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STUDNIÓWKA AD 2018

Jaki był pierwszy semestr? Ferie zimowe?

..

      Za nami pierwsze półrocze. Z zestawienie danych na
temat poszczególnych klas wynika m.in., że:
- najwyższą średnią ocen uzyskała klasa 3 tf tg
- najlepszą frekwencja wykazała się klasa 2 tf ts
- najwięcej ocen wzorowych wystawiono w klasie 1 tf tg
- najwięcej uczniów z wysoką średnią ocen  powyżej 4.0       
jest w klasach: 3 tf tg i 3 tg

O najsłabszych wynikach nie będziemy pisać, żeby dla
„wyróżnionych” klas nie był to powód do dumy.

(wykresy z zestawieniami znajdziesz na ostatniej stronie
gazety)

IV Tf
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Szkolny Klub Wolontariatu

Schronisko dla zwierząt

Schronisko dla zwierząt Dom opiekiDom opieki

Dom Opieki Społecznej

Piotrkowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
       Akcję wspierającą schronisko poprzedziło przygotowanie przez uczniów ze Szkolnego Koła
Wolontariusza plakatów  promujących pomoc dla porzuconych czworonogów. Młodzież  od początku
października do 22.12.2017 r. aktywnie uczestniczyła w zbiórce darów dla piotrkowskiego schroniska
(karma, ręczniki, koce, miski). Akcja zorganizowana była pod hasłem „Wigilia dla Zwierząt”.
Chcieliśmy, aby nasi czworonożni podopieczni odczuli ten wyjątkowy dzień, spożywając inny,  bardziej
wartościowy pokarm niż na co dzień. Zebrano 22 puszki i 6 kg suchej karmy.  22 grudnia zebrane
rzeczy zostały zawiezione na miejsce. 
Nasza szkoła od lat znajduje się na liście instytucji, które wspierają piotrkowskie schronisko. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, za tak czynny udział 
w naszej corocznej akcji. Jesteśmy zachwyceni ilością darów i cieszymy się, że z roku na rok 

akcja cieszy się coraz większym powodzeniem. 
[http://www.schronisko-piotrkow.pl]

         W grudniu, 22.12. 2017 r., uczennice 
z klasy 3 f  o profilu fryzjer z opiekunem Koła
Wolontariusza p. Magdaleną Maciaszczyk udały
się do Domu Opieki Społecznej w Rokszycach.
Dziewczyny mogły wykorzystać swoje
umiejętności praktyczne, a jednocześnie pomóc,
obcinając włosy i stylizując fryzury osobom
starszym i niepełnosprawnym. Wymagało to
dużych umiejętności i cierpliwości, gdyż część
podopiecznych to osoby, które nie wstają 
z łóżek. 
Fryzjerki poradziły sobie jednak ze wszystkimi
niedogodnościami. Zrobiły wszystko, by ich
klienci byli zadowoleni z usługi. Dziewczyny
bardzo zaangażowały się w swoją pracę, starały
się, by fryzury były eleganckie i praktyczne. Ich
wysiłek z pewnością został doceniony. 
W przyszłym roku niezawodny Szkolny Klub
Wolontariatu na pewno przygotuje kolejną taką
akcję.

3 f

3 f 3 f3 f
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XXII Olimpiada o Żywieniu
12 styczniu 2018 roku w ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się
eliminacje okręgowe XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i
Żywności. 
    Celem olimpiady jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów
problemami żywienia oraz upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia
i promocja zdrowia. Tematyka wiodąca tegorocznej edycji dotyczyła
przetwórstwa i roli w żywieniu warzyw i owoców.  W eliminacjach
okręgowych uczestniczyło ponad 50 uczniów z różnego typu szkół
ponadgimnazjalnych okręgu łódzkiego. W tegorocznej edycji próbowali
swoich sił zwycięzcy szkolnego etapu: Paulina Pirek (3 tg) i Mateusz
Iznerowicz (4 tg).

