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"Bo wolność - to nie cel, 
lecz szansa..."

Występujący

Prowadzący

Akademia

Przemowa P. Dyrektor

Występujący

Rafał

Dekoracja

"11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo.
Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna
Polska powróciła na mapę świata" - czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W naszej szkole również
uroczyście obchodziliśmy ten dzień. W akademii, przygotowanej przez Panie Edytę Świderską i
Magdalenę Rol, prowadzący skupili się na 100 latach wolności. Uczniowie zaprezentowali
dokonania Polaków na wielu płaszczyznach. Przez ostatni wiek zdobywaliśmy jako naród
Nagrody Nobla, Oscary, łamaliśmy szyfry czy stwarzaliśmy nowatorskie wynalazki. Niezwykłe
wrażenie na widzach zrobiły muzyczne występy "aktorów". Najwięcej braw zebrał Rafał
Wieczorek, który na saksofonie wykonał kołysankę do filmu Romana Polańskiego "Dziecko
Rosmary". Mieliśmy ciarki. Na koniec życzyliśmy Polsce kolejnych lat wolności.

red.

red.

red.

red.

red.

red.

red.
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Występujący

Występujący poczet sztandarowy Natalia Kobylarz

Dorota Alama

Pani Dyrektor dziękuje za występ

WystępującyArtyści

red.

red. red, red.

red.

red.

red.red.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 23 11/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSpinacz

SUKCESY POLAKÓW 
OSTATNICH 100 LAT

ZŁAMANIE SZYFRU ENIGMY

Łazik marsjański

Kosmetyki w tubkach Max Factor

Muzyka filmowa Krzysztofa Komedy

Oscarowy Andrzej Wajda

Nobel dla Wisławy Szymborskiej

Noblista Cz.Miłosz

red.

int.

red.

red.

int.

int.

int.
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Wykład o odzyskaniu niepodległości

Rekord dla Niepodległej
  
    Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości przyłączyliśmy się do
ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”.
Razem z innymi szkołami i przedszkolami 
9 listopada 2018 roku  o symbolicznej godzinie
11.11 wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotki „Mazurka
Dąbrowskiego”. W ten sposób uczciliśmy
rocznicę odzyskania niepodległości, 
a także podjęliśmy próbę ustanowienia rekordu w
jednoczesnym śpiewaniu hymnu narodowego.
Umieszczenie zdjęć z tego wydarzenia na
portalach społecznościowych, będzie
potwierdzeniem udziału w akcji - za co
otrzymamy dyplom on minister edukacji.

Przed hymnem

Przed hymnemŚpiewanie hymnu

       
        Dlaczego w Polsce nie doszło do rewolucji w
1918 roku? Na to pytanie odpowiedział nam prof.
UJK dr hab. Marek Dutkiewicz podczas wykładu
w dniu 6 listopada. Zostaliśmy wprowadzeni w
wielowątkowy proces odzyskania wolności przez
Polskę. 
Po zakończonym wykładzie odbyły się warsztaty
źródłowe na temat wpływu mocarstw na
odzyskanie przez Polaków niepodległości.
Wykład odbył się w ramach promocji i współpracy
środowiskowej: wydarzenia związane z
obchodami Święta Niepodległości.

Klasa 2 tfg
Klasa 2 tfgWykład

Wykład

Red.

Red.Red.

M.K.Internet

Internet
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Wieści z Krzyżowej

W dniach 21. – 25. 10. 2018 r. grupa 16 uczniów z
opiekunami (p. E. Lęk, p. D. Olas, p. A.
Płoszyńską) było na spotkaniu z młodzieżą
niemiecką w Krzyżowej w ramach programu
Erasmus.
Codziennie p. Ewa Lęk przysyłała informacje na
temat najważniejszych wydarzeń.

