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Antrakursių interviu apie mokslo metus, technologijų egzaminą, vasaros atostogas ir
patarimai pirmakursiams.

Greta Vaidakavičiūtė, 3V15: Džiaugiuosi, kad sėkmingai išlaikiau technologijos egzaminą. Pasiruošimas
buvo nelengvas, tačiau man asmeniškai buvo sunkiausias pristatymas, nes aš, manau, nemoku kalbėti prieš
auditoriją. Rezultatais esu patenkinta, net nesitikėjau, kad galiu tiek pasiekti. Pirmakursiams noriu pasakyti, kad
būtinai rinktųsi laikyti technologijos egzaminą, nes tai tiesiausias kelias link brandos atestato. Pasirengti šiam
egzaminui gana sunku. Viskas reikalauja daug darbo, laiko ir pastangų, tačiau viskas įmanoma ir tikrai verta.
Antrieji mokslo metai prabėgo labai greitai. Net sunku patikėti, kad jie jau eina į pabaigą, o, atrodo, tik buvome
pirmakursiai. Buvo ir sunkių dienų, buvo ir lengvų, bet, apskritai, viskas susiklostė sėkmingai. Vasaros
atostogas, manau, praleisiu dirbdama arba važiuosiu į užsienį pas draugą. Dėkoju visiems, su mumis dirbusiems
ir bendravusiems mokytojams, kurie mokydami mus turėjo begalinę kantrybę. AČIŪ!

Marytė Šimkūnienė, 3V15: Antrieji mokslo metai praėjo gana greitai ir gana neblogai. Mokytis geriausiai
sekėsi biologijos ir specialybės dalykų, o nelabai – matematikos. Sėkmingai išlaikiau technologijų egzaminą.
Sunkiausia buvo darbą pristatyti auditorijai. Pirmakursiams , kurie pasirinks technologijų egzaminą, linkiu
sėkmės ir kuo daugiau pastangų jam pasiruošti. Dėkoju visiems, mane mokiusiems ir padėjusiems.

Aidas Puodžiūnas, 3E15: Antras kursas man praėjo gerai. Technologijų egzaminui pasirengti nebuvo sunku.
Sunkiau buvo pristatyti darbą egzamino metu. Atostogas tikrai praleisiu dirbdamas, tik dar nežinau kur.
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Lukas Švelnikas, T15: Be abejo, aš esu patenkintas technologijų egzamino rezultatais. Gerai pasiruošiau,
viskas tvarkoj. Tik pats egzaminas labai jau ilgas ir varginantis, nusibodo sėdėti. Dėl šio egzamino
pirmakursiams galiu pasakyti: nedarykit turbinos, aš noriu būti vienintelis mokykloje, padaręs tokį puikų
darbą☺. O, apskritai, linkiu pirmakursiams mokytis, daug mokytis, dar kartą mokytis, labai daug mokytis, kuo
daugiau mokytis. Nepasigailėsit. Antras kursas man buvo dar geresnis negu pirmas. Mažiau pamokų. Draugiški
ir pakantūs mokytojai, supratingas direktorius. Gaila, kad anksčiau laiko dingo kūno kultūros mokytojas,
pasigedau jo. Kaip tik reikėjo įsiskolinimus likviduoti. Nieko tokio, reikalai sutvarkomi. Mokykloje patinka
viskas. Aš neturiu jokių nusiskundimų. Lubos, kur varvėjo, sutvarkytos, tai jokių trūkumų ir neliko. Iš pamokų
labiausia patinka mokytojo V. Matelio pamokos. Šią vasarą, manau, kad niekur nedirbsiu, nes tikrai niekas
manęs nesamdys. Taigi, gulėsiu ant lovos, ilsėsiuosi. Žvejot su Gribuliu nueisiu. Žodžiu, daug ilsėsiuosi.
Dėkoju mokytojui V. Mateliui už pagalbą ruošiantis technologijų egzaminui. Ir pabaigai, jo žodžiais tariant:
„Svarbiausia, kad „morzelė“ būtų linksma“☺

Aivaras Gribulis, T15: Antrieji mokslo metai gana geri. Ir auklėtoja mažiau dėmesio skiria☺ (matyt, labiau
mumis pasitiki). Viskas mokykloje puiku, tik stipendija galėtų būti didesnė. Technologijų egzamino užduotį
pristatyti nebuvo sunku. Sunku buvo pradėti daryti darbą. Vasarą ketinu dirbti. Ačiū už dėmesį☺
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