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Horror w szkole!

POLSKA-NIEMCY 3:3 Wolność, 
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101. Rocznica Odzyskania Niepodległości

.

.

     8 listopada odbyła się w szkolnej auli
uroczysta akademia z okazji 101. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości. Rozpoczęło ją
wprowadzenie sztandaru oraz przemówienie 
p. dyr. M. Zimnej. Potem, dokładnie o godz.
11.11. wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy
(4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego) - w ten
sposób ponownie przyłączyliśmy się do
ogólnopolskiej akcji "Rekord dla Niepodległej".
Po zakończeniu pieśni obejrzeliśmy prezentację,
która przybliżyła nam najważniejsze wydarzenie
sprzed 101 lat. Mogliśmy przypomnieć sobie
kolejne etapy drogi prowadzącej Polskę do
odzyskania niepodległości po 123 latach
zaborów.
Akademię przygotowały panie D. Olas i 
M. Szaler z uczniami klas drugich technikum 
(2 tgs i 2 tfg) i obsługą techniczną z klasy 1 tg.   
W poczcie sztandarowym szkołę reprezentowała
klasa 1 tgs. 

      Byliśmy obecni także na uroczystościach
miejskich w poniedziałek 11 listopada.

.
.

.

..
red.
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      11 listopada w Piotrkowie odbyły się oficjalne
uroczystości związane ze Świętem
Niepodległości. Delegacja naszej szkoły wzięła
udział w miejskich uroczystościach -  najpierw we
mszy świętej w intencji ojczyzny, odprawionej w
kościele oo. Bernardynów, 
a następnie przy pomniku Grobu Nieznanego
Żołnierza, gdzie złożyła kwiaty. 

***
   101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. 

Skończyła się długa noc zaborów. Odzyskana
wolność była efektem determinacji i poświęcenia
Polaków, przede wszystkim polskich żołnierzy i
ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego,
Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa,
Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego i Wojciecha Korfantego.    
      Piotrków w walce o niepodległość miał także
swój wkład. W naszym mieście funkcjonował
Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu
Narodowego. Tutaj formowały się legionowe
pułki, funkcjonowały szkoły oficerskie oraz
drukarnie, z których publikacje kolportowano 
w całym kraju.

.

.

.

.
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Joker i jego banda rządzą!

Joker

Klasa 1 p (potworów)

Halloween

Ostatniego dnia października szkołą zawładnął
Joker i jego ferajna, m.in.: Laleczka Chucky,
Płacząca Panna Młoda, Harry Potter, Krukonka,
Wiedźma, Wampir.
Nie było nam - zwykłemu ludowi szkolnemu -
utrzymać psychiczną równowagę tego dnia. Już
w momencie oddawania kurtek do szatni
narażeni byliśmy na nagły skok ciśnienia, gdy
zza wieszaków wyłaniał się jakiś nieziemski
stwór. Największe niebezpieczeństwo czyhało
jednak na ciemnych korytarzach - tam znienacka
pojawiał się nie wiadomo skąd sam herszt bandy
Joker. Rzucona przez niego karta wróżyła same
nieszczęścia (kilka osób od tamtego dnia nie
pojawiło się już w szkole, przypadek?!) 
Emocji z dreszczykiem dostarczyła nam ekipa
mieszana 1 tg i 1 f1.

Red.

Red.

Internet
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Próba przed Dniem Prawdy Ostatecznej

Część praktyczna egzaminu

.Ostatnie minuty egzaminu

Część praktyczna

Klasa 4 tg i 4 tfs

.

.

.

