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Anykščių technologijos mokykla

Vaidas Laskauskas, T 14

Prevencinė priemonė
„Atsargiai – fejerverkai“
Anykščių rajono policijos komisariato
vyresnysis specialistas Nerijus Blažys supažindino
su civilinių pirotechnikos priemonių laikymu,
saugiu naudojimu ir prekyba.
Mokiniai žiūrėjo prevencinį filmą „Atsargiai
– fejerverkai“. Pareigūnas išaiškino atsakomybę už
civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo,
naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimus bei
supažindino su Civilinių pirotechnikos priemonių
apyvartos kontrolės įstatymo pakeitimais.
N. Blažys kalbėjo, kad daug žmonių, kurie
naudoja pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį,
nesilaikydami instrukcijos, kuri yra ant kiekvienos
pirotechnikos priemonės, arba naudoja savadarbius
ar nesertifikuotus gaminius, patiria įvairias traumas,
nudegimus.
Šiuo metu pirotechnikos priemonių pasiūla
yra tikrai didelė, o jų naudojimas gerokai išaugo.
Pasitaiko atvejų, kai žmonės, ypač jaunimas,
naudoja pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį,
nesilaiko išspausdintos instrukcijos, naudoja
savadarbius ar nesertifikuotus gaminius ir patiria
nudegimus, įvairias kitas traumas. Pareigūnas
priminė, kad ant kiekvienos pirotechnikos
priemonės yra atspausdinta jos naudojimo
instrukcija. Daugelio sužalojimų galima būtų
išvengti, jei vartotojai perskaitytų pirotechnikos
gaminio instrukciją ir ja vadovautųsi, nenaudotų
pirotechnikos priemonių, būdami neblaivūs.
Kai kuriems mokiniams kilo klausimas,
kodėl pirotechnikos gaminių įsigijimas bei
naudojimas yra apribotas įvairių draudimų?
Atsakymas itin paprastas: šie draudimai yra taikomi
siekiant mūsų visų saugumo, nes fejerverkai –
sprogstamųjų medžiagų gaminiai.
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Sveikiname gimusius gruodžio mėnesį

A 14: Romualdą Bartaševičių;
S 15: Eriką Orlovskį, Tomą Patumsį;
T 14: Nojų Noviką;
E 14 2: Žygimantą Vilčinską;
E 15: Liutaurą Bajarūną, Kostą
Žukauską;
V 15: Giedrę Palubinskaitę, Vitą
Paukštienę, Moniką Vitkūnaitę;
K 15: Liną Ginietytę, Vilmą Buivydienę, Simoną Čečiurkį;
T 13, 3E 13: Lauryną Dolmantą, Deivydą Šamšoną.
Linkime, kad būtumėte žmonėmis, kurie jaučia
ir supranta kitus, kurie siekia gėrio, grožio bei tiesos.
Sveikiname su Gimimo diena! Būkite laimingi ir tegul
išsipildo visi Jūsų norai!
Grupių draugai
Parengė Ieva Gutauskaitė, S 15
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Paskaita apie sveikatą mokytojams

Gruodžio 4 d. mūsų mokyklos mokytojai klausėsi
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto
lektoriaus,
farmacininko,
liaudies
medicinos
eksperto
Virgilijaus Skirkevičiaus
paskaitos
„Pedagogų
gydančioji
galia“.
Lektorius
patarė
neužmiršti
senovės
gydytojų išminties, pažėrė
žolelių mišinių receptų, tinkančių sveikatai stiprinti.
Paskaitos pabaigoje V. Skirkevičius kalbėjo, kad
stebuklingiausias vaistas nuo visų ligų – meilė: „Kaip
nesirgti šaltajam metų laikui būdingomis ligomis?
Svarbiausi
dalykai, kai
ateina vėsus
ir
tamsus
metas, yra
paties
žmogaus
elgesys,
santykiai su
aplinkiniais,
mityba. Toliau – kitos sveikatą stiprinančios priemonės.
Rudens ir žiemos metu reikia kuo daugiau praleisti laiko
su mylimais žmonėmis, dalintis gėriu, dvasine šiluma
vienam su kitu.“
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