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..Będzie zabawa! Będzie się działo!
I znowu nocy będzie mało...

Studniówka Tort

       W piątek odbyła się nasza studniówka. Zaczęła się ona polonezem i
chociaż byliśmy zestresowani, to wszystko wyszło tak, jak powinno. Nikt 
z nas się nie pomylił i od początku do końca zatańczyliśmy dokładnie tak jak
miało to wyglądać. Później przyszedł czas na przemowy i podziękowania, na
które zasłużyli nauczyciele, bo bez nich nie byłoby nas w tym miejscu.
Wręczyliśmy im róże w prezencie i kilka miłych słów. Po części ogólnej
zasiedliśmy do stołów, zjedliśmy pyszny posiłek i zaczęła się zabawa na
dobre. Bawili się wszyscy znakomicie, nikomu nie schodził uśmiech z
twarzy. Imprezowaliśmy również świetnie z nauczycielami, którzy byli
wyluzowani, ponieważ u nich również wstąpił ten studniówkowy nastrój.
Nieco czasu wymagało zatańczenie „belgijki”, bo na początku nie poszło tak,
jak się tego spodziewaliśmy. Po pewnym czasie udało się ją jednak w końcu
zatańczyć. Bawiliśmy się tak, jakby nic innego się nie liczyło, szczególnie,
że matura zbliża się do nas już dużymi krokami. Nasza impreza skończyła
się późno (choć można też powiedzieć, że wcześnie, bo już na dworze
świtało). Pozostały w nas niezapomniane wrażenia, każdy  chciałby to
przeżyć jeszcze raz. Studniówka na pewno zostanie to w naszych
pamięciach na zawsze.

Uczestnik studniówki
Polonez

StudniówkaStudniówka Zabawa
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Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Olimpiada

Olimpiada

Paulina i Maciek

Maciek

Paulina

      11 stycznia 2019 r. dwoje uczniów klas czwartych technikum gastronomicznego reprezentowało
naszą szkołę  na eliminacjach okręgowych dla województwa łódzkiego XXIII edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyką wiodącą konkursu było: „Mleko i jego przetwory”.
Olimpiada odbyła się w ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim. W etapie okręgowym wystartowało 63
uczniów z 35 szkół województwa łódzkiego. 
       Uczestnicy, wyłonieni w czasie etapów szkolnych, musieli wykazać się wiedzą tajemną 
z przeróżnych dziedzin. Świadczyć o tym mogą pojęcia z różnych kategorii: 

fizyki i chemii:  punkt izoelektryczny kazeiny / tlen, jony żelaza, enzymy
literatury: medaliony
piłki nożnej: transferyna
górnictwa: karboksypeptydaza
przemysłu spirytusowego: denaturacja awidyny
czarnej magii: beta – laktoglobulina, fosfataza kwaśna

W tym samym dniu nasze klasy czwarte technikum miały studniówkę – jak Paulina i Maciek dali radę
obskoczyć te dwie imprezy?!

i. Sz.M.
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Ostatnie egzaminy zawodowe

Szacowna komisja:)

    9 i 10 stycznia 2019 roku odbyły się w całej Polsce
ostatnie już egzaminy potwierdzające kwalifikacje
zawodowe. Uczniowie klas czwartych technikum
gastronomicznego i fryzjerskiego mieli możliwość
sprawdzić swoją wiedzę zawodową. Po zdaniu tego
egzaminu będą mogli posługiwać się tytułem technika.
Wyniki już w marcu!
    Teraz do zdania pozostaje jedynie matura:)

Trzymamy kciuki za pomyślność na egzaminach!

Przed egzaminem

Strach się bać:)

Tuż przed...
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 Lapbook, czyli książka na kolanach

Podsumowanie akcji "Góra Grosza"

   W dniach 28.11.18 - 02.01.19 włączyliśmy się
w  XIX ogólnopolską akcję charytatywną „Góra
G r o s z a ” . Wielka akcja zbierania monet
organizowana jest przez Towarzystwo Nasz
Dom. Naszej szkole udało się zebrać 7,6 kg
monet,  co dało  łącznie  98zł 46gr.
   To właśnie dzięki "Górze Grosza" Towarzystwo
Nasz Dom  doposażyło małe domy dla dzieci
czyli miejsca podobne do domów rodzin
wielodzietnych, gdzie dzieci znajdują schronienie i
mogą się rozwijać pod opieką wychowawców.
Możemy odważnie powiedzieć, że wspólnie  z
towarzystwem  pomogliśmy  tysiącom dzieci z
domów dziecka i rodzin zastępczych.

Zalety lapbooka:
·  Uczy organizacji 
·  Uczy cierpliwości 
i systematyczności

·  Rozwija
kreatywność

·  Porządkuje i
pogłębia wiedzę 
·  Jest atrakcyjną

formą nauki 

W środku lapbooka
przykleja się

książeczki, kieszenie,
harmonijki,  ilustracje,

notatki, czy zdjęcia
pozwalające na

uporządkowanie
informacji według
pomysłu  autora.

.

    Lapbook, inaczej książka na kolana
to fajny sposób na naukę , utrwalenie
materiału czy możliwość pokazania
talentu i zmysłu plastycznego. Przede
wszystkim jednak jest to narzędzie do
powtarzania materiału i do nauki.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie na
najciekawszego lapbooka.
Organizatorem konkursu jest Pani
Sylwia Szmitka, a lapbook ma
dotyczyć języka angielskiego lub
niemieckiego. Dla zwycięzców
przewidziano nagrody.

Redakcja "Spinacza"

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

spinacz_redakcja@wp.pl

.

Konkurs!!!

   5 lutego odbędzie się konkurs
ortograficzny z języka angielskiego.
Wszystkich chętnych prosimy o
zgłaszanie się do organizatora, czyli
Pani Karoliny Marzec.

Dla zwycięzców przewidziano
nagrody.

.
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