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Anykščių technologijos mokykla

SPORTAS
Sunkiaatlečių laimėjimai
Birželio 2-3 dienomis Klaipėdoje vyko Lietuvos sunkiosios atletikos
vyrų, moterų, jaunimo iki 20 ir 23 m.čempionatai, kuriuose susirenko
patys stipriausi sunkiaatlečiai iš visos Lietuvos.
Vykusiuose čempionatuose dalyvavo šeši Anykščių sunkiaatlečiai.
Tarp jų – trys mūsų mokyklos mokiniai: Gintarė Bražaitė, Mindaugas
Janulis ir Arnas Šidiškis. Skirtingose svorio kategorijose jie rungėsi dėl
stipriausio Lietuvos sunkiaatlečio vardo.
Gintarė svorio kategorijoje iki 75 kg iškovojo čempionės vardą!
Arnas Šidiškis svorio kategorijoje iki 105 kg išrovė 150 kg ir išstūmė
180 kg. Jis iškovojo čempiono vardą tarp suaugusiųjų!
Mindaugui Januliui nugaros skausmai neleido sudalyvauti pilna jėga
ir jis liko penktoje vietoje.
Svorio kategorijoje iki 94
kg Mindaugas išrovė 115
kg ir išstūmė 130 kg.
Bendroje
įskaitoje
Anykščių Kūno kultūros
sporto centro komanda
iškovojo trečiąją vietą.
Sveikiname!
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2016-ieji – Bibliotekų metai
Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir
skaitymą Lietuvoje ir įvertindamas tai, kad bibliotekų
atgaivinimas, jų fondų papildymas, susitikimų su rašytojais,
kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo renginių
organizavimas turėtų didžiulę reikšmę visuomenės tobulėjimui ir dvasingumo
bei kultūros ugdymui, nutarė 2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais.
Kultūrinės veiklos būrelio nariai su mokytoja Zita Arlauskiene
apsilankė Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
bibliotekoje. Kultūrinės veiklos vadybininkė Vaida Jucienė suorganizavo
pažintinę ekskursiją po biblioteką. Mokiniai aplankė skaitytojų aptarnavimo
skyrių, bendrąją ir interneto skaityklas, fonoteką, kraštotyros ir leidybos bei
dokumentų komplektavimo skyrius.
Kitas renginys, skirtas bibliotekų metams, įvyko mūsų mokykloje.
Bibliotekos vedėja Edita Stiklinskaitė pirmojo kurso mokinius pakvietė į
edukacinę pamoką „Knygos anatomija“, kurios metu supažindino su plakatų
paroda, skirta 2016 – bibliotekų metams. Parodoje eksponuojami Anykščių L.
ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos darbuotojų sukurti plakatai, kuriuose
atsispindi visa knygos anatomija. Knyga prilyginta žmogaus organizmui, jo
kūnui, dvsiai ir aplinkai. „Knygos popierius kaip mūsų oda, knygų, lapai
knygoje – kaip plaukai ant žmogaus galvos. Anotacija, turinys, rodyklė – kaip
žmogui liežuvis; lapai, puslapiai – chromosomos. Iliustracijos – kaip žmogaus
akys, įrašai ir nuosavybės ženklai – kaip DNR kodas knygos organizme. Kaip
virusai ir bakterijos veikia žmogaus
organizmą, taip knygas gadina pelėsiai,
grybeliai, dėmės, kirmgraužos,“ pasakojo
bibliotekininkė.
Taip pat mūsų mokyklos mokinių
komanda dalyvavo Liudvikos ir Stanislovo
Didžiulių
viešosios
bibliotekos
organizuotame konkurse, skirtame Anykščių
krašto pažinimui, ir iškovojo trečiąją vietą.
Parengė Arūnas Dainis, A 14
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SVEIKINAME GIMUSIUS
BIRŽELIO MĖNESĮ
T 14: Egidijų Subačių;
E 15: Ernestą Zikarą;
3E 15, T 15: Rimgaudą Urboną,
Deivydą Peleką;
S 15: Jogelą Simą, Domantą Mačionį,
Marių Mikštą, Gintarą Bartaševičių;
E 14: Roką Raupį, Jaunių Drūsį,
Antaną
Abraškevičių,
Dainių
Patamsį;
V 15: Indrę Petrauskaitę, Dovilę
Jurgelionytę;
T 13: Vytenį Niaurą;
K 15: Justiną Malinauskaitę;
A14: A 14: Roką Mačionį.
Linkime išmokti nepasiduoti, iš gyvenimo
kiekvieną dieną norėti daugiau nei
norėjote vakar. Tegu visada supa patys
brangiausi žmonės. Širdingi
sveikinimai Gimtadienio proga!
Grupių draugai
***********************************************************************

Darbo pasiūlymai
būsimiems vairuotojams
ekspeditoriams
Birželio 9-10 dienomis E14 grupių
mokiniams vyko įgytų kompetencijų
vertinimas pagal tarptautinių vežimų
vairuotojo
ekspeditoriaus
mokymo
programą. Po egzamino mokiniai
susitiko su UAB „Finėjas“ atstove, kuri
pristatė
autotransporto
įmonę
ir
supažindino
su
įsidarbinimo
galimybėmis. UAB „Finėjas“ – trijų
įmonių grupei priklausanti privataus
kapitalo įmonė, gabenanti krovinius
tarptautiniais maršrutais ir teikianti
logistikos paslaugas. Įmonė turi ilgametę
darbo patirtį, kurioje dirba profesionali
komanda, pasirengusi į savo būrį priimti
jaunus vairuotojus.
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