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Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Poczytaj mi! Daj coś od siebie...

Dzień KEN

zbiórka krwiWizyta w przedszkolu

     W naszej szkole
skrzyknęła się grupka osób,
która wpadła na pomysł,
żeby poczytać maluchom z
przedszkola bajki. 
Starannie przygotowali się
do akcji: dobrali odpowiednie
teksty, przećwiczyli czytanie
i zadbali o rekwizyty.
Z jakim spotkali się
przyjęciem - czytaj na s. 5.
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Gala Szkolnych Oksfordów 

Akademia

Akademia Akademia

. "Mistrz Sztuk Walki""Cała Polska Czyta Dzieciom" "Voice of Poland"

Klasa 2 em "Masterchef"

"Menadżer Roku"

      Wyjątkowa okazja (Dzień Komisji Edukacji
Narodowej), podniosła atmosfera, wytworni
prowadzący i słoneczna pogoda – to wszystko
razem złożyło się na niezapomnianą Galę
Szkolnych Oksfordów. Niczym na imprezie
rozdania Oscarów w Los Angeles, zwycięzcy
mogli kroczyć po czerwonym dywanie, by
odebrać swoje nagrody. Wytypowani do nich
zostali nauczyciele w 13 kategoriach.
Jak na światową imprezę przystało, nie obyło się
bez części artystycznej - były więc występy
topowych piosenkarek, czy najpopularniejszego
obecnie kabaretu "Młodzi Panowie Trzej".
Konferansjerką zajęli się również najbardziej
rozchwytywani na rynku rozrywki - Ewa i Maciek.

   Oaza Spokoju (p. E. Świderska) – osoba, której
żadna sytuacja nie jest w stanie wyprowadzić z
równowagi.
   Cała Polska Czyta Dzieciom (p. M. Kubiak) –
za trud włożony w propagowanie czytelnictwa
wśród młodzieży, która chętniej wybiera
smartfony niż e – czytniki. 
   Voice of Poland (p. M. Rol) – osoba, bez której
nasza mowa ojczysta byłaby uboższa.
   Mistrz Sztuk Walki (p. M. Mazurczyk) –
najmężniejszy z najmężniejszych

(c.d. na str. 4.)
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Kabaret

Akademia

Akademia

Piosenka "Valerie"

"Mister Luz Blues" "Kierowca z Bombowca"

Akademia

"Mężczyźni Wolą Blondynki""Leon Zawodowiec" Wystąpienie pani Dyrektor
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Organizatorzy Gali

"Złoty Haker"

"Oaza Spokoju"

"Valerie"

.

   Kolejne nominacje do nagrody Oksfordów:
   Mister Luz Blues (p. A. Mielczarek) –
zwycięzca (największy luzak) jest tylko jeden.
   Kierowca Bombowca (p. R. Grabowski) –
debiutant, który od tego roku na stałe rozgościł się
w naszej szkole.
   Masterchef (p. I. Szwedo – Makowska) –
zwyciężczyni w kategorii dyscyplin
gastronomicznych.
   Alfa i Omega (p. A.Płoszyńska) – 
za nieocenioną wiedzę.
   Złoty Haker (p. P. Kopertowski)  - 
za wprowadzanie do szkoły wielu elektronicznych
nowinek.
   Leon Zawodowiec (p. R. Kociołek) – dla
największego fachowca od spraw zawodowych.

      Wszystkie nagrodzone osoby spotkały się 
z entuzjastycznym przyjęciem. Było wesoło i
sympatycznie, choć niektórych laureatów
naprawdę zamurowało z wrażenia. 
Do łez rozbawił publiczność skecz "Młodych
Panów Trzech". Zachwyciły piosenki 
w wykonaniu Ali i Ani. Był też moment zadumy 
w czasie słuchania sentencji o nauczycielach
czytanych przez Klaudię i Natalię.

Akademia

Mister luzu:)

kwiaty dla pracowników szkoły

Masterchef
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

      To święto, którego
najważniejszymi
adresatami są dzieci.
Czytanie im na głos
stymuluje ich rozwój,
wzbogaca słownictwo 
i pobudza wyobraźnię.
Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania
przypada 29 września 
i odnosi się do urodzin
Janiny Porazińskiej,
autorki książek dla
dzieci i młodzieży.

