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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Kochani Pedagodzy!

„Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce, za dar najpiękniejszy, za serce.”

Tymi słowami pragniemy podziękować za wielką cierpliwość,
wyrozumiałość i trud włożony w nasze wychowanie.

Wszystkiego co najlepsze z okazji Dnia Nauczyciela życzą uczniowie.

     AKTUALNOŚCI, str. 2-3         ROZRYWKA, str. 4-5           WYDARZENIA, str. 6            OGŁOSZENIA, str. 7

OD REDAKCJI!!
Przedstawiamy Wam pierwszy numer szkolnej gazetki “Wzmianki z Budowlanki”.
Chcemy pisać o tym,co się dzieje w naszej szkole, o naszych sprawach,
zainteresowaniach, prezentować nasze sukcesy i osiągnięcia. Zapraszamy do
współpracy! Czekamy na Wasze pomysły, artykuły, Waszą twórczość. Chętni
do pracy w zespole redakcyjnym mogą zgłaszać się do przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego.Samorządu Uczniowskiego.

GAZETKA SZKOLNA                                      NR 1, PAŹDZIERNIK 2013
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WZMIANKI Z BUDOWLANKI

POZNAJEMY NASZE
PRAWA I OBOWIĄZKI

Na początek... obowiązki

STATUT SZKOŁY ROZDZ. VIII

§3. Obowiązki uczniów.
Uczeń ma obowiązek:
1.1. Dbać o honor zespołu, godnie reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jego tradycje.
2. Systematycznie pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,       
  obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach objętych planem nauczania, a nieobecności usprawiedliwiać w terminie nie  
  przekraczającym 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. W czasie odbywania praktyk zawodowych godnie       
  reprezentować zespół na terenie zakładów pracy.
3. Współpracować w realizacji celów i zadań stojących przed zespołem, być współodpowiedzialnym za wyniki pracy.
4.4. Współpracować z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności organizacji młodzieżowych      
  samorządu uczniowskiego, potrzeb zespołu i środowiska.
5. Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom zespołu, podporządkowywać się zaleceniom i      
  zarządzeniom dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu.
6. Troszczyć się o mienie zespołu oraz dbać o estetyczny wygląd pomieszczeń i terenu wokół budynków.
7. Pozostawiać odzież wierzchnią w szatni; nosić obuwie zastępcze na terenie szkoły; posiadać legitymację szkolną i   
  okazywać ją na żądanie pracowników zespołu.
8.8. Posiadać dzienniczek zawierający:
   • imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza, adres, numery telefonów do rodziców (prawnych
           opiekunów),
   • dane o sposobach kontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami),
   •  wzory podpisów rodziców (prawnych opiekunów),
   •  miejsce na korespondencję z rodzicami (prawnymi opiekunami).
9.9. Przestrzegać zasad higieny, dbać o schludny i estetyczny wygląd, nosić strój dostosowany do charakteru poszc    
  zególnych zajęć.
10. Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków ucznia.
11. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać i    
  rozprowadzać narkotyków oraz innych środków odurzających.
12. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
   • szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
      • przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 
   •  otaczać szczególną opieką uczniów klas pierwszych,
   •  szanować godność osobistą drugiego człowieka, - zachowywać tajemnicę korespondencji i dyskusji, 
   • nie używać telefonów komórkowych podczas lekcji, egzaminów, uroczystości, w bibliotece szkolnej oraz     
           nagrywać i fotografować w czasie przerw w zajęciach na terenie szkoły i bursy.
13. Poznawać, szanować i chronić przyrodę ojczystą oraz właściwie gospodarować jej dobrami.
14. Dbać o kulturę języka ojczystego.
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Kl I TB/TUS 
Nasza klasa składa się z 26 uczniów. Klasa
budowlana liczy 19 osób, a techników
sanitarnych jest 7. Mamy w klasie
2 dziewczyny i 24 chłopców.
Naszą wychowawczynią jest 
Pani mgr Grażyna Pędziwiatr-Madejak,Pani mgr Grażyna Pędziwiatr-Madejak,
która uczy nas języka polskiego.

