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MOKINIŲ

Anykščių technologijos mokykla

KŪRYBA

Dalia Dagienė, P17

Baltosios Kalėdinių palinkėjimų eilės
Direktorius Ramūnas Zlatkus – mūsų mokyklos vadovas.
Ačiū jam už suteiktas žinias ir moralinę pagalbą mokantis.
Pavaduotoja Vida. Be jos vedamo tvarkaraščio
mes visi pasimestume mokyklos painiuose koridoriuose,
o kur dar visokia kita parama mokinius ugdant!
Mokytoja Dijana visada nustatys mūsų emocinę būseną.
Esant reikalui – suteiks pastogę, pavaišins kava, arbata ir saldumynais.
Taip pat su mokytojos Dijanos mokoma rusų kalba
plačiam pasauly nepaklystame ir visada namo sugrįžtame.
Mokytoja Zita mokina keliauti po įvairius žemynus, gilius vandenynus ir
suteikia žinių, kad ten nepaklystume, iš svečių šalių sugrįžtume.
Bekeliaujant, sako, nepamiršti tausoti gamtą ir jos išteklius reikia.
Mokytoja Regina kelią rodo begalinėse internetinėse platybėse.
Mokytoja Romualda vis primena: „Moki žodį – žinai kelią!“.
Mokytoja Nelda turi daug kantrybės išmokyti teisingai apskaičiuoti
kuro sąnaudas.
Nemokėsi – pritrūksi kuro ir nespėsi su „fūra“ grįžti švenčių švęsti...
Mokytoja Rima išmokys gaminti ir išalkusius skaniai pamaitinti.
Mokytoja Aušra „kala“ mums į galvas teorines žinias,
kaip maloniai sutikti svečius ir gražiai padengti stalą.
Mokytojas Artūras moko gyvenimo klystkeliuos nepaslysti, turėti teisinių
žinių – su teisėsauga ne juokas- geriau nesipykti!
Taip pat vis primena sveikai gyventi ir neapleisti sporto.
Mokytojas Rimas pavežioja po gražius ir įdomius lankytinus objektus.
Ten kaupiam ir gausinam rekreacijos žinias,
giliau neriam su juo į kitus painius mokslus.
Auklėtoja Jūratė maloniai priims į bendrabutį.
Tikrai neliksim be pastogės ir nakvynės,
bet privalome laikytis tvarkos, nes kitaip nebus
jokios kalbos.
Danguolė pasitiks su šypsena, bet rankoj
šluota – už netvarką gali „kuprą išvanoti“.
Mūsų devyndarbė bibliotekininkė Edita viską
suspėja: duoda knygą paskaityti, išmoko
dokumentus
sutvarkyti,
padeda
profesiją
pasirinkti.
Visiems: ir tiems, kurie paminėti ir tiems, kurių
nepaminėjau - gerų, gražių , smagių švenčių
linkiu.
Ačiū Jums, mieli mokytojai! ! !
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Sveikiname gimusius
gruodžio mėnesį
3V16: Dovilę Lapūnaitę;
A18: Arūną Prusevičių;
P18:

Justiną

Slapšinskaitę,

Simoną Žiukaitę
T16: Povilą Kavaliauską;
VM18: Aretą Rupinskaitę;
3E17, T17: Renaldą Puinauską.
Arną

Andriuškevičių,

Edviną

Paulauską;
T17: Nojų Banevičių;
S18: Svetlaną Nimčiuk, Marių
Marcinkevičių,
Gintą

Romą Repečką,

Raugalę,

Žydrūną

Stepuką.
************************************************
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ir

norite.

Pasitikėkite savimi.

Su gimimo diena:)
Grupių draugai

Parengė
Justinas,
3E17

“Ažupietį” išleido mokinių
taryba ir: Aistė Stalnionytė,
Martynas Muleras, Dalia Dagienė,
Justinas Budrevičius,
Dominykas Butkus ir Dijana
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