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 Wielkie otwarcie

Narodowe Czytanie Katarynki Rewizyta w Zagubnicy

Wyjazd do Serbii M.Ś.
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Zaczynamy rok szkolny 2019 / 2020

Klasa I tg

Prezentacja Grona Pedag.

Rozpoczęcie roku szk.
Poczet sztandarowyRozpoczęcie roku szk.

W tym roku szkolnym utworzonych zostało 
11 klas pierwszych. 
Oto one wraz z nazwiskami wychowawców:
1 e1m1 – Marek Mazurczyk
1 f1 – Magdalena Maciaszczyk
1 mw – Marta Wagner
1 ma – Arkadiusz Mielczarek
1 fk – Monika Poterała
1 k1m1 – Anna Płoszyńska
1 ts – Emilia Wróbel
1 tf – Izabela Błaszkowska
1 tg – Joanna Szczepaniak
1 tg1 ts1 – Elżbieta Kaczmarek
1 tg1 tf1 – Karolina Marzec

      No i stało się! Nieodwołalnie, bezapelacyjnie i
bez dania racji wakacje dobiegły końca.
Wydaje wam się, że dopiero wczoraj
otrzymaliście świadectwo i macie przed sobą
dwa miesiące laby? To, co dobre, jak zwykle,
szybko się kończy. Już od jutra każą wam
wcisnąć się w szkolne ławki. Kartkówki,
sprawdziany i odpowiedzi ustne, a także prace
domowe – sami wiecie, co was czeka ...
Na szczęście wrzesień to miesiąc rozruchowy, 
a potem na pewno już dacie radę!
       Drugi września oficjalnie został ogłoszony
dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2010 
i żadną ustawą nie da się tego odwołać. Zamiast
więc utyskiwać i ronić łzy, zacznijcie korzystać
z czasu spędzonego w szkole. Wkoło was jest
mnóstwo ciekawych, fajnych ludzi. Gdzieś w tym
tłumie - na razie anonimowym - są być może
wasi najlepsi przyjaciele. Z pewnością też
magnetyzm serc sprawi, że odnajdą się
przeznaczone sobie dusze. Zacznijcie więc od
pierwszych dni intensywnie zawierać nowe
znajomości. Do roboty!
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Katarynka zagrała w szkole

. .

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe
Czytanie zaproponowano do czytania nowele
polskie. Dokonano wyboru z ponad stu
propozycji tytułów. Ostatecznie w programie
znalazło się 8 nowel: 
Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; 
Dym – Maria Konopnicka 
Katarynka – Bolesław Prus 
Mój ojciec wstępuje do strażaków - Bruno Schulz
Orka – Władysław Stanisław Reymont
Rozdzióbią nas kruki, wrony... – Stefan Żeromski
Sachem – Henryk Sienkiewicz 
Sawa – Henryk Rzewuski
W naszej szkole przygotowano inscenizację
Katarynki. Grupa teatralna z 1 tfg1, 1 tg, 2 tgs i  4
tfs pod czujnym okiem p. M. Kubiak przedstawiła
fragmenty obszerne utworu. Artyści zachowali się
niezwykle profesjonalnie - nie przerwali gry nawet
wtedy, gdy zaczął padać deszcz.
Spektakl obejrzeli również zaproszeni goście 
z SP 8. 
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Katarynka w pigułce
   

