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Czy znasz mnie tak dobrze, jak ja ciebie?

.

  Ponad 2 kilogramy mąki zużyto, aby przygotować walentynkowe
ciasteczka miłosne. Klasa III tg/tf stanęła na wysokości zadania,
przygotowując słodki poczęstunek na konkurs walentynkowy "Czar
par".
  Sześć dwuosobowych zespołów wzięło udział w zabawie
zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Trzeba było wykazać się
wiedzą na temat drugiego imienia partnera czy umiejętnością wiązania
krawatów. Okazuje się, że szkolne pary bardzo dobrze się znają i
żadne z konkursowych pytań nie sprawiło trudności. No, może oprócz
zadania, w którym należało zapleść warkocz.
  Zwycięzcami została para, która na czas konkursu przyjęła
prawdziwie polskie imiona: Janusz i Grażyna ( tak naprawdę byli to
Alicja Grabiec z 3 tg/tf i Krystian Nowak z 4 tf/ts).
  Zmagania konkursowe urozmaicili swoimi występami Natalia
Łuczyńska i Sebastian Węgliński z klasy 2 tg/ts.
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English is easy and fun

Mistrzowie słowa
.

.

.

      Jaskółka, kukułka, pustułka czy gżegżółka
to tylko niektóre trudne wyrazy, z jakimi
musieli się zmierzyć uczestnicy kolejnego już
Konkursu Ortograficznego, który od kilku lat
odbywa się w naszej szkole. Polacy zostali
obdarzeni ortografią najtrudniejszą z
możliwych i takie słowa jak jerzyk,pokrzewka,
kszyk czy piegża mogą sprawić ogromny
problem, jeśli się nie wie, że są to nazwy
ptaków.Tegoroczne dyktando okazało się
trudne, nikomu nie udało się napisać tekst
bezbłędnie. Zwyciężyły osoby z najmniejszą
liczbą błędów. Tytułem mistrza ortografii
musieli podzielić się Ewa Kłych z I Tg/Ts i
Mateusz Mamrot z III Tg/Tf. Drugie miejsce
zajęła Kinga Nowińska z klasy I Tg/Tf a trzecie
Natalia Łuczyńska z II Tg/Ts. W tym roku
podium zostało uhonorowane wejściówkami
do piotrkowskiego kina Helios.

On 11th February our first-graders took part ina school English competition-an
English dictation. We got two outstanding works! Kamila Staroń ( kl.I Tg/Ts)
and Kinga Nowińska ( kl. I Tg/Tf) were awarded with books. Girls
congratulations on Your excellent achievements! Wish you all continued
success!
11 lutego uczniowie klas pierwszych napisali dyktando z języka angielskiego. Mamy
dwie wyróżniające się prace! Kamila Staroń i Konga Nowińska zostały nagrodzone
książkami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Karolina Marzec

red.

red.

red.
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Tekst tegorocznego dyktanda

SUDOKU BEZ TAJEMNIC

 
 Ortograficzne hobby

Kolega Grzegorza, Ambroży,  dokonał przeglądu przedmiotów nauczania obowiązujących w gimnazjum. Zostawszy gimnazjalistą, przyrzekł
sobie, że teraz już na pewno musi być najlepszy. Ale w czym ? Skromnie i samokrytycznie zauważył , że nie może być najlepszy we wszystkim;
należałoby coś wybrać. Niedługo się wahał. Jest wprawdzie niezły z biologii, ale nie znosi fizyki ani chemii, zaś sama sympatia do pani od
polskiego nie pomoże w uniknięciu pułapek ortografii. Ba, chłopak jest święcie przekonany, że Polacy zostali obdarzeni ortografią
najtrudniejszą z możliwych i wcale nie łatwiejszą interpunkcją. W jakim bowiem innym niż polskim słowniku znajdą się obok siebie jednakowo
brzmiące, a zupełnie inaczej pisane słowa „mag”  i „mak” , a „krzyk”  oznaczający głośne wołanie tuż – tuż przy „kszyku” – gatunku bekasa. 
Ale, ale! Czyżby właśnie miał znaleźć coś dla siebie ? Trzeba by tylko połączyć nie najniższe przecież umiejętności ortograficzne z hobby
Ambrożego : hodowlą ptaków i osiągnięciami w eksperymentalnym ogródku przyszkolnym. Tam przecież grządki  pożytecznych jarzyn  ciągną
się wzdłuż szpaleru jeżyn, oberżyna przy rzeżusze, biało – czerwona rzodkiew przy jasnozielonym ogórku, a bakłażan przy marchewce.  A jakie
możliwości stwarza kolekcja ptaków – ortograficznych cudaków !  Na razie Ambroży ma tylko papużki nierozłączki, ale w jego przyszłej
ptaszarni na pewno znajdą się jaskółki i kukułki, pustułki i gżegżółki, jerzyk i pokrzewka, kszyk. No, no, taką kolekcją dziwolągów
ortograficznych można by zadziwić i panią od polskiego. 