        13 listopada uczniowie klas czwartych
technikum odbyli ostatnią próbę przed
styczniowymi egzaminami zawodowymi. 
- projektowanie fryzur (A.23) - kl. 4 tf
- obsługa klientów i kontrahentów (A.29) - kl.4 ts
- organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
   (T.15) - kl. 4 tg.
Egzamin próbny składał się z dwóch części: 
pisemnej i praktycznej.
Niezbędne okazały się umiejętności
matematyczne - wiele zadań wymagało obliczeń.
Specjaliści od gastronomii musieli np. podać
wartość energetyczną porcji zupy kalafiorowej,
czy napisać, ile kg miodu należy przygotować do
zastąpienia 0,6 kg cukru. Spedytorzy natomiast
głównie liczyli koszty usług transportowych.
Jedno z zadań dotyczyło np. przewozu 36 ton
ładunku w wagonie czteroosiowym w transporcie
krajowym na odległość 460 km.
Wyniki egzaminu będą znane już za tydzień.

Red.

.Red.

Red.

Red.

.

.
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Spedytorzy na pełnym automacie

.

. .

8 listopada spedytorzy z klasy 1 ts i 2tgs
odwiedzili centrum magazynowo -
dystrybucyjnego Kaufland. Największe wrażenie
zrobiła na nich w pełni zautomatyzowana część
magazynu, po której w pionie mknęły windy, a w
poziomie wagoniki, co przyprawiło wszystkich o
niezły zawrót głowy. Zwiedzający przemierzyli
ogromne powierzchnie magazynowe w
poszczególnych działach. Organizatorem
wycieczki była p. Emilia Wróbel.

***
Nowy automatyczny magazyn (tzw. drobnicowy)
to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego
typu w Europie. Z jednej strony zwiększy on
wydajność centralnego magazynu sieci Kaufland,
z drugiej zaś poprawi warunki pracy
zatrudnionych w nich osób, bo zaawansowana
automatyka sprawia, że pracownicy nie muszą
się schylać i dźwigać ciężkich towarów, ale są im
one dostarczane niemal wprost do rąk w
najbardziej ergonomiczny i wydajny sposób. 
Nowy magazyn ma 9,2 tys. metrów
kwadratowych powierzchni i mieści łącznie 128
tysięcy specjalnych pojemników do składowania
drobnych towarów. Kompletują je pracownicy
pod konkretne zamówienia poszczególnych
marketów sieci. Na każdym z sześciu stanowisk,
praca przebiega w tempie 500-600 opakowań na
godzinę. Oznacza to, że dzienne możliwości
automatycznego magazynu drobnicowego to
nawet 75 tysięcy opakowań. Efektem takiej
automatyzacji ma być trzykrotny wzrost
wydajności.

.

. .
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Zespół Szkół Wysokokalorycznych

klasa 2 f

klasa 2 k

klasa 1 f klasa 3 f

Nie sposób przejść obojętnie obok stoisk z ciastami (narodziła się świecka
tradycja, że co środę jakaś klasa piecze słodkości i sprzedaje je za
symboliczną złotówkę, przeznaczając zarobione w ten sposób pieniądze na
fundusz Samorządu Szkolnego). Babeczki, serniczki, murzynki, ciasta 
z makiem, karpatki, tort z bitą śmietaną, kolorowe galaretki ... i tak bez
końca -  bezkresna słodycz! Nagle stała się rzecz straszna - ostatnia środa
miesiąca bez kiermaszu! Organizmy nastawione na kolejną porcję
cukierniczych cudów świata zawyły zawiedzione. Pozbawieni przyjmowanej
regularnie dawki ciast, wbiliśmy zęby w suche bułki 
z pasztetami. Koniec z radością życia. Poziom hormonu szczęścia
gwałtownie spadł. Zanik odczuwania przyjemności, brak dobrego
samopoczucia, stany depresyjne i kłopoty z koncentracją – oto skutki
nieprzemyślanych działań władz samorządowych. Żądamy kalorii! Uwaga,
doprowadzeni do desperacji, gotowi jesteśmy przejść na owoce i warzywa!

Red.

Red.

Red. Red.
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Tablica pamięci

.

.

