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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4
Sienkiewicza 10/12
97-300, Piotrków Trybunalski

Numer 3 11/16

Dzień Patrona Szkoły

Akademia

3 listopada obchodzimy Dzień Patrona Szkoły
- w rocznicę pogrzebu bł. księdza Jerzego
Popiełuszki. Akademię z tej okazji
przygotowali uczniowie klas: 4 tg, 4 tgs i 2
tfg. Wcielili się oni w role osób, które były
świadkami wydarzeń z ostatnich lat życia
księdza. Całość przeplatana była fragmentami
jego wypowiedzi. Uroczystość połączona była
z ceremonią ślubowania uczniów klas
pierwszych.

Akademia

AkademiaAkademia

red.

red.

red.red.
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Wzrost formy na parkiecie

"Złotka"

Przed finałem

Zwycięski mecz Najlepsze drużyny

3 listopada odbyły się w naszej szkole mistrzostwa miasta w piłce ręcznej dziewcząt. Po raz
pierwszy od kilku lat nasza drużyna pokonała "dominatorki" w tej dyscyplinie - szczypiornistki z
ZSP nr 2. Niezwykła determinacja, bojowość i rewelacyjna obrona w bramce dały nam tytuł
mistrzowski. Dzięki zwycięstwu awansowaliśmy do rozgrywek rejonowych. 
Głodni tego sukcesu byliśmy od dłuższego czasu - "okupowaliśmy" ciągle drugie miejsce, nie
mogąc pokonać "Piomy". Po zdetronizowaniu dotychczasowych faworytek, nie osiadamy na
laurach - rozpoczynamy przygotowania do następnych zawodów.
Mistrzostwa miasta:

I - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
II - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

III - II Liceum Ogólnokształcące

M.Poterała

M.Poterała

M.Poterała M.Poterała
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Olimpiada o żywieniu i żywności

Olimpiada

7 listopada 2016 uczniowie klas o profilu
gastronomicznym wzięli udział w XXI Olimpiadzie
Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematem
przewodnim tegorocznego konkursu były
produkty zbożowe.
Spośród uczestników wyłoniono dwie osoby,
które wezmą udział w eliminacjach okręgowych w
Tomaszowie Mazowieckim, są to: Sara Łachman
(2 tg) i Maciej Gębicki (2tfg).
Olimpiadę przygotowały: p.M.Adamus,
p.B.Mrozińska i p.M.Zimna.

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

[Uczniowie klas technikum o profilu fryzjerskim i
spedytorskim  brali udział 17 listopada w
ogólnopolskim egzaminie zawodowym.]

Komisja

KomisjaUczestnicy olimpiady

Ogłoszenia spięte Spinaczem
Logo

Konkurs na kartkę świąteczną 
w języku angielskim lub niemieckim

technika: dowolna
wymiar: A6
termin: do 10 grudnia
zgłoszenie: do p.K.Marzec kartki w j.angielskim
                 do p.E.Lęk kartki w j.niemieckim
Każda kartka powinna być na odwrocie podpisana
ołówkiem (imię, nazwisko, klasa).

Autorzy najładniejszych kartek zostaną
nagrodzeni.

Konkurs kulinarny
na potrawę wigilijną 
i Bożonarodzeniową

(dla uczniów klas gastronomicznych)

Zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać się
w dwuosobowych zespołach do p.M.Zimnej
lub p.I.Szwedo-Makowskiej do 25 listopada br.
Pierwszy etap szkolny odbędzie się 
2 grudnia 2016. o godz. 8:00 w pracowni
gastronomicznej I (konkurs wyłoni zwycięskie
dwa zespoły).
Drugi etap (finał konkursu) odbędzie się 
w ZSRCKU w Wojsławicach 16 grudnia 2016.
Na zwycięzców czekają nagrody.