      Główny bohater noweli, pan Tomasz, jest
bogatym emerytowanym adwokatem. Mieszka
samotnie, a swój czas poświęca sztuce. Jest
człowiekiem spokojnym i wyważonym.
Wyprowadzić go z równowagi był w stanie tylko
dźwięk katarynki. Tomasz rozmawia ze stróżem,
by na podwórku nigdy nie zagrała katarynka. 
Z okien salonu adwokat widzi lokal po przeciwnej
stronie. Wprowadziły się do niego dwie kobiety 
z ośmioletnią dziewczynką. Zwrócił on
szczególną uwagę na dziecko – patrzyło ono
wprost w słońce. Wówczas zrozumiał, że
dziewczynka jest  niewidoma. Panu Tomaszowi
zrobiło się żal małej. Zastanawiał się, co mógłby
dla niej zrobić. Pewnego dnia usłyszał dźwięk
znienawidzonej katarynki. Wychylił się przez
okno, by krzyknąć na dozorcę, lecz tego nie
zrobił – w oknie po przeciwnej stronie ujrzał
dziewczynkę, która tańczyła i klaskała w dłonie.
Taką radość sprawiała niewidomemu dziecku
katarynka. Adwokat polecił stróżowi, by
codziennie wpuszczał na podwórze kataryniarza.
Obiecał mu w zamian pieniądze. Następnie sam
zajął się wyszukiwaniem adresów okulistów,
mrucząc pod nosem: „Biedne dziecko!…
Powinienem był zająć się nim od dawna… ”.
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Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szk.

2 września 2019. rozpoczęcie roku szk. 

23. -31. grudnia
2019.

zimowa przerwa
świąteczna

1. - 6. stycznia
2020.

dni wolne od nauki

13. - 26. stycznia
2020.

ferie zimowe

9. - 14.kwietnia
2020.

wiosenna przerwa
świąteczna

4,5,6 maja 2020.
12 czerwca 2020.

dni wolne od nauki

26 czerwca 2020. zakończenie roku szk.

Rozpoczęcie roku szk.

.
2 tfg

Zebrania z rodzicami:
11.09.2019./18.11.2019./8.01.2020./13.05.2020.
Terminy wystawiania ocen:
śródokresowe: do 15.11.2019. /do16.03.2020.
I półrocze:do 13.12.2019.
koniec roku szkolnego: do 15.06.2020.
Egzaminy maturalne (maj 2020.):
4.05. - język polski / 5.05. - matematyka
6.05. - język angielski / 12.05. - język niem.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w
zawodzie:
sesja zimowa - 9. 01. (cz. praktyczna)
                       10.01. (cz. pisemna)
sesja letnia - 23.06. (cz. pisemna)
                    17.06. (cz. praktyczna)
                    24. 06. - 9.07. (cz. praktyczna)
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Targi Smaków w Auchan
     
   13 września reprezentowaliśmy szkołę na
stoisku Potrawy Regionalne w Auchan.
Klientom marketu przygotowaliśmy przekąski,
które należą do tradycyjnych dań nie tylko
naszego okręgu, ale są podstawą kuchni polskiej.
Odwiedzającym nasze stoisko oferowaliśmy biały
barszcz z jajkami, swojski chleb ze smalcem (w
różnych smakach) 
z ogórkami kiszonym. Na deser serwowaliśmy
piernik marchewkowy. Nie było osoby, która
odmówiłaby poczęstunku. Wszystkie potrawy
wywoływały zachwyt konsumentów. W gusta
kulinarne klientów udało się trafić grupie
utalentowanych mistrzów gastronomii z klasy 
2 tfg. Wspomagała ich kadra nauczycieli - były to
panie: M. Adamus, D. Olas, J. Szczepaniak.
Produkty spożywcze dostarczył market Auchan,
a my już sami zajęliśmy się ich obróbką.

Targi Smaków

Biały barszcz

M.A.

M.A.
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Wspomnienie z serbskiej Zagubnicy

     Wyjazd do serbskiej Zagubicy pod koniec
czerwca był zorganizowany w celu polepszenia
naszych stosunków partnerskich oraz
zaprezentowaniu się na ich lokalnym święcie. 
Z naszej szkoły pojechało kilka uczniów klas
gastronomicznych i nauczycielki, które były za
nich odpowiedzialne, a także pracownicy Urzędu
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Pogoda w Serbii przez cały wyjazd nas
rozpieszczała. To samo można powiedzieć 
o jedzeniu, ponieważ na każdy posiłek
czekaliśmy z utęsknieniem z racji tego, że
tamtejsze jedzenie jest zawsze świeże i robione
ze sprawdzonych produktów. 
Byliśmy z wizytą w partnerskiej szkole, gdzie
poznaliśmy dyrektora i uczniów. Mieliśmy
możliwość przekonać się jak wygląda program
nauczania w Serbii. Pojechaliśmy tam głownie po
to ,aby zintegrować się z naszymi serbskimi
rówieśnikami. A zrobiliśmy to poprzez wspólne
gotowanie w ich tzw. miejscu pracy.
Pomagaliśmy im przygotowywać jedzenie, ale
mieliśmy też za zadanie, przygotować nasze
swojskie potrawy na festiwal. Śmiechom i
rozmowom nie było końca, podczas wspólnej
pracy ale też, gdy mieliśmy czas wolny, również
spędzaliśmy go ze sobą. 
W ostatnim dniu mieliśmy wszyscy razem
zwiedzanie monastyrów oraz wycieczkę do parku
wodnego, a na zakończenie tego cudownego
wyjazdu odbyła się wspólna kolacja. 

