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Znów oddawaliśmy krew

Szkolne konkursy Walentynki

Walentynki.

Luty obfituje w szkolne
konkursy: walentynkowy,
kulinarny, z języka
angielskiego oraz dwa 
z języka polskiego.
Organizatorzy przygotowują
ciekawe zadania, które nie
zawsze należą do
najłatwiejszych. Zwycięzcy
konkursów mogą jednak
liczyć na atrakcyjne
nagrody. 
(szczegóły w numerze)

zbiórka krwi w naszej szkole
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Konkurs walentynkowy "Słynni kochankowie"

      
  Kogo można nazwać „słynnym kochankiem”? Czy tego, który uwiódł w
swym życiu najwięcej dam, czy tego, który kochał tylko jedną. Tego, który
był w miłości szczęśliwy, czy wprost przeciwnie? 
Wszystko zaczęło się od Adama i Ewy. Nie byli pierwszymi kochankami,
wszak nie mieli żadnych wzorców ani wyboru. Sporą grupę kochanków
znaleźć można w Biblii i mitologii greckiej. Strasznie kochali się w tamtych
czasach! Z tej miłości obcinali sobie włosy (Dalila i Samson) i głowy (Judyta i
Holofernes), przebierali się za ptaki (łabędź Zeus i Leda), ożywiali posągi
(Pigmalion i Galatea), żyli z własnymi matkami (Edyp i Jokasta), robili dzieci,
mając 90 lat (Abraham i Sara), porywali żony mężom (Parys i Helena).
Kolejni kochankowie to już postacie historyczne: Kleopatra i Antoniusz,
Ksantypa i Sokrates. Trochę dziwnym kochankiem był król angielski Henryk
VIII, który wydał rozkaz dekapitacji (ścięcia) dwóch żon:Anny Boleyn oraz
Katarzyny Howard. Potem nastąpiła epoka królów – gierojów, francuscy
Ludwicy (Ludwik XIV i Madame de Montespan, Ludwik XV i Madame de
Pompadour), polscy Sasi (August II i hrabina Cosel), król Staś (Stanisław
August Poniatowski i caryca Katarzyna II), i na  ich tle zwycięski król Jan
Sobieski, kochaś wielki, choć wierny tylko jednej, ale za to Francuzce (Jan III
Sobieski i Maria Kazimiera).
Kochankowie początków XIX wieku mogą budzić niesmak. Panowie z tych
lat kochali się, rozrabiali, robili dzieci, ale do żeniaczki się nie spieszyli.
I tak cesarz Napoleon wykiwał panią Walewską, Chopin – George Sand,
Słowacki Ludwikę Juliusz Słowacki i Ludwika Śniadecka), Krasiński Delfinę
(hrabia Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka) i tylko jedna Maryla, która
wykiwała poetę Mickiewicza (Adam Mickiewicz i Maryla Wereszczakówna).
Niesympatyczna jest też postać angielskiego oficera marynarki królewskiej
majora Pinkertona, który zdeptał młode ciało i uwiódł młodą Japonkę, 
a następnie ulotnił się, pozostawiając ją z nieślubną dzieciną (Pinkerton i Cho
Cho San, czyli Madame Butterfly).
Najbardziej autentyczna para kochanków to były król Edward VIII i jego żona,
pani Simpson. Pokażcie drugiego takiego, który mając dożywotnią posadę
angielskiego króla, pałace, karety, rzuca wszystko, aby poślubić chudą i co
tu ukrywać, nie najbardziej urodziwą Amerykankę (Edward VIII i Wallis
Simpson). To się nazywa prawdziwa miłość!

(Na podstawie książki Eryka Lipińskiego: Słynni kochankowie. Krajowa
Agencja Wydawnicza, Lublin 1985)

Uczestnicy konkursu

Konkurs

Ogłoszenie

    W Dniu Zakochanych został przeprowadzony test, sprawdzający wiedzę
na temat najsłynniejszych kochanków – par znanych z historii, literatury i
filmu. Z pytaniami konkursowymi zmierzyła się grupa młodych ludzi, którym,
o dziwo, najwięcej kłopotu sprawiały pytania dotyczące współczesnej
kultury. Za to pod względem historycznym – było nieźle.
   Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się rozległą wiedzą, a największą
pulę punktów (oraz główną nagrodę – książkę Tess Gerritson) zdobył
Maciek Gębicki (3 tfg). 

Red.

