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Zagubnica, gibanica i słodka Milica

Jarmark

Nasze stoisko

Nasze stoisko

     W czwartek 24 maja przyjechali na cztery dni
zapowiedziani wcześniej goście z serbskiej
Zagubnicy – nasi rówieśnicy ze szkoły
gastronomicznej.
Przede wszystkim mieliśmy wymienić się
gastronomicznymi doświadczeniami. Szybko
jednak sprawy zawodowe zeszły na drugi plan, 
a najważniejsze stało się nawiązywanie przyjaźni.
Połączyła nas zarówno praca (przygotowywanie
potraw narodowych na 
V Festiwal Kultury Miast Partnerskich), jak i
zabawa (mecz siatkówki, gra miejska, dyskoteka,
pływalnia). Największym wyzwaniem było jednak
uszykowanie specjałów, którymi częstować
mieliśmy piotrkowian na wspólnie
zorganizowanym stoisku. Pracy było mnóstwo,
ale jej efekty były imponujące. To, co nas
zaskoczyło, to fakt, że potrawy serbskie były
słone i pikantne. Znikały jednak błyskawicznie, tak
samo jak nasze, typowo polskie. Przygotowane
przez nas stoisko było pod stałym oblężeniem
mieszkańców Piotrkowa.

Zostałam poproszona o przedstawienie relacji z wizyty serbskich
przyjaciół. Na początku, 24 maja, atmosfera była napięta. Każdy z nas był
zestresowany barierą językową. Po przywitaniu gości przez panią Dyrektor
pokazaliśmy kolegom szkołę i zaprosiliśmy ich na mały poczęstunek
przygotowany przez naszych uczniów. Po południu udaliśmy się do hali
sportowej, żeby spalić kalorie –zagraliśmy wspólnie w piłkę siatkową.
Drużyny były wymieszane. Po udanym meczu udaliśmy się na obiad do
restauracji. I dopiero tam atmosfera się rozluźniła. Zostawiliśmy nauczycieli,
a sami poszliśmy koło fontanny lepiej się poznać. Następnym punktem
naszego planu była gra miejska. Tu drużyny dobieraliśmy sobie sami. W
jednej było 5 chłopaków i 1 dziewczyna, a w drugiej – odwrotnie.
Pokazaliśmy kolegom Stare Miasto i okolice szkoły. Drugi dzień w całości
spędziliśmy w pracowni gastronomicznej. Próbowaliśmy serbski kajmak,
przygotowywaliśmy warkocze z polędwicy wieprzowej i inne mięsa.
Odwiedziła nas piotrkowska telewizja i prezydent miasta p .K.Chojniak,
Trzeci dzień był równie pracowity, bo po obiedzie udaliśmy się do MOK – u,
gdzie mieliśmy prezentować nasze kulinarne umiejętności. Przy okazji
dowiedzieliśmy się, że jedna z naszych serbskich koleżanek jest …
nauczycielką. Byliśmy zaskoczeni jej relacjami z uczniami i z nami. Tej
soboty (26 maja) w Polsce obchodzony jest Dzień Matki, czego w Serbii się
nie świętuje. Po ciężkim dniu wybraliśmy się na dyskotekę. W niedzielę
nadszedł dzień pożegnania. W pracowni odbywały się jeszcze ostatnie
poprawki i przygotowania do porannego pokazu. Nasi uczniowie
zaprezentowali polski żurek, chleb ze smalcem, ciasto drożdżowe,
karminadle z cukinią, faworki, a Serbowie kajmak, mięsa przygotowane na
ostro oraz śliwowicę (zupę z zielonych śliwek podobną do żurku). Dzień
dobiegł końca. Podziękowaliśmy im za przyjazd. Każdy z gości otrzymał
upominek. Choć wyjechali, dalej mamy ze sobą kontakt. Więź, która się
wytworzyła między nami jest bardzo silna. Miło będziemy wspominać Milicę,
Anę, drugą Milicę, Krisa, Filipa i Marko.            (Magda, 3 tg)
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Strój serbski

          Serbowie przygotowali: mięsa z rusztu,
grillowane warzywa, zupa ze śliwek, proja,
kaczkamalj, szopska sałatka, gibanica,
prebranac, słodycze. 
My „odpowiedzieliśmy” im tradycyjną kuchnią
polską (żurek z kiełbasą, tradycyjne wyroby
wędliniarskie, ciasto drożdżowe, faworki, chleb ze
smalcem).

W pracowni gastr.