Zbiórka zabawek i książek dla dzieci

Jeśli posiadasz niepotrzebne klocki, puzzle, gry
edukacyjne, maskotki, lalki i inne rzeczy dla dzieci
w dobrym stanie, przynieś je do szkoły. Zbiórka
będzie trwać od 21 listopada do 5 grudnia.
Wszystkie zabawki zostaną przekazane do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Centrum
Edukacyjno-Rehabilitacyjne) w Piotrkowie Tryb.
Zbiórką zajmować się będą: p.S.Szmitka
i p.I.Szwedo-Makowska.

Przyłącz się do akcji!
Pokaż, że masz złote serce!

M.Z.

M.Z.

M.Z.M.Z.

Internet
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Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. 
98 lat temu Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę
wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego dnia
również Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po
123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość.
Z okazji Święta Narodowego przygotowana została uroczysta akademia. Na
początku wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano Mazurka
Dąbrowskiego. Następnie p.Dyrektor przypomniała zebranym, jak ważne dla
współczesnych Polaków były wydarzenia sprzed 98 lat i jak należy doceniać
to, że żyjemy w wolnym kraju.
Potem uczniowie z klasy 2 tg i 4 tgs zaprezentowali patriotyczne pieśni oraz
odtworzyli prezentację multimedialną poświęconą historii odzyskania
niepodległości.
Akademię przygotowały: p.M.Poterała i p.I.Błaszkowska.

Akademia

Prezentacja

Prezentacja

DekoracjaAkademia Akademia

M.Poterała

M.Poterała

M.Poterała

M.PoterałaM.Poterała M.Poterała
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Moja wycieczka do Brukseli

Listopadowa zaduma

W poprzednim wydaniu "Spinacza" (2 10/2016) informowaliśmy 
o nagrodzie, jaką w konkursie "Europejska bombka" wygrała Sara Łachman
(kl. 2 tg). Zamieszczamy jej relację z wyjazdu do Brukseli.

W dniach 10, 11 i 12 października 2016 roku byłam uczestnikiem wycieczki
do Brukseli, a dokładnie do Parlamentu UE. Wyjazd ten został ufundowany
przez europosła Jacka Saryusza-Wolskiego.
Była to moja pierwsza wycieczka do Brukseli-mam nadzieję, że nie ostatnia.
Cały pierwszy dzień zajęła nam podróż, która była dość męcząca. Podczas
drugiego dnia wycieczki miałam okazję zobaczyć, jak wygląda i na czym
polega praca pracowników Parlamentu UE. Po wizycie w tej jednostce
politycznej poszliśmy na obiad/lunch do tamtejszej stołówki. Po lunchu
udaliśmy się do Parlamentarium, w którym mogliśmy wysłuchać całej historii
UE. Pod koniec tego męczącego i pełnego wrażeń dnia pojechaliśmy całą
grupą do restauracji, gdzie każdy się rozluźnił i zintegrował. Niestety, ze
względów bezpieczeństwa, nie mieliśmy okazji zobaczyć pozostałych
ciekawych miejsc stolicy Belgii, chociaż bardzo chcieliśmy. 
Wyjazd studyjny do Parlamentu UE w Brukseli był dla mnie ogromnym
przeżyciem. Udział w tej wycieczce pozwolił mi również zobaczyć, jak na co
dzień funkcjonują najważniejsze instytucje UE. Jednak najbardziej spodobała
mi się różnorodność kultur na ulicach Brukseli.  
                                                                                                      Sara

Sara i Jacek Saryusz-Wolski

Piotrkowski cmentarz

Listopad to czas wspomnień o tych, których już
nie ma z nami. Zawsze w tym miesiącu
odwiedzamy na cmentarzu groby naszych
nauczycieli oraz miejsca upamiętniające patrona
szkoły.
Na jesienną przechadzkę pełną zadumy wybrała
się p. M.Maciaszczyk ze swoją klasą 2 f [na
zdjęciu].
Inna grupa (klasy: 3 tgs, 3 fm, 2 tgs) zapaliła
znicze przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki. 

Gdzieś stąd musi być wyjście, 
to więcej niż pewne. 

