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Wielkie otwarcie 

Szklane domy 
na szkolnym dziedzińcu

"Dywizjon 303", czyli 
ZSP 4 w kinie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Narodowe Czytanie

      Po raz kolejny
przyłączyliśmy się do
ogólnopolskiej akcji
społecznej propagującej
naszą literaturę narodową.
W tym roku na szkolnym
dziedzińcu pojawili się
bohaterowie „Przedwiośnia”
S.Żeromskiego. Publiczność
dopisała, 
a i pogoda - jak zawsze -
okazała się niezawodna.
(Szczegóły na str. 4.) plakat filmowy
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Ogłaszam nowy rok szkolny za otwarty!

Akademia

Rozpoczęcie roku szkolnego Akademia

AkademiaPoczet sztandarowy Klasa 1 tfg

3 września 2018 r. rozpoczął się kolejny rok
szkolny. Zebranych w hali sportowej nauczycieli,
młodzież i pracowników szkoły powitała pani
Dyrektor Jolanta Bogucka. Uczniom klas
pierwszych przedstawiła wychowawców:
1 tfg – p. M. Lewandowską – Gruszczyńską, 
1 tgs – p. S. Szmitkę, 
1 k – p. D. Olas, 
1 fm – p. K. Michalak, 
1 m –p. R. Grabowskiego. 
Program artystyczny na rozpoczęcie roku
szkolnego przygotowała p. Ewa Lęk ze swoją
klasą - 3 tfg. W pomysłowy sposób pokazano, jak
seria najważniejszych wartości, którymi
powinniśmy kierować się na co dzień, zmieniają
się w hasło: "ZSP 4 nasz drugi dom". Następnie
uczniowie odtworzyli "cup song", ustawiając 
w szybkim rytmie plastikowe kubki. W czasie
całego programu miało także miejsce oficjalne
przecięcie wstęgi przez panią Dyrektor i
ogłoszenie przez nią otwarcia nowego roku
szkolnego. Po uroczystości wszystkie klasy
udały się na spotkania ze swoimi wychowawcami.

Red.

Red. Red.

Red.Red. Red.
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Akademia

Akademia Klasa 1 tgs

Klasa 1 fm

Klasa 1 m

Akademia

Klasa 1 k

Akademia
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Poczytaj mi "Przedwiośnie"

Plakat

Występ

Klasa 1 tgs

Słuchacze

Słuchaczki

Klasa 4 tg

Publiczność

    10 września mogliśmy wysłuchać fragmentów
powieści S.Żeromskiego „Przedwiośnie”.
Zainscenizowali je uczniowie klas 4 tfg, 4 tg, 2 tg i
1 tgs. Uwiedli oni słuchaczy talentem aktorskim,
doskonałą dykcją, stosownymi do epoki strojami
oraz znajomością języka - zarówno polskiego, jak
i rosyjskiego. Scenografia trafnie oddawała
przedstawianą sytuację - życie polskiej rodziny 
w orientalnym Baku w czasie przejęcia władzy
przez bolszewików. Całość świetnie dopełniała
muzyka M.Lorenca.
Słuchanie fragmentów "Przedwiośnia" było
elementem ogólnopolskiej akcji "Narodowego
Czytania" największych dzieł literatury polskiej.
Co roku nasza szkoła bierze w niej udział.
Przygotowaniem imprezy zajmuje się p. Maria
Kubiak przy wsparciu p. R.Kociołka, p. M. Rol i
p.E.Świderskiej.
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Szkolne patio

Narodowe czytanie czytanie "Przedwiośnia"

Zadowolona publiczność

Scenografia

Publiczność

Publiczność

Narodowe czytanie

Czytanie "Przedwiośnia"