Stoisko ZSP 4

Stoisko ZSP 4
Stoisko ZSP 4
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Ulubiony bohater literacki - konkurs
8 czerwca przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej
akcji  czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”.
W zeszłym roku wzięło w niej udział 459 409
uczniów z całego kraju. Mamy nadzieję, że w
obecnej edycji pomożemy pobić rekord.
Założeniem organizatorów tego przedsięwzięcia
jest promocja czytelnictwa. W piątek 8 czerwca 
o godz. 10:00 uczniowie z całej Polski czytają bez
przymusu takie książki, na jakie mają ochotę.
Towarzyszą temu różne atrakcje. 
I tak u nas zorganizowany został konkurs na
najlepsze przebranie – jego uczestnicy
przygotowali kostiumy, dzięki którym przeistoczyli
się w ulubioną postać literacką. 

W konkursie wzięło udział 15 osób, które przebrały się za swoje ulubione
postacie literackie.

nr 1: Magda - Minerwa McGonagall (J.Rowling „Harry Potter”)
nr 2: Konrad – Ksiądz Robak (A.Mickiewicz “Pan Tadeusz”)
nr 3: Paulina – Aniela Dulska („Moralność pani Dulskiej”)
nr 4: Piotrek – Marek Winicjusz (H.Sienkiewicz „Quo vadis”)
nr 5: Wiktoria – Ligia (H.Sienkiewicz „Quo vadis”)
nr 6: Patryk – Sherlock Holmes (A. Conan doyle “Sherlock Holmes”)
nr 7: Klaudia: - jeździec  (S.Richards  “Koń. który mnie wybrał”)
nr 8: Robert – Joffrey (G.R.R.Martin „Gra o tron”)
nr 9: Iga – Herkules Poirot (Agatha Christie „Herkules Poirot”)
nr 10: Sara – Sara (B.Prus “Faraon”)
nr 11: Julia – Victoria (S.Meyer “Zmierzch”)
nr 12:  Patryk - Pan Młody (S.Wyspiański  „Wesele”)
nr 13: Natalia – Panna Młoda (S.Wyspiański „Wesele”)
nr 14: Krystian – Stanisław Wokulski (B.Prus „Lalka”)
nr 15: Angelika – Izabela Łęcka (B.Prus „Lalka”)

Po prezentacji odbyło się głosowanie na najlepszą charakteryzację. Wzięli w
nim również najmłodsi czytelnicy zaproszeni ze Szkoły Podstawowej 
nr 8. Pierwszaki bardzo zaangażowały się w całą imprezę – przyniosły
swoje książeczki, czytały ich fragmenty przed mikrofonem, dyskutowały, na
kogo zagłosować. 
Oto wyniki: 

1 miejsce: Sara jako jedna z bohaterek powieści „Faraon”
2. miejsce: Magda jako Minerwa z cyklu „Harry Potter”

3. miejsce : Julia jako Viktoria z sagi „Zmierzch”

Na tym jednak akcja czytelnicza się nie się nie skończyła. Uczestnicy
konkursu w swoich przebraniach wyszli do miasta, by promować książki
wśród piotrkowian. Rozdawali im np. ulotki, które prezentowały tytuły
najchętniej czytanych powieści w tym kwartale. 

Imprezę przygotowała pani Maria Kubiak.

Uczestnicy konkursu

Uczestnicy konkursu

Konkurs
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Marek Winicjusz

Prowadzący konkurs

1. miejsceHerkules Poirot

2. miejsce3. miejsce

Sherlock Holmes

Rozdawanie upominków

Konkurs Czytanie książki

Ligia Pani Dulska Jeździec Pan Młody
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Egzaminy zawodowe kucharzy i fryzjerów

technikum fryzjerskie

Przed egzaminem

Przed egzaminem

Egzamin zawodowy

        19 czerwca 2018 r. uczniowie klas trzecich
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
zmierzyli się po raz pierwszy z pisemnym
egzaminem zawodowym. Składał się on z pytań
testowych, które należało rozwiązać w ciągu 60
minut. Tematycznie związane one były 
z zawodem kucharza (3 k), technika żywienia 
(3 tg, 3 tfg - grupa gastronomiczna) oraz technika
usług fryzjerskich (3 tfg - druga grupa). Egzamin
przeprowadzono dal każdej specjalności osobno:
o godz. 10:00 sporządzanie napojów i potraw, a o
12:00 wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
Oba sprawdziany odbyły się w szkolnej auli.
Atmosfera była niezwykle gorąca, nie tylko ze
względu na poziom stresu i emocji, ale przede
wszystkim z powodu panującego na zewnątrz
upału. Na szczęście zdający zachowali
ostatecznie zimną krew i przeszli na tryb
zmiennocieplny, dzięki czemu na chłodno i z
opanowaniem większość z nich rozprawiła się z
testami w 30 minut.