Ale nie ty go szukasz, 
to ono cię szuka, 

to ono od początku 
w pogoni za tobą ...

(W.Szymborska "Labirynt")

S.

M.Maciaszczyk
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Konkurs literacki

Matury próbne

18 listopada rozstrzygnięty został XVII
Powiatowy Konkurs Literacki
zorganizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie
Tryb. Tegoroczna edycja odbyła się
pod hasłem "Anioły są wśród nas".
Konkurs skierowany do uczniów
gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, zachęcał do
prezentowania własnej twórczości
literackiej. Wśród 73 zgłoszonych
prac był również tekst Igi
Krzaczyńskiej z klasy 2 tfg.
Lekkie pióro, wyobraźnia, intrygująca 
opowieść i zaskakujące zakończenie
zostały docenione i Iga otrzymała w
tym konkursie wyróżnienie.

Dyplom Plakat

Język obcy

Matematyka

Pod koniec listopada tradycyjnie w szkole odbywają się pisemne matury
próbne. Od lat przyłączamy się do ogólnopolskiego egzaminu i
rozwiązujemy arkusze przygotowane przez Wydawnictwo Operon. 

Kalendarz matur:
22.11. - język polski
23.11. - matematyka
24.11. - język obcy
25.11. - wybrany przedmiot z poziomu rozszerzonego

Na języku polskim okazało się, że kto nie przeczytał "Lalki" B.Prusa lub nie
poznał biografii A.Mickiewicza, nie ma co liczyć na "magiczne" 30 %.
Łatwiejszy od ojczystego, jak zwykle, okazał się język obcy. Grupa
angielska miała za zadanie m.in. zredagować odpowiedź na forum pewnemu
internaucie, który miał kłopoty z zakupionym zwierzakiem domowym. Grupa
niemiecka natomiast - napisać mail do kolegi z Niemiec o zamiarze wzięcia
udziału w konkursie piękności.
Na matematyce czwartoklasiści musieli stawić czoła zadaniom
wymagającym znajomość, np.: ciągów arytmetycznych i geometrycznych,
czy funkcji kwadratowych.

Wyniki z poszczególnych przedmiotów będą znane w ciągu tygodnia.

red. Internet

M.Lęk

M.Lęk
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Nasi na Narodowym

Stadion Narodowy

Stadion Narodowy

Klasa 4 tgs z wych.Klasa 4 tgs

9 listopada Stadion Narodowy w Warszawie
oblegała 4 tgs. Było bardzo kulturalnie - policja nie
odnotowała chuligańskich wybryków, rzucania na
murawę rac, wywieszania obraźliwych
transparentów czy śpiewania wulgarnych
piosenek (no, chyba, że się któremuś niechcący
wyrwało). Doping można było zaliczyć raczej do
niemrawych, a to po prostu dlatego, że na boisku
nie było żywego ducha. Ale od czego się ma
wyobraźnię?
Oczami duszy można było zobaczyć rozgrywki
piłkarskie, koncerty rockowe czy tańce na
lodowisku. Humory więc dopisywały, a ogromna
przestrzeń stadionu  (którego okiem nawet
sokolim nie zmierzysz) robiła niesamowite
wrażenie.

Na Narodowym każdy miał szansę poczuć się jak kibic, sprawdzając
niezwykłą akustykę stadionu, a nawet zwiedzić szatnię, w której do meczów
Mistrzostw Europy przygotowywali się Cristiano Ronaldo czy Robert
Lewandowski. Z przewodnikiem można było zajrzeć do loży VIP-ów (np.
prezydenckiej) czy udać się na taras widokowy.
Po przemierzeniu morderczo długiej trasy na stadionie, udaliśmy się do
Muzeum Sportu. Tu - w jednym miejscu - zgromadzona została cała wiedza
na temat polskich zawodników, olimpiad, czy dyscyplin sportowych. Zdjęcia,
medale, eksponaty ... Ostatnim punktem wycieczki do Warszawy była
przechadzka po Starym Mieście. Niektórzy odczuli brak kondycji - nogi
odmówiły posłuszeństwa. 
Pamiętajcie, słabiej zaprawieni w marszach, wszystkie opisane wyżej
miejsca można  zobaczyć w Internecie i odbyć po nich wirtualne spacery.

