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Wesołych Świąt!

 Klasowe wigilie Przyjaźń bez granic
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Pājāma Party

.

Głosowanie

    29 listopada Samorząd Szkolny zorganizował
konkurs na najśmieszniejsze przebranie
piżamowe. W tym dniu korytarze zaroiły się od
miśków, pokemonów i innych zwierzaków. 
W wyniku głosowania wytypowano
zwyciężczynię - Julię z 4 tfs.
Piżama czy pidżama? Poprawne są obydwie
formy. Pożyczyliśmy je z j. hinduskiego.
Pājāma (pājdżāma) był to rodzaj luźnych spodni
z lekkiej tkaniny noszonych w krajach Bliskiego
Wschodu (od pāj – ‘noga’ , jāma /dżāma –
‘ubiór’). Dopiero później wyraz ten 
zaczął nazywać lekki, wygodny strój do spania.
Dwie postacie jednego wyrazu wzięły się 
w polszczyźnie z tego, że w języku angielskim
słowo pyjama (pyjamas) wymawia się z głoską
dż, a w języku francuskim z głoską ż. Kiedy na
początku XX wieku owo zapożyczenie trafiło na
grunt polski jedno mówili [pidżama], a inni
[piżama]. 

.
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Parada Mikołajów

. .

   6 grudnia  w szkole królowała czerwień. Z okazji Mikołajek wielu uczniów
przyszło w czerwonych czapkach, a niektórzy także w strojach Św.
Mikołajów. 
Zwyczaj wręczania prezentów 6 XII wywodził się ze śred. legend o życiu
świętego Mikołaja. Najbardziej znana była opowieść o trzech córkach 
z X w. Zgodnie z nią młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na biskupa,
miał chciwego i bogatego sąsiada, który drwił z pobożności świętego. Bóg
ukarał sąsiada i sprawił, że stracił majątek oraz popadł w skrajną biedę.
Gdy nie miał już z czego się utrzymać, postanowił sprzedać swoje trzy
córki, ponieważ nikt ich nie chciał bez otrzymania stosownego posagu.
Mikołaj  trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno pieniądze
przeznaczone na posag dla każdej kolejnej dziewczyny. Gdy sąsiad
wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć się, skąd biorą się
tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to
pogardzany przez niego Mikołaj wrzuca po raz trzeci pieniądze przez okno.
Podziękował mu zawstydzony i postanowił zmienić swoje życie na zgodne
z przykazaniami.

. .
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Deutsch – polnischer Schulaustausch

        W dniach 15. –21. listopada 2019 r. grupa
uczniów naszej szkoły wzięła udział w polsko –
niemieckiej wymianie młodzieży (program
Erasmus+). Impreza podzielona została na dwie
części: pierwsza – 5 dni pobytu w Krzyżowej,
druga – 2 dni w Piotrkowie Tryb.
Plan wymiany obfitował w mnóstwo wydarzeń, 
w których braliśmy udział razem z naszymi
niemieckimi rówieśnikami. Bezwarunkowo i
błyskawicznie zaprzyjaźniliśmy się z nimi, dzięki
czemu z entuzjazmem rozwiązywaliśmy
przygotowane dla nas zadania. W ciągu
pierwszych dni spędzonych w Krzyżowej
wspólnie się bawiliśmy (dyskoteka, zawody
sportowe, gry, podchody), braliśmy udział 
w dyskusjach („Dlaczego ludzie migrują?”,
„Migracja i prawa człowieka”), w zajęciach
(animacja poklatkowa), wycieczkach (Krzyżowa,
Wrocław).
19 listopada wieczorem  przyjechaliśmy wszyscy
do Piotrkowa, by pokazać  niemieckim
przyjaciołom miasto, a przede wszystkim naszą
szkołę. Zatrzymaliśmy się na dwa dni 
w „Agacie”. Następnego dnia rano przyszliśmy
do szkoły, gdzie od razu wzięliśmy się ostro do
roboty. Zorganizowaliśmy warsztaty:
gastronomiczne (kuchnia międzynarodowa),
fryzjerskie (modne fryzury), sportowe (siatkówka,
fitness, boks). Przygotowaliśmy wiele pysznych
potraw, które dały nam energię do
popołudniowego spaceru po mieście oraz
zakupów w Focusie. Wieczorem ostatnie
wspólne zajęcia i szaleństwo na dyskotece. 
21 listopada musieliśmy się pożegnać – nasi
niemieccy przyjaciele wyruszyli w podróż
powrotną do domu. Były łzy i zapewnienia, że
spotkamy się następnego roku w Wurzburgu.

Przed ZSP 4

.

.