 Oto my i nasze zainteresowania:
Klasa budowlana:
1.  Brzeziński Dariusz - Uwielbia piłkę nożną, muzykę i motoryzację.
2.  Jarosz Dominik - Interesuje go Hip-hop a także koszykówka.
3.  Kałka Damian - Najbardziej lubi gry komputerowe..
4.  Kleczkowski Mateusz - Sportowiec, dawniej trenował MMA.4.  Kleczkowski Mateusz - Sportowiec, dawniej trenował MMA.
5.  Kużajski Karol - Uwielbia muzykę a zwłaszcza Hip-hop.
6.  Leśniewski Krzysztof - Fan piłki nożnej. Były zawodnik MKS2000 TUSZYN.
7.  Matyjaśkiewicz Adrian - Humanista, uwielbia historię.
8.  Nowak Żaklina - Lubi rysować, tańczyć i słuchać muzyki typu  DNB I HOUSE.
9.  Ogrodnik Patryk - Lubi piłkę nożną, bacznie obserwuje wydarzenia sportowe.
10.  Pacześ Piotr - Uwielbia gry komputerowe, fan Barcelony.
11.  Skoneczny Jakub - Interesuje go boks.11.  Skoneczny Jakub - Interesuje go boks.
12.  Skrobek Dominik - Lubi piłkę nożną, fan Realu Madryt..
13.  Sobierski Damian - Zajmuje się kickboxingiem, trenuje w klubie  MARKY-MARK.
14.  Szyller Magdalena - Uwielbia rysować ołówkiem, zazwyczaj ludzi i zwierzęta.
15.  Szymański Damian - Interesuje się siatkówką, zawodnik UMKS VOLLEY 5.
16.  Świąder Dawid - Lubi  piłkę nożną i siatkówkę, fan Lecha Poznań.
17.  Woźniak Adrian - Sportowiec, aktualnie napastnik GUKS Gorzkowice.
18.  Zawadzki Rafał - Fan piłki nożnej i Realu Madryt.18.  Zawadzki Rafał - Fan piłki nożnej i Realu Madryt.
19.  Ziemba Dawid – Interesuje się motoryzacją i muzyką.

Klasa techników sanitarnych:

1. Baryła Mateusz - Lubi sport, obecnie gracz LKS Luciążonka Przygłów.
2. Budzisz Przemysław - Jego pasją jest sport, fan Barcy i SKRY Bełchatów.
3. Krasoń Oskar - Aktualnie prawy obrońca Sklanika Sulejów.
4. Nowakowski Kamil - Piłkarz ręczny MKS Piotrkowianin.
5.5. Piasta Damian - Uwielbia sport, były gracz PKS Polonia.
6. Turniak Jakub - Lubi muzykę i piłkę nożną.
7. Walaszczyk Sebastian - Lubi sport, a zwłaszcza tenis i pływanie.

      Nasza wychowawczyni Pani Pędziwiatr-Madejak, uczy języka polskiego w naszej szkole. Ciężko pracuje 
przygotowując nas do matury 2017.
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WARTO PRZECZYTAĆ!!!

Dla Niego!

GRA O TRON - George R.R. Martin
Fabuła przedstawiona zostaje z punktu widzenia kilku postaci pochodzących z różnych miejsc, reprezentujących Fabuła przedstawiona zostaje z punktu widzenia kilku postaci pochodzących z różnych miejsc, reprezentujących 
zupełnie inne poglądy polityczne, ale w jakiś sposób wciągniętych w walkę o tron Siedmiu Królestw. Jest wśród nich 
Eddard Stark z leżącego na dalekiej i zimnej północy Winterfell, który zostaje  niemal zmuszony do opuszczenia swej 
siedziby przez dawnego przyjaciela, króla Roberta, by objąć stanowisko Królewskiego Namiestnika. Jednakże dwór 
będzie dla Starka miejscem zupełnie odmiennym od spokojnego Winterfell – będzie musiał stawić czoła tajemnicom 
związanym ze śmiercią swego poprzednika, uporać się z krnąbrnymi córkami, umknąć wszechobecnym szpiegom i 
przeciwstawić się Lannisterom, którzy marzą o przejęciu władzy. A gdzieś tam, w odległym zakątku świata Viserys przeciwstawić się Lannisterom, którzy marzą o przejęciu władzy. A gdzieś tam, w odległym zakątku świata Viserys 
Targaryen wydaje swoją siostrę Dany za przywódcę barbarzyńskich Dothraków, którzy mają mu pomóc w odzyskaniu 
tronu...

