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Daiva Tamošauskaitė, 3V18: Anykščių technologijos
mokykloje man sekasi geriau negu buvusioje mokykloje.
Pasirinkau virėjo specialybę, nes man patinka gaminti ir
norisi pasiekti virėjo „karūną“. Jau daug ko išmokau ir dar
daug išmoksiu. Mokytis čia lengviau ir suprantamiau.
Tikiuosi gerų pirmojo pusmečio rezultatų. Nusivylimų ir
nesėkmių kol kas nėra. Viskas gerai. O kad būtų dar geriau,
trūksta veiklos pertraukų metu. Linkiu, kad visus mokykloje
lydėtų šypsena ir gera nuotaika

Rokas Narbutas, T18: Pasirinkau technikos priežiūros
verslo darbuotojo specialybę, kuri susijusi su mechanika
ir suvirinimu. Man patinka technika, automobiliai, jų
remontas. Mokytis sekasi, galima sakyti, dvigubai geriau
negu anksčiau, pažymiai šoktelėjo į viršų. Mokytojai
geri specialistai, tik pats kartais per mažai pasistengiu.
Na, dar nepatinka trečiadienio pamokos... Bet patinka
grupė, kurioje mokausi
******************************************************************************************************************************************

Jūratė Dagytė, P18

Pamokos SPA Vilnius Anykščiai
Poilsio paslaugų agento specialybės mokiniams poilsio paslaugų ir jų
organizavimo pamokos vyko Spa Vilnius Anykščiai. Jas organizavo profesijos
mokytojas Rimantas Sereičikas. Su mumis susitiko vadybininkas
administratorius Andrius. Jis parodė viešbučio kambarius, sveikatinimo
kompleksą, baseiną, druskų kambarį ir supažindino su poilsio organizavimo
veiklomis. Mus maloniai nustebino sveikos gyvensenos ir natūralumo
propogavimas, kuris pastebimas nuo pat įėjimo į pastatą iki restorano.
Aplinkoje daugybė žalumos: žalios plytelės, įspūdinga žaliuojančių augalų
sienelė. Vyraujanti žalia spalva suteikia atgaivos pojūtį.
Išvyka paliko labai gerą įspūdį. Jos pabaigoje maloniai nustebino
mokytojas Rimantas, užsakydamas restorane dienos desertą - obuolių pyragą
su ledais bei kava ir
kakava.
Vaišindamiesi
diskutavome,
kad
pamokos spa - puiki
praktinė pažintis su poilsio
paslaugų organizavimu.
Tai nauja patirtis, naujos
žinios iš rekreacijos bei
svetingumo
infrastruktūros
srities.
Dėkojame
mokytojui
Rimantui

Sveikiname gimusius
sausio mėnesį
3E17: Vitalijų Bartkų;
E17: Vytautą
Rutkauską;
VM17: Marių
Kazakevičių;
T18: Joną Žukauską;
A18: Kęstutį Kaulakį;
S18: Rolandą Aleknavičių, Arūną
Kėburį, Valdemarą Gilių.
*****
Tegul laikas Jums nutapo drobę
iš šviesių spalvų,
O kasdienį Jūsų taką tepalieka
be klaidų.
Tegul jis ramiai vingiuoja be
pavojų,
be kliūčių,
Te jame kiekvieną dieną būna
šilta ir šviesu.
Su Gimtadieniu☺
Grupių draugai
Parengė Aistė S., 3V16
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