35. Rocznica Śmierci bł. ks. J. Popiełuszki 
Patrona Szkoły

    
  19 października w sobotni wieczór uczciliśmy
pamięć błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki. Tego dnia przypadała 35. rocznica
śmierci kapelana „Solidarności” i jednocześnie
patrona naszej szkoły.
O godzinie 19.00 w kościele oo. Bernardynów
rozpoczęła się uroczysta msza święta. Po niej
razem z  innymi delegacjami przeszliśmy pod
pomnik bł. ks. Jerzego (ul. Narutowicza), gdzie
złożyliśmy kwiaty. W imieniu uczniów i
nauczycieli naszej szkoły winiec złożyli: 
p. wicedyrektor M. Zimna, p. K. Marzec i
delegacja z klasy 1 tg/tf1.

     Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapłan środowisk
opozycyjnych i robotniczych związanych 
z "Solidarnością", został bestialsko zamordowany
przez PRL-owską służbę bezpieczeństwa w
październiku 1984 roku.
35 lat temu, 19 października, funkcjonariusze
specjalnej grupy ówczesnego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych zatrzymali jego auto 
w okolicach Górska w powiecie toruńskim, kiedy
po odprawionej w Bydgoszczy mszy świętej
wracał do Warszawy. Po licznych torturach
ksiądz Jerzy został wrzucony do wody. 30
października 1984 roku z zalewu na Wiśle koło
Włocławka wyłowiono jego zwłoki. 
3 listopada 1984 roku odbył się pogrzeb
duchownego, a zarazem manifestacja tysięcy
ludzi. 
Ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony
błogosławionym Kościoła katolickiego 6 czerwca
2010 roku w Warszawie.   

Red.

.

.
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Maraton próbnych matur

. Próbna matematyka

.

Losowanie miejsc

Matematyka

.

         W dniach 19. - 22. 11. uczniowie klas
czwartych technikum (4 tg i 4 tfs) pisali
ogólnopolską maturę próbną z Operonem. 
19. 11. j. polski (poziom podst. i rozszerzony)
20. 11. matematyka (p. podstawowy)
21. 11. j. angielski (p. podst. i rozszerzony)
22. 11. przedmioty dodatkowe na poziomie
rozszerzonym (geografia, wos, historia).
          Jak zawsze, najwięcej emocji wzbudził
egzamin z języka polskiego.  W rozprawce
uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie: „Czy
powrót do domu uszczęśliwia”. Punktem wyjścia
był fragment „Traktatu o łuskaniu fasoli”
Wiesława Myśliwskiego. Na tych, którzy
decydowali się na analizę i interpretację wiersza,
czekał utwór Wisławy Szymborskiej „Akrobata”.
Jednak na zmierzenie się z poezją zawsze
decyduje się tylko niewielkie grono maturzystów.
Więc i tym razem większość egzaminowanych
wybrała pisanie rozprawki. 
Uczniowie skwitowali ten egzamin, że do próbnej
matury przystąpili „z marszu”, a przed tą
właściwą na pewno będą musieli jeszcze
powtórzyć lektury.

. Red.

.

Red.

.Red.
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Deutsch - Polnische Freundschaft

.
Kiedy nadchodzi listopad, oznacza to po prostu tyle, że uczniowie naszej
szkoły spotykają się ze swoimi niemieckimi przyjaciółmi w Krzyżowej koło
Wrocławia. To już trzeci raz odbywają się spotkania w ramach wymiany
uczniowskiej Erasmus+.
Grupa niemieckiej młodzieży wzięła udział w warsztatach językowych,
gastronomicznych, fryzjerskich i interpersonalnych razem z grupą 
z ZSP 4. Nasi uczniowie wyjechali do Krzyżowej pod opieką Pań: Anny
Płoszyńskiej i Agnieszki Sidek. Z relacji uczniów wynika, że jak zawsze było
ciekawie, wesoło i przyjacielsko. Takie wymiany, poza oczywistym
wpływem na poziom języka obcego, są źródłem przyjaźni, zawieranych na
długie lata. Zarówno strona niemiecka, jak i polska widzą tylko dobre strony
wymiany młodzieżowej. W tym roku po raz pierwszy niemieccy uczniowie
odwiedzili naszą szkołę. Wzięli udział w zajęciach w
w pracowniach gastronomicznych i fryzjerskich, a także mieli możliwość
sprawdzić się sportowo w naszej hali. Pożegnaniom nie było końca.
Uczniowie ZSP 4 już wyczekują majowego wyjazdu do  Würzburga.
W następnym numerze sprawozdanie z wyjazdu uczennicy ZSP 4.