Martin nie ma litości dla swoich bohaterów, bezlitośnie obnaża ich wady i słabości; nikt nie jest tu jednoznacznie 
dobry, a żadna z postaci nie jest zła do szpiku kości. Zapewne dzięki temu zabiegowi postacie są jedną z mocniejszych 
stron w „Gry o tron”. Tym bardziej że sam autor nie wydaje się do nich wyjątkowo przywiązany, odziera ich z 
„nieśmiertelności”, pozbawia umiejętności wychodzenia cało z każdej najgorszej opresji, co jest krokiem dość śmiałym 
i raczej nowatorskim. Zresztą cały tom pierwszy wydaje się wyrywać nieco z fantastycznego schematu, także i tym, że 
praktycznie nie ma tu znanych motywów czy postaci typowych dla literatury fantasy. Dopiero z czasem Martin w pełni 
zapracuje na swoją przynależność gatunkową.zapracuje na swoją przynależność gatunkową.

Dla Niej!

ARABSKA ŻONA - Tanya Valko                                                                                 
Wstrząsająca historia młodej kobiety, która poślubiła muzułmanina.
Dorota, uczennica szkoły średniej, poznaje Ahmeda, w którym zakochuje się bez pamięci. Jej najbliższe otoczenie nie 
kryje swojego negatywnego nastawienia do tego związku, mimo to młodzi spotykają się dalej. Kiedy dziewczyna zach-
odzi w ciążę, Ahmed ją poślubia.

Po pewnym czasie wyjeżdżają do jego rodziny. Tam ukochany, dotychczas niewidzący świata poza swoją Docią, poka-
zuje prawdziwe oblicze - znika na całe dnie z domu, nie interweniuje, gdy kobiety z jego rodziny dręczą żonę, okazuje 
się zazdrosny, nie stroni od rękoczynów. Dorota wiele znosi dla swojej miłości, w pewnym momencie jednak nie 
wytrzymuje...
"Arabska żona" to kwintesencja ponad dwudziestoletnich kontaktów pisarki z krajami muzułmańskimi, efekt studiów i 
badań, doświadczeń własnych oraz zasłyszanych opowieści. W swoich bohaterach oraz ich losach autorka 
skompilowała wiele ludzkich historii, umiejscawiając je w literackiej fikcji.
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PAŹDZIERNIK
Dziesiąty miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni.
Jest najdłuższym miesiącem w roku kalendarzowym, ponieważ wypada wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy
(jest dłuższy o jedną godzinę od pozostałych 31-dniowych miesięcy).

Skąd taka nazwa? 
Nazwa październik ma związek z paździerzami, czyli skórkami, które pokrywają włókna lnu oraz konopi i w tym
okresie odpadają (przy gnieceniu) od łodygi. Był to miesiąc, kiedy to powszechnie pracowano przy obróbce lnuokresie odpadają (przy gnieceniu) od łodygi. Był to miesiąc, kiedy to powszechnie pracowano przy obróbce lnu
i konopi.

Ważne wydarzenia:
Polski październik 1956, potoczne określenie przełomu politycznego w Polsce w 2. połowie 1956.
16 października - Dzień Papieża Jana Pawła II (wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978r.)
14 października - Dzień Edukacji Narodowej
8 października 1414r. – Zawarto polsko-krzyżacki rozejm pod Brodnicą.

Z kalendarza świąt nietypowych:Z kalendarza świąt nietypowych:
Pierwszy piątek października – Światowy Dzień Uśmiechu 
4 października – Międzynarodowy Dzień Zwierząt 
21 października – Dzień Bez Skarpetek 
28 października – Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów 
31 października – Dzień Rozrzutności 

Przysłowia: 
"Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.""Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima."
"Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży."
"W październiku myśli z ptakami na południe odlatują."

Znaki zodiadku w październiku:
Waga 23.09-22.10
Skorpion 23.10-21.11

Kto się urodził w październiku ? 
John Lennon – ur. 9 października 1940John Lennon – ur. 9 października 1940
Kate Winslet – ur. 5 października 1975 
Pablo Picasso – ur. 24 października 1881
Julia Roberts - ur. 28 października 1967
Ewelina Flinta - ur. 24 października 1979
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NAUCZYCIEL … TEŻ CZŁOWIEK 
 

 Naszych nauczycieli znamy tylko z lekcji. Czy jesteście ciekawi jacy są poza szkołą, czym się interesują, jakie mają 
pasje, czy spełniają się w swoim zawodzie?

W kolejnych numerach będziemy zamieszczać wywiady z naszymi profesorami.

