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Ruszyła akcja pijarowa szkoły

Ostatnio bardzo popularną dziedziną stał się
tajemniczo brzmiący pijar. Warto
wiedzieć, że public relations najczęściej
tłumaczone jest na język polski jako kreowanie
wizerunku. Nazwa pijar jest głoskową realizacją
pierwszych liter angielskiej nazwy PR
(wymawianej w formie [pi:a:r]). Pijar to działania
mające na celu wzbudzenie wśród klientów,
zainteresowania firmą, produktem.

Szkoła w Gomulinie

Nasze stoisko

Targi w Gomulinie

   Już od lutego szkoły podstawowe z oddziałami
klas gimnazjalnych zaczęły organizować 
w swoich placówkach targi edukacyjne. Jesteśmy
na każdej imprezie tego typu - mamy
przygotowane stoisko i staramy się jak najlepiej
promować naszą szkołę. 
Chcielibyśmy, aby z bogatego wachlarza
możliwości kształcenia młodsi koledzy wybrali ten
najwłaściwszy dla nich – czyli ZSP 4. Podczas
targów zawsze chętnie odpowiadamy na pytania
zainteresowanych uczniów. Niezmiennie od kilku
lat najbardziej ciekawymi dla nich zawodami są:
kucharz, fryzjer i mechanik pojazdów
samochodowych. Zachęcamy wszystkich, aby
rozważyli możliwość kształcenia się także na
innych kierunkach (np. piekarz, cukiernik,
sprzedawca czy technik technologii żywności). W
tym miesiącu odwiedziliśmy szkoły m.in. w
Rozprzy i Gomulinie.

Pokaz fryzjerstwa

Targi w Rozprzy

Targi w Rozprzy
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Słodkie walentynki

Walentynki Walentynki

Walentynki Laureaci konkursu

Ciasteczka Ogłoszenie

        Ostatni tydzień przed feriami upłynął pod
znakiem walentynek. Na środę 6 stycznia
Samorząd Uczniowski przygotował akcję, dzięki
której każdy uczeń ubrany na czerwono był
zwolniony z pytania na lekcjach. I faktycznie, 
tego dnia korytarze szkolne zaroiły się od bluz i
sweterków w rubinowych barwach. Na długiej
przerwie odbyła się sesja zdjęciowa (niestety
większość uczniów pochowała się po kątach i
tylko nieliczni razem z nauczycielami stanęli
przed obiektywem). W nagrodę każdy, kto stawił
się w głównym holu został poczęstowany słodkim
ciasteczkiem w kształcie serca.
      W piątek natomiast nadarzyła się okazja, by
sprawdzić swoje wiadomości na temat najbardziej
znanych w historii i literaturze par kochanków. W
konkursie walentynkowym wymagana też była
znajomość cytatów i frazeologizmów związanych
z motywem miłości. Najwięcej punktów z testu
uzyskali Maciek, Paweł i Natalia - cała trójka z
klasy 4 tfg. Laureaci otrzymali upominki
walentynkowe.
 

Walentynki
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Jak wymiera język?

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Szkolny konkurs

     Głównym przesłaniem międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego jest promocja
wielojęzyczności oraz zwrócenie uwagi na
chronienie różnorodności językowej,
bezpośrednio związanej z problemem wymierania
języków i kultur. Dziś na świecie istnieje ponad 6
tysięcy żywych języków, choć
w okresie największego zróżnicowania ludzkość
używała około 13000 języków! Między XV a XX
wieku wymarła prawie połowa języków świata.
Wśród 6 tysięcy języków używanych
współcześnie większość to języki niszowe,
którymi posługuje się od kilku do kilkunastu
tysięcy osób. Mniej więcej 80 procent ludności
świata porozumiewa się na co dzień w 80
językach dominujących, wśród których prym
wiedzie chiński (ok. 1170 mln użytkowników),
angielski (1135 mln), hiszpański (450 mln), hindi
(400 mln) i arabski (350 mln). W ciągu ostatnich
70 lat zaprzestano używania ponad 200
języków. Wiele wymiera naturalnie, wraz 
z odchodzeniem ostatnich przedstawicieli
plemion. Wraz ze śmiercią języka ginie nie tylko
jedyna w swoim rodzaju struktura leksykalna i
gramatyczna, ale także pewien sposób opisu
świata, myślenia. 

            W Polsce dziewięć języków zagrożonych
jest wyginięciem: kaszubski, dolnosaksoński,
białoruski, poleski, romski, rusiński, słowiński,
wilamowski oraz jidysz. Najsilniej zagrożony jest
należący do grupy języków
zachodniogermańskich język wilamowski, którym
posługuje się zaledwie około 70 starszych
mieszkańców Wilamowic koło Bielska Białej.
Wilamowski to język synkretyczny, który powstał
z dialektów niemieckich, niderlandzkich i
fryzyjskich dzięki potomkom holenderskich i
niemieckich osadników, którzy osiedlili się 
w Wilamowicach w XIII wieku i stworzyli tam
odrębną kulturę. 
            Jedynym językiem zagrożonym, który
prawnie posiada w Polsce status języka
regionalnego, jest kaszubski.

