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Wszystko co dobre, szybko się kończy

Klasa 4 tfg

4 tfg w pigułce 

Paulina na początek
Rozpoczyna ten nasz wątek

Nasza Sylwia to samosia
Fryzjereczką jest też Gosia
Wika znów w Żabce pracuje
Maślanka się chyba popsuje
Bystre laski są w tej klasie

Mądra na matematyce zna się
Pytka bardzo dużo gada
Bo jej Ada nie przegada
Rożej Laura to jest ktoś

Kto by Dianie chciał dać w kość
Patka Smuga robi w Maku
Kamcia leży na hamaku

Cała klasa gra w chińczyka
Bo ma na tym punkcie bzika

Dawid to jeż nasz kolega
Dorci znowu coś dolega

Maciek to jest nasza gwiazda
Z Gosią znowu będzie jazda

Natalka nasza kucharka
Wiktor wyjada coś z garnka

Nasza koleżanka Iga
Od sprzątania się wymiga
Jakub na lekcję się spóźni
Paweł nigdy nie zabluźni
Szymon długo już tu jest

Wychowawca jest THE BEST!

     26 kwietnia 2019 r. nastąpił nieuchronny
koniec edukacji klas technikum: 4 tg i 4 tfg.
Bezlitosny system oświaty nie przewiduje,
by choć trochę dłużej "ponosić szkolny
mundurek" (była jeszcze możliwość powtarzania
klasy, ale z takiej okazji nikt nie skorzystał). Dla
niektórych i tak uroczystość zakończenia roku
była zbyt długa – po otrzymaniu świadectwa od
razu ewakuowali się ze szkoły. Inni natomiast
jeszcze niespiesznie żegnali się ze swoimi
nauczycielami. 

Przekazanie sztandaru

Występ 3 tfs

Red. Red.

Red.
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Nagroda os Spinacza

Nagroda dla Maćka

    Jednym z punktów uroczystości pożegnania
klas czwartych technikum była Gala Szkolnych
Oxfordów. Oto kategorie:
- Podpowiadacz żarliwy - Magda C. (4 tg)
- Łowca promocji - Agata M. (4 tfg)
- Pomocna dłoń - Patrycja M. (4 tfg)
- Szalone nożyczki - Wiktoria K. (4 tfg)
- Master Chef - Magda O. (4 tg)
- Bursztynowy Słowik - Dorota A. (4 tfg)
- Kaczuszki nierozłączki - Ela Ł., Sara Ł. i
Angelika P.(4 tg)
- Anielski głos - Natalia K. (4 tfg)
- Talent sceniczny (Śpiewa, tańczy, recytuje,
wiele wyzwań podejmuje!) - Maciej G. (4 tfg)
- Super Babki - wychowawczynie klas IV
(p.I.Błaszkowska i p. J.Szczepaniak)
      Po wręczeniu nagród zwycięzcom gali
obejrzeliśmy szkolne skecze. Po nich Mateusz
przeczytał zabawny pamiętnik studenta. Alicja
natomiast zaśpiewała "Biegnij przed siebie".    
Akademię przygotowali uczniowie klas trzecich
technikum (3 tfs i 3 tg). Imprezę prowadzili
niezawodni Kacper i Krystian.

Skecz

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota,       
 żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.

Matura

Artyści

Red.

Red.

Red.

Red.
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„How do you translate this?”

   Ostatniego dnia marca  odbył się w naszej szkole konkurs tłumaczeniowy
z języka angielskiego – „How do you translate this?”. Zadaniem
uczestników było przetłumaczenie codziennych konwersacji oraz recenzji
książki z języka angielskiego na język polski. Prace konkursowe były
oceniane pod względem zgodności z tekstem oryginalnym, naturalności
brzemienia tłumaczenia oraz estetyki języka. Najlepszą pracę konkursową
wykonała Natalia Kobylarz (IV TF / TG). Gratulujemy wszystkim
uczestnikom!

. .

. .
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Ż czy rz, h czy ch, ó czy u czyli konkurs ortograficzny

.

.

.

.