W skrócie
     Panna Cotta 
zaparzyła się mąką, bo
kochała cannelloni.
Potem zaczęła
kleikować się do
sułtańskiego kremu.
Razem  karczochowali
liczi, by nie tracić życia
na duszenie zrazów, 
a  pić jedynie kawę po
irlandzku - bez urazów.

Arkusz egz.
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Najlepszy uczeń, najlepszy absolwent

Najlepszy uczeń

Najlepsza absolwentka

Najlepsza absolwentkaNajlepszy uczeń (3tfg)

      20 czerwca 2018 roku Prezydent Krzysztof
Chojniak wręczył nagrody dla najlepszych
uczniów i absolwentów szkół w Piotrkowie. Wśród
76 wyróżnionych osób znalazło się
nieprzypadkowo czworo naszych uczniów:
Patrycja Jakubik, Maciej Gębicki, Aleksandra
Wach i Klaudia Skrzyńska. Uzyskali oni
najwyższą średnią ocen w szkole. W nagrodę
odebrali od pana Prezydenta dyplomy 
z gratulacjami oraz książki. Uroczystość miała
miejsce w piotrkowskim zamku.

Raport czytelnictwa

       Z radością ogłaszamy, że w 2017/2018 roku poziom czytelnictwa 
w naszej szkole wzrósł o 34% (wypożyczono 908 książek - o 304 więcej niż
w poprzednim roku szkolnym). Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie cały
„beton” skruszał i jest jeszcze sporo zatwardziałych ignorantów 
w dziedzinie czytelnictwa.
Wielu jednak uległo czarowi literackich historii, na co z pewnością wpływ miał
zakup 546 nowych książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa (wrzesień 2017), a także akcje biblioteczne: Narodowe
Czytanie, „Przeczytałem – polecam”, selfie z książką, czy„Jak nie czytam,
jak czytam?!”.

Selfie z książką

Narodowe czytanie "Wesela" Jak nie czytam, jak czytam?!

Przeczytałem - polecam!
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Prowokacje na wakacje

Zaplecze techniczne

Akademia

. . .

Występ Wystapienie p. Dyrektor .

        
       Niestety, choć trudno jest się z tym pogodzić, nadszedł koniec roku
szkolnego. Znów może się powtórzyć koszmar minionego lata: brak nauki,
wkuwania, ściągania, kombinowania, klasówek i całego tego stresu. Niczego
nie będzie! Tylko nieograniczona wolność, relaks, luzik –słowem nuda nie do
opisania. Może chociaż kupić już sobie zeszyty, przeglądać nowe
podręczniki albo zacząć czytać lektury obowiązujące w następnej klasie …
Nie wiadomo, jak radzić sobie w momencie desperacji. Zanim dopadnie Was
wakacyjna depresja, wspomnijcie ostatni dzień w szkole: pożegnanie klas
trzecich zsz (3 f, 3 k, 3 m) oraz świetny występ artystyczny.
W razie ataku nostalgii radzimy zażyć kilka archiwalnych numerów Spinacza
:)
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2 tfs

Zakończenie roku

Nagrody 1k Nagrody 1 f Nagrody 3 tg

Nagrody 1tfg

Występ

Występ

.Akademia
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Pokaz fryzur i strojów renesansowych

Uczniowskie wspomnienie o Wurzburgu

   W dniach od 22 do 27 kwietnia 2018 roku kolejny raz mieliśmy możliwość wzięcia udziału w
wymianie polsko-niemieckiej ze szkołą zawodową Don Bosco w Würzburgu.
Temat projektu realizowanego podczas tejże wymiany brzmiał: „Razem dla różnorodności”, i
właśnie tej szeroko rozumianej różnorodności poświęciliśmy mnóstwo uwagi.
 Podczas pobytu w Niemczech mieliśmy mnóstwo ciekawych atrakcji. Do tych najciekawszych
możemy zaliczyć: wizytę w meczecie, synagodze i centrum buddystycznym, warsztaty w szkole
pod okiem zawodowców z dziedzin gastronomii, fryzjerstwa, stolarstwa i malarstwa oraz
wycieczkę do parku linowego.
   Wszyscy kolejny raz świetnie się bawiliśmy poznając siebie nawzajem oraz dowiadując się
wielu ciekawostek ze świata.
  Chętnie zostalibyśmy z naszymi kolegami z Niemiec choćby o jeden dzień dłużej, ale niestety
zarówno my, jak i grupa niemiecka musieliśmy wrócić do szkoły...

Maciej Gębicki, klasa III Tg/Tf
Wurzburg

pokaz

uczestnicy pokazu pokaz

 
 Renesans-epoka w

historii kultury
europejskiej,

obejmująca przede
wszystkim XVI wiek,

określany często jako
„odrodzenie sztuk i

nauk”.

