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Świąteczne przedstawienie

Jasełka

Publiczność

      19 grudnia szkołę opanował duch Świąt
Bożego Narodzenia. Uczniowie organizowali ze
swoimi wychowawcami klasowe Wigilie, a potem
wszyscy brali udział w szkolnych Jasełkach.
Celem przedstawienia było przypomnienie biblijnej
historii narodzin Jezusa. Na scenie pojawili się
więc: Maryja z Dzieciątkiem, Józef, Aniołowie,
Trzej królowie i Pastuszkowie.
Wykonawcy poszczególne sceny przeplatali
najpiękniejszymi kolędami. 
Razem z publicznością śpiewali: "Dzisiaj 
w Betlejem", "Przybieżeli do Betlejem pasterze",
"Wśród nocnej ciszy", "Pójdźmy wszyscy do
stajenki", "Maryjo, czy już wiesz", czy "Mędrcy
świata monarchowie".
Na koniec wszyscy złożyliśmy sobie życzenia
wesołych Świąt.

Do Betlejem nie jest tak daleko, 
Ono jest na odległość ludzkiego serca,

Każdego dnia możesz tu dojść...

Red.

Red.
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Wykonawcy
Wykonawcy

PastuszkowieJasełka

Wykonawcy

Publiczność

Red.
Red.

Red.Red.

Red.

Red.
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Przy wigilijnym stole...

klasowa wigilia

III Tf/Ts

   W naszej szkole już od wielu lat obchodzona jest tradycja klasowych
spotkań wigilijnych. W tym roku również poszczególne klasy razem ze
swoim wychowawcą świętowały nadchodzące Boże Narodzenie. Klasy
gastronomiczne jak zwykle samodzielnie przygotowały typowo wigilijne
potrawy: pierogi, rybę czy barszcz z uszkami. Do niektórych przyszedł
nawet św. Mikołaj i rozdał prezenty. Najważniejsza była jednak możliwość
wspólnego spędzenia czasu, na trochę innych zasadach niż podczas lekcji.
Tego dnia nawet nauczyciele mówili ludzkim głosem:)
Ten dzień był również symbolicznym zakończeniem I semestru. Po Nowym
Roku rozpoczynamy kolejne zmagania z nauką. Wszystkiego najlepszego
na nadchodzący rok życzy redakcja "Spinacza".

red.

red.
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Choinko, piękna jak las...

Choinka ZSP 4

  Każdego roku w kościele ojców Bernardynów
odbywa się konkurs na najpiękniej
przystrojoną choinkę. Uczniowie
piotrkowskich szkół stają do tego konkursu
już od kilku lat. Nasza szkoła także bierze
udział w zmaganiach. W tym roku
postanowiono wykonać ozdoby z masy solnej.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wraz
z klasą II F przygotowali prześliczne,
własnoręcznie wykonane bombki, figurki i
łańcuchy. Ich pracę można podziwiać w
kościele ojców Bernardynów. 
Aby oddać głos na wybraną choinkę należy
pobrać podstemplowaną kartę do głosowania
z zakrystii i wrzucić ją do urny. Po Nowym
Roku poznamy zwycięzcę. Jest więc jeszcze
czas aby oddać głos na choinkę ZSP 4.
Zapraszamy do oglądania i głosowania!

red.
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Mikołajkowy zawrót głowy

Nasz człowiek na konkursie "Książkomodni"

Mikołaje Choinka

Panie Mikołajowe Mikołajki Sesja z Mikołajem

Zdjęcie konkursowe

6 grudnia w szkole zjawia się desant Mikołajów.
Każdy się wdzięczy, uśmiecha i  kokietuje. Ale
który z nich jest tym prawdziwym, który ma 
w sobie 100 % świętego?  Nie było żadnego
sposobu, żeby rozwiązać tę zagadkę (brody
mocno przyrośnięte, nieprzeniknione spojrzenie
zza ciemnych okularów). Jedynym sposobem
okazał się plebiscyt. Uznaliśmy, że Mikołaj może
być tylko jeden i w głosowaniu wybraliśmy tego,
który według nas był najprawdziwszy.
Okazało się, że najbliższy oryginałowi był
Mateusz z 2 tfg. Z pewnością mógłby być
dublerem prawdziwego Mikołaja w razie nagłego
wypadku. W nagrodę za świetne przygotowanie
Mateusza do tej roli cała klasa otrzymała dyplom,
słodycze i została zwolniona z pytania na
lekcjach.