Oto wyjątkowy diariusz z wyprawy:
☺ Podróż ok
☺ poznaliśmy się już z grupą niemiecką i ...
pierwsze zadania za nami. Do jutra ☺
DZIEŃ I
Poznajemy się podczas warsztatów.
Dziś zwiedzaliśmy Krzyżową a po południu
przyszedł czas na zabawę. Zobaczcie, jaką
sprawiło nam to frajdę ☺
DZIEŃ II
Dziś rozpoczęliśmy pracę nad projektem
odnowienia placu zabaw (tęczy, ławek).
Zakładamy też mały ogród. ☺
Niestety z ogrodu wygonił nas deszcz. Na
szczęście realizujemy plan B, a efekty końcowe
pokażemy jutro.
DZIEŃ III  
Ponieważ pogoda nam nie sprzyja,
postanowiliśmy podziałać artystycznie. Nasze
dzieła sztuki będzie można podziwiać... na
międzynarodowych wystawach. Oglądajcie nas
wieczorem - organizujemy wieczór 
polsko - niemiecki. Będzie się działo ☺
Atmosfera podczas wieczoru międzynarodowego
super. Oglądaliśmy wystawę o Würzburgu,
prezentowaliśmy nasze miasto i szkołę.
Tańczyliśmy tez poloneza ☺
DZIEŃ IV  
Dziś byliśmy na wycieczce we Wrocławiu ☺
DZIEŃ V wymiana polsko -niemiecka 
Niestety to co dobre szybko się kończy. Nasz
ostatni dzień ���

Grupa Erasmusa

Most Integracja

Wrocław Prezentacja zawodów

E.L.

E.L. E.L.

E.L. E.L.
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Wrocław

Zajęcia w plenerze

Moc z nami

Krzyżowa

Krzyżowa

Zajęcia w Krzyżowej

Grupa Erasmusa

Praca w ogrodzie

W dniach 21 - 26 października 2018 uczniowie
naszej szkoły kolejny raz uczestniczyli w
wymianie młodzieży polsko-niemieckiej w ramach
programu ERASMUS+.
Naszą szkołą partnerską jest szkoła zawodowa
Don Bosco w Wuerzburgu, 
a spotkanie odbyło się w Krzyżowej.
Podczas zajęć i zabaw integracyjnych
poznawaliśmy się i towarzyszyły nam dobre
humory. Celem spotkania w Krzyżowej było
odnowienie placu zabaw, prace ogrodnicze i
warsztaty rzeźbiarskie. Odwiedziliśmy też nasz
piękny Wrocław. 
Największą okazją do poznania się i dobrej
zabawy były spotkania w czasie wolnym - mecz
w siatkówkę, dyskoteka, gry w klubie oraz
zorganizowanie wieczoru międzynarodowego.
Przedstawialiśmy naszą szkołę, nasze miasto i
słynnych Polaków. Naszym kolegom z Niemiec
bardzo spodobał się nasz taniec narodowy -
polonez, który odtańczyliśmy razem. 
A na pożegnanie mogliśmy skosztować pysznego
tortu. Mamy nadzieję, że pozyskamy środki na
następne spotkanie wiosną, tym razem w
Wuerzburgu.

Ewa Lęk

E.L.

E.L.

E.L.

E.L.

E.L.

E.L.

E.L.

E.L.
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Rywalki bez szans - mamy mistrzostwo

Mistrzynie Puchar i dyplom

Puchar

Szkolna drużyna Kapitan drużyny

 
     W naszej auli mogliśmy śledzić tegoroczne rozgrywki w piłce ręcznej
szkół ponadgimnazjalnych z Piotrkowa Trybunalskiego - Licealiadę 
2018/ 2019.
Drużyna dziewczyn po finałowym meczu z zespołem II LO została mistrzem
miasta. W decydującym spotkaniu 7 listopada pokonały rywalki 12:10.
Wcześniej, walcząc o możliwość wejścia do finału, pokonały grupę 
z ZSP 2 (Piomę) 12:0. 
Dzięki temu zwycięstwu przeszły do dalszej tury rozgrywek i będą
reprezentowały miasto na półfinałach Mistrzostw Województwa. 
Naszej męskiej reprezentacji niestety nie udało się powtórzyć sukcesu
dziewczyn. Wierzymy jednak, że szczypiorniści w przyszłym sezonie
wywalczą miejsce na podium.
Uwaga, kibice!
Mecze piłki ręcznej można było obserwować z trybun szkolnej auli. Jak
zauważyli jednak nasi trenerzy publiczność siedzi drętwo i nie wykazuje
żadnej ochoty, by z zaangażowaniem dopingować własne drużyny! 

