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STARTUJEMY!!!

Świąteczne życzenia
w różnych językach

Zachęcamy Was do wysyłania kartek świątecznych.

LOKOMOTYWACJA - reaktywacja

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy …
język czeski: Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeji
vám ....

Ruszamy w roku szkolnym 2020/2021

język niemiecki:Frohe Weihnachten und ein glückliches
neues Jahr wünscht …
język angielski: Merry Christmas and a Happy New
Year! With best regards, ...
język hiszpański: Feliz Navidad y Próspero aňo Nuevo!
Les desea

UWAGA!
Konkurs!!!

język włoski: Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo da ..

Zaprojektuj logo
LOKOMOTYWACJI.

język francuski: Joyeux Noёl at Bonne Année 2021 de
la partole ...

Prześlij projekt pod
adres
bmasko.zdalnie@interia.pl
Na zwycięzcę czeka
atrakcyjna nagroda!
-

-

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
- w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.
Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku
życzy
zespół redakcyjny.

COOLTUROMANIAK
Podczas długiej przerwy od nauki warto
odpocząć od ekranu i przenieść się w świat
COOLTUROMANIAK
książki.
Jeżeli chcesz poczuć dreszczyk emocji na
Podczas długiej przerwy od nauki warto odpocząć od
plecach
podczas przerzucania kolejnych
ekranu i przenieść się w świat książki.
stron
książki,
gustujesz
kryminałach,
Jeżeli chcesz
poczuć
dreszczykwemocji
na plecach które
do samego
końcakolejnych
trzymają
w napięciu
i bez w
podczas
przerzucania
stron
książki, gustujesz
kryminałach,
które
do
samego
końca
trzymają
w
napięciu
i
reszty wciągają czytelnika w swoją fabułę
bez
reszty wciągają
czytelnika
w swojązfabułę.
- sięgnij
po pozycję
Chłopiec
lasu Sięgnij po
pozycję Chłopiec z lasu autorstwa Harlana Cobena.
autorstwa Harlana Cobena.
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Narodowe Czytanie
Dnia 15.09.2020 roku w naszej szkole ZST „Fablok” miało miejsce Narodowe Czytanie „Balladyny”,
dramatu Juliusza Słowackiego. Jest to cykliczne wydarzenie pod patronatem pary prezydenckiej,
mające na celu popularyzowanie polskiej literatury.
Opiekę i organizację nad tym szkolnym wydarzeniem sprawowały panie: Agnieszka Kulig oraz Beata
Maśko.
Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją przybliżającą fabułę dramatu i sylwetkę autora. Czytanie
zainaugurowała pani dyrektor Agnieszka Siejka-Lasoń wraz z paniami: Agnieszką Kulig i Anną
Wielgus. Następnie fragmenty utworu zaczęli czytać uczniowie. Za namową publiczności przyłączyli
się również ci, którzy nie byli przygotowani wcześniej.
Wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu uczniów z naszej szkoły, a każdy występ został nagrodzony
gromkimi brawami.
Bartosz Remin kl. 2 tm