7 grudnia 2018r. w czytelni Miejskiej Biblioteki
Publicznej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego "Książkomodni". W jego ramach
należało zrobić  zdjęcie i wymyślić hasło
promujące czytelnictwo. 
Wzięła w nim udział - jako jedyna z naszej szkoły
- Monika z klasy 2 tfg (jej zdjęcie konkursowe
zamieszczamy obok). Niestety, nie otrzymała
żadnej nagrody, mimo to gratulujemy Monice
energii i pomysłowości. 
Wszystkie osoby biorące udział w konkursie
otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki wydane
przez piotrkowską bibliotekę.
Zwyciężyło hasło: "Kto pyta, nie błądzi. Kto czyta,
ten rządzi".

M.

A.S. Red.

Red. Red. Red.

Red. M.K.
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Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną

Kartki konkursowe Wyróżnione kartki

Zwycięska kartka

Nagrody
Wręczanie nagród

    17 grudnia rozstrzygnięty został konkurs na kartkę
świąteczną z życzeniami w języku obcym - angielskim lub
niemieckim.
Jury (p. E. Lęk i p. S. Szmitka) wybrały pracę Doroty Alamy
z klasy 4 tf/tg. Przypominamy, że wygrała ona również
konkurs w zeszłym roku. Kartka została wykonana
niezwykle starannie, estetycznie i trójwymiarowo - po jej
otwarciu 
w środku rozkładają się elementy, które kojarzą się ze
Świętami, czyli pudełka z prezentami.
Kolejne miejsca zajęły: II - Adrianna Rajszczak, III - Agata
Maślanka. Obie autorki kartek również są z klasy 4 tf/tg. 

E.L.. E.L.

E.L.

E.L.
Red.
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Miłość jest wszystkim

Wolontariuszka wyróżniona

     Tegoroczne mikołajki spędziliśmy w konie na
seansie polskiej komedii romantycznej „Miłość
jest wszystkim”. Film śmieszy i wzrusza, pojawiło
się w nim też trochę dramatyzmu. Nie wszyscy
są fanami polskich komedii, a jeszcze kiedy
widzą dopisek: „romantyczna” podchodzą do
takiej produkcji z ostrożnością. Tu jest jednak było
coś, co sprawiło, że film nie był nudny. Na pewno
cała plejada polskich aktorów z najwyższej półki
(Olaf Lubaszenko czy Mateusz Damięcki). Poza
tym miejsce akcji, czyli Gdańsk – to naprawdę
piękne miasto, panoramiczne ujęcia zapierały
dech w piersiach. Do tego dochodzi świąteczna
atmosfera – idealna na wyjście do kina w grudniu,
co pomogło wszystkim w wczuć się w klimat
zbliżającej się Wigilii.

Kadr z filmuPrzed seansem

W kinie W kinie

Finał konkursu P.

Gala

     5 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piotrkowie odbyła się uroczysta Gala
Wolontariatu. Przypominamy, że jedną z
nominowanych do tytułu Wolontariusza Roku była
Patrycja z 4 tfg. 
Nasza koleżanka otrzymała wyróżnienie –
szkoda, że nie udało nam się bardziej
zmobilizować i wesprzeć Patrycji większą liczbą
głosów. Zadanie nie było trudne, należało oddać
głos za pośrednictwem portalu Facebook. 
Wszyscy zgłoszeni do plebiscytu wolontariusze
otrzymali akt nominalny oraz podarunki. Dla
wszystkich gości z koncertem wystąpił zespół
Agata Michalska & The Others.  

InternetRed.

Red. Red.

Internet Red.

Internet
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Poloneza czas zacząć ... trenować!