M.F.

M.F.

M.F.M.F.
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    I OGÓLNOPOLSKI KONKURS FRYZUR HISTORYCZNYCH FRYZJERSKA    
ODYSEJA "PANNA MŁODA NA PRZESTRZENI WIEKÓW 1890-1980"

Natalia Banach

9 listopada w Zespole Szkół nr 21 w Warszawie odbył się I Ogólnopolski
Konkurs Fryzur Historycznych Fryzjerska Odyseja "Panna młoda na
przestrzeni wieków 1890-1980". Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny:
z klasy I Tf czeszący Konrad Dziadczyk i modelka Natalia Banach, z klasy II
Tg/Tf czesząca Wiktoria Kowalska i modelka Laura Rożej. Ich prace
oceniono bardzo wysoko. Fyzury wzbogacone były o tło literackie. Poniżej
praca Konrada Dziadczyka:

                                                                                Nowy York, 1968 r.   
  Elizabeth Fowles uwielbiała mieszkać na Manhattanie. Wieczorami
wymykała się na spacer po Upper East Side, upajając się atmosferą miasta i
widokiem z 38 ulicy. Czuła się jednak zagubiona w tym wielkim mieście, bez
przyjaciół i rodziny, których zostawiła na Long Island. Elisabeth marzyła aby
zostać sławną aktorką, mrużyć oczy w blasku fleszy i budzić podziw w
oczach widzów. W dniu, kiedy ją spotkałem, miała mieć ważny casting.
Spojrzałem na jej czarną elegancką sukienkę, która idealnie pasowała do jej
zgrabnej figury. To, co mi przeszkadzało w wyglądzie dziewczyny, to
nieudana fryzura, całkiem niepasująca do wieczorowej kreacji. Postanowiłem
jej pomóc, byłem w końcu znanym i cenionym fryzjerem…  Wczesnym
popołudniem zaprosiłem Beth do mojego salonu u zbiegu 5 Avenue i
Washington Square, gdzie razem z moim przyjacielem - słynnym
projektantem Hubertem de Givenchy - rozpoczęliśmy pracę nad „nową”
Elizabeth. Inspiracją była dla nas postać Holly Golightly, którą Truman
Capote tak cudownie wymyślił w „Śniadaniu u Tiffany’ego”.  Jednak gdyby
nie Audrey Hepburn , nie byłoby Holly w naszych sercach i umysłach. To
postać Audrey miała odmienić Elisabeth i sprawić, że wreszcie ktoś
zobaczyłby w niej prawdziwą gwiazdę.  Hubert zajął się dodatkami do
sukienki ja natomiast wymyśliłem fryzurę, którą nazwałem „Szyk i
Elegancja”.  Jeszcze tylko kilka kropel L’Interdit. Kurtyna w górę! 

Modelki

Jury

J.Pietrasik

A.Chudzik

A.Chudzik
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    Praca Konrada Dziadczyka                                                                           