DZIAŁO SIĘ
Co wydarzyło się w naszej szkole w mijającym półroczu?
1 września po DŁUGIEJ przerwie wróciliśmy na wyczekiwane lekcje stacjonarne do Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” . Szkoła zmieniła nazwę,
by nawiązać do tradycji chrzanowskiej fabryki lokomotyw.
We wrześniu pani dyrektor ZST „FABLOK”, Agnieszka Siejka-Lasoń, podpisała umowę o współpracy pomiędzy Orlen Serwis, Powiatem
Chrzanowskim oraz Zespołem Szkół Technicznych „FABLOK” .Zgodnie z założeniami zakład objął patronatem uczniów naszej szkoły kształcących się
w zawodzie technik elektryk i technik automatyk.
Podczas kiermaszu szkolnego mogliśmy sprzedać i kupić podręczniki, rozpoczął się również nabór do projektu kwalifikacyjnych kursów zawodowych
prowadzonego przez CKZ.
Swoją wiedzę z zakresu sportu mogliśmy sprawdzić podczas szkolnego konkursu sportowego, zorganizowanego przez nauczycieli wychowania
fizycznego.
15 września odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Wszyscy pasjonaci pisania „do szuflady” mogli wykazać się swoim zacięciem dziennikarskim współredagując gazetkę szkolną – LOKOMOTYWACJA
Nasza szkoła uzyskała dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, dołączyła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - programu
publicznej sieci telekomunikacyjnej
Szkolny Wolontariat wznowił swoją działalność. Akcja "CIASTECZKO DLA DRUGIEGO" miała miejsce w Jaworznie w Domu Sióstr Serafitek,
następnie rozpoczęła się szkolna akcja "PLUSZAKI DZIECIAKI” polegająca na zbieraniu naklejek przy dokonaniu zakupów spożywczych w pewnej
sieci sklepów, które wymienimy na pluszaki dla dzieci z Domów Dziecka w Chrzanowie.
XX DZIEŃ PAPIESKI nie pozostał bez echa również i w naszej szkole. Młodzież przygotowała gazetkę poświęconą osobie Jana Pawła II, a na
przerwach można było usłyszeć "Barkę" i "Nie zastąpi Ciebie nikt" .Jak co roku uczniowie z ZST "Fablok" wraz z siostrą Małgorzatą kwestowali na
rzecz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia przed kościołem Matki Bożej Ostrobramskiej w Chrzanowie
Dzień Edukacji Narodowej przebiegał nieco inaczej niż zwykle, ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, jednak równie gorąco jak
co roku przywitaliśmy w murach naszej szkoły klasy pierwsze: klasę 1 ta – mechatronik, klasę 1tb – elektryk/mechanik oraz klasę 1 SB
wielozawodową.
DAMIAN KNAPIK , MATEUSZ PABIS i RADOSŁAW SIEJKA z klasy 3a mechatronik wzięli udział w Gali Finałowej V edycji konkursu historycznego
Patria Nostra. Do Filharmonii Krakowskiej zaproszono wyróżnione drużyny wraz z opiekunem panią Ewą Saługą. Zadanie konkursowe polegało na
wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Tematem pracy naszych kolegów była śmierć gen. Augusta
Emila Fieldorfa „Nila”
Rozwijaliśmy również zdolności językowe podczas Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego - Understand pod opieką pani Olgi Dębskiej
Zmagamy się z wyzwaniami, jakie stawia nam nauka zdalna i mimo że nie możemy być razem i organizować spotkań , wspólnych wycieczek i innych
szkolnych działań, staramy się uczestniczyć w życiu szkoły, by razem przetrwać ten trudny dla wszystkich czas.
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MOJA PASJA

Nazywam się Gracjan Grzyb, jestem uczniem klasy trzeciej Szkoły Branżowej I Stopnia w ZST "FABLOK"
Moim hobby jest wykonywanie zdjęć.
Wszystko zaczęło się dziewięć lat temu, poprzez chęć uwiecznienia w pamięci moich innych zainteresowań, . Początkowo zdjęcia wykonywałem
aparatem, lecz w późniejszym okresie brakowało czasu na spokojne wypady, więc przerzuciłem się na robienie zdjęć telefonem, który mam przeważnie
pod ręką.
Robienie zdjęć przerodziło się w odskocznię od wszystkiego, wtedy się relaksuję. Niekiedy zamiast wykonania jednego, robię kilkanaście zdjęć, bo
naprawdę to wciąga.
Tak oto z biegiem lat moja kolekcja powiększa się o kolejne zdjęcia, przedstawiające moje zainteresowania, którymi są piękno naszej lokalnej okolicy przedstawiające przyrodę, pojazdy komunikacji zbiorowej, kolejowej, stację kolejowe, zabytki, relikty przeszłości, a nawet fotografie ze zlotów pojazdów
PRLu, oraz niektórych wydarzeń lokalnych, na których się pojawiam.
Moje zdjęcia można podziwiać od czasu do czasu w gazecie "Przełom", a także na ich grupie fotograficznej w mediach społecznościowych.
Człowiek, który ma jakąkolwiek pasję, nie zmarnuje ani jednej chwili, zawsze dobrze ją wykorzysta na korzyść siebie i innych, więc polecam oddawać się
temu, co się uwielbia. "

Zespół redakcyjny:
Bartosz Remin
Opieka redaktorska : pani Agnieszka Kulig, pani Beata Maśko