     Rozpoczęło się odliczanie czasu do studniówki. Uczniowie klas
czwartych (4 tg i 4 tfg) ostro trenują układ taneczny do poloneza (będzie to
kompozycja W. Kilara z filmu "Pan Tadeusz"). Przygotowują ich panie
I. Błaszkowska i M. Poterała oraz pan A. Mielczarek. Jest już skończona
choreografia, zostało jeszcze dogranie szczegółów.
       Studniówka to coś więcej niż klasowa impreza. To symboliczny krok 
w dorosłość. Dla wielu osób żaden inny, późniejszy bal, nie będzie wiązał się
z takimi emocjami i przygotowaniami. Pisanie zaproszeń, szukanie partnera i
oryginalnej kreacji, dopracowywanie szczegółów, może wymyślanie
programu artystycznego, ćwiczenie kroków oraz figur poloneza… oj, dzieje
się, dzieje! 
     Niestety, często towarzyszą temu konflikty. Bywa, że ktoś nie ma ochoty
na wspólną zabawę, a inni nie potrafią uszanować jego decyzji. Ktoś inny
stresuje się, bo na cztery tygodnie przed imprezą nie ma jeszcze partnera.
Nie tak łatwo znaleźć też ciekawą sukienkę, dobrać odpowiedni makijaż i
fryzurę. Zdarzają się klasowe spięcia, a kłótnie wybuchają m.in. o muzykę,
fotografa czy menu. A jednak potem nadchodzi ten dzień, i szybko
zaczynamy rozumieć, że tak naprawdę nieważne „gdzie” i „jak” – liczy się
jedynie „z kim”. Nawet jeżeli będziemy narzekać potem na jakość jedzenia
czy muzyki, dobrane towarzystwo okaże się gwarancją udanej
studniówkowej imprezy. 
Ważne, by było co wspominać po latach. 
      Maturzyści zapraszają wszystkich nauczycieli na studniówkę do
"Arresto" 11 stycznia o godz. 18:00.
    

Próba

Próba

PróbaPróba

Próba Próba Próba

Red.

Red.

Red.Red.

Red. Red. Red.
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Konkurs kulinarny na potrawę wigilijną

konkursowa potrawa konkursowa potrawa

uczestnicy konkursu

POTRAWY, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄ SIĘ NA WIGILIJNYCH
STOŁACH:

Śledź na różne sposoby
Karp na różne sposoby 

Kluski z makiem, cukrem i miodem 
Ryba po grecku 
Zupa grzybowa 

Barszcz z uszkami 
Zupa rybna

Kapusta z grochem 
Kapusta z grzybami 

Kompot z suszonych owoców 
Pierogi z kapustą i grzybami 

Kutia

     
   12 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs kulinarny
„Potrawa wigilijna i bożonarodzeniowa”. W zmaganiach
wzięły udział 3 drużyny, które przygotowały potrawy
godne Master Chefa. Jury ( p. I.Szwedo-Makowska,
p.M.Adamus, p.B.Mrozińska) miało okazję spróbować
rolady szpinakowo - łososiowej czy kremu z buraków.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna z klasy I Tg/Ts. Fabian
Balcerzyk i Patrycja Furman przygotowali pierś z kaczki z
glazurowanymi śliwkami i czekoladą. Wszyscy uczestnicy
konkursu zostali nagrodzeni ciekawymi upominkami. 

zmagania konkursowe

red. red.

red.

red.
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zdobywcy II miejsca

w czasie pracy...

I miejsce zdobywcy I miejsca

zdobywczynie III miejsca nagrody

red.

red.

red. red.

red. red.
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Wicemistrzynie województwa łódzkiego

     29 listopada odbył się finał Mistrzostw w Piłce
Ręcznej Dziewcząt, w których wzięło udział 6
szkół ponadgimnazjalnych z województwa
łódzkiego. Wśród nich znalazły się nasze
mistrzynie Piotrkowa Trybunalskiego. 
W pierwszym meczu szczypiornistki z ZSP 4
gładko pokonały 13:1 dziewczyny z Pabianic. 
W następnych spotkaniach starły się 
z drużynami z Wielunia i Tomaszowa
Mazowieckiego. Te trzy spotkania były bardzo
wyczerpujące - nadwerężyły siły naszych
piłkarek, które już bardzo zmęczone nie dały rady
wygrać w finale z łodziankami. Ostatecznie
jednak drużyna zdobyła drugie miejsce i tytuł
wicemistrzyń województwa łódzkiego.

