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Besibaigiant mokslo metams

Martynas Antonovičius, 3E 15: Pirmame kurse nebuvo
nieko gero, bet ir nieko blogo. Viskas sekasi normaliai.
Mokykloje labiausiai patinka susitikti su senais draugais.
Norintiems čia mokytis patarčiau ateiti su „sava chebra“, taip
daug smagiau. Iš antrojo kurso per daug nieko nesitikiu.
Noriu išsilaikyti vairavimo „B“ kategoriją, bet, ko gero, į
antrąjį kursą sugrįšiu jau ją išsilaikęs. Nieko per daug
neplanuoju ir dėl nieko nesuku galvos. Gyvenu šia diena.
Apie atostogas nelabai turiu ką pasakyti, nes man visą laiką
atostogos Man patinka keliauti, taigi kažkur reikės
apsilankyti, bet dar nežinau kur nuves likimas. Pavyzdžiui, šį
savaitgalį su geru bičiuliu apsilankiau Ventspilyje
automobilių festivalyje. Pasižiūrėčiau ir dar kartą ką nors
panašaus. Visiems: ir bendramoksliams, ir mokytojams, ir
savo grupės auklėtojai linkiu geros vasaros!

Vilma Dilytė, 3V 15: Šie mokslo metai praėjo gana
greitai ir sklandžiai. Pasirinkau virėjo specialybę ir
esu patenkinta savo pasirinkimu. Rinkausi
specialybę sau ir dėl savęs. Man patinka gaminti
maistą. Mokykloje sekėsi visi dalykai, nė vienas
„nekliuvo“. Gal trūko aktyvesnės užklasinės veiklos.
Vasaros atostogų neturėsiu, nes dirbsiu. Antrame
kurse planuoju pasirengti brandos egzaminams ir
juos išlaikyti, taip pat laikysiu vairuotojo teises.
Taigi, tikrai bus ką veikti.
Lukas Balaišis, T 15: Pirmieji mokslo metai
besimokant technikos priežiūros verslo darbuotojo
specialybės praėjo gana neblogai. Geriausiai sekėsi ir
labiausiai patiko specialybės dalykų pamokos,
sunkiau sekėsi lietuvių kalba. Vasarą praleisiu
dirbdamas, bet planuoju nepraleisti ir pramogų, nes
šiuo metų laiku mieste vyksta daug švenčių ir
įvairiausių renginių.
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Vairavimas ypatingomis sąlygomis
Apsaugos darbuotojo specialybės mokiniams vairavimo ypatingomis sąlygomis pamokos vyko Panevėžio
darbo rinkos mokymo centre. Jame yra moderni praktinio mokymo bazė. Čia įrengtos dvi slidžios dirbtinės dangos
trasos, kurias vairuodami išbandė mūsų mokiniai. Daugeliui yra tekę valdyti greitai skriejantį automobilį slidžiame
kelyje. Tuo metu vien teorinių žinių neužtenka, nes reikia ne tik akimirksniu reaguoti į situaciją, bet ir išlaikyti šaltą
protą.
Būsimi
apsaugininkai
tokiose
pamokose įgijo reikalingų
įgūdžių
automobiliams
valdyti esant sudėtingomis
sąlygomis,
o
turintys
ilgesnę vairavimo patirtį –
patobulino
žinias
ir
gebėjimus.