Sudoku to japońska łamigłówka, której celem jest wypełnienie
diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej
kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3
(zwanych „blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej
cyfrze od 1 do 9.
12 lutego w konkursie sudoku, zorganizowanym przez Panią Gabrielę
Rózgę, wzięło udział 10 uczniów naszej szkoły. Młodzież rozwiązywała
przygotowane przez Panią Rózgę kwadraty sudoku. Do ścisłego finału
dostali się: Klaudia Skrzyńska III F, Kacper Jędrzejczyk I Mw, oraz
Dawid Owczarek I Tg/Ts.
Tytuł szkolnego Mistrza Sudoku wywalczyła Klaudia Skrzyńska!
Klaudia obaliła pokutujący w społeczeństwie mit, że to mężczyźni są
lepszymi matematykami. Brawo Klaudia!!!
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 Przez żołądek do serca

.

.
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w  19 lutego odbył się kulinarny konkurs na
potrawę walentynkową. Zgłosiły się do niego
cztery drużyny (reprezentanci klas; 1 tg1, 1 tg
oraz 2 tgs). O godz. 9.00 w pracowniach
gastronomicznych rozpoczął się wielki wyścig po
tytuł najlepszego dania dla zakochanych.
Dominowały słodkie potrawy: ciasta, babeczki,
desery - wszystkie z dodatkowymi zdobieniami
czy formami w kształcie serc. Oprócz tego
pojawiły się dania podawane na gorąco. Był
makaron smażony na patelni z krewetkami
ozdobiony rukolą. Poza tym na stół wjechała
także zupa - krem z białych warzyw z dodatkiem
tostów, oczywiście mających kształt serc. Po
dwóch godzinach uwijania się przy kuchni
nastąpił moment degustowania potraw przez
członków komisji. Oceniano potrawy pod
względem smakowym i optycznym. Ważne było
również nawiązanie dania do święta
zakochanych. Wygrała potrawa przygotowana
przez zespół z kl. 1 tg - makaron z krewetkami
(afrodyzjakiem) oraz deser z kemu mascarpone.

.
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Wielka wyprawa na Granadę
             W piątek, 21.02. grupa 32 uczniów wraz
z opiekunami (M. Adamus, A. Płoszyńska, 
J. Szczepaniak, K. Wolski) wyjechała na
dwutygodniowe praktyki zawodowe do Granady
w Hiszpanii. Wyjazd pokrywany jest z funduszy
programu Erasmus+. W ubiegłym roku szkolnym
szkoła we współpracy z Fundacją Europejskich
Inicjatyw Społecznych złożyła projekt i zdobyła
fundusze w wysokości ponad 100 tys. na praktyki
zawodowe dla uczniów kierunku gastronomia i
spedycja. 
Kolejna grupa uczniów wyjedzie w maju do
Rimini (Włochy). 
Praktyki zagraniczne to cenne doświadczenia
zawodowe dla przyszłych spedytorów i
gastronomów tym bardziej, że są dla nich
całkowicie bezpłatne. Skorzystają z nich
uczniowie klas: 1 ts, 1 tg, 2 tgs, 3 tfg, 4 tfg i 4 tg.
Relację z ich podróży i praktyk możecie na
bieżąco śledzić na szkolnej stronie Facebooka.
Pełną relację zamieścimy w marcowym numerze
Spinacza.
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Rozgrywki sportowe

Zimowe kiermasze
słodkości

.

         W lutym w naszej hali sportowej mogliśmy
obserwować rozgrywki w ramach Miejskich
Mistrzostw w dwóch konkurencjach: w piłce
siatkowej dziewcząt oraz koszykówki chłopców.
Chociaż jako kibice dopingowaliśmy nasze
drużyny, jak tylko umieliśmy, to nie udało się
żadnej z nich wskoczyć na pudło. Medale
zgarnęły inne zespoły, ale i tak nie możemy
narzekać na brak emocji. Nasi sportowcy dali
z siebie wszystko i zapewnili nam ciekawe
widowisko i dobrą zabawę. Udało im się wyzwolić
w nas pozytywną energię, a na tym przecież
polega wspólne przeżywanie meczów.

.
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Uwaga, konkurs!

Redakcja "Spinacza"
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    Luty to nie tylko czas imprez walentynkowych,
ale także konkursów dla miłośników polszczyzny.
Dla poparcia tej tezy mamy informacje o testach,
jakim poddali się uczniowie w tym właśnie
miesiącu. 
Pierwszy z nich odbył się 14 lutego i polegał na
właściwym połączeniu w pary nazwisk słynnych
kochanków, którzy stali się powszechnie znanymi
ikonami kultury. Tutaj trzeba było wykazać się
wiedzą z zakresu literatury, historii, a także ...
portali plotkarskich.
Tydzień później z okazji Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego przeprowadzone zostały dwa
sprawdziany: ortograficzny (piszemy o nim na
stronie 5.) oraz gramatyczny. Ten drugi nosił
nazwę "Lubię polski" i polegał na rozwiązaniu
zadań, które znaleźć można było w aplikacji
telefonicznej pod tą samą nazwą. Głównie
polegały one na wskazaniu poprawnych form.
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