Czas dla drużyny

Obrona bramk

Mecz z Pabianicami

W przerwie meczu Mecz

Wicemistrzynie województwa

Red.

Red.

Red.

Red. Red.

M.P.
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Szkolne Koło Wolontariatu

Próbny egzamin zawodowy
     29 listopada uczniowie dwóch klas (3 k i 3 tg)
mogli spróbować swoich sił w dziedzinie
gastronomicznej, przystępując do próbnego
egzaminu zawodowego.
Laikowi pewnie zrzedłaby mina, gdyby przeczytał
fachową terminologię typu: glikogenolioza,
enzymy proteolityczne, nukleoproteidy. 
Obok pytań z pogranicza nauk ścisłych, były
również zagadnienie związane z organizacją
przyjęć. Należało np. zdecydować, gdzie ustawia
się bileciki wizytowe z nazwiskiem gościa, czy
określić temperaturę przechowywania białego
wina i szampana. Kucharz musi również umieć
dobrze liczyć – bez znajomości rachunków, nie
da bowiem rady obliczyć kosztów pieczonych
skrzydełek.Egzamin

W auli Arkusz egzaminacyjny

Egzamin

Egzamin

Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało przed
Świętami dwie akcje, których celem była pomoc
dla piotrkowskich bezdomnych i dla schroniska
dla zwierząt. Uczniowie klasy 1 f/m przygotowali
różne potrawy, które trafią do podopiecznych
ośrodka pomocy. Natomiast klasa 3 f zgromadziła
karmę dla zwierząt. 
Nadmienić należy, że niektóre dziewczyny z tej
klasy, kilka dni wcześniej, były w domu opieki 
w Rokszycach, gdzie zadbały o to, by
pensjonariusze mieli zadbane fryzury na czas
świąt.
Opiekunem wolontariuszy jest p. M.Maciaszczyk. .

A.S.

A.S. Red.

A.S.

A.S.

M.M.
Internet
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Młodzieżowe słowo roku 2018

Mieć Święta
na głowie

Słowo roku

      
     Zwycięzcą plebiscytu PWN został „dzban”. 
Jurorzy zwrócili uwagę na „wieloznaczność i bogactwo skojarzeń tego
epitetu”. Znaczeń jest wiele: 
  1. osoba, która ma poziom intelektualny jak dzban, czyli żaden; 
  2. niemądra osoba, pieszczotliwa nazwa przyjaciela; 
  3. zwięzłe „no debil!”.
II miejsce zajęły epitety: „masny” / „masno”, które w slangu oznaczają
„świetny”, „fajny”. 
III miejsce – „prestiżowy”.
W pierwszej piątce znalazły się też słowa z poprzednich plebiscytów: „sztos”
i „XD”.
Jury wyróżniło jeszcze trzy wyrażenia: „zwyklak”, „normik”, „mamadżer”.

A Wy używacie któregoś z tych słów?

Redakcja "Spinacza"

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

spinacz_redakcja@wp.pl

Logo

Stylizacje.

życzenia

Ogłoszenie Samorządu
Uczniowskiego

  Zapraszamy serdecznie wszystkie
klasy do zbiórki artykułów
piśmienniczych, przyborów szkolnych
na rzecz dzieci z Centrum
Edukacyjno-Rehabilitacyjnego
SZANSA w ramach akcji "I ty możesz
zostać Świętym Mikołajem".
   Mile widziane są: kredki, gumki,
kleje, ołówki, malowanki, nożyczki,
temperówki oraz zwykłe białe kartki
A4.
      Podzielcie się radością na Święta:)

Internet

M.J.

Interneti.

red.
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