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Rozważ, oblicz, odpowiedz ...

"Sto dni do matury" 
krzyczała mi matka

I miałem się uczyć i miałem się uczyć
A wyszło jak wyszło 
i ziomalu sprawdzaj

I miałem marzenia i miałem marzenia 
i poszło jak z płatka"

                                     Mata "100 dni do matury"

    W środę 4 maja 2022 r. o godz. 9.00
rozpoczęły się egzaminy maturalne.
     W tym roku m.in. z powodu pandemii i
przedłużającej się nauki zdalnej absolwenci
liceów i techników nie muszą podchodzić do
egzaminów ustnych. By otrzymać świadectwo
dojrzałości należy otrzymać 30 procent punktów
z trzech egzaminów pisemnych na poziomie
podstawowym - języka polskiego, matematyki
oraz języka obcego. Dodatkowo należy podejść
do egzaminu z dowolnego przedmiotu na
poziomie rozszerzonym - tej matury jednak oblać
nie można, bo nie ma progu zdawalności.
Jednak od roku szkolnego 2021/2022
absolwent zdający egzamin maturalny może
być zwolniony z obowiązku przystąpienia do
części pisemnej z co najmniej jednego
przedmiotu dodatkowego. Warunkiem jest
posiadanie określonych kwalifikacji
zawodowych. 

Tematy
 wypracowania maturalnego

       
     4 maja abiturienci podejdą do egzaminu 
z języka polskiego, 5 maja - z matematyki, 
a 6 maja - część z nich - do egzaminu z języka
angielskiego na poziomie podstawowym. To
najpopularniejszy język obcy.

     
      Aż 50 punktów można uzyskać za
wypracowanie. Tegoroczni maturzyści otrzymali
do wyboru trzy tematy.

1. Czym dla człowieka może być tradycja?
Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie,
odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza",
całego utworu Adama Mickiewicza oraz do
wybranego tekstu kultury.

2. Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się
źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij
swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Nocy i
dni" Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych
tekstów kultury.

3. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę
interpretacyjną i ją uzasadnij. Maturzyści mogli
analizować wiersz Józefa Barana "Najkrótsza
definicja życia".

.

.

      W tym roku na egzaminie z j. angielskiego
maturzyści mieli napisać na swoim blogu historię
o tym, dlaczego kupili rower i zdecydowali się nim
dojeżdżać do szkoły. Podzielić się 
z czytelnikami reakcjami innych na tę zmianę 
i poprosić ich o opinie. 

Matura 2022. Kiedy wyniki?
     Na wyniki tegoroczni absolwenci muszą
poczekać dwa miesiąc od dnia pierwszego
egzaminu, czyli języka polskiego na poziomie
podstawowym. Termin ogłaszania wyników
egzaminu maturalnego to 5 lipca 2022 r. To
równocześnie termin, w którym do szkoły muszą
zostać przekazane świadectwa, aneksy i
informacje o wynikach. 
      Jeśli zdający obleje egzamin dojrzałości tylko
z jednego przedmiotu obowiązkowego, na
poprawkę będzie miał szansę jeszcze w te
wakacje. Nieważne z jakiego przedmiotu nie
udało się uzyskać 30 procent punktów -
poprawka jest tego samego dnia: 23 sierpnia
(wtorek), godz. 9.00. Termin ogłaszania
wyników egzaminu poprawkowego to 9 IX.

.

.
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Leśny biwak wypoczynkowo - edukacyjny

Leśna Osada Leśna Osada

Leśna Osada .

      Klasa 2 tfs spędziła dzień w Leśnej osadzie w
Kole. Biwak wywalczyła sobie, wygrywając
szkolny konkurs na gazetkę o wybranym kraju
Unii Europejskiej. Przygotowana przez uczniów
prezentacja na temat Hiszpanii była w ocenie jury
najlepsza (wszystkie prace przedstawialiśmy w
poprzednich wydaniach naszego "Spinacza").
       Leśny Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji
Zwierząt w Kole jest miejscem często
odwiedzanym przez młodzież. Można tutaj
zobaczyć różne gatunki zwierząt i dowiedzieć się
o nich wielu ciekawych rzeczy od pracowników
osady. Przebywają w niej zwierzęta zarówno
domowe, jak i te dzikie, których stan nie pozwala
na wypuszczenie na wolność.
     Po części edukacyjnej przyszedł czas na
biwakowanie: ognisko i pieczenie kiełbasek, gry i
inne formy relaksu. Błogi spokój, cisza, kontakt
ze zwierzakami i przyrodą to świetny sposób na
oderwanie się od codziennych problemów. Do
tego dopisały: dobre humory i ładna pogoda.
Opiekunem wycieczki była p. A. Płoszyńska.

A.P. A.P.

A.P. .
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Paletowy zawrót głowy

    W tym roku mija już 231 lat, odkąd Sejm Wielki
uchwalił Konstytucję 3 Maja. W zawiązku z tą
rocznicą wzięliśmy udział w miejskich
uroczystościach. Poczet sztandarowy
reprezentował naszą szkołę w czasie mszy
świętej odprawionej w intencji ojczyzny. Potem
trzyosobowa delegacja (p. Dyrektor M. Zimna, 
p. M. Sobczyk i p. K. Wolski) złożyła  wiązankę
pod tablicą upamiętniającą uchwalenie
Konstytucji 3 Maja. Uroczystość zakończyło
przemówienie prezydenta Piotrkowa
Trybunalskiego K. Chojniaka.

.

.

.

     Spedytorzy z klas pierwszych i drugich
odwiedzili Centrum Dystrybucji "Agata" S.A.
Powstało ono 5 lat temu w Majkowie Dużym
„Agata” to jeden z największych dystrybutorów
mebli w Polsce. Uczniowie w czasie wycieczki
przedmiotowej mogli ”na żywo” zobaczyć system
magazynowy wielkiej firmy. Na wyposażenie
centrum składają się głównie regały paletowe.
Długość bloku regałów wynosi około 287 m, 
a ich wysokość 8,5 i 9 m. W zależności od
wysokości magazynowanych ładunków mają one
5 lub 6 poziomów. Zwiedzany przez spedytorów
obiekt jest ogromny, a poruszać się po nim
można było dolnymi przejściami – prostopadłymi
do bloku regału. Należało uważać na krążące po
nich wózki wysokiego podnoszenia. Zamówione
towary jadą nimi na rampę, gdzie czekają na
rozładunek. Wycieczka była świetnym
uzupełnieniem teorii, jakiej uczą się w szkole
uczniowie technikum spedycyjnego.

Święto 
Konstytucji 3 Maja

Redakcja "Spinacza"
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