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Czym chata bogata ...

Kawiarenka

Pizzeria

Punkt z ulotkami

Pizza Goście z SP 8 Aranżacja sklepowa

   
      W środę 20 marca odwiedzili nas uczniowie
klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich
gimnazjum z Piotrkowa i okolicznych gmin.
Przygotowaliśmy dla nich wszystko, co mamy
najlepszego do zaoferowania. W czasie
zwiedzania szkoły nasi goście mogli liczyć na
wiele niespodzianek, np. : skorzystać z usług
fryzjerskich, wziąć udział w quizach językowych
i matematycznych, obliczyć swoje BMI, obejrzeć
występy muzyczno- taneczne w auli oraz pokazy
fitness i sztuki walki, uczestniczyć w degustacji
pizzy czy odpocząć przy pysznym ciastku 
w kawiarni. Ponadto przygotowane dla nich
zostały prezentacje związane z zawodem
sprzedawcy, mechanika czy spedytora.
Nikt nie wyszedł z pustymi rękami, każdy
otrzymał ulotki z dokładnymi informacjami na
temat nauki zawodów, a także jakiś gadżet
(ołówek, długopis lub notesik z logo szkoły).
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Organizatorki Dnia OtwartegoAranżacja sklepu

Punkt pomiaru BMI

Pokaz ćwiczeń fitnessPracownia fryzjerska

Występ muzyczny

Gospodarze imprezyŁamigłówki matematyczne

W hali sportowej
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Goście Pokaz wokalno - taneczny

Obsługa kawiarenki Ekipa ZSP 4 Pokaz sztuk walki

Prelekcja o zawodzie mechanika Pracownia językowa

Kawiarenka Pracownia komputerowa Pracownia językowa
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Podsumowanie 
Dnia Otwartego

Goście

kroniki szkolne

Przed punktem pomiaru BMI

Baner przed wejściem Zwiedzanie pracowni gastronomicznej

Punkt informacyjny

Występ Einsteina

Pizzeria

Pokaz fryzjerstwa

     20 marca naszą szkołę odwiedziło około 450
uczniów. Większość z nich to uczniowie szkół
spoza Piotrkowa, najwięcej z Gorzkowic,
Sulejowa i Włodzimierzowa. 25 % gości stanowili
ósmoklasiści i gimnazjaliści z SP nr 3, 8,  11, 13
w Piotrkowie. Czujemy się nieco zawiedzeni tym,
że nie odwiedzili nas uczniowie z pozostałych,
zaprzyjaźnionych zdawać by się mogło, szkół.
Przyszła za to niezwykle sympatyczna grupa
przedszkolaków. Dla osłody dodajmy, że do
uruchomionej z okazji Dnia Otwartego kawiarenki
upieczono 11 ciast, stos kruchych ciasteczek i
babeczki.Wszystkie wypieki były pyszne i nie
został z nich ani okruszek. Wszystkim osobom,
które podarowały nam swoje wypieki serdecznie 
dziękujemy.Na koniec zaznaczmy, że nasza
szkoła zaistniała tego dnia w mediach
(piotrkowska telewizja, radio i miejskie portale),
chociaż  przysłanego do nas fotografa nie
będziemy zbyt miło wspominać.
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Your Face Sounds Familiar

Zwycięzca konkursu Uczestnicy konkursu

Prowadzący konkurs Jury

Natalia

Publiczność

AlicjaPubliczność Mateusz

    Za nami pierwszy odcinek muzycznego show
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. 8 marca
zabrzmiały piosenki polskich i zagranicznych
wykonawców: Ania  Iwanek „Miasto” (Natalia, 
1 tgs), Dawid Podsiadło „W dobrą stronę”
(Mateusz, 2 tfg), Kasia Popowska „Lecę tam”
(Ania, 2 tfg), Alicia Keys „If I Ain’t Got You” (Alicja,
2 tfg), Ariana Grande „Break Free” (Natalia, 4 tfg) i
Justin Bieber „Love Yourself” (Maciek, 4 tfg).
Jury oceniało 3 elementy występu: wokal,
charakteryzację i wrażenie artystyczne. Najwięcej
punktów otrzymał Maciek za wcielenie się w
postać Justina Biebera. II miejsce zajęła Alicja, a
III - Natalia (z 4 tfg). 
Impreza była fantastyczna - duży luz, świetne
piosenki i dobra zabawa.
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Natalia Maciek Ania

Duet Prowadzący

Publiczność

.