Tematyka wiodąca XXII Olimpiady o Żywności

"Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu"

Charakterystyka owoców i warzyw oraz ich przetworów
Warzywa i owoce jako układy biologiczne
Charakterystyka głównych gatunków owoców i warzyw jako artykułów
żywnościowych i surowców dla przetwórstwa
Charakterystyka owoców dziko rosnących i mało znanych
Produkcja oraz przetwarzanie warzyw i owoców
Systemy zapewniania jakości w produkcji warzyw i owoców
Klasyfikacja i charakterystyka przetworów z warzyw i owoców oraz ich
wytwarzanie
Soki, nektary, oraz napoje owocowe i warzywne – przemysłowe metody
wytwarzania i badanie autentyczności
Nowoczesne technologie przetwarzania warzyw i owoców
Przygotowanie domowych przetworów z owoców i warzyw
Owoce i warzywa w żywieniu człowieka
Potrawy z owoców i warzyw
Wartość odżywcza i prozdrowotna warzyw i owoców
Rola warzyw i owoców w żywieniu człowieka zdrowego i chorego

Paulina

Mateusz

.

      Etap okręgowy XXII Olimpiady o Żywieniu i Żywności odbył się 12
stycznia w ZSP nr 2 w Tomaszowie Maz. Jej tematem przewodnim były
warzywa i owoce. Pojechałam na nią z jeszcze jednym uczniem naszej
szkoły i z p. Małgorzatą Zimna. Oprócz nas było ok. 50 innych uczestników.
Naszym zadaniem było rozwiązanie testu, na co mieliśmy 90 minut. Pytania
były stosunkowo trudne. Najwięcej problemu miałam 
z dwoma pytaniami: 1. Jak nazywają się termolabilne substancje
antyodżywcze nasion strączkowych? 2. Co jest protoplazmatyczną błoną
oddzielającą mezoplazmę od wakuoli? Testy zostały sprawdzone od razu na
miejscu przez komisję. Olimpiadę wygrało dwóch uczniów z ZSP 2 
w Tomaszowie Maz. 

Paulina (3 tg)

Piramida żywienia

M.Z.

M.Z.

M.Z.Internet
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Sportowy styczeń

Mistrzostwa Miasta w Koszykówce Dziewcząt
2017 / 2018

       8 i 19 grudnia 2017 roku w ramach Licealiady
i Młodzieżowej Ligii OSiR 2017 / 2018 w sali
sportowej Centrum Rekreacyjnego OSiR odbyły
się mecze eliminacyjne w koszykówce
dziewcząt.
Wystartowało siedem drużyn. Rozgrywki grupowe
przeprowadzono systemem "każdy
 z każdym".

Do finału w grupie I awansowały:
na I miejscu -NASZE DZIEWCZYNY z ZSP nr4 !
na II miejscu -dziewczyny z I LO

w grupie II:
na I miejscu  - dziewczyny z ZSP nr 2
na II miejscu - dziewczyny z IV LO

Mecze finałowe odbyły się 8 stycznia 2018 roku.
Po zaciętej rywalizacji z zawodniczkami IV LO i
ZSP nr 2.

NASZE REPREZENTANTKI zajęły II MIEJSCE
Gratulujemy !!!!!

Drużna

Reprezentacja ZSP 4

SiatkarkiSiatkarki

Styczeń to miesiąc
rozgrywek
sportowych między
drużynami szkół
ponadgimnazjalnych 
z Piotrkowa Tryb.
Nasza żeńska grupa
koszykarek zajęła II
miejsce w
Licealiadzie.
Dziewczyny starały

się wywalczyć równie
wysokie miejsce w
zawodach
siatkarskich. Nie udało
się, ale zespół,
którego skład zmienił
się w tym roku
szkolnym, ma
potencjał i z
pewnością zapewni
nam wiele
pozytywnych emocji 

w kolejnych
rozgrywkach. 

Drużyna męska
natomiast wywalczyła
III miejsce w piłce
halowej. Nasza
reprezentacja gorzej
wypadła w zawodach
w koszykówce i
siatkówce.

Jednak zespół
również może
dostarczyć kibicom 
w niedalekiej
przyszłości dużo
radości - gra w nim
bowiem wielu
nowych,uzdolnionych
zawodników (uczniów
klas pierwszych).
Należy tylko
poczekać, aż nasza
drużyna lepiej się
dogra na boisku.

