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Ferie!!! Lubimy czytać

spinacze

Piątek trzynastego okazał
się wyjątkowo fartowny – to
ostatni dzień w szkole przed
feriami zimowymi. Dwa
pierwsze tygodnie stycznia
nie były najlepsze (duży
mróz, szalejące bakcyle
grypy, wywiadówki w
szkole…), więc wreszcie
mamy to, na co tak
czekaliśmy– totalny relaks. 

W naszej bibliotece pojawiły
się na półkach długo
wyczekiwane nowości
wydawnicze. Każdy
powinien znaleźć to, co lubi
najbardziej: fantastkę,
melodramat, czy przygodę.
Zapraszamy na prezentację
wybranych pozycji
książkowych (czytaj na
str.3)

Biblioteka

tort studniówkowy

                                
                               Studniówka Anno Domini 2017
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Graliśmy z WOŚP

Egzaminy zawodowe

Klaudia i Marta

15 grudnia zagrała po raz 25. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego
dnia w budynku naszej szkoły
odbywały się różne imprezy
towarzyszące.
Od godziny 9.00 do godz. 16.00 
w kilku salach zaplanowano m.in.
mecze piłki nożnej dziewcząt, pokazy
taneczne, muzyczne i sztuk walki,
bajkoterapię i inne atrakcje dla dzieci,
gry bez prądu i RPG, masaże i naukę
języka migowego oraz naukę
udzielania pierwszej pomocy.
Nie tylko w taki sposób
przyłączyliśmy się do akcji Jerzego
Owsiaka. Wielu naszych znajomych
ze szkoły jako wolontariusze zbierało
pieniądze. 

arkusz

Egzamin

W styczniu uczniowie technikum przystąpili do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie. Składał się on z dwóch etapów:
9 I część praktyczna oraz 12 I część pisemna.
Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej wyniki sesji będą znane
31 marca.Natomiast termin przekazania szkołom
dyplomów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali
wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 r. to 26
maja 2017 r.

Egzamin

Egzamin
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Daj się zaczytać!

Książki

Genialna przyjaciółka (seria 4 książek)

Sześćdziesięcioletnia Elena Greco dowiaduje się,
że Lila, jej przyjaciółka z czasów dzieciństwa,
zniknęła bez śladu. Elena przypuszcza, że
przyjaciółka wprowadziła w życie swoje
odwieczne pragnienie zniknięcia ze świata, w
którym żyła, usunąwszy przedtem wszelkie ślady
swego istnienia. Chcąc znaleźć wytłumaczenie
dla tego gestu, Elena postanawia opowiedzieć
niezwykłą historię ich przyjaźni. I tu rozpoczyna
się podróż w przeszłość, która przeniesie
czytelnika w lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku,
na przedmieścia Neapolu

Shantaram 

Powieść przygodowo-podróżnicza, zarazem
romantyczna i zabawna, opowiadająca prawdziwą
historię autora, który po brawurowej ucieczce z
australijskiego więzienia znalazł schronienie w
Bombaju, gdzie pracował jako lekarz, a potem
związał się z miejscową mafią. 
„Shantaram” znaczy „boży pokój”. To imię nadali
bohaterowi książki jego hinduscy przyjaciele.

Okładka

Okładka

Metro 2033 / 2034 / 2035  (trylogia)

Akcja ,,Metro 2033" rozgrywa się w nieczynnym
moskiewskim metrze, które obecnie stanowi
jedyną i najbezpieczniejszą przestrzeń jaką mogą
zamieszkiwać ludzie. Na jednej z końcowych
stacji, WOGN-ie mieszka nastoletni Artem
z przybranym ojcem. Chłopak, w wyniku
zaistniałych okoliczności zostaje zmuszony do
podjęcia przerażającej wędrówki krętymi tunelami
w kierunku mitycznego Polis w poszukiwaniu
ratunku dla rodzinnej stacji.Jego droga jest trudna
i wcale nie ma pewności, że u celu znajdzie to
czego potrzebuje. 
Każdy znajdzie w niej coś co go zainteresuje.
Zarówno amatorzy mutantów, potworów,
pościgów i szybkiej akcji jak również ci którzy od
książki wymagają trochę więcej. 