Ariana i Justin

DuetWręczanie nagród
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Rozstrzygnięcie konkursu na 
"Najlepszego Lapbooka"

Lapbook

Lapbook

Zwyciężczyni - Patrycja Michalska

Wręczanie nagród

ZwyciężczynieLapbook

      
     11 marca odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na "Najlepszego
Lapbooka". Wszyscy uczestnicy wykazali się nie tylko dużymi umiejętnościami
językowymi i plastycznymi, ale także zaprezentowali ogromną wiedzę z
geografii i historii krajów anglojęzycznych.
      I miejsce zdobyła Patrycja Michalska z klasy IV Tg/Tf, II miejsce przypadło
Aleksandrze Pietrzkowskiej z klasy I Tg/Ts. Natomiast na trzecim miejscu
znalazła się Angelika Kudra z klasy II Tg/Tf. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy pomysłowości i kreatywności.

S.Szmitka
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Konkurs Wiedzy o Krwiodawstwie i
Krwiolecznictwie

Oddaj krew - ocal życie

Reprezentanci ZSP4

Uczestnicy

Przed konkursem

     14 marca dwóch uczniów naszej szkoły –
Maciej Gębicki z kl.IV Tg/Tf i Mateusz Mamrot z
kl. II Tg/Tf wzięło udział w „Konkursie Wiedzy o
Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie”. Konkurs był
sporym wyzwaniem bo obejmował wiele
zagadnień: dyskwalifikacje stałe i czasowe
dotyczące honorowego oddawania krwi,
przywileje honorowego krwiodawcy, akcje
wyjazdowe na terenie województwa
łódzkiego,podstawowe składniki krwi, grupy krwi,
punkty pobierania krwi na terenie województwa
łódzkiego, droga dawcy, ogólna wiedza o historii
krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce.
     Chociaż chłopcy nie wygrali konkursu i tak
wykazali się ogromną wiedzą. Gratulujemy
udziału!

   Marta Osuch, Patryk Jureńczyk, Julia Kulbat,
Angelika Kudra, Adrianna Krupa, Patrycja
Michalska, Katarzyna Gal, Natalia Danielak – to
lista osób, które 6 marca oddały krew w
ramach współpracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
Tylko kilkanaście minut uczyniło ich dawcami
najcenniejszego prezentu jaki człowiek może
ofiarować drugiemu człowiekowi. Następna
zbiórka krwi już 22 maja. Zapraszamy
serdecznie wszystkich pełnoletnich uczniów.
Podzielcie się tym, co macie najlepszego.
    W imieniu tych, którym ta krew być może
uratuje życie DZIĘKUJEMY!!! 

..
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Wszędzie nas pełno :)

Ciasteczkowa zagadka

Kiermasz ciast

Kiermasz Kiermasz

    
     W tym miesiącu Samorząd Uczniowski dwukrotnie zorganizował
Kiermasz Ciast. W sprzedaży pojawiły się babeczki i inne smakowite
wypieki. Wszystko świeżutkie, pyszne i estetycznie podane. Jednak, ku
naszemu zaskoczeniu, spada wśród szkolnej braci zainteresowanie
słodkościami. Co ma wpływ na taki stan rzeczy - post, puste kieszenie, czy
też rosnąca popularność diet wszelakich? Przyszłość tego typu imprez
stanęła więc pod dużym znakiem zapytania.
           Prosimy wszystkich, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu tej
ciastkozagadki o zgłoszenie się do naszej redakcji. :)