Red.
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Gwara młodzieżowa dwóch pokoleń

GWARA LAT 80.
Baltona - sieć sklepów z zachodnimi artykułami
Bananówka - spódnica do ziemi
Bardotka - biustonosz z fiszbinami
Bilet - powołanie do wojska
Donald  - guma do żucia
Kałamarz - uczeń klasy 1 - 3
Katana - kurtka dżinsowa
Kowalski - nazwa popularnych meblościanek
Kremplina - syntetyczna tkanina odzieżowa
Kukać – zaglądać
Marmurki - dżinsy rozjaśniane chlorem
Musztardówka - słoiczek po musztardzie służący
jako szklanka
Mydelniczka - żartobliwie o trabancie
Ogórek - autobus marki Jelcz
Paździerz - osoba wątpliwej urody, niemodna,
burak
Pepegi - tenisówki
Popelina - tandeta, coś do niczego
Szwedy - krój spodni (rozszerzane od ud)
Teksasy - spodnie dżinsowe polskiej produkcji

.

3 tfg

p.E.Kaczmarek

GWARA WSPÓŁCZESNA
Brechtać się - śmiać się
Crush - osoba, która ci się podoba
Dioda - pryszcz
Dwudzionek - weekend
Hajs – pieniądze
Kruci - przekleństwo (łagodny odpowiednik
dosadnego wyrazu)
Lejby - lekcje
LOL - głośno śmiać się
Matrixy – okulary
Narson - pa, cześć, do zobaczenia, na razie
Ośka - osiedle
Peselioza - starzenie się
Smartfica - chorobliwe uzależnienie od smartfonu
Spina – kłótnia
Sry - skrót od „sorry”
Szmula - ładna dziewczyna
Taboret - ktoś głupi
XD - uśmiech, żart
YOLO - skrót od angielskiego: „żyje się tylko raz”
Zyl - jeden złoty, złotówka

Na stałe do kalendarza imprez szkolnych wpisały
się konkursy językowe organizowane w lutym, a
to w związku z Międzynarodowym Dniem Języka
Ojczystego 21.02.). 
W tym roku  jednym z nich był quiz poświęcony
gwarom lat 80. i współczesnej. Uczniowie kilku
klas odgadywali znaczenia wyrazów popularnych
w czasach młodości ich rodziców. Była to dla nich
trudniejsza część testu. Problemów nie sprawiały
im z to wyrazy modne wśród dzisiejszej
młodzieży. 
Ten sam quiz rozwiązywało też wielu nauczycieli.
Ci z kolei świetnie pamiętali znaczenie słów z  lat
80., za to z gwarą młodzieżową już tak dobrze nie
było. W tej grupie uczestników zabawy najlepszą
znajomością słownictwa dwóch pokoleń okazała
się pani Elżbieta Kaczmarek. Gratulujemy!

..

Internet
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Obchody dnia języka ojczystego

red.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada 21 lutego. To
coroczne święto obchodzone każdego  21 dnia najkrótszego miesiąca
w roku, zostało ustanowione przez UNESCO 17
listopada 1999 roku.Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków
świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło
250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w
założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako
dziedzictwa kulturowego. W ramach obchodów miesiąca języka
postanowiono w naszej szkole przeprowadzić szereg konkursów:
dyktando z języka polskiego, języka angielskiego, konkurs
odgadywania par literackich itp... Redakcja "Spinacza" w osobie Pani
Edyty Świderskiej i Pani Magdaleny Rol ułożyła tegoroczne szkolne
dyktando. Możecie się z nim zapoznać na sąsiedniej stronie.Warto dbać
o czystość języka ojczystego, nie tylko w dniu jego święta. Starajmy się
nie zaśmiecać go zbędnymi zapożyczeniami.