Człowiek
witruwiański

Renesansowe kobiety
tapirowały swoje włosy
by sterczały jak
najwyżej. Często
korzystały także z
peruk by jeszcze
bardziej powiększyć
fryzury. Synonimem
piękna w renesansie
było szerokie czoło,
dlatego też kobiety 
unikały wszelkiego
rodzaju grzywek. 

   W dniu 22 maja 2018 w auli ZSP 4 odbył się
pokaz fryzur i strojów epoki renesansu dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 i Szkoły
Podstawowej nr 13. Pokaz przygotowała p.
Anna Sawicka z uczniami klasy IITF/IITS w
 ramach projektu ,, Zaczęło się w Piotrkowie...
parlamentaryzm wczoraj i dziś" przy
współpracy z CIT w Piotrkowie Tryb.
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Magic 
Tanya Crevier

Najlepsi w pierwszej pomocy

      
        W środę 23 czerwca mogliśmy podziwiać
umiejętności byłej koszykarki amerykańskiej
WNBA.
Tanya Crevier zachwyciła nas swoimi
żonglerskimi umiejętnościami. Sportsmenka
jeździ po świecie. Odwiedziła już 30 krajów,
wszędzie dzieląc się pozytywnymi emocjami i
podkreślając, że wola walki w życiu są
najważniejsze. W ten sposób chce zarażać
młodzież miłością do sportu, ale też wolą walki 
o swoje marzenia. Ona sama marzyła właśnie
 o koszykówce, choć jest niewysoka i niektórzy
nie wróżyli jej przyszłości w tej dyscyplinie. Dzięki
determinacji grała w najlepszej lidze żeńskiej
WNBA. 
Tanya Crevier odwiedza szkoły, aby podzielić się
swoja historią i przekazać uczniom: „Spójrz na
okazję i nie zawsze skupiaj się na swoich
niedociągnięciach. Miej odwagę spojrzeć w górę i
znaleźć rozwiązanie".

     9 czerwca 2018r. uczniowie klasy I Tg/TF pod
opieką p.I. Szwedo-Makowskiej brali udział w
konkursie wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie 
i pierwszej pomocy  zorganizowanym przez
Starostę Powiatu Piotrkowskiego.
Uczniowie w formie testu musieli wykazać się
wiedzą i umiejętnościami udzielania pierwszej
pomocy. Wśród najlepszych okazał się Mateusz
Mamrot - zajął I miejsce, Monika Zimończyk - II
miejsce, a Kamila Omofner - III miejsce. 
W tym dniu młodzież miała okazję brać udział 
w ćwiczeniach na fantomie, aby w razie wypadku
wiedzieć, jak zareagować i jak wyeliminować
czynniki zagrażające życiu drugiego człowieka.

Zwycięzcy

1 tfg

Tanya Crevier

Pokaz żonglerki Tanya

Drużyna

I.Sz.M.

I.Sz.M.
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Najpiękniejsze są polskie piosenki

Redakcja "Spinacza"
redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol
redaktor: Maciek Gębicki
               Magdalena Ozga

spinacz_redakcja@wp.pl

Spinacze

 
     8 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się eliminacje do finału
Festiwalu Piosenki Polskiej pt. „Najpiękniejsze są polskie piosenki”.
Dwoje uczniów z naszej szkoły – Maciek Gębicki i Natalia Kobylarz (III TG/TF) – dzielnie nas
reprezentowało. Niestety... poziom konkursu okazał się bardzo wysoki i żadne  nich do owego finału się
nie zakwalifikowało.
W konkursie wzięło udział ponad 70 osób. Przedział wiekowy był bardzo szeroki. Najmłodsza
uczestniczka w wieku 7 lat, a najstarsza – 65 lat. Repertuar uczestników był bardzo zróżnicowany.
Scenę zdominowały piosenki „tych starszych”  wykonawców np.: Czesława Niemena, Maryli
Rodowicz, Krystyny Prońko czy Anny German. Jednakże nie zabrakło też piosenek „tych młodszych”
wykonawców np.: Margaret czy Bovskiej.
Nasi reprezentanci również sięgnęli po ciekawy repertuar. Maciek zaprezentował się z piosenką 
z repertuaru Seweryna Krajewskiego „Uciekaj moje serce”, natomiast Natalia sięgnęła po „Piosenkę
księżycową” z repertuaru zespołu Varius Manx. 
Do finału festiwalu, który odbył się dzień później (9 czerwca) dostało się tylko 25 osób. Byli to głównie
podopieczni piotrkowskiego i okolicznych Miejskich (Gminnych) Ośrodków Kultury m.in. z Kielc, Gidli,
Moszczenicy, Wolborza i Częstochowy.   [ Maciek, 3 tfg]

                                                                     

Na scenie MOK-u

Dyplom Dyplom
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