Targi w Gorzkowicach

Targi w Wolborzu

Targi

Targi

     Dobiega końca akcja promocyjna naszej
szkoły. Rozpoczęła się ona już w lutym i trwać
będzie aż do kwietnia. W tym czasie
odwiedziliśmy dziesiątki szkół podstawowych. 
          Wzięliśmy udział w targach edukacyjnych 
w Rozprzy, Gomulinie, Gorzkowicach, Wolborzu,
Woli Krzysztoporskiej, Paradyżu, Ręcznie i w
Piotrkowie Tryb. Za każdym razem wysyłane były
najmocniejsze ekipy do reprezentowania szkoły
(aparycja, wysokie umiejętności zawodowe,
sztuka przekonywania). Stoisko zawsze uginało
się od pomysłowych gadżetów,  ozdób, a przede
wszystkim przepysznych smakołyków. Okazuje
się, że niezmiennie od kilku lat największym
zainteresowaniem cieszą się zawody: w szkole
branżowej - fryzjer, kucharz, mechanik sam., a w
technikum - również fryzjer, kucharz oraz
spedytor. W tym roku większą popularność miały
ulotki informujące o technikum agrobiznesu
(ciekawe, czy powstanie klasa o takim profilu).
Nadal czekamy na chętnych do nauki zawodu
piekarza oraz cukiernika.

Red.

Red. Red.

A.S.

A.S.

A.S.

A.S.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 27 03/2019 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Spinacz

Śpiewająca księgowa:)

Sportowe wyczyny naszych
uczniów

.
..

..

.

    Nie pierwszy raz uczniowie naszej szkoły udowodnili, że jesteśmy
sportową potęgą. Łukasz Socha z klasy III em zdobył do swojej kolekcji
kolejny medal. Tym razem srebrny w kategorii 63 kg. Łukasz w tym roku
kończy już naszą szkołę, ale ma godną następczynię. Nikola Dytrych 
z klasy I Tg/Tf jest również zawodniczką Atletycznego Klubu Sportowego. W
ostatnim czasie także zdobyła srebrny medal w kategorii do 50 kg. 
Z koleżankami z klubu w klasyfikacji drużynowej stanęła na 3. miejscu
podium.

  Wszyscy wiedzą, że księgowa to najważniejsza
osoba w każdej firmie. W końcu "trzyma kasę".
Nasza na dodatek pięknie śpiewa.  27 marca 
w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru odbył
się koncert, na którym p.Katarzyna Zawisza
zaśpiewała piosenki aktorskie. Całość okraszona
była anegdotami z życia znanych, polskich
artystów. Pani Kasia wykazała się niezwykłym
talentem aktorskim, wykonując szlagiery, np.
"Nogi roztańczone". Jesteśmy dumni z tak
utalentowanej księgowej.

int.
int.int.
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Najlepszy uczeń namierzony

Logo

Redakcja "Spinacza"

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

spinacz_redakcja@wp.pl

Spinacze

Składanie kwiatów Poczet sztandarowy

Bieg

    W niedzielę 3 marca 2019 roku delegacja
naszej szkoły przyłączyła się do piotrkowian,
którzy uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. W
ramach miejskich obchodów Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, złożyła kwiaty przy
pomniku bohaterów antykomunistycznego
podziemia. Potem  wzięła udział w biegu "Tropem
Wilczym" (do pokonania była trasa o długości
1963 metrów - dystans nawiązywał do daty
śmierci Józefa Franczaka „Lalka”, ostatniego
Żołnierza Wyklętego).

Obchody Narodowego Dnia
Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

Laureaci

Ceremonia wręczania nagród

     Maciek z 4 tfg okazał się najlepszym uczniem
technikum. Za wybitne osiągnięcia otrzymał
nagrodę Prezesa  Rady Ministrów.
Ceremonia wręczania dyplomów stypendystom
odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego w środę 13 marca.
Uczniowie nagrody odbierali z rąk  wojewody
łódzkiego i kuratora oświaty. 
Znany z tego, że zbiera wszystkie możliwe laury 
Maciek opuszcza niedługo pierwsze miejsce na
szkolnym podium. Będzie to dobry moment,
żebyście zaczęli myśleć  o zajęciu tego miejsca i
zgarnięciu  kilku naprawdę wartych zachodu
nagród za wyniki w nauce.
*
Od początku istnienia Spinacza Maciek jest
najwytrwalszym współredaktorem gazety. Cały
zespół pęka więc z dumy, że nasz  dziennikarz
jest najlepszy - tylko patrzeć, jak wpadnie mu
nagroda pulitzera ... Nagroda

M.J.
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