M.P. M.P.

M.P.

Red. M.P.
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Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

      5 listopada 2018 r. odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i
Żywności. Była to już XXIII edycja, której motywem przewodnim był temat: 
,, Produkty mleczne – technologia i rola w żywieniu ‘’. W etapie szkolnym
brało udział 11 osób z technikum żywienia i usług gastronomicznych.
Pierwsze miejsce zajął : Maciej Gębicki z klasy IV TG, drugie: Paulina Pirek
IV TG, trzecie: Weronika Nadaj i Kalina Rajszczak. 
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i gratulujemy. 
Dwie pierwsze osoby wezmą udział w etapie regionalnym w Tomaszowie
Mazowieckim.
Organizatorkami olimpiady były panie: M. Adamus, B. Mrozińska
i M. Zimna.

"Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń
w tym co ma w głowie i co na stole."

Finałowe drużyny

Uczestnicy olimpiady

Olimpiada Olimpiada Olimpiada

Po meczu

Reprezentacja ZSP 4M.P.

M.Z.

Red. M.Z. M.Z.

Red.

Red.
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Próbne egzaminy zawodowe

W auli

Losowanie miejsc

KomisjaPrzed egzaminem W auli

   W listopadzie uczniowie klas czwartych technikum (4 tg i 4 tfg) przystąpili
do próbnych egzaminów zawodowych. Była to okazja do sprawdzenia, czy
czuje się w sobie już pełną moc przed decydującym egzaminem 
w styczniu, czy też trzeba jeszcze trochę "zatankować oleju" i uzupełnić co
nieco wiadomości z zakresu sztuki gastronomicznej i kucharskiej.
W części praktycznej organizacji żywienia i usług gastronomicznych
uczniowie mieli zrealizować zamówienie na obiad w stołówce dla 75 dzieci w
wieku 7 - 12 lat oraz zorganizować dla nich pięciogodzinny pobyt 
w świetlicy. Rozwiązując to zadanie, należało m. in.: sporządzić
zapotrzebowanie na surowce do przygotowania posiłków, obliczyć
zawartość witaminy C w produktach, ocenić wartość odżywczą  obiadu,
obliczyć koszty całej usługi, czy napisać wykaz zastawy stołowej.
Egzaminy odbyły się: 6.11. i 13.11. Próg zaliczenia wynosi w części
pisemnej 50 %, a w części praktycznej - 75 %.

Red.

Red.

Red.Red. Red.
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Test gotowości maturalnej

W auli

W dniach od 20 do 23 listopada przeprowadzone
zostały ogólnopolskie próbne egzaminy
maturalne. Przystąpiło do nich 32 uczniów klas
czwartych technikum (4 tg i 4 tfg). Arkusze
maturalne przygotowało Wydawnictwo Operon.
Egzaminy przebiegały wg harmonogramu:

wtorek (20 XI) – język polski - poziom
podstawowy i rozszerzony
środa (21 XI) – matematyka – poziom
podstawowy
czwartek (22 XI) – język angielski i niemiecki
– poziom podstawowy i rozszerzony
piątek (23 XI) – geografia – poziom
rozszerzony

Opinie maturzystów na temat poziomu trudności
zadań były zróżnicowane. Niektórzy określali je
jako banalne, ale zdecydowana większość miała
odmienne zdanie. Wszystko wyjaśni się po 
sprawdzeniu arkuszy przez nauczycieli.

