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Rekreacijos išteklių pamoka gyvajame muziejuje „Anūkis“
Lapkričio 8-ą dieną poilsio paslaugų agento
specialybės mokslus kremtantys P17 bei P18 grupių
mokiniai kartu su šauniuoju profesijos mokytoju Rimantu
Sereičiku pėstute patraukė į gyvąjį gyvūnų ūkio muziejų
,,Anūkį". Ten vyko rekreacijos išteklių pamoka.

„Anūkis“ yra Regvytos Gelumbauskienės kaimo
turizmo edukacinėje sodyboje. Ši sodyba veikia nuo 2013
metų. Ūkio gyventojai kiekvieną dieną gyvena jiems
įprastą gyvenimą bei priima svečius nuo 11 iki 16 val.
Kol ėjome keliu, vedančiu į
ūkį, mus pasitiko simpatiški,
draugiški, socialūs, mielai
bendraujantys
su
lankytojais,
žemaitukų
veislės
arkliai.
Juos
pavaišinome
gardžiais
kąsneliais.

Buvome palydėti iki pagrindinio pastato, o ten
maloniai priėmė ūkio vadybininkė Rita bei buvęs mūsų
mokyklos mokinys Petras Danyla. Jis supažindino su ūkiu
ir jo gyventojais: triušiais, ožkomis, karvėmis, vištomis,
antimis, žąsimis, kalakutais. „Anūkyje“ pasijutome tarsi
kaime: ne tik galėjome pamatyti, bet ir pašerti bei
paglostyti vaikštinėjančias avis, ožkas, arklius, įvairius
paukščius, įeiti į triušių aptvarą.

Ten kaimo džiaugsmai ir mašinų gausmai
Vaikučių padykusių laukia,
Gyvūnai: ožkos, triušiai, avys, jų vaikai,
Vištos, žąsys ir gaidžiai triukšmingai sveikins atvykėlį.
Žemaitukai bendraut pasiryžę, džiaugsmingai sužvengę,
Pavėžins kiekvieną po Šeiminiškių kaimą,
Džiaugsis siela grožį išvydus, kas pabuvo - norės sugrįžti.
Dalia D., P17

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

Lina Dagytė, P17

Pažintis su kariuomene. Įsidarbinimo galimybės
Mūsų mokyklos mokiniai turėjo galimybę susipažinti su
kariuomene iš arti. Vyr. seržantas Renaldas Stuknys iš
Panevėžio regiono karo prievolės komplektavimo tarnybos ir
Dalia Žukaitienė iš kariuomenės logistikos valdybos įgulų
aptarnavimo tarnybos pristatė kariuomenės struktūrą, viziją, misiją bei
pagrindinius Lietuvos kariuomenės uždavinius. Jaunuoliai buvo
supažindinti su tarnybos Lietuvos kariuomenėje galimybėmis, tarnybos
būdais. Tai nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, profesinė karo
tarnyba, kario savanorio tarnyba, jaunesniųjų karininkų vadų mokymai.
Kariuomenės atstovas kvietė jaunuolius įsilieti į profesinės karo tarnybos
karių gretas, pristatė galimybę tapti kariu savanoriu ir dalyvauti įvairiose
pratybose, misijose, tarptautinėse operacijose. Renginio metu taip pat
pristatytos įsidarbinimo galimybės Lietuvos kariuomenėje. Savo turimas
žinias ir patirtį panaudoti šalies labui gali įvairių specialybių atstovai, o
šiuo metu kariuomenėje ypač trūksta darbuotojų ir karių, įgijusių virėjo
specialybę.
Sužinojome septynias priežastis, kodėl verta tapti kariu: garbė, pareiga,
karjera, pinigai, mokslai, draugai, nuotykiai. Taip pat verta pasirinkti
profesinę karo tarnybą dėl prestižo, karjeros galimybių, darbo užmokesčio,
išmokų, socialinių garantijų, galimybių dalyvauti tarptautinėse misijose.

