
-   12-13 października 2019 r.   -

47 Memoriał im. Władysława Miazio.

W dniach 12 – 13 października 2019 r. odbył się 47 Memoriał im. Władysława

Miazio. Udział w nim wzięli między innymi z najmłodszego rocznika Szkoły

Mistrzostwa Sportowego. Bardzo dobrze spisał się zawodnik Morena Żukowo –

Konrad Cudnik z klasy 1 MRp, który w kategorii wagowej 55 kg w walce finałowej

uległ nieznacznie zawodnikowi z Kartuz Hovsepyan Gor zdobywając SREBRNY

MEDAL ! Tuż za podium znalazł się Mateusz Redestowicz z klasy 1tw plasując się na

5 miejscu.

Zawodnikom i trenerom gratulujemy







-   05 października 2019 r.   -

Gra miejska na 100 – lecie szkoły.

05 października 2019 r. byliśmy organizatorem gry miejskiej przygotowanej

przez Mateusza Rutkowskiego z klasy 4tb2 i panią Iwonę Nabzdyk. Do wspólnej

zabawy zaproszone zostały zaprzyjaźnione radomskie szkoły. Uczestnicy musieli

wykazać się wiedzą o jednej z najstarszych szkół technicznych w kraju, a także

popisać różnorodnymi umiejętnościami, w tym sportowymi i plastycznymi. Wszyscy

zgodnie powtarzali, że warto było sobotnie przedpołudnie spędzić na poznawaniu

tajników radomskiej budowlanki.

Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła reprezentacja naszej szkoły, II – drużyna

z Chałubińskiego, III miejsce przypadło I Liceum Ogólnokształcącemu CN- B. Tuż za

podium znalazła się reprezentacja „Konarskiego”.



Szczególne podziękowania nalezą się uczniom z klas 1MRp, 1Tp, 3tg1, 4tb2, 4tbd,

4tg1  oraz 4tg2, którzy włączyli się w sprawne przeprowadzenie gry.



-   04 października 2019 r.   -

Bieg na 100 km z okazji
100 - lecia szkoły.

W piątek 04 października 2019 r. odbył się bieg stulecia, czyli 100 kilometrów na

100 lat. Biegali wszyscy: uczniowie, nauczyciele, pracownicy ZSB, a także uczniowie

zaprzyjaźnionej szkoły- I Liceum Ogólnokształcącego CN- B.

Wśród biegającej kadry dostrzec można było dyrektor szkoły Jolantę Skoczylas oraz

obecnego trenera kadry narodowej zapaśników, mistrza olimpijskiego z Atlanty

Włodzimierza Zawadzkiego. Bieg zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego.





-   30 września 2019 r.   -

Dzień Chłopaka

30 września przypada Dzień Chłopaka. Jest on przeważnie obchodzony w klasach

koedukacyjnych, w których  dziewczyny pamiętają o swoich kolegach.

Czasami zdarza się, że wychowawcy również pamiętają o swoich uczniach i do

życzeń dołączają słodką niespodziankę.

Wszystkim chłopakom w dniu ich święta życzymy  wszystkiego najlepszego ☺



-   27 września 2019 r.   -

Zajęcia integracyjne z pedagogiem

Jak co roku we wrześniu odbyły się zajęcia integracyjne, dla uczniów klas

pierwszych.  Zajęcia pozwalają na szybsze poznanie się pierwszoklasistów.

Podczas gier, zabaw i quizów można wiele dowiedzieć się o sobie wzajemnie.

Jedną z ostatnich klas, która miała swoje zajęcia była klasa 1MR p. Poprowadziła je

pani pedagog Ewa Kaim- Tulacha. Po zajęciach wiemy, że w klasie jest kilku

sportowców, jedna osoba tańczy w klubie tanecznym, a kilka lubi czytać.

Zajęcia te pozwoliły wyłonić reprezentację klas na mający odbyć się bieg na

100- lecie szkoły.



-   19 września 2019 r.   -

Nauczycielka naszej szkoły
w gronie najlepszych

Pani Małgorzata Szkutnik-Kijak, nauczycielka przedmiotów zawodowych w

Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu, jest w gronie 36 najlepszych z najlepszych.

Do udziału w drugiej edycji konkursu „Opiekun stypendysty 2018/2019”

samorząd Mazowsza zaprosił nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz doradców

zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami

realizującymi projekty edukacyjne w ramach dwóch programów stypendialnych

samorządu Mazowsza („Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie

uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla

uczniów szkół zawodowych”) w ubiegłym roku szkolnym.

Gratulujemy ☺



-   19 września 2019 r.   -

Spotkanie z absolwentem szkoły
panem Andrzejem Mędrzyckim

W dniu 18 września 2019 r. odbyło się cykliczne spotkanie ze znanymi

absolwentami realizowane w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia naszej szkoły.

