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Kampania promocyjna szkoły

8 marca Konkurs pizzy

pizzaDzień Kobiet

Targi w Paradyżu

Międzynarodowy Dzień
Kobiet to jedno z tych
świąt, których datę
pamiętamy nawet
obudzeni nagle 
w środku nocy. Gorzej 
z pamięcią o celach tej
inicjatywy. Ten dzień
ma ciekawą i burzliwą
historię. W wielu krajach
jest dniem wolnym od
pracy.
 Piszemy o tym na str. 2. int.Red.

A.Sawicka
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Kiedy i gdzie jest
obchodzony?

Dzień Kobiet 

Historia Dnia Kobiet

W pokoju nauczycielskim

.

     W czwartek 8 marca męska część szkolnej
społeczności zachowywała się nad wyraz dziwnie
– przyczajona, tajemniczo spiskująca ukrywała za
plecami kwiaty, słodycze czy inne suweniry.
Było sympatycznie i wesoło, poza tym pojawił się
uzasadniony pretekst, by lekcje się miały dużo
luźniejszy charakter, niż na co dzień.

A odpowiedzialnym za to wszystko był 
Dzień Kobiet.

Skąd się wziął Dzień Kobiet? 
Od kiedy jest obchodzony w Polsce? 

   Choć w Polsce wiąże się go przede wszystkim
z ideologią PRL i symbolicznym czerwonym
goździkiem, z założenia Międzynarodowy Dzień
Kobiet jest uczczeniem pamięci sufrażystek
walczących o równouprawnienie kobiet, równe
traktowanie w pracy i taką samą wypłatę za
jednakowo wykonaną pracę. Początki obchodów
tego święta związane są ze strajkami w Stanach
Zjednoczonych. Podczas jednego z nich, w 1909
roku kobiety sprzeciwiające się uciskowi 
w firmie, zostały zamknięte w fabryce, gdzie
wybuchł pożar. Zginęło w nim 126 kobiet.
Dlatego od 1910 roku obchodzi się Dzień Kobiet
jako uczczenie pamięci i poświęcenia tych kobiet.
Ustanowiła go Międzynarodówka Socjalistyczna
w Kopenhadze. Z założenia Dzień Kobiet miał
służyć utrwalaniu idei równości.

      W większości krajów obchodzone jest 8
marca, choć są wyjątki – w Tunezji obchodzi się
je 13 sierpnia.
Data – początek marca – związana jest 
z rzymskimi obchodami Matronaliów, święta
macierzyństwa, płodności i pierwiastka żeńskiego
w naturze. Wtedy też kobiety były traktowane w
sposób wyjątkowy, dawano im prezenty i
spełniano ich życzenia. 
    Współcześnie respektują to święto kraje takie,
jak Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina,
Brazylia, Chiny, Chorwacja, Cypr, Kuba,
Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina,
Indie, Węgry, Francja i oczywiście Polska. 
    Zazwyczaj panie otrzymują w prezencie
słodycze i kwiaty. Goździki nadal są niezwykle
popularnym kwiatem. Obok niego królują tulipany i
czerwone róże, te szczególnie dla partnerek.
Jednak w innych krajach, na przykład we
Włoszech, kobiety otrzymują gałązki akacji
srebrzystej. Podobny podarunek otrzymują w
Rosji. Święto Kobiet jest dniem wolnym od pracy
– m.in. w Rosji, Bułgarii i na Ukrainie. 

8 marca

Red.

Red.
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Na Dzień Kobiet - "Kobieta sukcesu"

w kinie

    
     To już tradycja naszej szkoły, że z okazji Dnia Kobiet wybieramy się
do kina. W tym roku film absolutnie na temat bo o silnej kobiecie
sukcesu. Choć ostatnio wiele się mówi o słabej kondycji polskiego kina
tym razem nie zawiodło. W filmie możemy zobaczyć najbardziej
popularnych aktorów: 
Agnieszkę Więdłochę, Mikołaja Roznerskiego czy Tomasza Karolaka.
Fabuła opowiada o pewnej siebie, przedsiębiorczej młodej kobiecie,
która robi karierę w stolicy. Niestety, jak to często bywa, nie idzie to w
parze z sukcesami na polu uczuciowym. Do momentu aż główna
bohaterka poznaje przez przypadek urokliwego pracownika
konkurencji. Czy uda jej się połączyć rozwój zawodowy i zbudować
szczęśliwy związek? Na pewno, w końcu to kobieta sukcesu:)
Gorąco polecamy ten film.

