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Mokykloje apsilankė svečiai iš Klaipėdos turizmo mokyklos
Spalio 18 d. Anykščiuose lankėsi Klaipėdos
turizmo mokyklos poilsio paslaugų agento
specialybės antrakursiai ir jų mokytojai.
Tai
edukacinė išvyka, kurios tikslas - aplankyti ir
susipažinti su Anykščių krašto kultūriniais ir
rekreaciniais
objektais: Anykščių
TIC,
A.
Baranausko ir A. Vienuolio memorialiniu muziejumi,
J. Biliūno memorialiniu muziejumi, ,,Laimės
žiburiu“, Medžių lajų taku ir Puntuko akmeniu bei
COSMOS Paukščių taku.
Svečiai lankėsi mūsų mokykloje. Čia įvyko
seminaras „Edukacinių inovacijų taikymas“. Su
svečiais susitiko mokyklos direktorius R. Zlatkus,
mokytojai: D. Černiauskienė ir R. Sereičikas.
Parengė Lukas Gutauskas, T15
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Dalia Dagienė, P16

Rudeninės miniatūros
Krinta lapai iš lėto: auksiniai, geltoni,
oranžiniai, žali, rudi...
Pažiūrėki, žmogau, pakelki akis
aukštyn,
Pamatyki nuostabų lapų grožį.
Nepakartojamos rudens spalvos...
Tenedrįsta niekas trukdyti, tenedrįsta
niekas trikdyti nuostabaus lapų šokio.
Nuo menkiausio vėjelio jie
skrenda žemyn,
Sukasi ratu, nedrąsiai sklinda į šalis,
Sugula į margaspalvį kilimą.
Pamažu medžiai liks nuogi ,
vieni ir nebylūs...
************

Prabėgs metai ir vėl viskas iš naujo, ir
vėl ruduo prie žemės slenksčio:
„Sveiki, žmogeliukai! Laukiat ar
nelaukiat? Aš vėl ateinu. Draugaukim.
Pasinerkim į nuostabų margaspalvių
lapų šokį...“

Respublikinis profesinio meistriškumo konkursas
„Ruošk ratus žiemą... 2017”
Spalio 19 dieną Biržų technologijų ir verslo mokymo centro
Vabalninko skyriuje vyko respublikinis būsimų žemės ūkio specialistų
profesinio meistriškumo konkursas „Ruošk ratus žiemą... 2017”.
Konkurse dalyvavo 14 mokinių iš VšĮ Panevėžio profesinio rengimo
centro, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos,
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, VšĮ Alantos technologijos ir
verslo mokyklos, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro
Vabalninko skyriaus bei mūsų mokyklos. Konkurso dalyviai atliko
dalykinį testą ir užduotis: traktoriaus techninę priežiūrą, detalių
atpažinimo, techninių matavimų, automobilio šviesų patikros,
suvirinimo, traktorinio agregato vairavimo.
Konkurse dalyvavo mūsų mokyklos antrakursiai Lukas
Vaitenkovas ir Vaidas Krikščiūnas. Vaikinai prizinių vietų nelaimėjo,
bet suvirinimo rungtyje buvo geriausi. Lukas šioje rungtyje užėmė
pirmąją, o Vaidas antrąją. Mokiniai tokio lygio konkurse dalyvauja antrą
kartą ir sėkmingai tobulina profesinius ir bendruosius gebėjimus.
Mokinius konkursui ruošė profesijos mokytojas Vytautas
Povilavičius.
Arminas Skrebūnas, T15

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

Tegu būna ruduo ne liūdesio, o svajonių
metas. Te atneša dar gražaus saulės
nuauksinto oro, sidabrinių voratinklių...
Te praslenka pro šalį
darganos ir šalti lietūs.
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