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"Lalka" po raz czwarty

Matura z j.polskiego

Komisja z arkuszami Wejście na salę

Matura z j.polskiego Pierwszy dzień matur

    Zgodnie z obecnymi zasadami, maturzysta
musi przystąpić do trzech obowiązkowych
pisemnych egzaminów z: języka polskiego,
języka obcego i matematyki na poziomie
podstawowym. Musi również przystąpić do co
najmniej jednego pisemnego egzaminu na
poziomie rozszerzonym z wybranego przez
siebie przedmiotu. Oprócz egzaminów pisemnych
do zaliczenia są także dwa ustne: 
z języka polskiego i języka obcego.
Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 
30 proc. punktów z wszystkich egzaminów
obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu
do wyboru nie wpływa na uzyskanie
świadectwa maturalnego (nie ma progu
zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na
studia.

    
     W piątek 4 maja o 9:00 maturzyści przystąpili
do egzaminu z języka polskiego. Egzamin składał
się z dwóch części: musieli rozwiązać test oraz
napisać własny tekst. W tym roku mieli do
wyboru: opisać, czym jest tęsknota na podstawie
„Lalki” (powieść B.Prusa pojawiła się na
egzaminie z języka polskiego czwarty rok 
z rzędu) albo zinterpretować wiersz Ernesta
Brylla.
Po południu ochotnicy zmierzyli się z tym samym
przedmiotem, ale na poziomie rozszerzonym. 
W poniedziałek – 7 maja - przystąpili do egzaminu
z matematyki. W następnych dniach zdawali
jeszcze: j. angielski (8.05.), biologia (10.05.), wos
(11.05.), geografia (14.05.), j.niemiecki (15.05.) i
historia (16.05.).

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca. 
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Wejście na salę Komisja egzaminacyjna Sprawdzanie dokumentów

Rozdanie arkuszy

Losowanie miejsca Przed salą

Matura z j.polskiego

W saliWejście do sali

        Maturzyści muszą zmierzyć się także 
z egzaminami ustnymi. W tym roku już 8 maja
pierwsza grupa zdawać będzie język niemiecki, 9
maja - język polski i 15 maja - język angielski. 
Egzamin z języka ojczystego będzie sprawdzał
umiejętność �tworzenia wypowiedzi na określony
temat, inspirowanej tekstem kultury.� �
Egzamin maturalny z języka obcego
nowożytnego - ogólną kompetencję
komunikacyjną absolwentów na poziomie
średnio zaawansowanym lub zaawansowanym.
Próg zaliczeniowy w obu przypadkach wynosi 
30 %.
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Wszystkie drogi prowadzą do Wurzburga!

tygodniowy plan działania zabawy integracyjne

poznajemy się

pracownia fryzjerska

   W dniach 22-28 kwietnia odbył się już trzeci wyjazd do
niemieckiego Wurzburga. Uczniowie naszej szkoły mogli
ponownie, w ramach projektu Erasmus +, spędzić tydzień
nauki i zabawy w zaprzyjaźnionej szkole Don Bosko.
Ponieważ pogoda dopisała podczas całego pobytu
uczniowie mieli okazję nie tylko uczyć się języka
niemieckiego, ale również zwiedzać samo miasto. Atrakcji
było co niemiara. Jeden dzień upłynął pod znakiem
poznawania różnych religii. Bardzo ciekawa była również
gra miejska, w czasie której uczniowie musieli wykonać
określone zadania posługując się tylko językiem
niemieckim. Niezwykłe wrażenie zrobiła na uczniach
naszej szkoły wizyta w szkole Don Bosko. Młodzież,
podzielona na cztery grupy ćwiczyła tego dnia na
pracowniach: stolarskiej, malarskiej, fryzjerskiej i
gastronomicznej. Niesamowitych doznań dostarczył
również dzień spędzony w parku linowym. Niektórzy
wykazali się niezwykłą odwagą wspinając się na wysokość
12 metrów.
Każdego dnia wieczorem młodzież miała okazję poznawać
się bliżej dzięki grom i zabawom integrującym. Chociaż
był to bardzo wyczerpujący tydzień wszyscy zgodnie
potwierdzają, że pozostanie  w sercach uczestników na
zawsze. Wyjazd ten dał młodzieży nowe znajomości i
przyjaźnie. A co najważniejsze - możliwość ćwiczenia
języka u źródła,
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w meczecie