int.
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Koniec pierwszego semestru zbliżał się wolno acz nieubłaganie. Już od dwóch tygodni
uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego wytężali swe siły, aby poprawić oceny
niedostateczne, dopingując się nawzajem do coraz większego wysiłku umysłowego. Na co
dzień w szkole dawało się wyczuć atmosferę rywalizacji, choć na ogół wszyscy starali się
sobie pomagać. Hubert i Honorata, wbrew ogólnej tendencji do czarnowidztwa, byli
optymistami. Hubert, półżartując, stwierdził, że to dla nich bułka z masłem. Choć materiału do
powtórzeń było co niemiara, ochoczo zabrali się do pracy. O ile pozytywizm powtórzyli w
okamgnieniu, to z Młodą Polską już tak łatwo im nie poszło. Nadaremnie próbowali przyswoić
sobie podstawowe pojęcia. Symbolizm poplątał im się z dekadentyzmem, a modernizm z
neoromantyzmem. Do powieści młodopolskiej, zamiast „Ludzi bezdomnych” Stefana
Żeromskiego, zaliczyli „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Spostrzegłszy ten błąd
w swych notatkach, Hubert wybuchnął niepohamowanym śmiechem, a Honorata
poniewczasie przyznała rację polonistce, która zawsze zachęcała ich do systematycznej
nauki, a nie odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę przed sprawdzianem. Postępowanie
wbrew jej radom okazało się krótkowzroczne i nieodpowiedzialne, o czym młodzi ludzie
przekonali się na własnej skórze. Można by zaryzykować twierdzenie, że dostali porządną
nauczkę na przyszłość. Nasi licealiści postanowili zrobić sobie krótką przerwę, a potem ze
zdwojoną energią zabrać się do pracy. Aby się dotlenić, postanowili pójść na krótki spacer.
Prószył śnieg, a mróz szczypał w policzki. Gdzieniegdzie widać było ponadpółmetrowe hałdy
białego puchu okalające wąskie osiedlowe uliczki. Naprzeciwległy niewielki domek, w którym
mieszkała para przesympatycznych staruszków, okrywała, niczym superczapka, biała czapa
śniegu. Nasi bohaterowie z żalem pożegnali ten półfantastyczny krajobraz i niechętnie udali
się z powrotem do domu. Niezadługo koniec semestru , toteż nie powinni zmarnować ani
chwili. 
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red.

  
   Do szkolnego dyktanda przystąpiło 12 uczniów
technikum. Najwięcej chętnych do zdobycia tytułu mistrza
ortografii polskiej zgłosiło się z klasy I Tg/Tf. Dyktando
okazało się dość trudne bo nie było osoby, która napisała
wszystko bezbłędnie. Najmniej błędów popełniła Iga
Krzaczyńska z klasy III Tg/Tf i to ona wygrała konkurs.
Drugie miejsce zajął jej kolega z klasy Maciej Gębicki.
Natomiast trzecie miejsce na podium przypadło Klaudii
Szczepanik z klasy III Tg.  Z tego widać, że doświadczenie
szkolne czyni mistrza - pierwszaki tym razem przegrały ze
starszymi kolegami. Redakcja "Spinacza" dziękuje za
udział w konkursie i gratuluje wygranym. A nagroda nie
byle jaka. Iga, jako zwycięzca, otrzymała wejściówkę do
kina

Klaudia Szczepanik

Iga Krzaczyńska
Maciej Gębicki

int.

red.

red.red.
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ODDAJ KREW - URATUJ ŻYCIE

zbiórka krwi

zbiórka krwizbiórka krwi

   21 lutego odbyła się w naszej szkole
kolejna już akcja oddawania krwi w
ramach ogólnopolskiego
przedsięwzięcia „Oddaj krew ocal
życie” . Spośród uczniów i
pracowników szkoły udało się zebrać
prawie 6 litrów krwi. Nie trzeba chyba
dodawać jak wielkie znaczenie w
życiu człowieka ma krew. Jej
oddawanie to najwyższa forma
szacunku wobec życia i innego
człowieka. Zapraszamy więc już teraz 
na kolejną akcję, która zaplanowana
jest  25 kwietnia (środa 9-12).
Przypominamy, że opiekunkami
szkolnego PCK są Panie Ilona
Szwedo-Makowska i Sylwia Szmitka. 

I.SZ-M

I.Sz.-M.I.Sz.-M.
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Dyktando z języka angielskiego

    Na szczególne uznanie zasługują uczniowie
i pracownicy naszej szkoły. Dla niektórych
było to już kolejne oddanie krwi, więc chcemy
wyróżnić tych dawców:
IV Tg
1.Krzysztof Gęsiarz
2.Eryk Jagodziński
3.Arkadiusz Majchrzak
III Tg
4. Małgorzata Zimnica
5. Angelika Prochuń
6. Renata Czupryn
7. Aleksandra Żuchowska
III Tf/Tg
8. Patrycja Michalska
III F
9. Aleksandra Sobieraj
10. Paulina Marcinkowska
II Tg
11. Patrycja Kowalczyk
III M
12.Damian Kazimierski
Główna księgowa
13.Katarzyna Zawisza

W imieniu biorców krwi dziękujemy!!!
Punt krwiodawstwa

Uczestnicy konkursu Nagrody

21 lutego 2018 r. w szkole odbył się konkurs -
dyktando z języka angielskiego.
Uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności
rozumienia tekstu słuchanego oraz
stosowania zasad ortograficznych i
interpunkcyjnych w języku angielskim.
W konkursie nagrodzeni zostali dwaj wyróżniający
się uczestnicy - Dominika Łaska 
(I TgTf) i Mateusz Mamrot (I TgTf) oraz zdobywca
pierwszego miejsca - Maciej Gębicki (III TgTf). 