.
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Podczas spotkań polsko-niemieckich, odbywających się w Polsce, gościmy w niewielkiej
miejscowości Krzyżowa w województwie dolnośląskim.  W miejscowości tej siedzibę ma
fundacja, która uczestniczy w wymianach polsko-niemieckich.
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego została powołana 30 lat temu, kilka
miesięcy po symbolicznej polsko-niemieckiej Mszy Pojednania z 12 listopada 1989, w której
wzięli udział Tadeusz Mazowiecki oraz Helmut Kohl. Fundacja „Krzyżowa” jest pozarządową,
polską organizacją pożytku publicznego. Inicjatorami utworzenia Fundacji byli Polacy i
Niemcy, ludzie różnych wyznań, których łączyły dążenie do przezwyciężania podziałów,
wynikających z sytuacji politycznej po drugiej wojnie światowej, oraz pragnienie rozwijania w
Europie relacji opartych na wzajemnym szacunku, dialogu i gotowości do pojednania.

.

.

.

.
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W hołdzie strajkującym sprzed 100 lat

Czek na 600 zł

    
   W środę - 13.11. – p. Emilia Wróbel i klasa 1 ts
reprezentowali naszą szkołę na miejskiej
uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej
wybuch strajku szkolnego oraz powstanie Szkoły
Polskiej. 
Na ścianie budynku przy al. 3 Maja 36/38
ponownie umieszczono tablicę (oryginalna
została prawdopodobnie skradziona), która
przypomina udział piotrkowskiej młodzieży 
w strajku szkolnego w 1905, jak również
powstanie w mieście Szkoły Polskiej (działała
ona w tym budynku w latach 1907 - 1916).

                                ***
    W styczniu 1905 r. piotrkowscy uczniowie
rozpoczęli strajk na znak protestu przeciwko
zamknięciu przez zaborcę szkół w Warszawie
oraz przeciwko przymusowej germanizacji
polskich uczniów.

Redakcja "Spinacza"

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

spinacz_redakcja@wp.pl

Mówienie: "dzień dobry" 
nie boli

Nasza szkoła otrzymała czek - z pokryciem :) -
na zakup sprzętu sportowego. Z inicjatywy
Prezydenta Miasta, Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych nauczyciele
wychowania fizycznego mogli wyposażyć
składzik sportowy w nowiutkie, pachnące
nowością piłki. 

„Dzień dobry” powiedziane do osoby nam znanej na korytarzu, przed szkołą lub podczas wchodzenia
do sali nie powoduje chorób związanych z niebezpiecznymi dla życia powikłaniami, utraty wzroku lub
słuchu.
Mamy nadzieję jednak, że będzie zakaźne: rozprzestrzeni się w czasoprzestrzeni szkoły, jej okolicy,
roku szkolnego, a nawet ferii i wakacji.
Równocześnie należy uczciwie poinformować, że zwykłe "dzień dobry"  wywołuje korzystne dla
zdrowia reakcje psychofizyczne: radość, otwartość, zniwelowanie napięcia i nadęcia, zazwyczaj
automatyczne podniesienie kącika ust, poprawienie mimiki twarzy, zwiększenie koncentracji,
życzliwości i spostrzegawczości.
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