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Wracamy do nauki stacjonarnej
Wakacje dobiegły końca i rozpoczął się nowy
rok szkolny. Wróciliśmy do nauki i to, co cieszy,
w trybie stacjonarnym. Zachowany jednak będzie
reżim sanitarny. Główne rekomendacje to
szczepienie dla pracowników szkół i uczniów
powyżej 12 lat, dezynfekcja, dystans, higiena i
maseczki, gdy nie ma możliwości zachowania
dystansu, a także wietrzenie. Zachęca się też do
organizowania zajęć wychowania fizycznego
poza murami szkoły, na świeżym powietrzu.
Zgodnie z wytycznymi do szkoły może
przychodzić tylko uczeń bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej i gdy nie został nałożony na
niego obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej.
Wrzesień jeszcze się nie skończył, ale to nie
znaczy, że nie można powoli zacząć planować
ferii zimowych. Sprawdźcie w kalendarzu, kiedy
wypadają dni wolne od nauki w roku szkolnym
2021/2022. Znajdziecie go w zakładce „Dla
rodziców” na stronie internetowej szkoły:
www.zsp4.piotrkow.pl
Rozpoczęcie roku szk.
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Witamy pierwsze klasy
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021 / 22.
W hali sportowej Dyrekcja przywitała uczniów
klas pierwszych i przedstawiła im
wychowawców:
I TFTS (technik fryzjer / technik spedytor)
wych. Magdalena Rol,
I TG (technik żywienia i usług gastr.)
wych. Monika Adamus,
I FM (fryzjer / mechanik)
wych. Katarzyna Michalak,
I K (kucharz)
wych. Ilona Szwedo-Makowska,
I M (mechanik pojazdów sam.)
wych. Rafał Grabowski.
Po części oficjalnej uczniowie mogli bliżej
poznać swoich opiekunów już na spotkaniu
w klasie. Tego dnia było jeszcze w programie
zwiedzanie szkoły - wiadomo, że na początku
można nieco się pogubić w labiryncie korytarzy.
Tu z pomocą przyjdzie "koniec języka za
przewodnika" w pierwszych dniach nauki.
Rozpoczęcie roku szk.
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Praktyki fryzjerskie w Hiszpanii
Regionalne jedzenie
W Polsce regionalnymi daniami są bigos i
pierogi .Jadąc do Hiszpanii, chcieliśmy
spróbować przysmaków tamtejszej kuchni.
Obowiązkowo w menu znalazły się: paella, ryby
w różnej formie, owoce morza, dużo świeżych
warzyw i owoców. Do każdego posiłku piliśmy
sok ze świeżo wyciskanych owoców.
Klimat i społeczeństwo
Klimat w Hiszpanii jest bardzo ciepły, nie
występuje tam zima. W dzień temperatura osiąga
nawet do 40 stopni w cieniu, a mimo tego ludzie
są dla siebie bardzo wyrozumieli i życzliwi.
Mieszkańcy żyją spokojnie i bezstresowo.
Nigdzie się nie spieszą i zawsze otaczają się
pozytywną energią. Hiszpanie mają swój rytm
życia, nie przejmują się opinią innych. Są bardzo
tolerancyjni pod każdym względem. Występują
przepiękne krajobrazy, mnóstwo zieleni i
różnorodnych roślinek, np. przy chodnikach
rosną drzewka pomarańczowe.

Praktyki fryzjerskie
Praca w salonie fryzjerskim różni się nieco od standardów pracy
w Polsce. Już pierwszego dnia miło nas zaskoczyło, że właściciele
przychodzą do pracy z pasją i pełnym zaangażowaniem. Tempo pracy jest
zupełnie inne niż u nas. W Hiszpanii nie przywiązuje się takiej wagi do
drobiazgów i higieny pracy, tylko do efektu końcowego i szybkości usługi.
Podsumowując, mimo pandemii i obostrzeń, atmosfera była bardzo
rodzinna i miło spędziłyśmy czas.
Ze szczerego serca możemy każdemu polecić taki wyjazd, ponieważ
można zdobyć doświadczenie i przeżyć ciekawą, niezapomnianą przygodę.
(Julia i Martyna, 3tf)
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Praktyki gastronomiczne we Włoszech
Pod koniec sierpnia grupa uczniów z branży
gastronomicznej wyjechała na dwutygodniowe
praktyki do włoskiego Rimini. W hotelowej kuchni
mogli doskonalić swoje umiejętności oraz
nabywać nowych doświadczeń na przykład
w dziedzinie obróbki owoców morza, czyli
różnych wodnych żyjątek.
Po uczciwie wykonanej robocie należała się
naszym gastronomom duża dawka relaksu.
Organizatorzy wyjazdu świetnie się z tego
obowiązku wywiązali, bo zapewnili wylegiwanie
się na plaży (tu ze względu na wysoką
temperaturę zainteresowania raczej nie było)
oraz wiele wycieczek. Grupa zwiedziła Rimini,
Rawennę, Florencję, a także San Marino. Atrakcji
było bez liku, a trzeba było jeszcze znaleźć czas
na naukę języka włoskiego.
Pełni wrażeń i pozytywnych emocji wszyscy
szczęśliwie, choć z ociąganiem, wrócili do domu.
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Reset na Arenie Młodych
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13 września 2021 r. grupa uczniów pod opieką p. M. Szaler,
J. Szczepaniak i ks. P. Niedzielskiego wzięła udział w „Arenie Młodych”.
Jest to największe spotkanie o charakterze ewangelizacyjnym dla
młodzieży w Polsce.
W tym roku odbyło na Stadionie Orła w Łodzi. Na Arenę Młodych
zaproszeni zostali wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych
Archidiecezji Łódzkiej.
Imprezę zorganizowano pod hasłem „RESET”. Wreszcie po półtorarocznej
przerwie związanej z pandemią koronawirusa, młodzież mogła się
ponownie spotkać. Księża podkreślali, że wiele miesięcy pandemii był
okresem bezradności i smutku, a wskazywali, że z powodu koronawirusa
wiele osób zachorowało i zmarło. Ofiary pandemii wszyscy zebrani na
stadionie uczcili minutą ciszy.
Arena Młodych powstała z inicjatywy Arcybiskupa Grzegorza Rysia
w 2017 roku. Pierwsza edycja miała miejsce w 2018 roku. Celem spotkań
jest umożliwienie młodzieży doświadczenia wspólnoty Kościoła.