red.
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Wszyscy kochamy pizzę...

w trakcie tworzenia...

wyniki prac

Sprawdzony przepis na udaną pizzę:
półtorej szklanki mąki pszennej
pół szklanki ciepłej przegotowanej wody
dwie łyżki oleju roślinnego, najlepiej dobrej jakości
oliwy z oliwek
3 do 4 gram drożdży instant (w proszku), można
również użyć świeżych 
pół łyżeczki soli
pół łyżeczki cukru
jako dodatek dwie łyżki ziół prowansalskich (w celu
urozmaicenia wyglądu i smaku ciasta można użyć
dowolnych przypraw, lub nie używać ich wcale)

9 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy, jednej z najbardziej
znanej na całym świecie potrawy.
Pizza do XIX wieku była potrawą znaną głównie wśród biedoty i chłopów.
Zmieniło się to w 1889 w Neapolu, kiedy to miasto odwiedziła królowa Włoch
Margherita di Savoia. Postanowiła wypróbować owe danie. Tamtejszy piekarz,
Raffaele Esposito, przygotował dla królowej potrawę, w której podstawowymi
składnikami były: ser mozzarella, pomidory i bazylia, reprezentujące narodowe
barwy Włoch. Królowej zasmakowało danie, dlatego zatrudniła kucharza
Esposito, by przygotowywał dla niej przysmak. Potrawę nazwano margherita i
do dziś jest to nazwa najpopularniejszej i najprostszej wersji pizzy. Pizza
często uznawana jest za fast food. W wersji podstawowej jest to płaski placek
zrobiony z ciasta makaronowego - później zaczęto także używać ciasta
drożdżowego (focaccia) - posmarowany sosem pomidorowym, posypany
serem mozzarella i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym piecu.
                                                                                                                          źródło:Newsweek

red.

red.
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Margerita,Prosciutto czy Capricciosa to nazwy obco brzmiące. Jednak zna je
każdy miłośnik pizzy. I choć Polska nie jest kolebką tego dania to jest ono
popularne w naszym kraju na równi ze schabowym:)
W lutym na całym świecie obchodzono światowy dzień pizzy. Z tej okazji w
naszej szkole 15 marca odbył się konkurs gastronomiczny "Pizza w wielu
smakach".  Zgłosiło się wielu chętnych. W zmaganiach kulinarnych najlepsi
okazali się chłopcy z klasy II Tg: Robert Ponczyński i Filip Bąk.
Najprzyjemniejszy moment, czyli degustacja nastąpił po wręczeniu nagród.  

red.r

red.
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Ruszyła promocja naszej szkoły

Targi w Wolborzu

      W poniedziałek, 12 marca w Publicznym
Gimnazjum w Wolborzu wzięliśmy udział 
w XVI Targach Edukacyjnych, podczas których
prezentowaliśmy naszą ofertę kształcenia
zawodowego obok 18 szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu piotrkowskiego i tomaszowskiego.
Chcąc pozyskać jak największą liczbę
absolwentów gimnazjów z Wolborza, Srocka,
Będkowa i Czarnocina, promowaliśmy szkołę,
rozdawaliśmy ulotki informacyjne oraz
reklamowaliśmy własne osiągnięcia w różnych
dziedzinach. 
    W Targach Edukacyjnych w Wolborzu wzięło
udział ponad 180 gimnazjalistów.

Targi w Rozprzy

Targi w Rozprzy

     W marcu promowaliśmy naszą szkołę nie
tylko na targach  edukacyjnych w Wolborzu, ale
byliśmy obecni także na innych tego typu
imprezach, np.: w Woli Krzysztoporskiej,
Rozprzy, Paradyżu i Gomulinie. 
Odwiedzający nasze stoisko gimnazjaliści chętnie
korzystają z usług fryzjerskich, częstują się
galaretkami i, oczywiście, wypytują 
o  szczegóły dotyczące zawodów.Paradyż Paradyż

Internet

A.Sawicka

A.Sawicka

A.Sawicka A.Sawicka
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Ostatnia próbna matura