Wizyta w przedszkolu

Uczestnicy akcji

Czytanie bajek Czytanie bajek

         
    W ramach akcji Ogólnopolskie Głośne Czytanie
Dzieciom ochotnicy z klasy 4 tfg (Patrycja M.,
Patrycja S., Sylwia F., Dorota A. i Maciek G.)
wzięli pod pachy książki ("Franklin i ciasteczka"
Paulette Bourgeois, "Muchy Króla Apsika"
Antoniego Marianowicza, "Kotek" Juliana Tuwima)
i ruszyli po sąsiedzku 
w odwiedziny do Przedszkola Samorządowego 
Nr 1. 
Dzieci z trzech grup wiekowych (od 3 do 5 lat)
wysłuchały bajek z otwartymi buziami. To
najbardziej wdzięczni odbiorcy literatury.
Słuchacze żywo, choć bardzo grzecznie,
reagowali na akcję czytanych książek. Lektorzy
byli tak wiarygodni dla młodej publiczności, że
przebrany za króla Maciek odebrał od młodej
publiczności pełne zachwytu ukłony, zgodnie 
z dworską etykietą.
Panie opiekunki przedszkolaków zapisały się 
w kalendarzu naszych ochotników na kolejne
głośne czytanie książek.

Przedszkolaki

Król
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"Tniesz, bo wiesz" 

Plakat

12 i 13 października 2018 r. (piątek, sobota) miała miejsce akcja „Tniesz, bo Wiesz”. Została ona
zorganizowana za pośrednictwem Fundacji NU-MED działającej przy Specjalistycznym Szpitalu
Onkologicznym w Tomaszowie Mazowieckim. Zajmuje się ona pozyskiwaniem włosów na peruki dla
pacjentek onkologicznych. Zarząd Fundacji prowadzi cykliczną działalność lokalną, by móc wskazać w
przyszłości podopiecznych, którzy dzięki zbiórce włosów otrzymali wsparcie. W tym roku akcja została
zorganizowana w Piotrkowie Tryb. – w naszej szkole. Współpracowali z nami: salon urody „Perfecta”,
Urząd Miasta oraz Klub Sportowy „Ruch”.
W związku z tą imprezą odbył się szereg działań związanych z profilaktyką zdrowotną, rekreacją i
działaniami pomocowymi. Zbiórce włosów towarzyszył na przykład Turniej Badmintona pod patronatem
Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Turnieje odbyły się w ramach projektu Fundacji Narodowy
Badminton „100 turniejów na 100-lecie Niepodległości”. 
Najważniejszym celem była jednak możliwość oddania włosów na rzecz pomocy pacjentkom
onkologicznym.W szkolnej auli odbyły się wykłady specjalistów na temat zapobiegania nowotworom,
zdrowego i racjonalnego odżywiania się oraz życiu po walce z rakiem. 

konferencja dotycząca nowotworów

Liczba osób, które zgłosiły się do akcji "Tniesz, bo
wiesz" przerosła najśmielsze wyobrażenie jej
organizatorów. Panie fryzjerki miały pełne ręce
roboty, a klienci czekali na korytarzu w długiej
kolejce. Niezbędna okazała się pomoc
wolontariuszy, którzy pomagali myć włosy,
suszyć je i zaplatać w warkoczyki. Robota szła
pełną parą. Efekt końcowy był niesamowity - tak
wielu chętnych jeszcze w tego typu imprezie nie
było. Zmęczeni, ale szczęśliwi organizatorzy są
bardzo wdzięczni wszystkim uczestnikom akcji.

Pracownia fryzjerska

Warkoczyki

Ścinanie włosów Ścinanie włosów

Internet
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Podarować życie

Kręci mnie bezpieczeństwo  

Spotkanie w MOK-u

     17 października 2018 r. uczniowie klas: 1 m i 1
fm wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dla
młodzieży. Zostało ono zorganizowane
 w ramach  XVIII Trybunalskiego Forum
Trzeźwościowego w Miejskim Ośrodku Kultury.
Imprezie towarzyszyło hasło: „Każdy uzależniony
człowiek to czyjeś dziecko”. Jej uczestnicy byli
informowani o zagrożeniach związanych 
z zażywaniem substancji psychoaktywnych. 
Po prelekcji odbył się koncert prewencyjny „Kręci
mnie bezpieczeństwo” w wykonaniu kapeli PSP
Sieradz. Strażacy nie tylko śpiewali, ale
opowiadali także o wypadkach, do których
wyjeżdżali z interwencją. Wszystko zilustrowane
było autentycznymi zdjęciami.
Uczniowie i opiekunowie (p. D. Najmrocka i 
p. M. Maciaszczyk) zgodnie potwierdzili, że
impreza była bardzo ciekawa. Dodatkową
atrakcją był konkurs, w czasie którego 4 osoby 
z naszej szkoły wygrały czujniki czadu.