Zajęcia w KrzyżowejWrocław

E.L.

.
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Rynek Trybunalski

Krzyżowa

Agat

. .

.E.L.

K.K.

E.L.
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Jasełka A.D.2019

.

Wigilijna integracja

.

Jak co roku większość klas razem ze swoimi
wychowawcami zorganizowała wigilie klasowe.
Na niektórych stołach gościły tradycyjne potrawy,
takie jak pierogi czy barszcz czerwony, inne były
ubrane "na słodko". Prawdę mówiąc nie miało to
większego znaczenia, bo najważniejsza była
możliwość spotkania się w mniej oficjalnych
warunkach i wspólnego spędzenia czasu. W kilku
klasach wręczano sobie również symboliczne
upominki. Wszyscy bardzo lubimy ten
przedświąteczny czas, kiedy nawet nauczyciele
mówią "ludzkim głosem" i biesiadują przy jednym
stole ze swoimi wychowankami:)

"Jestem dzieckiem, które jest w Tobie i tęskni za miłością". Pod taki hasłem odbywały się
tegoroczne jasełka. Uczniowie pierwszych klas pod opieką księdza Piotra Niedzielskiego i pani
Magdaleny Maciaszczyk przygotowali nietypowe przedstawienie o narodzinach Jezusa. Nie
zabrakło kontrowersyjnych słów, sytuacji i kostiumów. Wszystko po to, aby pokazać o co tak
naprawdę chodzi w tych świętach. O miłość, przyjaźń, ciepło i bliskość. Pojęcia, których
często brakuje w codziennym życiu. 
Młodzi aktorzy bardzo zaangażowali się w swoje pierwsze w naszej szkole przedstawienie.
Grali autentycznie i z przekonaniem, że mówią o bardzo ważnych sprawach. Niejednemu
widzowi łza zakręciła się w oku. 

Wesołych Świąt od całej redakcji Spinacza!

.

.
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Klasa I Ts

klasa 3 tgf

klasa 4 tfs

.
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Ostre cięcie

Król fryzjerów – 
fryzjer królów!

12 grudnia uczennice klasy I Tg/Tf uczestniczyły w Konkursie Fryzjerskim 
o Puchar Starosty Tomaszowskiego - "Bitwa o włos". Tematem konkursu było
wykonanie fryzury w stylu Antoniego  Cierplikowskiego - jednego z
najsłynniejszych fryzjerów w dziejach tej profesji i wybitnego twórcy nowych
trendów.  Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły dwuosobowe: Natalia
Grochala i jej modelka Julia Maciaszczyk oraz Wiktoria Olszewska z modelką
Barbarą Staszór. Choć dziewczyny nie stanęły na podium zgodnie uznały, że
udział w konkursie, pierwszym w ich zawodowym życiu, był niezwykłym
przeżyciem i ciekawym doświadczeniem. Przegrały ze starszymi od siebie
uczestnikami więc sam udział traktują jako szczególne wyróżnienie. My
jesteśmy z dziewczyn bardzo dumni. Brawo dziewczyny!

Kim był Antoni Cierplikowski? Z pewnością
najwybitniejszym fryzjerem w dziejach i
twórcą nowych trendów. Dzięki aktorce
teatralnej Eve Lavalliere wylansował nową
fryzurę a'la garcon, czyli na chłopczycę, która
w połączeniu z sukienkami Coco Chanel stała
się początkiem nowego wizerunku kobiet po I
wojnie światowej. Był  przyjacielem artystów,
polityków i głów koronowanych. Zawodu
uczył się w Łodzi a w Paryżu jego klientkami
były Josephine Baker, Edith Piaf czy Brigitte
Bardot.   Nazywany królem fryzjerów i
fryzjerem królów.

. red.
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Siatkarskie emocje

Zespół ZSP 4

Czas dla drużyny

Mecz

.

.

    W grudniu w naszej hali sportowej rozpoczęły
się Miejskie Mistrzostwa w Piłce Siatkowej.
Przystąpiły do nich reprezentacje szkół
ponadpodstawowych. Nasze drużyny – męska i
żeńska – rozegrały już swoje pierwsze spotkania.
Wspaniale się spisały, bowiem obie
reprezentacje wywalczyły w eliminacjach wyjście
z grupy.
Dziewczyny pokonały w pierwszych meczach
drużyny z ZSP 3 (Budowlanka) 2:1 oraz ZSP 2
(Pioma) 2:0. Uległy tylko siatkarkom z ZSP 5
(Ekonomik), ale to nie przeszkodziło im w
przejściu do następnej tury mistrzostw.
Nasz męska drużyna wzięła za to odwet na
zespole z Ekonomika i wygrała z nim. To od razu
dało im awans i wyjście z grupy, mimo
przegranego meczu z I LO (Chrobry).
     Czekamy niecierpliwie na kolejne starcia
sportowe naszych siatkarek i siatkarzy. Mamy
takie małe "zamarzenie", żeby obie reprezentacje
ZSP 4 stanęły na podium.