Po tej przygodzie możemy stwierdzić, że
Serbowie są bardzo gościnni i przyjacielscy oraz
to, że do Serbii wrócimy jeszcze nie raz. 

Natalia

Reprezentacja ZSP 4

Wspólny posiłek

Wspólne stoisko.M.Ś.

.

M.Ś.
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Evropa, Yevropa, Eiropa czyli Europa da się lubić...

. Zwycięzcy

              
              26 września odbył się w naszej szkole konkurs multimedialny 
z okazji Europejskiego Dnia Języków. Reprezentanci klas wzięli udział
w quizie na temat krajów europejskich. Konkurs odbył się za pomocą
aplikacji KAHOOT w smartfonach. Zwyciężyła klasa 4 Tf/Ts, której
reprezentanci wywalczyli dla swoich kolegów wybrany dzień, w
którym uczniowie tej klasy nie będą pytani. To jest dopiero nagroda!
Drugie miejsce zajęła klasa 2 Tg/Ts a trzecie klasa 1 Ts.
Pytania były trudne, a uczestnicy wykazali się niezwykłą wiedzą na
temat krajów europejskich i języków naszego kontynentu.
Zainteresowanie konkursem było duże, na co z pewnością wpłynęła
ciekawa forma quizu. Wreszcie legalnie można było korzystać z
telefonów komórkowych w szkole.

.

red. red.

int.
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Próbny alarm

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Redakcja "Spinacza"

redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol
redaktor: Natalia Wypych

spinacz_redakcja@wp.pl
.

.         Tradycyjnie na początku września 
w piotrkowskich szkołach odbywają się próbne
alarmy przeciwpożarowe. Zawsze staramy się
osiągnąć jak najlepszy czas ewakuacji. W tym
roku raz, że nie byliśmy demonami prędkości, 
a dwa – znalazły się gapiszony (klasy, do które
chodzą, miłosiernie nie podamy), które w czasie
trwania całej akcji wróciły do budynku szkoły. To
zdyskwalifikowało nas ostatecznie!
Czerwona kartka i nakaz powtórzenia rozgrywek!

"(Nie)znajomi", to polski film inspirowany włoskim
komediodramatem "Dobrze się kłamie w miłym
towarzystwie". Z okazji Dnia Chłopaka cała społeczność
naszej szkoły wybrała się do kina właśnie na ten film 25
września. W obsadzie "(Nie)znajomych" wystąpiła plejada
gwiazd polskich, znanych z filmów i seriali: Tomasz Kot,
Maja Ostaszewska, Aleksandra Domańska, Michał
Żurawski, Kasia Smutniak, Łukasz Simlat oraz Wojtek
Żołądkowicz.
W filmie "(Nie)znajomi" grupa przyjaciół decyduje się
zagrać w trakcie kolacji w niewinną grę. Do zakończenia
s p o t k a n i a wszyscy muszą ujawniać wiadomości
przychodzące na ich telefony, a rozmowy mają odbywać
się w trybie głośnomówiącym. Jak możemy się
spodziewać, ten przyjemny wieczór wywróci ich świat do
góry nogami.
Film spotkał się z ciepłym odbiorem publiczności jako
ciekawa ilustracja konsekwencji kłamstw i sekretów.

.
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