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Laikraštis paremtas tikrais faktais, leidžiamas nuo 1997 m.

ATVIRŲ
Balandžio 28 d. mokykloje įvyko Atvirų durų
dienos renginiai. Atvyko Anykščių rajono
Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto, Anykščių Jono
Biliūno
gimnazijos,
Antano
Baranausko
pagrindinės mokyklos, Anykščių rajono Kurklių
Stepono Kairio pagrindinės mokyklos mokiniai.
Mokiniai susipažino su profesinio mokymo
programomis ir mokymosi sąlygomis, dalyvavo
protų mūšyje „Pažink profesiją“. Konkursas vyko
etapais. Pirmame etape mokiniams buvo užduoti
klausimai patikrinti jų pastabumui. Antrame etape
– užduotys susipažinimui su profesijomis.
Trečiame etape reikėjo atlikti praktinius darbus:
serviruoti stalą, atrinkti darbo priemones,
reikalingas apsaugos darbuotojui jo darbe.
Ketvirtasis
etapas
–
linksmiausias
ir
šmaikščiausias
–
„sukti“
klausimai
atsipalaidavimui. Smagu, kad mokyklos svečiai
nestokojo geros nuotaikos ir labai aktyviai
įsitraukė į konkursą.
Žiuri komisijai suskaičiavus rezultatus
paaiškėjo, kad proto mūšyje nugalėjo Jono
Biliūno gimnazijos komanda.

DURŲ DIENA

Svečiai iš rajono mokyklų

Protų mūšis “Pažink profesiją”

Mokytoja A. Petrauskienė komentuoja stalo
serviravimo užduoties atlikimą

Mokinių tarybos pirmininko Gintauto sveikinimas svečiams
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Protų mūšio dalyvių apdovanojimas

Profesijų “pasimatavimas”
Vėliau svečiai susitiko su mokytoju
Rezultatai:
Vaidotu Malciumi, kuris supažindino su
Bendra komandinė įskaita:
kompiuterio tinklų derintojo specialybe,
1-oji vieta mūsų mokyklos mokiniams: M. Snukiškiui, S.
pademonstravo
kompiuterio
ir Jogelui ir E. Senvaičiui;
organizacinės
technikos
operatoriaus
specialybės mokinių darbus.
Mokiniai dalyvavo praktinėje veikloje
„Pasimatuok profesiją“, kurios metu
apžiūrėjo
mokyklos
praktinę
bazę,
„matavosi“ technikos priežiūros verslo
darbuotojo
bei
tarptautinių
vežimų
vairuotojo ekspeditoriaus specialybes.

Praktinio mokymo dirbtuvėse

Tuo pačiu metu vyko tarpmokyklinis
Jaunųjų automobilio vairuotojų konkursas.
Jo dalyviai atliko teorinį kelių eismo
taisyklių testą ir figūrinio vairavimo
užduotis. Kol žiuri komisija skaičiavo
rezultatus,
mokiniai
dalyvavo
Autoprotmūšyje
apie
automobilizmo
istoriją.

2-oji vieta Jono Biliūno gimnazijos mokiniams: L.
Gindrėnui, M. Tuskai, J. Vingriui;
3-ioji vieta mūsų mokyklos mokiniams: P. Gustauskui, E.
Jukoniui ir I. Mikailai.
Teorinėje kelių eismo taisyklių rungtyje nugalėjo mūsų
mokyklos mokinys V. Rutkauskas, figūrinio važiavimo rungties
nugalėtoju tapo taip pat mūsų mokyklos mokinys M. Snukiškis.

Mokyklos direktorius R. Zlatkus pasveikino nugalėtojus ir
apdovanojo juos diplomais ir rėmėjų įsteigtais prizais.
Atvirų durų renginių rėmėjai: UAB „Jara jums“, Anykščių
turizmo informacijos centras, VšĮ „Sveikatos oazė“ Anykščių
baseinas „Bangenis“, Anykščių technikos sporto klubas
„Motorsportas“, UAB „Deivana“ Dainuvos nuotykių slėnis“,
Vyganto Čiukšio firmos autodalių parduotuvė, tepalų pardavimų
vadybininkas Ričardas Vaškelis, ūkininkas Alvydas Jurkėnas,
Audriaus Juškos ūkis ir Anykščių policijos komisariatas.