Nowy York, 1968 r.   
   Elizabeth Fowles uwielbiała mieszkać na Manhattanie. Wieczorami
wymykała się na spacer po Upper East Side, upajając się atmosferą miasta i
widokiem z 38 ulicy. Czuła się jednak zagubiona w tym wielkim mieście, bez
przyjaciół i rodziny, których zostawiła na Long Island. Elisabeth marzyła aby
zostać sławną aktorką, mrużyć oczy w blasku fleszy i budzić podziw w
oczach widzów. W dniu, kiedy ją spotkałem, miała mieć ważny casting.
Spojrzałem na jej czarną elegancką sukienkę, która idealnie pasowała do jej
zgrabnej figury. To, co mi przeszkadzało w wyglądzie dziewczyny, to
nieudana fryzura, całkiem niepasująca do wieczorowej kreacji. Postanowiłem
jej pomóc, byłem w końcu znanym i cenionym fryzjerem…  Wczesnym
popołudniem zaprosiłem Beth do mojego salonu u zbiegu 5 Avenue i
Washington Square, gdzie razem z moim przyjacielem - słynnym
projektantem Hubertem de Givenchy - rozpoczęliśmy pracę nad „nową”
Elizabeth. Inspiracją była dla nas postać Holly Golightly, którą Truman
Capote tak cudownie wymyślił w „Śniadaniu u Tiffany’ego”.  Jednak gdyby
nie Audrey Hepburn , nie byłoby Holly w naszych sercach i umysłach. To
postać Audrey miała odmienić Elisabeth i sprawić, że wreszcie ktoś
zobaczyłby w niej prawdziwą gwiazdę.  Hubert zajął się dodatkami do
sukienki ja natomiast wymyśliłem fryzurę, którą nazwałem „Szyk i
Elegancja”.  Jeszcze tylko kilka kropel L’Interdit. Kurtyna w górę!

Praca Wiktorii Kowalskiej                                                                          

Nowy Orlean, 1940r.�
    Był czwartkowy, ciepły wieczór. W powietrzu unosił się zapach  świeżo
ściętych peonii, które Pani Jones przyniosła ze swojego ogrodu. Nie mogłam
znaleźć sobie miejsca w domu. Nieustannie myślałam o sobocie i
próbowałam sobie wyobrazić dzień mojego ślubu z Clarkiem. Aby się
odstresować postanowiłam pójść na długi spacer ulicami mojego
ukochanego, Nowego Orleanu. Uwielbiam to miasto, pełne urokliwych,
wąskich uliczek, pełne miłości i tej magii, która nie pozwala o nim
zapomnieć. Pochodzę z biednej rodziny i często przechadząjąc się po
French Quarter  wyobrażam sobie, że stać mnie na wszystko czego tylko
zapragnę. Oglądam wystawy z pięknymi sukniami, uszyte z cudownie
kolorowych tkanin i … ten sklep z kapeluszami przy Bourbon Street, w
którym ostatnio moja kuzynka Audrey widziała samą Marilyn Monroe.
Zachwycona wieczorem i skuszona dźwiękami wyczarowywanymi przez
Luisa Amstronga przysiadłam na chwilę w Café du Monde. Podają tam
niezwykle aromatyczną kawę i cudowne ciasto z malinami. Nagle pod drzwi
kawiarni podjechała czarna, luksusowa limuzyna, z której wysiadła…
przepiękna Betty Grable! Czułam się jak we śnie. Odkąd w kinie przy
Jackson Square obejrzałam „Błękitną paradę” chciałam wyglądać tak, jak
ona. Betty miała najpiękniejszą fryzurę, jaką kiedykolwiek widziałam. Wtedy
właśnie postanowiłam, że  w sobotę będę miała na głowie identyczną, jak
Betty Grable. Zaskoczę wszystkich. Tego dnia chcę poczuć się, jak
prawdziwa gwiazda. Fryzura musi wywołać podziw gości i mojego
ukochanego Clarka. We włosach znajduje się magia, którą chcę poczuć tego
wieczoru…

Uczestnicy konkursu

Nagrodzeni

                          NASI FRYZJERZY W WARSZAWIE

9 listopada w Zespole Szkół nr 21 w Warszawie odbył się I Ogólnopolski
Konkurs Fryzur Historycznych Fryzjerska Odyseja "Panna młoda na
przestrzeni wieków 1890-1980". Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny:
z klasy I Tf czeszący Konrad Dziadczyk i modelka Natalia Banach, z klasy II
Tg/Tf czesząca Wiktoria Kowalska i modelka Laura Rożej. Ich prace
oceniono bardzo wysoko. Fryzury wzbogacone były uzasadnienie pisemne
inspiracji. Nasi uczniowie "ubrali" to w literaturę - kartkę z pamiętnika z XIX
wieku. Prace te były integralną częścią całego konkursu.