  Na dobry początek poprosiliśmy o krótki wywiad Pana wicedyrektora Jana Kaźmierczaka. Oto co nam 
powiedział…
Czy ma Pan dzieci? W jakim są wieku?
No pewnie, mam dwie dorosłe córki. Jedna ma 35, a druga 28 lat.
Mam też czwórkę wnucząt- dwie dziewczynki i dwóch chłopaków,
a także dwóch zięciów ;)
Gdzie uczęszczał Pan do szkoły średniej?
Uczęszczałem do 5-letniego Technikum Ekonomicznego w Łasku.Uczęszczałem do 5-letniego Technikum Ekonomicznego w Łasku.
Jakim uczniem był Pan w szkole średniej?
Oczywiście z matematyki na koniec V klasy miałem 5,
maturę też zdałem na 5, ale na lekcjach dostawałem zmiennie oceny 2 i 5.
Z innych przedmiotów szło mi przeciętnie. Na pewno nie byłem ani
najlepszym ani najgorszym uczniem. Byłem uczniem lekko
ponadprzeciętnym :) Miałem też fory, bo byłem dyrektorem teatru w szkole i sam układałem i prowadziłem
przedstawienia.przedstawienia.
Dlaczego wybrał Pan akurat zawód nauczyciela matematyki?
Naprawdę chciałem być nauczycielem. Poszedłem na studia właśnie z takim zamiarem. Poza tym lubiłem pracować z 
młodzieżą, miałem w tym doświadczenie wcześniej. Będąc w harcerstwie prowadziłem drużynę, a później szczep.
Czy jest Pan zadowolony ze swojej pracy?
Bardzo, zawsze byłem. Sprawia mi ona satysfakcję.
Jakiego jest Pan znaku zodiaku?
BykaByka
Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
Zupa pomidorowa
Jakie ma Pan zainteresowania i co robi w wolnych chwilach?
Trudno mi wymienić. Dużo rzeczy mnie interesuje, a poza tym one często się zmieniają. Lubię czytać, na pewno dużo Trudno mi wymienić. Dużo rzeczy mnie interesuje, a poza tym one często się zmieniają. Lubię czytać, na pewno dużo 
czytam, mam dużo książek. Lubię oglądać dobre filmy, interesuje się także filozofią. W wolnych chwilach wykonuję 
prace remontowo- naprawcze lub zajmuję się uprawą owoców warzyw w mojej małej szklarni. A poza tym lubię 
bardzo swoją pracę.

Dziękujemy za rozmowę.
Pytania zadawały:  Anna Kowalewska i Pola Kępińska
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OGŁOSZENIA SZKOLNE

REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ LIGI STRZELECKIEJ
z karabinka pneumatycznego typu HANEL w sezonie 2013/2014

1. Cel zawodów:
   • atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego,
      • popularyzacja strzelectwa sportowego,
   • współzawodnictwo sportowe.

2. Organizator:
Koła Szkolne Ligi Obrony Kraju w Piotrkowie Tryb. i powiecie piotrkowskim. 
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Piotrkowie Tryb.
Starostwo Powiatowe.

3. Konkurencje:
Karabinek pneumatyczny typu „HANEL” odległość 10m, tarcza sportowa TS-2, postawa strzelecka stojąca, 13 Karabinek pneumatyczny typu „HANEL” odległość 10m, tarcza sportowa TS-2, postawa strzelecka stojąca, 13 
strzałów (3 próbne i 10 ocenianych) do dwóch tarcz.

4. Uczestnictwo:
W Lidze uczestniczą drużyny 5-osobowe reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu piotrkowskiego. 
Ilość drużyn nieograniczona.

5. Terminy i miejsca najbliższych spotkań:
   • 07.11.2013 r. /czwartek/, godzina 1530, strzelnica w Piotrkowie Tryb.,
      • 28.11.2013 r. /czwartek/, godzina 1530, strzelnica w Piotrkowie Tryb.,
Strzelnica MUSI w Piotrkowie Tryb. ul Wierzejska

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!!

SKŁAD REDAKCJI:
Kamil Motyka, Rafał Staśkiewicz, Albert Ruszkiewicz, Jakub Löffler, Anna Kowalewska,

Pola Kępińska, Adrian Matyjaśkiewicz, Julita Bednarek, Daria Jachymczak, Marika Suszyńska
POD OPIEKĄ - ANNY BARTCZAK


