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mintys

• Aš buvau nusiteikusi dėti šauktuką, bet taip
blogai buvo, kad padėjau tik klaustuką. (Lietuvių kalba)
• Apie aibes: „Čia liaudies kūryba. Nusipieši blynus ir
galvoji.‘‘ (Matematika)
• Vėluoji- prie lentos žygiuoji! (Istorija)
• Pažadai- ne balti žiedai. (Iš pokalbio su auklėtoja)
• Gumą kramtai- viską žinai- suolus valai! (Biologija)
• Graužkite tuos uždavinėlius. (Matematika)
• Šitoj vietoj viskas gerai, išskyrus tai, kas blogai. (Lietuvių k.)

• Dorai nuvalyk lentą! (Tikyba)
• Kaip blynas, kur numeti, ten ir sėdi... (?????)

Linkime išmokti nepasiduoti, iš •
gyvenimo kiekvieną dieną norėti
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•
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Grupių draugai
•
Parengė Gytautas, E15
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Sukuosi aš čia prie lentos kaip stiprtizo šokėja aplink
stulpą, o jūs vis tiek nieko nesuprantat. (Teisės pagrindai)
Rytoj nuo vieneto iki dvejeto pasikelti galėsi. (Kūno k.)
Aš nesergu skleroze, - ir po kelių minučių tylos:
„neatsimenat, kur aš padėjau tuos kontrolinius? (?????)
Nieka nežina, nieka nemoka, nieka jiem neraikia. (?????)
Rėkit garsiau, negirdžiu, kam dvejetus surašyti. (Anglų k.)
Parengė Greta V., 3V15



Pažintinis profesijos vizitas į UAB „Anykščių varis“
Pirmojo
kurso
technikos
priežiūros
verslo
darbuotojo
specialybės
mokiniai
apsilankė
vienintelėje
Lietuvoje
gamykloje, gaminančioje elektrodus
suvirinimui.

Mokinius įmonėje sutiko
technikos direktorius Valentinas
Varanauskas. Įmonės veiklas
pristatė
technologė
Vilma.
Mokiniai susipažino su elektrodų
gamybos technologijos darbo
ciklu: žaliavų kontrole, vielos
tikrinimu ir karpymu, medžiagų
malimu ir sijojimu, medžiagų
dozavimu, skysto stiklo virimu,
mišinio maišymu ir briketavimu,
elektrodų
presavimu
ir
džiovinimu,
pakavimu
ir
produkcijos kontrole.
UAB
„Anykščių varis“ bendrauja su
daugybe šalių, kurios teikia
įmonei žaliavas: Latvija, Estija,
Lenkija, Suomija, Indija ir kt.
Vizitą į įmonę organizavo
profesijos mokytojas Vytautas Povilavičius.
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