w centrum buddystycznym

w synagodze

w centrum buddystycznym

Dzień drugi upłynął nam pod znakiem różnorodności religijnej. Najpierw
odwiedziliśmy meczet, czyli miejsce modlitwy dla wyznawców islamu. Udało
nam się porozmawiać z imamem, czyli odpowiednikiem katolickiego
księdza. Potem udaliśmy się do centrum buddaistycznego, gdzie
spotkaliśmy się z duchową przewodniczką tej filozofii. Opowiedziała nam
ona o najważniejszych założeniach buddyzmu i o swojej, trwającej już 20 lat,
drodze w zdobywaniu kolejnych etapów wtajemniczenia. Ostatnim punktem
tego dnia była wizyta w Muzeum Żydowskim w Wurzburgu i w mieszczącej
się w nim synagodze. Pracownik muzeum a jednocześnie wyznawca
judaizmu, opowiedział nam o najważniejszych założeniach tej religii.
Mieliśmy okazję zobaczyć bardzo starą torę, czyli świętą księgę judaizmu, a
także szaty liturgiczne rabina.
Ten dzień to była prawdziwa lekcja historii, tolerancji, poszanowania
odmienności religijnej.

  Podczas II wojny światowej w nocy 16 marca
1945 miasto, do tego momentu prawie
nietknięte przez wojnę, zostało zniszczone w
90% przez nalot brytyjski. Przetrwały
najważniejsze zabytki na obrzeżach miasta. 
Po zaciętych walkach miasto zostało zdobyte
5 kwietnia 1945 przez 12 Dywizję
Zmotoryzowaną i 42 Dywizję Piechoty Armii
Amerykańskiej.
 

   
Chrześcijaństwo jest
największą religią w
Niemczech z blisko
50 mln wyznawców
(59,4%, 2015). Drugą
co do wielkości
religią jest islam z 4,8
mln wyznawców
(5,8%). Szacuje się, że
w Niemczech jest 270
tysięcy buddystów.
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kolacja na mieście

w szkole Don Bosko

pracownia stolarska w parku linowym

opiekunowie - p.S.Szmitka i p.M. Rol

zabawy integracyjne

red.

red.

red. red.

red.

red.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 19 05/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Spinacz

OBCHODY DNI EUROPY

stoisko ZSP 4zabawa była przednia

gra miejska

Dni Europy

   
  
  - Graliśmy w "gwiezdny express", czyli grę o Unii
Europejskiej, były potyczki szkół gimnazjalnych
sprawdzające wiedzę z zakresu Funduszy Europejskich.
Młodzież chętnie uczestniczy w naszych działaniach.
Rozdajemy atrakcyjne nagrody i staramy się zadawać
łatwe pytania - powiedziała Małgorzata Kociniak z Punktu
Informacji Europejskiej "Europe Direct"

    Tak, o obchodzonych od środy Dniach Europy, mówiła
dla portalu ePiotrków.pl jedna z organizatorek. W piątek 11
maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w grach i
konkursach dotyczących Unii Europejskiej. I choć nie
zajęli miejsca na podium wykazali się i tak ogromną
wiedzą na temat Unii. 
    Ciasteczka przygotowane przez uczniów na
pracowniach gastronomicznych znikały w zawrotnym
tempie a dobry humor nie opuszczał młodzieży.
  W ramach Dni Europy można także oglądać wystawę
przygotowaną przez członków Piotrkowskiego
Towarzystwa Fotograficznego Fcztery w Muzeum oraz w
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wystawy potrwają do
końca maja.
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DO YOU KNOW THIS SONG?

"Zaczęło się w Piotrkowie..." czyli pokaz fryzur i strojów epoki
renesansu

zmagania konkursowe konkurs

konkurs

pokaz fryzur i strojów

.

.