Matura próbnaPróbna matura z polskiego

Matura próbna

          
         W arkuszu maturalnym z języka polskiego
pojawił się motyw buntu (Bunt - siła destrukcyjna
czy twórcza?) i większość uczniów podjęła
wysiłek napisania rozprawki. Pozostali, dla
których postacie buntowników były w tym
momencie obce, zmierzyli się z interpretacją
wiersza P.Marcinkiewicza Czarny anioł biały
anioł. Niestety, nie był to najlepszy pomysł,
ponieważ utwór naszpikowany był trudnymi
symbolami. Znaczna część tej grupy uczniów
poległa na odczytywaniu znaczeń ukrytych 
w tym wierszu. Kilka prac była nieskalana żadną
pracą pisemną - tu przypominamy, że
rozwiązanie tylko pierwszej części arkusza
maturalnego nie daje wystarczającej liczby
punktów, by uzyskać 30 %. 

Arkusz maturalny

Red.

Red.Red.

Red. Red.
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I etap olimpiady z wiedzy o HIV/AIDS

XIX EDYCJA AKCJI "GÓRA GROSZA"

konkurs

Góra Grosza

   Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w
szkołach i przedszkolach odbywa się zbiórka
monet, pn. Góra Grosza. Celem, na który
zbierane są monety, jest pomoc dzieciom z
domów dziecka i rodzin zastępczych. 
     Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji
jest działanie edukacyjne – pokazanie, jaką siłę
stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i
wspólne działanie dla dobra potrzebujących. W
dniach 26.11.2018 do 02.01.2019 w naszej szkole
będziemy zbierać pieniądze na ten szczytny cel.
Zapraszamy wszystkich do podzielenia się
groszem.

.

 6 listopada odbył się powiatowy etap olimpiady z wiedzy o Hiv i Aids.
Głównym celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej
profilaktyki HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz
promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek psychoaktywnych i
nieodpowiedzialnych zachowań. AIDS to choroba wywoływana przez wirus
HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności). Źródłem zakażenia oraz
rezerwuarem jest człowiek w każdym stadium choroby. Wrotami zakażenia
jest uszkodzona skóra lub błony śluzowe. Wirus obecny jest w krwi,
wydzielinach narządów płciowych, mleku matki oraz każdym płynie
ustrojowym zawierającym zakażoną krew. Wirus powoduje ciągły spadek
odporności organizmu zakażonego. Olimpiada przebiega w dwóch etapach:
powiatowym i wojewódzkim. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy
IV Tg/Tf: L. Rożej, N.Kobylarz, P. Michalska i W. Kowalska. Trzymamy
kciuki!

Obecnie na świecie
żyje około 46 milionów

ludzi zakażonych
wirusem HIV lub

chorych na
AIDS.Każdego dnia na
świecie zakaża się HIV

około 15 tys osób, z
czego 10% stanowią

dzieci. Połowa
zakażonych dotyczy

osób pomiędzy 16 a 24
rokiem życia.

1. Ponad 40 milionów ludzi na świecie jest
zarażonych wirusem HIV.
2. Nie ma leków, utrudniających przenoszenie się
wirusa.
3. HIV niszczy komórki krwi: limfocyty.
4. Pierwszy raz wirus HIV został u człowieka
wykryty w 1959 roku. W Republice Konga.
5. Światowy dzień AIDS obchodzi się 1 grudnia.
6. Od chwili odkrycia AIDS do dzisiaj choroba ta
zabiła ponad 40 milionów osób na świecie.
7. W samym 2017 roku AIDS zabiło około 1,6
milionów osób na świecie.
8. Znany na całym świecie frontman zespołu
Queen – Freddie Mercury, zmarł 24 listopada
1991 z powodu AIDS.

red.

int.