Red.

Red.

Red.

..

.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 34 12/2019 | Strona 10  

www.juniormedia.plSpinacz

Kartkowy zawrót głowy

.

Późną jesienią 1843 roku brytyjski urzędnik,
literat, wynalazca i dyrektor jednego z brytyjskich
muzeów, sir Henry Cole rozmyślał o zbliżających
się świętach i konieczności wysłania listu z
pozdrowieniami do wielu osób. Perspektywa
pisania tego samego tekstu na kilkuset kartkach
papieru wydała się Cole'owi trudna do zniesienia.
W przebłysku geniuszu mężczyzna wpadł na
pewien pomysł. Pozdrowienia można
wydrukować, a nadawca kartkę jedynie
zaadresuje i podpisze. Na kartce poza
pozdrowieniami znalazł się również
okolicznościowy rysunek. Tak narodziła się
kartka bożonarodzeniowa. Na ziemiach polskich
na kartkach bożonarodzeniowych umieszczano
symbole narodowe i narodowych bohaterów,
sięgano także po motywy ludowe. 

Pierwsza
bożonarodzeniowa
kartka na świecie

Każdego roku w okresie adwentowym dyrekcja
szkoły wysyła do piotrkowskich instytucji karty
świąteczne z życzeniami. W tym roku takie karty
przygotowali uczniowie klas pierwszych
technikum pod opieką Pani Magdaleny Rol. 
W końcu zajęcia z plastyki do czegoś
zobowiązują! Wypełnione życzeniami karty będą
godnie reprezentować szkołę na forum miejskim.

.
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PANNA ZIELONA W KOŚCIELE 
OJCÓW BERNARDYNÓW

Kilkanaście choinek ustrojonych
przez uczniów piotrkowskich szkół
można oglądać w krużgankach
klasztoru oo. Bernardynów w
Piotrkowie w ramach konkursu na
najładniejsze drzewko
bożonarodzeniowe. Nasz szkoła jak
co roku dołączyła do konkursu. W tym
roku postawiliśmy na skromność i
naturalność. Choinka ZSP 4 mieni się
w barwach biało-granatowych. Ozdób
jest niewiele bo wyznajemy zasadę
umiaru.
Każdy, kto chciałby zagłosować może
pobrać z zakrystii kartkę. Należy
oczywiście zaznaczyć numer 4:)
Zwycięzców poznamy już na początku
stycznia.

.

.
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Znamy młodzieżowe słowo roku 2019

   Za nami finał kolejnej edycji plebiscytu na
Młodzieżowe Słowo Roku. Jak podkreślają
językoznawcy "zwycięski wyraz" nie musi być
nowy, ani najczęściej używany. Ważna za to jest
kreatywność modeli słowotwórczych, estetyka,
humor, a także stopień, w którym nowe słowo
wypełnia lukę w dotychczasowym słowniku.

    W poprzednich edycjach na najwyższych
stopniach podium znalazły się:

2018 - DZBAN, 
2016 – SZTOS, 

2017 – XD. 

"Alternatywka" - to słowo zwyciężyło w
konkursie organizowanym przez Polskie
Towarzystwo Naukowe. 
Kolejne miejsca zajęły: 
                "jesieniara" i "eluwina".

Czym jest alternatywka? Według definicji to
„dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i
zachowaniach". Następna w kolejności jest
jesieniara, czyli osoba lubiąca jesień. Na
najniższym stopniu podium znalazła się eluwina
- słowo używane przez młodzież przy powitaniu.  
      Inwencja młodzieży jest niemal bez granic.
Do konkursu zostały zgłoszone również takie
słowa jak brexitowanie - które obrazuje nasze
niezdecydowanie do wykonania jakiejś
czynności, czy essa, czyli ogólny okrzyk radości.
Pojawił się również: akap, boomer, kulson,
mamadżer i zwyklak. 
Co ciekawe w zgłoszonych do konkursu słowach
jest również ogarnianie, które jak widać od lat
łączy pokolenia. 
Jury konkursu zamieścili na stronie PWN
komentarze, odnoszące się do jego tegorocznej
edycji. Wydaje się jednak, że plebiscyt 2019  roku
nie przyniósł słowa o takiej sile rażenia jak
dzban.

źródło:Słownik języka polskiego PWN

Modne słowa

Logo
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