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DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W ramach ogólnopolskiego programu Dzień
przedsiębiorczości, uczniowie naszej szkoły mieli
możliwość odbycia jednodniowych praktyk na stanowiskach
pracy związanych z kierunkiem kształcenia. Projekt sprzyja
podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji
w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Uczniowie chętnie korzystają z możliwości poznania
w praktyce różnych miejsc pracy, wykazują wiele
zaangażowania i dzięki temu są bardziej zmotywowaniu do
dalszej nauki. W tym roku, 26 kwietnia 2017r. w programie
wzięło udział 24 uczniów z naszej szkoły.

Opinie niektórych uczniów, którzy wzięli
udział w Dniu przedsiębiorczości:
● Aleksandra kl. 3D: " Spotkanie
z panem Piotrem Rzymowskim było wspaniałym, pouczającym doświadczeniem, które pozwoliło spojrzeć
na prowadzenie działalności gospodarczej "od kuchni". Dowiedziałam się z jakimi trudnościami trzeba się
liczyć, jak sobie z nimi radzić, jak generować zyski i co robić, by przetrwać na rynku i zbudować silną
pozycję firmy. Dodatkowo rozwinęłam swoją wiedzę odnośnie kierowania moją przyszłością zgodnie
z celem, jaki chcę osiągnąć, tzn. jakie wykształcenie muszę zdobyć, żeby zostać architektem i założyć
własne biuro projektowe. Polecam takie spotkania wszystkim młodym ludziom z ambicjami, bo to buduje
świadomość i poszerza horyzonty”.
● Mateusz kl. 2A: „Podczas dnia przedsiębiorczości w którym brałem udział dowiedziałem się wielu
przydatnych informacji na temat zawodu
z którym będę miał styczność w przyszłości.
Dzięki
rozmowie
którą
odbyłem
z dyrektorem firmy Veolia
Mokotów
dowiedziałem się jakie kwalifikacje są mi
potrzebne do rozpoczęcia pracy w firmie.
Zostałem zapoznany z możliwościami
awansu oraz z działaniami jakie muszę
podjąć w tym celu. Miałem okazje spędzić
trochę czasu z pracowniami w celu
zapoznania się z typowym dniem pracy.
Uważam że takie zajęcia dały mi lepszy
wgląd na moją przyszłość i pozwoliły
określić na czym mam się skupić”.
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OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
BUDOWLANYCH
W dniach 6-8 kwietnia 2017
r. w Zespole Szkół BudowlanoGeodezyjnych im. Stefana Bryły
w Białymstoku odbyły się centralne
zawody
XXX
jubileuszowej
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych. Nieliczna, bo tylko
trzyosobowa ekipa naszej szkoły:
Iryna Batyiovska (4 miejsce),
Kamila Kokoszka (33) i Adrian
Leszczyński (47) zajęła zespołowo
4 miejsce.
Wszyscy
zostali
laureatami. Opiekunem uczniów był
Włodzimierz Rodziewicz, który
z
Mirosławem
Kozłowskim
przygotowywał uczniów do udziału
w olimpiadzie.
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STUDENCKI TYDZIEŃ
W dniach 27 - 31 marca 2017 r. na
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej odbył się „Studencki
tydzień”. Na zaproszenie organizatorów
(dziekana WIL dr hab. inżyniera Andrzeja
Garbacza)
dziesięcioosobowa
grupa
uczniów naszej szkoły: Iryna, Adrian,
Kamila, Klaudia, Mateusz, Helena,
Szymon, Weronika, Ola i Adam pod
opieką
nauczycieli
uczestniczyli
w wykładach, zajęciach, ćwiczeniach
i spotkaniach Wydziału.
Zaproszenie
przez
dziekana
Wydziału było nagrodą za zajęcie
zespołowego, pierwszego miejsca okręgu
mazowieckiego w XXX Olimpiadzie
Wiedzy
i
Umiejętności.
M.
in.
w laboratorium technologii betonu nasi
uczniowie wykonali próbki, które po dwóch dniach własnoręcznie poddawali próbie ściskania. Bardzo
istotne było spotkanie z samorządem
studenckim, ponieważ w bezpośredniej
rozmowie ze starszymi kolegami mogli
dowiedzieć się więcej o życiu studenckim.
W nowoczesnym budynku – Centrum
Zarządzania Innowacjami i Trnasfermem
Technologii Politechniki Warszawskiej mogli
również zobaczyć przyszłość rozwoju nauki.
Na
zakończenie
obejrzeli
próbę
przedstawienia „Małego księcia” Antonine’a
de Saint-Exupery’ego w reżyserii Grzegorza
Sierzputowskiego,
Teatru
Politechniki
Warszawskiej. Próba teatralna wywarła na
uczniach duże wrażenie.
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KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY
W marcu odbył się konkurs wiedzy
o naszym patronie. Stanisław Noakowski był
profesorem historii architektury nowożytnej
oraz dziekanem Wydziału Architektury na
Politechnice Warszawskiej. W latach 1927‐
1928 nauczał w Żeńskiej Szkole Architektury,
której jest współzałożycielem, a po śmierci
w 1928 r. został jej patronem.
Konkurs składał się z dwóch etapów:
uczestnicy musieli wykonać pracę plastyczną
(w dowolnej technice, inspirowaną życiem
i twórczością
Stanisława
Noakowskiego
i czasami, w których żył) oraz rozwiązać test
wiedzy (na temat patrona i historii szkoły).