A.Chudzik

A.Chudzik
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fryzura konkursowa uczestnicy konkursu

autorka fryzury i modelka autor i modelka

J. Pietrasik J.Pietrasik

J.Pietrasik J.Pietrasik
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            Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Ptak Warsaw Expo

     
W czwartek 27 października młodzież szkół gastronomicznych naszej
szkoły uczestniczyła w Międzynarodowych  Targach 
Gastronomicznych  Ptak Warsaw Expo. Uczniowie mieli okazję
zapoznać się z pełną i różnorodnorodną ofertą produktów, usług i
rozwiązań dla gastronomii. Prezentowane nowości rynkowe to przede
wszystkim urządzenia stanowiące wyposażenie lokali
gastronomicznych, akcesoria gastronomiczne oraz produkty
spożywcze dla gastronomii.
Duża popularnością cieszyła się  STREFA UCZNIA – niezwykłe lekcje,
które poprowadzili specjaliści z zakresu techniki i technologii
gastronomicznej. Były to m.in.:
– omówienie działania i możliwości pieców konwekcyjno-parowych,
– dynamiczna obróbka żywności,
– systemy informatyczne dla gastronomii – praktyczne wskazówki,
– wykorzystanie ziół w kuchni,
– kawa – właściwości i rodzaje, a także jej  zastosowanie w kuchni,
– dietetyka jako nauka przyszłości – pomiary składu ciała.
Ponadto niezwykle interesujące były:
- pokazy  oraz warsztaty w przygotowywaniu sushi – prowadzone
przez specjalistę, który jest sędzią  na zawodach sushimasterów
- pokaz rozbioru tuńczyka błekitnopłetwego
- okazy gotowania świeżej brytyjskiej jagnięciny prowadzone przez
Kevina  Aistona
- pokaz kulinarny „Co jedzą Polacy z Internetu?”
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targi

targi

targiB.Mrozińska

B.Mrozińska

B.Mrozińska

B.Mrozińska
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                              800 lat Piotrkowa Trybunalskiego 

Synagoga

16 listopada klasy Technikum naszej szkoły wzięły udział w niezwykłej lekcji
historii poświęconej miastu. Pracownik Centrum Informacji Turystycznej -
Pan Błażej Cecota (historyk) oprowadził uczniów po Starym Mieście ( I LO,
Kościół Farny, teren getta piotrkowskiego, plac Pofranciszkański, Zamek
Królewski, Synagoga, Rynek Trybunalski). Młodzież została zapoznana z
historią Piotrkowa Trybunalskiego od czasów powstania, przez pierwsze
Sejmy i Trybunały do czasów zaborów. Pan Cecota przedstawił również
historię piotrkowskich Żydów i pierwszego getta żydowskiego w Europie,
utworzonego przez Niemców właśnie na terenie naszego miasta. Wycieczka
została zorganizowana z okazji nadchodzącej rocznicy 800-lecia Piotrkowa
Trybunalskiego, przypadającej na przyszły rok. Młodzież z zaciekawieniem
wysłuchała wiadomości dotyczących naszego grodu:
1217 – pierwsza pisemna wzmianka o Piotrkowie (dokument Leszka Białego
dla opactwa cystersów w Sulejowie)
1262 – włączenie Piotrkowa do Księstwa Sieradzkiego
XIII/XIV w. – prawa miejskie
1313 – Władysław Łokietek określa Piotrków jako miasto
1346-1347 – spisano statuty piotrkowskie
1493 – pierwszy sejm w Piotrkowie – data przyjmowana jako początek
parlamentaryzmu polskiego
5 lub 8 października – utworzenie pierwszego getta żydowskiego w
okupowanej Europie

CIT

http://pl.wikipedia.org/wiki/Statuty_Kazimierza_Wielkiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_walny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_piotrkowskie
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