      22 maja w naszej szkole odbyła się druga
edycja angielskiego konkursu "DO YOU KNOW
THIS SONG?". 
W dwuetapowym konkursie udział wzięło pięć
drużyn. W pierwszym etapie uczestnicy wykazali
się znajomością popularnych angielskich utworów
muzycznych oraz, niezbędnym w tej części
konkursu, refleksem. Do etapu drugiego przeszły
dwie najlepsze drużyny. W tej części konkursu,
uczestnicy dodatkowo musieli wykorzystać swoją
wiedzę z zakresu leksyki oraz gramatyki.
Zwycięzcą konkursu został Maciej Gębicki (III
TF/TG). Drugie miejsce zostało przyznane
Dorocie Alama (III TF/TG) oraz Natalii Kobylarz
(IIITF/TG). Wszystkim uczestnikom konkursu
gratulujemy oraz dziękujemy za miło spędzony
czas. Zapraszamy za rok!

   
  Nasza szkoła przystąpiła we współpracy
Centrum informacji Turystycznej do projektu pod
nazwą Zaczęło się w Piotrkowie...
parlamentaryzm wczoraj i dziś. Efektem
przygotowań był pokaz fryzur i strojów z czasów
renesansu. Uczniowie klasy 2 tf ts przywdziali
historyczne kostiumy i z wrodzoną sobie
elegancją dumnie prezentowali się zaproszonym
gościom – uczniom dwóch piotrkowskich szkół
podstawowych – nr 8 i nr 13. Powszechny
zachwyt wzbudzały nie tylko dawne stroje, ale
przede wszystkim fryzury modne w wieku XVI.
Pokaz przygotowała pani Anna Sawicka, a odbył
się on 22 maja w szkolnej auli.
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w czasie pokazu

pokaz

pokaz

pokaz
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Wrocław z lądu, wody i powietrza

Na Sky Tower

        W piątkowy ranek 25 maja ruszyliśmy na podbój Wrocławia. Uzbrojeni w smartfony stoczyliśmy najpierw batalię
 o najbardziej tylne z tylnych miejsc w autokarze. Łatwo nie było, ale niektórzy wyszli z tego zwycięsko. Tylko nasze
panie opiekunki rzuciły się na fotele z przodu – niby dlatego, żeby mieć panoramiczny widok (pokolenie analogowe, to
się zachwycało). Słuchawki na uszy, oczy utkwione w ekranie telefonu – można ruszać. No, ale jakoś nie jedziemy –
czekamy na jeszcze jednego uczestnika wyprawy. Czekamy, czekamy, czekamy… – coraz bardziej prawdopodobne
staje się to, że wycieczka zdąży przed 22.00 dojechać jedynie do Gomulina i z powrotem. Jednak ostatecznie udało się,
już w komplecie, jedziemy! Chociaż - nie, właściwie to toczymy się. Boczne lusterko autokaru postanowiło zapodziać
się gdzieś przy drodze w trawie. Już się wydawało, że Pech uwija się, żeby nam nie wyszło. Na szczęście zwierciadełko
zostało namierzone i wciśnięte na swoje miejsce. Od tego momentu już bez problemów docieramy do celu. 
Najpierw jest Afrykarium. Cudowne miejsce, byłoby okazją do przeżycia czegoś niezwykłego, gdyby nie to, że akurat 
w tym samym czasie odbył się ogólnopolski zlot dzieciaków ze szczebla podstawowego. Małolaty jak te glonojady
przyssały się do szyb akwariów, nic nie można było zobaczyć. Ale od czego jest Internet, tam się kiedyś sprawdzi, co 
w tych basenach pływało.
Ruszamy dalej. Teraz będzie ciekawie – Stare Miasto. Zaczynamy na poważnie: katedra w Ostrowie Tumskim, Zaułek
Ossolińskich, 130 mostów, których nazw nie sposób spamiętać. Aż wreszcie nasze modlitwy zostały wysłuchane – są
upragnione 2 godziny wolności na Starówce. I tu szok! Podobno Wrocław to stolica kulturalna Polski, a frytki były
zimne! Szczęście, że słońce piekło, to jakoś daliśmy radę. Niezbyt obżarci, ale mocno zniesmaczeni ruszyliśmy na 49.
piętro Sky Tower. Właściwie wycieczka mogła mieć tylko ten punkt programu – stąd całe miasto można było opękać w
15 minut. Koniec zwiedzania i powrót do domu. Większość się czuje, jakby na szczyt wieży weszła na nogach. Ledwo
się wczołgaliśmy do autokaru. Wracamy. W głośnikach rządzi Sławomir, za oknami ulewa. Ale oto pojawia się na niebie
tęcza – zjawisko w 3 D, nieporównywalne z żadnym innym. W obecności tego znaku zesłanego nam przez Niebiosa
zawarliśmy umowę: za rok jedziemy na dwudniową wycieczkę BEZ NOCLEGU  :D