I. Błaszkowska

I.Błaszkowska

M.P.M.P.
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2 tfs = dwa tulupy, flip i salchow

2 tfs

2 tfs

2 tfs

2 tfs 2 tfs

        
          W związku ze zbliżającymi się igrzyskami zimowymi klasa 2 tfs
postanowiła dopracować swoje układy choreograficzne w jeździe na łyżwach
i ocenić swoje szanse medalowe. 
Miejsce: lodowisko. Czas: ostatni piątek stycznia. Selekcjoner: Ewa Lęk.
Pierwsze wejście na lód od razu rozwiało wszelkie wątpliwości: axel, tulup,
rittberger czy choćby pojedynczy piruet nie wchodzą w grę. Ostatnia
nadzieja na jakiekolwiek trofea olimpijskie jest w konkurencjach: jednostajna
jazda ze smartfonem oraz podpieranie się pingwinkiem.
Z pewnością drużyna ma perfekcyjnie opanowane grupowe pozowanie do
zdjęć - i tym możemy zdyskwalifikować konkurencję.
Dużo ruchu, śmiechu i zabawy to fantastyczny trening przed zimowymi
feriami. 

E.L.

E.L.

E.L.

E.L. E.L.
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Ostatnie już egzaminy zawodowe

 Dnia 10 stycznia odbyłyśmy praktyczny egzamin
zawodowy potwierdzający kwalifikację w zawodzie technik
usług fryzjerskich. Spodziewałyśmy się zadania z zakresu
strzyżenia damskiego, ponieważ ten element najczęściej
wykonywałyśmy i powtarzałyśmy na lekcjach. Okazało się
jednak, że zadanie egzaminacyjne dotyczyło
zaprojektowania dziennej fryzury męskiej ołówkiem i
kredkami, wykonanie zabiegu strzyżenia i koloryzacji.
Każda z nas była bardzo zaskoczona i negatywnie
nastawiona do wykonania zadania. Wytężyłyśmy jednak
wszystkie siły, by sprostać temu zadaniu. Z  rozmów
przeprowadzonych po egzaminie z koleżankami z klasy
dowiedziałyśmy się, że jednym poszło słabiej, a drugim
lepiej jednak o wynikach egzaminu dowiemy się dopiero
23 marca. Czekamy na nie z niecierpliwością. To był nasz
ostatni egzamin zawodowy. Teraz została nam już tylko
matura.

Magdalena Gadula
Katarzyna Zawada

klasa IV Tf
* intenet
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POLONEZA CZAS ZACZĄĆ, CZYLI STUDNIÓWKA AD 2018...

Pani Dyrektor

Poloneza czas zacząć - Podkomorzy rusza 
I zlekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi 
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. 
....... Brzmią zewsząd okrzyki: 
"Ach to może ostatni! patrzcie młodzi, 
Może ostatni, co tak poloneza wodzi!"

Księga XII "Pan Tadeusz" A. Mickiewicz

         
    Tegoroczny bal studniówkowy odbył się 26 stycznia w Hotelu "Agat".
Aż trzy klasy: IV Tg, IV Tf i IV Tg/Ts bawiły się na tradycyjnym balu na
sto dni przed najważniejszym egzaminem w życiu, czyli maturą.
Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele klas czwartych. Po powitaniach
i podziękowaniach wręczyli kwiaty wychowawcom: Pani Katarzynie
Michalak, Pani Małgorzacie Zimnej, Pani Magdalenie Śpiewak i Pani
Magdalenie Kalisiak. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Marlena
Lewandowska-Gruszczyńska, która podsumowała okres nauki naszych
maturzystów. Życzyła im sukcesów na maturze i w dalszym życiu. To
Pani Dyrektor rozpoczęła zabawę studniówkową słowami : Poloneza
czas zacząć. Po bardzo wzruszającym wykonaniu tego tradycyjnego
studniówkowego tańca rozpoczęła się zabawa, trwająca do białego
rana. Teraz zostało już tylko odliczanie 100 dni do matury.

red.
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Podsumowanie I semestru

Redakcja "Spinacza"

redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol

redaktor:   
              Maciek Gębicki, Magdalena Gadula,
              Paulina Pirek, Katarzyna Zawada

spinacz_redakcja@wp.pl

Spinacze

Bałwanki

Życzymy Wszystkim

niesamowitych ferii, 
zimowych klimatów, bezpiecznych piruetów na oblodzonym chodniku, śniegu za kołnierzem,

kontaktu z żywymi istotami - czasu spędzonego z przyjaciółmi,
wciągających książek, fantastycznych filmów,

a gdyby nic z tego nie wypaliło ... - szybkiego Internetu!
                                                                                                              Spinacze

. .

Internet

M.J.

Internet

. .
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