużyny przygotowały potrawy
związane z Bożym Narodzeniem. Dominowała oczywiście
ryba. Poziom zaprezentowanych potraw był bardzo
wyrównany. Niestety zasady konkursu są nieubłagane i
zwyciężyć może tylko jedna para. Pierwsze miejsce zajęły
uczennice z klasy III  Tg Klaudia Sobala i Klaudia
Szczepanik. To właśnie one będą reprezentować szkołę na
etapie ogólnopolskim.
Wszyscy uczestnicy konkursu kulinarnego otrzymali
nagrody ufundowane przez firmę IKEA.

red.
red.

red.

red.
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SZKOLNE JASEŁKA
czyli Hej kolęda, kolęda.

aktorzy

akademia kolęda

red.

red. int.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 14 12/2017 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSpinacz

jasełka red.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 14 12/2017 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Spinacz

akademia

akademia jasełka

red.
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Wigilia klasy I Tg/Tf

 
 Tradycyjna historia narodzenia Chrystusa
była tematem tegorocznych jasełek w naszej
szkole. Uczniowie wcielili się w role Józefa i
Marii, trzech królów i Heroda. Całości
dopełniły przepiękne wykonania kolęd. Te
jasełka wprowadziły nas w świąteczny
nastrój.
 Tego dnia odbywały się również wigilie
klasowe. Przy stołach bogatych w potrawy,
wykonane przez uczniów, spędziliśmy miłe
chwile. Do niektórych przyszedł też św.
Mikołaj. Te klasowe wigilie to już tradycja
naszej szkoły. Lata nauki zacieśniają więzy i
wprowadzają wręcz rodzinny nastrój. Miło
więc pobyć ze sobą tak mniej formalnie.
Pośpiewać z wychowawcą kolędy,
powspominać poprzednie spotkania wigilijne.
                                      WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

red.
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BITWA O WŁOS

autorka fryzury i jej modelka zmagania konkursoweA.Sawicka A.Sawicka
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modelka

pokaz

modelki

przy pracy

A.Sawicka

A.Sawicka

A.Sawicka

A.Sawicka
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modelki

przygotowania

Już mi niosą suknię z welonem...

 "Bitwa o włos" to tytuł konkursu
fryzjerskiego, który odbył się 12
grudnia w Tomaszowie Mazowieckim.
Uczestnicy konkursu walczyli o
Puchar Starosty Tomaszowa.
Głównym zadaniem było wykonanie
fryzury ślubnej oraz makijażu. Modelki
mogły poczuć się jak prawdziwe
Panny Młode dzięki sukniom
wypożyczonym z Salonu Sukien
Ślubnych Pani Anety Kamińskiej.
Nasze modelki prezentowały się
bajkowo dzięki sukniom i przede
wszystkim dzięki fryzurom,
wykonanym przez uczniów klas
technikum fryzjerskiego. Nad całością
prac czuwały Panie Anna Sawicka i
Jolanta Pietrasik.

A.Sawicka

A.Sawicka
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Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną

Redakcja "Spinacza"

redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol
redaktor: Maciek Gębicki
               Szymon Zawadzki, Iga Krzaczyńska,
               Jakub Prymas, Mateusz Kociołek

spinacz_redakcja@wp.pl

Spinacze

.

Kartka dla niemieckich przyjaciół

Życzenia w j. niem. Kartka Doroty A. (3 tfg)

Nagrodzone kartki

        Tradycyjnie w grudniu nauczyciele języków
obcych wybierają najładniejszą kartę świąteczną
z życzeniami po niemiecku lub angielsku. 
I miejsce zajęły pocztówki, których autorami byli:
Dorota Alama i Tomasz Doromoniec.
W tym roku powstała poza konkursem duża
kartka świąteczna, która wysłana została do
niemieckich przyjaciół z Erasmusa, z którymi
spędziliśmy tydzień w Krzyżowej. Jej autorką jest
p.Ewa Lęk, a pod życzeniami podpisali się
wszyscy nauczyciele.

M.J.

Internet

Internet

E.L.

Ewa Lęk Red.

Red.
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