    
    Geneza powieści Żeromskiego „Przedwiośnie”
jest ściśle związana z sytuacją społeczno -
polityczną pierwszych lat niepodległości Polski po
ponad stuletniej niewoli. Akcja powieści obejmuje
wydarzenia rozgrywające się głównie pomiędzy I
wojną światową (1914) a rokiem 1921 i opiera się
na historii młodego Polaka urodzonego w
rosyjskim Baku -  Cezarego Baryki.
Najważniejszym motywem utworu jest
proces jego dojrzewania: biologicznego,
erotycznego, ale także duchowego, społecznego i
ideowego. 
Jak należy rozumieć tytuł powieści? Najprostszy
wariant ma charakter dosłowny i odnosi się do
czasu akcji (osiemnastoletni Cezary na
przedwiośnie przyjeżdża z Rosji do Polski).
Można go jednak rozumieć także w kontekście
politycznym. Jeśli uznać, że wiosna będzie
okresem, w którym zacznie się budowanie nowej
Polski (tak jak w przyrodzie na wiosnę ożywiają
się uśpione zimą organizmy), to czas, w którym
toczy się akcja powieści, jest właśnie
przedwiośniem. 
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15 minut dla sławy

PCK

Pamiętaj: zgłaszając się do oddania krwi powinieneś być zdrowy,
wypoczęty i po lekkim posiłku. Nie możesz być po spożyciu alkoholu.
Stosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zmniejszyć ryzyko
wystąpienia złego samopoczucia po oddaniu krwi:
· Przed oddaniem krwi pij dużo płynów, najlepiej wodę mineralną (lepsza jest
woda bez gazu).
· Nie pal papierosów i nie pij alkoholu (bezpośrednio przed oddaniem krwi i
dzień wcześniej).
· Jeśli jest Ci za gorąco - zrezygnuj z oddawania krwi i przyjdź następnego
dnia!!!

k

...tylko tyle wystarczy, żeby oddać krew. 

26 września odbyła się w naszej szkole prelekcja
przeprowadzona przez Panią Małgorzatę
Kosieradzką, pracownika Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
Pełnoletni uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się
jakie są warunki i zasady oddawania krwi. Pani
Małgosia przedstawiła podstawowe informacje na
temat budowy krwi, grup serologicznych oraz
zapotrzebowaniu na ten najcenniejszy składnik
ludzkiego ciała. 
Najbliższa zbiórka krwi, która będzie
przeprowadzona w naszej szkole odbędzie się 12
października. Jednak Ci, którzy chcą wcześniej
"zyskać sławę" mogą to zrobić już teraz. Jeden z
uczniów naszej szkoły, który uległ wypadkowi
potrzebuje krwi. Można ją oddawać w
piotrkowskim oddziale RCKiK przy ulicy
Słowackiego. Należy pamiętać, żeby zaznaczyć
dla kogo oddajemy krew:

ANDRZEJ PABICH
Szpital Powiatowy w Radomsku

internet

r
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Nike, która nie lata choć uskrzydla

nominowani

  Nike to nagroda za najlepszą książkę roku. W konkursie startować mogą utwory reprezentujące wszystkie gatunki
literackie. Zwycięzca otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę. Fundatorami Nike są "Gazeta Wyborcza" i Fundacja Agory. 
Tegoroczny, dwudziesty drugi finał nagrody Nike jest być może bardziej różnorodny i zaskakujący niż poprzednie. Są
finaliści Nike z lat poprzednich, są także – co zdarza się rzadko – debiutanci.
W siódemce Nike znalazły się aż trzy tomy poezji : „Pamięć operacyjna” Ewy Lipskiej, „Stance” Jerzego Kronholda i
„Druga ręka” Wojciecha Bonowicza. Jest także, to akurat zjawisko coraz częstsze, proza dokumentalna. W tym roku to
„Sendlerowa. W ukryciu”, biografia autorstwa Anny Bikont.
Przede wszystkim jednak w tegorocznym finale nie ma dużej klasycznej powieści. Są za to aż trzy tomy krótkich próz:
opowiadań i esejów. To „Mikrotyki” Pawła Sołtysa, „Rejwach” Mikołaja Grynberga i „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”
Marcina Wichy. Sołtys jest popularnym tekściarzem, muzykiem, wokalistą i liderem zespołu Pablopavo i Ludziki,
Grynberg – autorem poruszających książek rozmów z polskimi Żydami o Holocauście, Wicha cenionym grafikiem i
autorem m.in. książek dla dzieci. Wszyscy trzej mają więc spory dorobek. Laureata poznamy 7 października.