1 tf tg  2 tf ts   2 tg  3 tf tg  3 tg

Red.
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Afrykarium Afrykarium 2 tfs

Zbiórka w ZOO

W drodze do autokaru Starówka

Starówka

Most Zakochanych

Zbiórka w ZOO

Krasnale

Na Sky Tower
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Święto Konstytucji 3 Maja

Tablica pamiętkowa

Redakcja "Spinacza"
redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol
redaktor: Maciek Gębicki

spinacz_redakcja@wp.pl

Spinacz

Delegacja ZSP 4

      W tym roku obchodziliśmy 227. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej ustawy
zasadniczej regulującej ustrój prawny
Rzeczypospolitej. 
Uroczystości upamiętniające Konstytucję
rozpoczęły  się od mszy świętej odprawionej 
w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców Piotrkowa
Tryb. Potem uczestnicy obchodów przeszli pod
tablicę upamiętniającą 125. rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, wmurowaną w ścianę
klasztoru oo. Bernardynów. Tam składane były
kwiaty. Naszą szkołę reprezentowali: p. Izabela
Błaszkowska i p. Arkadiusz Mielczarek. 

  
   Olga Tokarczuk została laureatką
t e g o r o c z n e j Międzynarodowej
Nagrody Bookera,najważniejszego
literackiego wyróżnienia
przyznawanego w Wielkiej Brytanii
autorom książek przetłumaczonych
na język angielski. Wyróżnienie
przyznane zostało za książkę
"Bieguni" ( "Flights") w tłumaczeniu
Jennifer Croft. Tokarczuk jest
pierwszą polską laureatką tej
nagrody. 
     Pękamy z dumy!!!

Olga Tokarczuk

Zapowiedź kolejnego wydania

Red.

M.J.

Internet

Internet
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Red.
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	Najpierw jest Afrykarium. Cudowne miejsce, byłoby okazją do przeżycia czegoś niezwykłego, gdyby nie to, że akurat
	w tym samym czasie odbył się ogólnopolski zlot dzieciaków ze szczebla podstawowego. Małolaty jak te glonojady przyssały się do szyb akwariów, nic nie można było zobaczyć. Ale od czego jest Internet, tam się kiedyś sprawdzi, co
	w tych basenach pływało. Ruszamy dalej. Teraz będzie ciekawie – Stare Miasto. Zaczynamy na poważnie: katedra w Ostrowie Tumskim, Zaułek Ossolińskich, 130 mostów, których nazw nie sposób spamiętać. Aż wreszcie nasze modlitwy zostały wysłuchane – są upragnione 2 godziny wolności na Starówce. I tu szok! Podobno Wrocław to stolica kulturalna Polski, a frytki były zimne! Szczęście, że słońce piekło, to jakoś daliśmy radę. Niezbyt obżarci, ale mocno zniesmaczeni ruszyliśmy na 49. piętro Sky Tower. Właściwie wycieczka mogła mieć tylko ten punkt programu – stąd całe miasto można było opękać w 15 minut. Koniec zwiedzania i powrót do domu. Większość się czuje, jakby na szczyt wieży weszła na nogach. Ledwo się wczołgaliśmy do autokaru. Wracamy. W głośnikach rządzi Sławomir, za oknami ulewa. Ale oto pojawia się na niebie tęcza – zjawisko w 3 D, nieporównywalne z żadnym innym. W obecności tego znaku zesłanego nam przez Niebiosa zawarliśmy umowę: za rok jedziemy na dwudniową wycieczkę BEZ NOCLEGU  :D
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	Święto Konstytucji 3 Maja
	Olga Tokarczuk została laureatką tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Bookera,najważniejszego literackiego wyróżnienia przyznawanego w Wielkiej Brytanii autorom książek przetłumaczonych na język angielski. Wyróżnienie przyznane zostało za książkę "Bieguni" ( "Flights") w tłumaczeniu Jennifer Croft. Tokarczuk jest pierwszą polską laureatką tej nagrody.
	Pękamy z dumy!!!