Okładki

Maybe Someday 
On, Ridge, gra na gitarze tak, że porusza
każdego. Ale jego utworom brakuje jednego:
tekstów.Gdy zauważa dziewczynę z sąsiedztwa
śpiewającą do jego muzyki, postanawia ją bliżej
poznać. Ona, Sydney, ma poukładane życie:
studiuje, pracuje, jest w stabilnym związku.
Wszystko to rozpada się na kawałki w ciągu kilku
godzin. Wkrótce tych dwoje odkryje, że razem
mogą stworzyć coś wyjątkowego. Dowiedzą się,
jak łatwo złamać czyjeś serce.

Okładka
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Wyjście do kina

Rozgrywki koszykówki

Drużyna ZSP 4 Mecz z ZSP 3

11 stycznia 2017 odbyły się miejskie mistrzostwa
w koszykówce chłopców. Nasza drużyna trafiła
na bardzo mocnych rywali. Mimo zaangażowania
i waleczności, nie udało jej się wyjść z grupy. Do
dalszych rozgrywek przeszły zespoły z I LO i 
ZSP 1.
Czekamy na kolejne emocje sportowe, których na
pewno nie zabraknie w czasie zawodów w
koszykówce dziewcząt. Zapraszamy do
kibicowania tuż po feriach – 2 lutego.

Plakat fotos

12 grudnia klasa 2 tfg mogła odebrać prezent
mikołajkowy, czyli wyjście do kina na film
"Pasażerowie".
Para śmiałków postanowiła opuścić Ziemię i
wyruszyć w podróż na odległą planetę.
Międzygalaktyczna wyprawa na pokładzie statku
Avalon nie przebiega jednak pomyślnie: na skutek
różnych okoliczności Jim (Ch.Pratt) i Aurora
(J.Lawrence) zostają wybudzeni ze snu
kriogenicznego na 90 lat przed dotarciem do celu.
To niestety nie jedyna zła wiadomość. 

Redakcja "Spinacza"
redaktor naczelny: Edyta Świderska
zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Rol
dziennikarze: Maciej Gębicki, Daria Nowicz
Magdalena Godziemska, Sylwia Guziak
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                                         STUDNIÓWKA 2017

polonezpolonez

polonez

klasa IVTg

Są takie noce 
od innych łaskawsze, 
kiedy się wolno wygłupić, 
wolno powtarzać "nigdy" i "zawsze", 
wolno słowami się upić, 
tylko nie wolno tej nocy pod różą 
okraść, okłamać, oszukać, 
bo się już będzie 
odtąd na próżno 
bezsennej nocy tej szukać...
Agnieszka Osiecka

13 stycznia maturzyści z naszej szkoły bawili się na tradycyjnej imprezie na
sto dni przed maturą, czyli na studniówce. Tegoroczna odbywała się w
Hotelu Agat. Trzy klasy: IV TF, IV TG i IV TG/Ts w obecności dyrekcji,
wychowawców, nauczycieli, rodziców i swoich kolegów najpierw odtańczyła
tradycyjnego poloneza ( choreografia p. Izabela Błaszkowska) a potem
bawiła się do białego rana.
Uczniowie klasy IV Tg przygotowali również występ kabaretowy, w którym
za pomocą piosenek przedstawili charakterystykę niektórych nauczycieli.
Było bardzo zabawnie, czasem kąśliwie ale z humorem. Natomiast
uczniowie klasy IV Tg/Ts podziękowali swojej wychowawczyni przemową i
piosenką. 
Tradycyjnie o północy Pani Dyrektor Marlena Lewandowska w towarzystwie
wychowawczyń pokroiła tort studniówkowy.

Maturzystom życzymy już teraz tylko powodzenia na nadchodzącym
egzaminie dojrzałości:)
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