M.Mamrot II miejsce A.Kopertowska III miejsce

      27 marca odbył się konkurs ortograficzny, w
którym zwyciężył stały bywalec szkolnych
zmagań Maciek Gębicki. Dyktando było
naprawdę trudne a poziom bardzo wyrównany (
zdobywcy drugiego miejsca zrobili tylko jeden
błąd więcej od zwycięzcy). Na podium, oprócz
Maćka znaleźli się także: Iga Krzaczyńska,
Mateusz Mamrot i zdobywczyni trzeciego
miejsca, Angelika Kopertowska. Wszyscy
uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą
ortograficzną, świetnie radząc sobie z tak
trudnymi słowami, jak: hultaj, cherlawy, chyżo,
chart, sczezł czy rzężący rzęch.Następne
dyktando już za rok. Szykujcie się!!!

red.

red.

red.

red.
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Finał konkursu "I Ty bywasz poetą ..."

79. rocznica zbrodni katyńskiej

    10 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia
nagród uczestnikom konkursu "I Ty bywasz
poetą". Zaproszenie na galę otrzymał również
Maciej (4 tfg), który zgłosił swoich 5 wierszy.
Jego dwa teksty zostały zamieszczone w tomiku
poetyckim (można je wypożyczyć w naszej
szkolnej bibliotece).
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5, a impreza odbyła się w
Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Tryb.

Miłość

Uczucie to cudne,
lecz nie błagaj o nie.
Potrafi być złudne i

wnet człowiek tonie.
Gdy czas twój nadejdzie,

poznajesz smak jego,
a nim słońce wzejdzie -

uciekasz od niego.
Bo czymże jest miłość,
gdy całkiem nieszczera

osoba ją „żywi”
i nadzieję zżera ?
Uczucie to cudne,

lecz nie życz wrogowi.
Potrafi być złudne
i sprzyjać mrokowi.

Odbiera nadzieję  na
szczęście i spełnienie.
Przynosi nieszczęście,
smutek i zwątpienie.
I znów płoną stosy

uczuć nieprawdziwych,
gdyż takie są losy

istot zbyt wrażliwych...

Samotność

Samotność o brzasku i
samotność w nocy...

Gdy świat pełen wrzasku
znów tonie w niemocy.

Gdy słuchać nie możesz
swych myśli płaczliwych,

a umysł wrażliwy
nie wraca do żywych...

Wtem spójrz na swe rany
skrwawione obficie.

Samotność wieczorem,
samotność o świcie...

Składanie kwiatów

    10 kwietnia obchodzimy uroczystości ku czci Polaków pomordowanych w
Katyniu. W kościele oo. Bernardynów odprawiona została msza, po której
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem ofiar katyńskich. 
W miejskich obchodach wzięły udział władze miasta, powiatu,
przedstawiciele stowarzyszenia "Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej",
delegacje policji oraz szkół – w tym także naszej.

Koniec

Na każdego przyjdzie kiedyś czas.
Nie uchroni się od tego żaden z nas.
Każdą chwilę łap garściami ile sił,
bo Ty przecież wcale nie wiesz, ile będziesz żył.

Na każdego przyjdzie kiedyś pora.
To od wieków jest potworna, ludzka zmora.
Nasze życie gdzieś tam w końcu ma swój kres,
Wnet zrozumiesz, gdy poczujesz jak to jest...

Internet
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Akademickie targi edukacyjne

Protest nauczycieli

1 kwietnia 2019 r. swoją ofertę edukacyjną
przedstawiły wyższe uczelnie i szkoły policealne.
Na stoiskach można było uzyskać szczegółowe
informacje na temat warunków przyjęć,
kierunków kształcenia, a także skorzystać 
z różnych usług. Jak to bywa na tego typu
imprezach, największym zainteresowaniem
cieszyły się gadżety, które można było otrzymać
w prezencie. 
Impreza została zorganizowana głównie dla
uczniów, którzy kończą w tym roku naszą szkołę.

Targi

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

spinacz_redakcja@wp.pl

Plakat

Targi

Logo
Strajk

     8 kwietnia nauczyciele ZSP 4 przyłączyli się
do ogólnopolskiego strajku. Sięgnęli po ten
środek protestu, by podjąć walkę nie tylko 
o większe wynagrodzenie, ale przede wszystkim
o szacunek dla całej grupy zawodowej i lepszą
przyszłość dla edukacji – by była dofinansowana
i nowoczesna. 
Strajk został zawieszony po 17 dniach, by nie
zakłócać przebiegu egzaminów maturalnych.
Nauczyciele serdecznie dziękują za wsparcie

Szymonowi z klasy I.

Red.

Internet

Red.

M.J.
Internet
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