Zwycięzcy konkursu

Konkurs

Konkurs

Zaproszenie na konkurs

Po feriach, 27 lutego, odbył się szkolny konkurs
polonistyczny z okazji Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego. Test gramatyczny składał się
z dwóch części: w pierwszej należało uzupełnić
frazeologizmy, w drugiej - wyeliminować błędne
konstrukcje gramatyczne.
Laureatami konkursu zostali Maciek i Paweł 
z klasy 4 tfg. Oprócz tytułu mistrza gramatyki
języka polskiego, otrzymali oni nagrody
rzeczowe (do wygrania książka).
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Z angielską ortografią za pan brat

Kiermasz słodkości
Sebastian WęglińskinagrodyMaciej Gębicki

    5 lutego w naszej szkole odbyło się dyktando z języka angielskiego. Treść dyktanda nie
była łatwa. Uczestnicy usłyszeli fragment powieści Charles’a Dickensa „Oliver Twist”. 
Oceniany był poprawny zapis oraz poprawna interpunkcja. Uczniowie dzielnie podjęli
wyzwanie. Najlepsze wyniki osiągnął Sebastian Węgliński (I TS/TG). Nagrodą dla zwycięzcy
była książka „Oliver Twist”. Przyznano również wyróżnienie. Otrzymał je Maciej Gębicki (IV
TF/TG). Kolejne dyktando za rok.  Zapraszamy do wspólnej zabawy.    Karolina Marzec

kiermasz

     Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 
w naszej szkole "narodziła się nowa świecka
tradycja" [cytując słowa jednego z bohaterów filmu
"Miś"]. 
Kolejne klasy będą przygotowywać kiermasz
ciast. Wszelkie wyroby cukiernicze mają
pobudzać kubki smakowe naszej społeczności i
wprowadzać ją w błogostan. 
Jako pierwsi wyzwanie podjęli uczniowie klas 
1 tgs i 2 tfg. Przygotowali mniamniuśne babeczki i
przepyszne ciasto kakaowe. Zarobione pieniądze
(1 zł za ciastko) zasilą kasę Samorządu
Uczniowskiego.
Czekamy na kolejne dzieła sztuki cukierniczej.

red.red.red.

red.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 26 02/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Spinacz

. .

.. .

.

red. red.

red.red. red.

red.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 26 02/2019 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSpinacz

Cała Polska czyta dzieciom!

. . Maciek, Natalia i Patrycja z IV Tg/Tf

.

.

   1 lutego po raz kolejny odwiedziliśmy
dzieciaki z Przedszkola Samorządowego nr 1
w Piotrkowie Trybunalskim. Tym razem
wyruszyliśmy w podróż w zimowym klimacie.
Uczniowie klasy IV Tg/Tf przeczytali
przedszkolakom bajkę o sympatycznym
żółwiu Franklinie, który postanowił zagrać w
hokeja na lodzie („Franklin gra w hokeja”
Paulette Bourgeois) oraz wiersz o bałwanie z
podwórka, który postanowił wyruszyć w
podróż. "Starszaki" z naszej szkoły
odśpiewały również z maluchami zimową
piosenkę. Pamiętajcie, że każda pora roku
jest dobra na wspólne czytanie. Czytanie
rozwija, pobudza wyobraźnię, kształci
słownictwo i jest najlepszą formą spędzania
wolnego czasu.

red. red. red.

red.

red.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 26 02/2019 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Spinacz

Walentynkowy seans filmowy

Logo

Redakcja "Spinacza"

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

spinacz_redakcja@wp.pl

Spinacze

Plakat filmowy

W kinie

W kinie Przed seansem

    W czwartek 28 lutego wybraliśmy się do kina
"Helios" na film "Planeta Singli 3". W ten sposób
zakończyliśmy obchody Walentynek w tym roku.
     Film opowiada o Tomku i Ani, którzy
postanawiają się pobrać. Ceremonia ślubna ma
się odbyć na mazurskiej wsi, w rodzinnych
stronach pana młodego. Tutaj zjeżdżają także
goście ze stolicy. Zderzenie dwóch światów: "wsi
spokojnej" z "dizajnerską warszawką" jest
sprawdzonym motywem i świetnie się sprawdził.
Atmosfera tuż przed weselem jest jak tykająca
bomba, która w każdej chwili może wybuchnąć.
     W czasie seansu na nudę nie można było
narzekać – gwałtowne zwroty akcji, szybkie
tempo i dialogi pełne żartów. W scenariuszu
znalazło się również sporo dramatycznych
momentów, które skłaniały do uronienia niejednej
łzy.
"Planeta Singli 3" był z pewnością najlepszą
polską komedią romantyczną, jaką udało nam się
ostatnio obejrzeć w czasie szkolnych wyjść do
kina.

M.J.

Internet

Internet

Red.

Red. Red.
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