Red.

K.Marzec K.M.
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Dzień KOTA

Erasmus

Spinacz serce

Redakcja "Spinacza"

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

spinacz_redakcja@wp.pl

Logo

Spinacz - kot

Wycieczka 
do Wrocławia

 
Zapraszamy do udziału w wymianie młodzieży
polsko - niemieckiej (16. - 22. kwietnia 2018)
w Würzburgu (Niemcy).
Kryteria naboru: ocena z zachowania co
najmniej dobra, frekwencja nie niższa niż 75 %.
Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub
paszport oraz karta EKUS (Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego).
Koszt wyjazdu: 70 zł (opłata członkowska dla
centrum młodzieżowego JUBI).
Organizatorzy wyjazdu: p. E. Lęk i p. S. Szmitka

Würzburg

Afrykarium

      17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. W zeszłym roku zamieściliśmy na łamach Spinacza
przesłane przez Was do redakcji zdjęcia Waszych Sierściuchów (nr 6 / 2017).
Wszystkim miłośnikom tego gatunku zwierzaków polecamy humorystyczną książkę Dawida
Ratajczaka Jak wytresować kota.

   dlaczego kot jest lepszy od mężczyzny?   
                                                                              

                dlaczego kot jest lepszy od kobiety?     
                                                        

 1. gdy jedziesz z kotem samochodem, nie
krytykuje, jak prowadzisz
 2. kota nie obchodzi, ile masz lat, jak
wyglądasz i czy przytyłaś przez ostatni rok
 3. kot zwykle trafia do kuwety
 4. kot nie wróci do domu pijany po wyjściu 
z kolegami "tylko na "jedno piwko"
 5. kot nie wybrzydza na jedzenie z puszki
 6. jest szansa, że kot polubi twoją matkę
 7. kot nie zostawia brudnych skarpetek
 8. nawet z wielkim brzuchem kot wygląda
ładnie
 9. włosy na plecach kota dobrze się
prezentują 
10. kota łatwiej wyrzucić z domu

 1.kot nie chodzi do fryzjera ani kosmetyczki
 2. kot nie wisi dwie godziny na telefonie,
plotkując o innych kotach
 3. kot nie zrobi ci afery, jak zapomnisz o jego
urodzinach czy jakiejś tam rocznicy
 4. gdy kot jest zły, zwykle ma powód
 5. kot nie będzie ci przeszkadzał w oglądaniu
meczu.
 6. Kot nie pyta, czy wygląda grubo.
 7. kot nie ma teściowej
 8. kot nie wymaga żadnych kwiatów, biżuterii
(puszka tuńczyka całkowicie go
satysfakcjonuje)
 9. kot nigdy nie będzie naciskać na ślub.
10. kot nie chce co roku nowego futra

Zapraszamy na jednodniową wycieczkę do
Wrocławia 24 maja 2018. W programie
zaplanowane jest zwiedzanie: Sky Tower,
Afrykarium (ZOO) i Starego Miasta. 

Wyjazd: 6:30. 
Powrót: 21:30.

Koszt wycieczki: 95 zł.

Zgłoszenia przyjmuje p. Ewa Lęk.
Internet

M.J.
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	Do szkolnego dyktanda przystąpiło 12 uczniów technikum. Najwięcej chętnych do zdobycia tytułu mistrza ortografii polskiej zgłosiło się z klasy I Tg/Tf. Dyktando okazało się dość trudne bo nie było osoby, która napisała wszystko bezbłędnie. Najmniej błędów popełniła Iga Krzaczyńska z klasy III Tg/Tf i to ona wygrała konkurs. Drugie miejsce zajął jej kolega z klasy Maciej Gębicki. Natomiast trzecie miejsce na podium przypadło Klaudii Szczepanik z klasy III Tg.  Z tego widać, że doświadczenie szkolne czyni mistrza - pierwszaki tym razem przegrały ze starszymi kolegami. Redakcja "Spinacza" dziękuje za udział w konkursie i gratuluje wygranym. A nagroda nie byle jaka. Iga, jako zwycięzca, otrzymała wejściówkę do kina


	ODDAJ KREW - URATUJ ŻYCIE
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