Konferencja naukowa w naszej szkole
"Żołnierze niezłomni-przywrócenie pamięci"

matura próbna

konferencja

plakat

Kto?: Żołnierze
wyklęci, żołnierze
niezłomni, polskie
powojenne podziemie
niepodległościowe i
antykomunistyczne
Przyczyna?:Opór
polskiego podziemia
niepodległościowego
wobec próby
narzucenia siłą nowego
ustroju politycznego w
Polsce i oderwania
Kresów Wschodnich
przez ZSRR

27 marca odbyła się w
naszej szkole
Konferencja
Popularnonaukowa
poświęcona
żołnierzom
niezłomnym. Patronat
honorowy nad
spotkaniem objął
Prezydent miasta Pan
Krzysztof Chojniak.
Natomiast głównymi
organizatorami była
nasza szkoła oraz
Instytut Pamięci
Narodowej. Wśród
referentów

można było
posłuchać
nauczycieli,
historyków,
dyrektorów muzeów
czy pracowników
IPN. Wszyscy
opowiadali o
trudnych losach
żołnierzy
niezłomnych. Na
widowni zasiedli
uczniowie
piotrkowskich szkół
średnich, nauczyciele
i miłośnicy historii.

  
  Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993
roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy
„Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie
zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę
Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego
autorem był Leszek Żebrowski. Uczestników ruchu
partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej
konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”.Mobilizacja i
walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem
samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko
sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom
komunistycznym.

Ostatni już raz
tegoroczni maturzyści 
mogli sprawdzić swoją
wiedzę na próbnej
maturze. 23 marca
zmierzyli się z
językiem polskim.
Zdający musieli
napisać wypracowanie
na jeden z dwóch
podanych tematów.
Ten pierwszy
brzmiał: Czy warto
kochać, jeśli miłość
może być źródłem

cierpienia? Rozważ
problem i uzasadnij
swoje stanowisko,
odwołując się do
fragmentu Dziadów cz.
IV Adama Mickiewicza
i do innych tekstów
kultury. Natomiast
drugi był interpretacją
wiersza Zbigniewa
Herberta "Dałem
słowo". Jak poszło,
okaże się po świętach
wielkanocnych. 

red.

red.

int.
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ŁUKASZ ZNOWU STANĄŁ NA PODIUM

Łukasz Socha zdobycze Łukasza

podium

     
     24 marca to była medalowa
sobota. 
Zawodnicy Atletycznego Klubu
Sportowego z Piotrkowa
Trybunalskiego wywalczyli trzy
brązowe krążki podczas mistrzostw
Polski juniorów w stylu klasycznym w
Raciborzu. Wśród nich był uczeń
naszej szkoły, dobrze już Wam znany
Łukasz Socha z klasy II Em.
Łukasz startował w kategorii  63 kg.
Zdobywając trzecie miejsce
powiększył zbiór swoich medali,
których jak sam mówi, już nie liczy. 
Drużynowo AKS także zajął trzecie
miejsce:)
                                         Gratulujemy!!!

red. red.

int.
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Szkolny konkurs wiedzy o Irlandii

Plakat

p. Magdalena Śpiewak

Konkurs

Laureaci

4 tf 4 tg

         W związku z przypadającym na 17 marca irlandzkiego święta narodowego
(Dzień św. Patryka – patrona Irlandii) odbył się szkolny konkurs wiedzy o tym kraju. Udział 
w nim wzięło sześć dwuosobowych zespołów z różnych klas. Ich zadanie polegało na udzieleniu
odpowiedzi na 45 pytań związanych m.in. z historią, kulturą czy geografią. Niektóre z nich były
bardzo trudne, np. wymagające podania daty wprowadzenia w Irlandii kodów pocztowych czy
powstania najstarszego pubu. 
Drużyny miały 45 minut (1 minuta na jedno zadanie) na wykazanie się wiedzą na temat Irlandii.
Łatwo nie było, ale zwyciężczynie konkursu miały dużą satysfakcję, odbierając nagrodę. 
A zostały nimi reprezentantki klasy t tf: Martyna Łabuzińska i Magdalena Gadula. 
Drugie miejsce zajęli Aleksandra Sarleja i Krzysztof Gęsiarz (4 tg).
  
       Konkurs wiedzy o Irlandii przygotowała p. Magdalena Śpiewak.

M.Śpiewak

Red.

Red.

Red.

Red. Red.
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Ogłoszenie

Zaproszenie

Beztroskich i radosnych
Świąt Wielkanocnych,

wiosennej pogody ducha
i słonecznego uśmiechu

życzy
Redakcja "Spinacza"

Happy Easter
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