.
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Niezwykłe piotrkowianki

Wróżby andrzejkowe

     20 listopada siedmiu wspaniałych (3 tg) pod
wodzą p. M. Kubiak udało się na spotkanie
autorskie i promocję książki "Piotrkowianki.
Portrety kobiet niezwykłych" Anny Rzędowskiej,
Agnieszki Warchulińskiej i Renaty Wojtczak.
Impreza odbyła się w czytelni Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Każdy uczestnik spotkania otrzymał w
prezencie promowaną książkę. Udział w tym
wydarzeniu musiał być nie lada wyczynem, bo
cała siedmioosobowa grupa domagała się oceny
bardzo dobrej z języka polskiego.

Zdjęcie z pisarką W MBP

Autorki książki.

      W piątek 30 dnia listopada Samorząd
Uczniowski przygotował fantastyczną
niespodziankę - wróżby andrzejkowe. Stanowiska
jasnowidzów i wróżbitów były oblegane przez
masę żądnych wiedzy tajemnej klientów. Przede
wszystkim próbowano się dowiedzieć, jakie imię
będzie nosiła przyszła sympatia. Niektórzy
podchodzili kilka razy do wieszczki. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się również:
horoskopy, wróżenie przyszłości, znaczenie
imion, magiczne kubeczki. W ofercie
czarowników były także pierniczki i ciasteczka 
z wróżbą. Dziwnym zbiegiem okoliczności
większość nauczycieli wylosowała
przepowiednię, według której powinni poważnie
zastanowić się nad dłuższym zwolnieniem
lekarskim.
Głównymi kabalarkami imprezy były panie:
K.Marzec, A.Sawicka i I.Szwedo - Makowska.
Pomagały im stwory magiczne z 2tfg, 3tg, 3tfs,
4tfg.

Zjedz pierniczka

Magiczne stoisko

Ciasteczkowa wróżkaZespół wróżbitów

M.K. M.K.

M.K...

Red.

Red.

Red.Red.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 23 11/2018 | Strona 14 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSpinacz

Zagłosuj na Patrycję!

Tablica ogłoszeń

Redakcja "Spinacza"

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

spinacz_redakcja@wp.pl

Na piotrkowskim portalu „nasze miasto” ruszyło
głosowanie na Wolontariusza Roku 2018 i
Wolontariusza Publiczności. Pierwszego wybierze
kapituła na podstawie rozmów z kandydatami.
Drugiego – internauci oraz goście Gali
Wolontariatu, która odbędzie się 5 grudnia     w
Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Tryb.
Mamy naszego kandydata do tego tytułu -
Patrycję z klasy 4 tfg. Jej dokonania możecie
poznać za pośrednictwem Facebooka, tam
również znajdziecie link do glosowania:
https://www.facebook.com/events/334196663830137/
Zgodnie z regulaminem, głosowanie potrwa do
północy, 4 grudnia. Dodatkowe głosowanie będzie
prowadzone podczas Gali Wolontariatu 
5 grudnia.
Wolontariusz Roku otrzyma specjalną statuetkę,
motorower marki Romet oraz nagrodę od
prezydenta Piotrkowa. Wolontariusz Publiczności
- laptopa ASUS.
Galę Wolontariatu 2018 uświetni występ zespołu
Agata Michalska & The Others.

Kandydatka

.

Konkurs kulinarnyKonkurs

Nietoperz

M.J.

Internet

Red.

Red.Red.

Red.


	100 LAT WOLNEJ POLSKI
	Mistrzowskie szczypiornistki
	Krzyżowa - raport
	"Bo wolność - to nie cel,
	lecz szansa..."


	SUKCESY POLAKÓW  OSTATNICH 100 LAT
	Rekord dla Niepodległej
	Wykład o odzyskaniu niepodległości
	Wieści z Krzyżowej
	Rywalki bez szans - mamy mistrzostwo

	Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
	Próbne egzaminy zawodowe
	Test gotowości maturalnej
	I etap olimpiady z wiedzy o HIV/AIDS

	XIX EDYCJA AKCJI "GÓRA GROSZA"
	Niezwykłe piotrkowianki
	Wróżby andrzejkowe
	Zagłosuj na Patrycję!
	Tablica ogłoszeń