internet
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Kalendarz roku szkolnego

Historia polskich asów przestworzy

Zebrania i
konsultacje:
-21 listopada
-16 stycznia
-13 marca
-13 maja

Zawsze w środę!
Zawsze o 17.00!

:)

Uwaga!
Wolne dni:

- 2 listopada 2018
-29,30 kwietnia 2019

-2,6,7 maja 2019

Koniec roku
szkolnego
21 czerwca

2019

ferie 2019

Jak co roku we wrześniu przypominamy o
najważniejszych datach w kalendarzy szkolnym.
Egzamin maturalny:
-język polski 6 maja
-matematyka 7 maja
-język angielski 8 maja
-język niemiecki 14 maja
Egzamin zawodowy:
Sesja zimowa:
-9 stycznia cz.praktyczna
-10 stycznia cz. pisemna
Sesja letnia:
-18 czerwca cz. pisemna
-17 czerwca cz. praktyczna kl.III TS
-21 czerwca - 4 lipca  cz. praktyczna klasy III Tg,
III Tf, III K
Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019

To, co najważniejsze:)
23-31 grudnia:  zimowa
przerwa świąteczna
11-24 lutego:  ferie zimowe
18-23 kwietnia:  wiosenna
przerwa świąteczna
22 czerwca – 31 sierpnia:
WAKACJE!!!

W środę 19 września
prawie cała nasza
szkoła wybrała się do
kina na najnowszą
adaptację lektury, którą
pamiętamy jeszcze z
czasów szkoły
podstawowej.
Film „Dywizjon 303” to
prawdziwa historia
polskich asów
przestworzy,
inspirowana
bestsellerem Arkadego

Fiedlera o tym samym
tytule. Polscy lotnicy,
początkowo
niedoceniani i
wyśmiewani, stają się
legendą. W ramach
Królewskich Sił
Powietrznych Wielkiej
Brytanii (RAF-u) tworzą
elitarną jednostkę -
Dywizjon 303, który nie
ma sobie równych.
Historia ścisnęła nas
za serce, wszyscy

wychodzili wzruszeni.

int.

internet
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Rocznica ataku Związku Radzieckiego na Polskę

Delegacja ZSP 4

    17 września  obchodziliśmy 79. rocznicę ataku
Związku Radzieckiego na Polskę.
Wkroczenie Armii Czerwonej oznaczało ogromne
represje wobec narodu polskiego m.in. zbrodnię
katyńską oraz masowe wywózki Polaków na
Sybir. Właśnie 17 września jest „Dniem Sybiraka”,
który ma przypominać o polskich obywatelach
zmuszonych do wyjazdu i przymusowej pracy na
ziemiach Związku Radzieckiego.
Delegacja naszej szkoły (p. Dyrektor oraz
uczennice z klasy 4 tg) wzięła udział w miejskich
obchodach rocznicy ataku ZSRR na Polskę.
Pamięć Sybiraków oraz żołnierzy poległych 
w walce z sowieckim okupantem uczciła
złożeniem kwiatów pod pomnikiem Grobu
Nieznanego Żołnierza. 

Klasa 1 tgs w kinie przed kinem "Helios" Przed kinem "Helios"

piotrkowtrybunalskinaszemiasto

Red. Red. Red.
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Europejski Dzień Języków

Hymn UE

Ogłoszenie konkursu

W szkolnej auli

Gazetka Koła EuropejskiegoDzień Języków

Pani Ewa Lęk
przygotowała szkolną
grę z j. niemieckiego.
W różnych miejscach
szkoły mogliśmy
znaleźć  zadania
oznaczone buźką.
Uskrzydleni faktem, że
znamy rozwiązania,
lecieliśmy po szóstki
do pani profesor.