      22 października  klasy (4 tg i 4 tfg) były na seansie francuskiego filmu
"Podarować życie". Opowiada on o młodym surferze, który umiera, a jego
serce ma dostać czekająca na przeszczep kobieta. 
To poruszający obraz mówiący o doświadczeniu straty, żałoby, nadziei oraz
symbolicznym nowonarodzeniu.  "Podarować życie" to także historia
rodzicielskiej miłości, poświęcenia oraz niemożności pogodzenia się 
z faktem zbyt gwałtownego odejścia, bez szansy na pożegnanie. 

Kadr z filmu

Fundacja Krzyżowa
        Grupa 16 uczniów i 3 opiekunów wyjechała 21 października do 
Krzyżowej w ramach wymiany polsko - niemieckiej. Pełną relacje z tego
spotkania zamieścimy w następnym numerze Spinacza. 

Krzyżowa

D.N.

Internet

Ewa Lęk
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Daj coś od siebie, czyli pierwsza zbiórka krwi.

zbiórka krwi

droga dawcy

Koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów
zawierających dużą ilość tłuszczu).Pij dużo soków owocowych i wody.
Unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku przed oddaniem krwi.Weź dowód
tożsamości i jeżeli masz legitymację honorowego dawcy krwi.
Tych kilka zasad musieli przestrzegać wszyscy Ci, którzy 16 października
stawili się w szkolnej auli aby oddać krew. W tym dniu zainaugurowaliśmy
kolejny już cykl poboru krwi w naszej szkole. Nasza współpraca z
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi to w
przeliczeniu już kilkadziesiąt litrów krwi. Choć tego dnia chętnych było
dwudziestu, to krew udało się pobrać od 9 osób. Ale liczy się każda kropla.
Następna zbiórka już 12 grudnia. Czekamy na Was!!!

red.

int.
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Światowy dzień walki z głodem

Prelekcja 
"Głód na świecie"

z na pracowniach

na pracowniach

:)

poczęstunek

poczęstunek

prelekcja

poczęstunek

  Światowy Dzień Walki z Głodem to akcja,
której głównym celem jest uświadomienie
społeczeństwu skali ubóstwa oraz skutków
niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży. Ogólnopolska Kampania Walki
z Głodem, ma także na celu edukację
społeczeństwa o zdrowym odżywianiu
i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Co roku 16
października w całym kraju odbywają się
happeningi, konkursy, zbiórki żywności.W naszej
szkole Koło PCK wraz z Paniami I.Szwedo-
Makowską, M.Adamus i uczniami klasy II Tg/Tf
przygotowali poczęstunek w formie kanapek.
Panie I.Błaszkowska i B. Mrozińska przygotowały
prelekcję na temat głodu na świecie. Szczególne
podziękownia należą się P. A. Mielczarkowi i P. S.
Szmitce za dostarczenie produktów
żywnościowych.

int. red.

red.
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Biało - czerwoni

Nike dla Marcina Wichy

Zdjęcie z drona

        W piątek 12 października wzięliśmy udział w
happeningu nawiązującym do 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Razem z uczniami ze Szkoły Podstawowej Nr 8
oraz dziećmi z Przedszkola Samorządowego 
Nr 1 przeszliśmy ulicą H. Sienkiewicza, niosąc
nad głowami białe i czerwone kartony, które
utworzyły flagę narodową. Wszystko zostało
sfotografowane z góry przez drona (efekt
widoczny na zdjęciu obok). Marsz wyruszył od
strony ul. Wojska Polskiego i zakończył przy ul.
Słowackiego. Tutaj na pl. Chełmońskiego odbył
się festyn, na który nasze klasy gastronomiczne
przygotowały poczęstunek.

Przygotowania do marszu Obsługa gastronomiczna Happening

Logo
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