I miejsce

II miejsce

I miejsce:
 Patrycja Sierawska 1D
 Konradem Pachała 1D
II miejsce:
 Julia Kalinowska 2F
 Gabriela Pieniążek 2D
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"Miasto moje, a w nim..."
- detal w architekturze
Dnia 13.03.2017 jury w składzie: Agnieszka Burta – architekt, Ewa Gnatkowska – fotograf, Elżbieta
Milkowska – architekt, Wojciech Moskal – fotograf, Przyznało w konkursie fotograficznym pt.: „ Miasto
moje a w nim…”- detal architektoniczny następujące miejsca:
 I miejsce – Daniel Romanek IC
 II miejsce – Weronika Pyśk IIC
I miejsce
 III miejsce – Daniel Romanek IC
III miejsce

II miejsce
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90 – lecie szkOŁY

Śpieszymy donieść, a niektórym tylko przypomnieć, że nasz TAB ma już 90 lat! Zaczęło się w 1927
roku od dwuletniej szkoły żeńskiej, przekształconej w 1935 roku w liceum. Na Przyrynku 9 gości od 1965,
a jest koedukacyjna od roku 1970. Wielka uroczystość jest zaplanowana na październik 2017 roku.
ZAPRASZAMY!!!

ZIMA WIOSNĄ?
Topolowy puch to aparat lotny
służący do przenoszenia nasion
z wiatrem. Na Przyrynku znowu, jak co
roku, pojawiły się białe „chmurki”
i wdzierały się we wszystkie zakamarki
- tak na zewnątrz, jak i w środku
budynków.

Pogoda zachęca do otwierania okien stęskniliśmy się, po zimie i po chłodnym
początku wiosny, do świeżego, ciepłego
powietrza.

I natychmiast w TABie, na
korytarzach na schodach, w salach
zagościły białe „duszki” - dla jednych
urokliwe, dla drugich natrętne kłaczki,
które trzeba posprzątać.
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ZAJĘCIA PROFILAKTCZNE W TAB
Oj działo się, działo! Pośród naprawdę wielu zajęć profilaktycznych w tym roku szkolnym najlepsze
notowania osiągnął pan Grzegorz Jankowski z Ochrony Stołecznej, który realizował zajęcia w klasach
trzecich pt. „Przemoc a uzależnienia.” Uczniowie pod fachowym okiem instruktora wywodzącego się
z jednostek specjalnych, zapoznali się z podstawowymi
umiejętnościami pozwalającymi na unikanie zagrożeń
i rozładowanie
sytuacji
konfliktowej.
Uczniowie
poznali przyczyny zachowań agresywnych, w tym
wynikających z używania środków zaburzających
świadomość. Zajęcia były bardzo ciekawe, wszyscy obecni
mówili o tym zgodnym chórem.
Pedagog szkolny Maryla B.

ODROBINA HUMORU
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KRZYŻÓWKA TEMATYCZNA - CHŁOPI

1. Zięć Boryny, mąż Magdy.
2. Do orania ziemi.
3. Została wygnana przez rodzinę Kłębów na żebry.
4. Ludzie uważają ją za czarownicę.
5. Właściciel 32 morgów gruntu.
6. Tytuł pierwszego tomu „Chłopów”.
7. Tradycyjny rytuał zaręczynowy.
8. Odciął sobie nogę.
9. Wytoczyła Borynie proces sądowy.
10. Odbywał się w Tymowie.
11. Parobek Boryny.
12. Mieszkał z córką Weronką w ubogiej chacie.
13. Najstarsza córka Boryny.
14. Nauczał lipieckie dzieci.
15. Trzecia żona Macieja Boryny.
16. Polował na nie Kuba.
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Bezpieczne WAKACJE
Wszystkich nas cieszy myśl o zbliżających się wakacjach. Myśląc z troską o Was przygotowałam kilka
rad, których celem jest przypomnienie o sytuacjach ryzykownych, które mogą wydarzyć się podczas
letniego wypoczynku. I nie są to tylko kąpiele na niestrzeżonych plażach, wypadki drogowe, czy inwazja
kleszczy. Pamiętajmy!
 Proszę Cię, zostaw rodzicom informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas (numery telefonów –
swoje i przyjaciół). To nie przesada – to podstawowe zasady kultury i bezpieczeństwa!
 Nie afiszuj się zbytnio dobrym telefonem, tabletem itp. Dbaj o własne rzeczy. W wakacyjnym
tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel, telefon. Nie noś pieniędzy i dokumentów razem i nigdy nie
wkładaj ich do tylnej kieszeni. Nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki podczas imprez – kradzieże
torebek, portfeli, telefonów komórkowych zdarzają się w niezwykle często.
 Nie wybieraj się na dyskotekę sam – zawsze w gronie znajomych. Nigdy nie przyjmuj napojów od
nieznanych lub mało znanych Ci osób. Przypadki dosypywania i dolewania różnych specyfików są
coraz częstsze. Po wypiciu takich substancji tracisz samokontrolę, łatwo Cię nakłonić do robienia
różnych rzeczy, a nazajutrz niczego nie pamiętasz. Jeśli idziesz tańczyć, napoje zostaw pod opieką
osoby zaufanej.
 Podczas wakacji uaktywniają swoją działalność dealerzy narkotykowi. Bądź asertywny! Naucz się
odmawiać. Powiedz „nie”, gdy nie zgadzasz się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich
kolegów. Pamiętaj, że nie istnieje bezpieczne branie narkotyków!
 Wakacje to czas łowów i intensywnego werbunku prowadzony przez sekty. Nie zwierzaj się nowo
poznanym ludziom ze swoich kłopotów. Jeżeli osoba jest nadmiernie życzliwa i „bombarduje”
wręcz serdecznością, bądź ostrożny. Kiedy poczujesz się zagrożony nie wahaj się poprosić o pomoc.
TAB-owiczko, TAB-owiczu ! Słońca, uśmiechu i cudownych, bezpiecznych wakacji życzy Ci pedagog
szkolny Maryla B.
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