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Anykščių technologijos mokykla
Vilma Dilytė, 3V15

Sveikiname gimusius
sausio mėnesį
3V15: Vaidakavičiūtę Gretą;
S16: Nekrošiūtę Jūratę, Pukėną
Tomą;
T14, 3E14: Andrikonį Ernestą, Raimondą Naviką,
Vytautą Rutkauską, Nerijų Gribauską;
E16: Baltrūną Valdą;
P16: Simoną Krivickaitę;
E15: Montvydą Baublį, Modestą Girkų, Giedrių
Stalygą, Arnoldą Stankevičių;
V16: Smailytę Gerdą;
A16: Stimbirį Luką, Gilių Valdemarą, Roką Jakeliūną.
Sėkmė yra gavimas to, ko nori. Laimė yra džiaugimasis
tuo, ką gavai. Linkime džiaugtis tuo, ką turite ir gauti tai, ko
norite.
Su Gimtadieniu
Grupių draugai
Parengė Gytautas Kavaliauskas, E15
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Jaunimui
apie naujas įsidarbinimo formas
Mokykloje įvyko renginys „Naujos jaunimo
įsidarbinimo formos, galimybė dirbti užsienyje, įsidarbinant
per įdarbinimo agentūras. Su mokiniais susitiko
Respublikos Trišalės tarybos ir Lietuvos profesinės
sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė,
atstovas spaudai Vytautas
Kašėta, Anykščių rajono
profesinės
sąjungos
„Solidarumas“
pirmininkė
Alvyda Verikienė. Lektoriai
pateikė
daug
naudingos
informacijos
įsidarbinimo
klausimais. Mokiniai sužinojo
apie darbo sutarčių rūšis,
atskaičiuojamus mokesčius,
reikalavimus darbo pokalbiui
ir gyvenimo aprašymui.

******************************************************************************************************************************************

Su Naujaisias metais!

Du marsiečiai atskrido į Žemę per Naujuosius metus.
Pamatė fejerverkus ir sako :
- Žiūrėk, kokia silpna žemiečių raketinė gynyba !
**************************************************************************************************

Susitinka du draugužiai po Naujųjų metų šventimo:
-Na, kaip sutikai Naujuosius?
-Nežinau, dar niekas nepasakojo…
*********************************************************************************************

-

Kada aptikote svetimą piniginę?
Gruodžio 31-ąją.
Tik ją radęs, privalėjote tuojau pat ateiti į policiją ir atiduoti.
Tądien policijoje nieko nebuvo .
O kitą dieną?
Kitą dieną jau piniginėje nieko nebuvo.
**************************************************************************************************

Auksinės

mokytojų

mintys

 Nauji metai – nauji uždaviniai.
(Matematika)
 Jei iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo teisingai, tai
pažiūrėkit dar kartą. (?????)
 Na, vienas iš galiorkos prie lentos ateikit... na,
parašyk jonię lygtį. Ką čia darot? Ne taip rašot!
Dieve, kokį nesveiką pakviečiau... (Matematika)
 Nutrink nuo lentos neteisybę. (Lietuvių kalba)
 Neaišku? Įrašysiu dvejetą,
(Anglų kalba)

kad būtų aišku!

- Kaip tau negėda prieš pat Naujuosius išeiti į kavinę ir negrįžti!
 Išleisti? Ar pats išsileisi? (Iš pokalbio su
Aš visą naktį akių nesumerkiau!
auklėtoja)
- O tu galvoji, aš miegojau?
*********************************************************************************

 Su tokiomis žiniomis eikit jūs šunims per
- Va tau, sūnau, dovana!- tarė tėvas įteikdamas gitarą.
- Ačiū ! Pala, o kodėl ji be stygų?!
blakstienas kapoti! (?????)
- Ne viskas iškarto, sūnau.Išmoksi groti, tada ir stygas nupirksim…
 Reikia eiti tik per pėsčiųjų pervažą. (Kelių eismo
**************************************************************************************************
Ateina Kalėdų Senelis pas psichiatrą;
taisyklės)
-Daktare, prašau padėkit man, aš pats savimi netikiu!
 Aš pats esu mirtinas ginklas ir tuoj tau tai
*********************************************************
Sausio pirmoji. Parduotuvėje;
įrodysiu. (Kūno kultūra)
-Sakykite, duona šviežia?
 Aš ne 100 eurų banknotas, kad visiems patikčiau.
-Ne, pernykštė!
**********************************************************************************************************
(?????)
Gaidžio metais bus populiaru eiti miegoti su vištomis...
*******************************************************************************************************************
 Viskas gamtoje yra valgoma - reikia tik mokėti
Klausyk, kokia šiandien diena?
paruošti. (Maisto ruošimo technologija)
Sausio antra.
 Ką pirmą išrado: akmenį ar geležį? (Istorija)
O tai ką, pirmos visai nebuvo?
**************************************************************************************************
Sakoma: kaip Naujus sutiksi, taip juos ir praleisi. Nežinau...  Meilė yra ilgas ir saldus sapnas, o santuoka geriausias žadintuvas. (Šeimos etika)
Kiek metų namuose juos sutinku, o vis tiek į darbą eisiu...
Parengė Gintautas, T14
Vytautas Rutkauskas, T14
“Ažupietį” išleido: Marytė Šimkūnienė, Eglė Marcinkevičienė, Linutė Ginietytė, Edita Aviltytė, Vilma Dilytė,
Gytautas Kavaliauskas, Vytautas Rutkauskas, Gintautas Kazakevičius ir Dijana Černiauskienė
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