      26 września mogliśmy uczestniczyć 
w prezentacji na temat języków obcych, a to 
w związku z międzynarodowym świętem, jakim
jest Europejski Dzień Języków. Imprezę
przygotowały panie: S. Szmitka i M. Śpiewak. 
Na początku Sebastian zagrał na trąbce hymn
Unii Europejskiej. Następnie obejrzeliśmy jeden z
odcinków programu „Europa da się lubić”
poświęconemu genezie nazw krajów: Polska,
Niemcy, Czechy, Włochy, Wielka Brytania.
Przeczytaliśmy również wiele ciekawostek na
temat różnych języków. Całość zakończył skecz
kabaretu „Paranienormalni”.

Pani M. Lewandowska
– Gruszczyńska
przedstawia zasady
szkolnego konkursu
językowego. Będzie on
polegać na tym, że od
26 IX 2018 r. raz 
w tygodniu pojawiać się
będą zadania
językowe. 15 II 2019 r.
odbędzie się wielki finał
- udzielanie odpowiedzi
na pytania
konkursowe.

Czy wiesz, że ...
Większość języków europejskich opiera się na
alfabecie łacińskim. Niektóre języki słowiańskie
opierają się na cyrylicy. Grecki, jidysz, ormiański i
gruziński posiadają własny alfabet. Języki
pozaeuropejskie używane  na terytorium Europy
to: arabski, chiński oraz hindi; każdy z nich
dysponuje własnym systemem zapisu słów.Red.

Red.

Red.

Red.Red.
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Plakat

Prezentacja

Uczestnicy imprezy

Publiczność

Dzień Języków

Dzień Języków Gazetka Koła Europejskiego

Czy wiesz, że…
Języki są ze sobą
powiązane w taki sam
sposób, jak powiązani
są członkowie rodziny.
Większość języków
europejskich należy do
wielkiej rodziny
indoeuropejskiej.
Można podzielić je na
trzy rodziny: języki
germańskie, romań -
skie,słowiańskie.

Czy wiesz, że…
Na świecie jest dziś
między 6000 a 7000
języków; używa ich 
7 miliardów ludzi,
zamieszkałych na
terenie 189 państw.
W samej Europie
funkcjonuje około 225
rodzimych  języków, 
co stanowi mniej więcej
3% liczby wszystkich
języków świata.

http://www.eurodesk.pl

Red.

Red.

Red.

Red.

Red. Red.
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My to umiemy się ewakuować !

       11 września 2018 r. w naszej szkole odbyła się próbna
ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie
uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur
dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania
innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego
nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do
punktów zbiórki. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.      W
akcji brali udział: panie dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz  pracownicy
administracji i obsługi.
Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji
przekazana została pani Dyrektor, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na
lekcje. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale strażaków z
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Piotrkowie Trybunalskim. Ewakuowani

Więc chodź, pomaluj mi ...
przedszkole!

Klasa 3 f

Klasa 3 f

Logo

Redakcja "Spinacza"

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

spinacz_redakcja@wp.pl

    W czwartek 13 września uczennice klasy 3 f
pomogły w malowaniu budynku Przedszkola
Samorządowego nr 11. Wbrew pozorom (trzy
„strażniczki”: p. M. Maciaszczyk, p. M. Poterała,
p. I. Szwedo – Makowska) oraz niewątpliwie kilku
grzeszków na sumieniu, dziewczyny 
z uśmiechem i lekkością wykonały swoją pracę. 
Zadanie nie było łatwe, bowiem przed
malowaniem należało wcześniej oczyścić ściany
ze starej farby. Wspólnymi, uczniowsko -
nauczycielskimi siłami, udało się jednak
odrestaurować elewację przedszkola.

Red.
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