Tym razem naszym gościem był pan Andrzej Mędrzycki, który

z charakterystyczną dla siebie swadą oraz poczuciem humoru opowiadał o nauce w

naszej szkole, sporcie i poezji.

W imieniu społeczności szkolnej gościa przywitała pani wicedyrektor Maria

Świerczyńska,

a rozmowę poprowadził pan Jarosław Basaj- lider filmoteki szkolnej.





Spotkanie z panem Andrzejem Mędrzyckim.





-   16 września 2019 r.   -

Pierwsza w nowym roku szkolnym
akcja krwiodawstwa

37 osób oddało 9900 ml pełnej krwi – to wynik akcji dla Regionalnego

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu,

w której kolejny już raz wzięli udział uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół

Budowlanych. Pierwsza w tym roku akcja krwiodawstwa odbyła się 16 września

2019 r.



-   16 września 2019 r.   -

Kiermasz używanych podręczników

16 września 2019 r. odbył się w szkole kiermasz używanych podręczników. Co

roku uczestniczą w nim uczniowie wszystkich klas. Kiermasz cieszy się dużą

popularnością. Akcja realizowana jest od roku szkolnego 2009/2010 przez panie Ewę

Wojciechowską, Katarzynę Urbańską oraz Iwonę Dryję.



-   10 września 2019 r.   -

Uczestniczymy w Uliczce Tradycji

Połączone siły dwóch maturalnych klas w osobach Magdy Karasek i Daniela

Tereleckiego z 4 tgd oraz Mateusza Rutkowskiego i Dominika Nitka uczestniczyły w

Uliczce Tradycji w niedzielę 10 września 2019 r. Wyjście na uliczkę było

zaplanowane znacznie wcześniej, bowiem jedną z zaproszonych do występów

gwiazd była radomska kapela podwórkowa „Halniacy”, której zostanie poświęcona

praca na XXVII OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”

Cała czwórka autorów poznała się w ubiegłym roku podczas przeprowadzenia

gry miejskiej „Szlakiem Republiki Radomskiej”, a do połączenia sił zachęciła ich

nauczycielka historii pani Iwona Nabzdyk.



-   04 września 2019 r.   -

Gra miejska śladami Marii Kelles- Krauz

W dniu 4 września uczniowie z klasy 4 tg2 pod opieką Pani Sylwii

Jachimkowskiej odbyli niezwykły spacer po mieście śladami Marii Kelles-Krauz. Gra

miejska została zorganizowana

w związku z uroczystościami związanymi

z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej radomiance w 50 rocznicę jej

śmierci.

Maria Kelles-Krauz była pierwszą kobietą w Polsce, która tuż po uzyskaniu

przez kobiety praw wyborczych przewodniczyła Radzie Miejskiej. Pełniła funkcję

przewodniczącej przez prawie dwie kadencje w latach 1919-1926. Była działaczką

na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, a także inicjatorką powstania w

Radomiu Miejskiej Biblioteki Publicznej.



Takiej postaci nie sposób pominąć w edukacji młodych ludzi. Uczniowie klasy 4

tg2 świetnie poradzili sobie z odczytaniem mapy Radomia z 1919 roku, w

zaskakującym tempie odpowiadali na pytania związane z życiem i działalnością

społeczną bohaterki. Nie lada wyzwaniem dla naszej młodzieży było szukanie domu,

w którym mieszkała Maria Kelles-Krauzowa oraz studzienki kanalizacyjnej związanej z

nazwą instytucji, która powstała za czasów urzędowania bohaterki (Wodociągi

Miejskie).

Mimo że nie zajęliśmy miejsca na podium, to i tak spacer po Radomiu, zdobyte

wiadomości

i uśmiech na twarzy dodały nam pozytywnej energii na kolejne dni nauki.

Przed ratuszem na radomskim rynku.



-   02 września 2019 r.   -

Uroczyście rozpoczynamy rok szkolny
2019/2020

Dziś oficjalnie rozpoczął się nowy rok szkolny przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu.

Zgromadzeni w hali sportowej uczniowie osiemnastu klas pierwszych zostali

powitani przez Panią dyrektor Jolantę Skoczylas oraz poznali swoich wychowawców i

nauczycieli. Uczniowie starszych klas spotkali się

z wychowawcami w salach lekcyjnych. Każdy otrzymał plan lekcji, który dostępny

jest również na stronie szkoły:

http://zsb.radom.pl/plan-zajec/?selected=plany%2Fo1.html Dajmy w tym roku

z siebie wszystko! I pamiętajmy, że nagrodą za trud włożony w edukację będą kolejne

udane wakacje - do których już tylko 299 dni

http://zsb.radom.pl/plan-zajec/?selected=plany%2Fo1.html&fbclid=IwAR1xd109apUvUaEpzdPK-2ni0lB3jGO1YilrLLFkgdsmIIpAedIzJEBqGVE

