2015 m. kovas

Anykščių technologijos mokykla

SVEIKINAME GIMUSIUS KOVO
MĖNESĮ
T 13, 3E 13: Kazimierą Gaižauską, Vainių Naviką;
3E 12: Žilviną Ragauską, Martyną Švedą;
E 13: Vainių Mačionį, Edgarą
Mirapolską;
3E 12: Žilviną Ragauską,
Martyną Švedą;
A 14: Karolį Juozėną, Žydrūną
Petniūną;
V 14: Violetą Dilytę;
E 14: Agnių Abraškevičių, Saulių Janukėną,
Eitautą Motiejūną.
Linkime, kad ne tik šiandien, bet ir visada Jūsų
širdyse šviestų saulė,
Suptų tik geri ir širdžiai mieli žmonės,
Ir visados šalia būtų TIKRI draugai,
Nes draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia
mus aukštyn,
Kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti...

Grupių draugai

Nr. 138(8)

Mokykliniai juokeliai
Mokytojas aiškina nepažangiam mokiniui:
– Jei ir toliau taip mokysies, tavo tėvui
pradės augti žili plaukai!..
– Įsivaizduoju, kaip jis apsidžiaugs –
juk dabar yra visiškai plikas.
***************

Mokytojas pataria mokiniams įsiminti devizą "Geriau
duoti, negu gauti".
Vienas mokinys šaukia:
- Mano tėtis visada laikosi šito devizo!
- Tavo tėvas puikus, kilnus žmogus! O ką jis veikia?
- Jis boksininkas!!!
****************

Mokytojas:
- Dabar aš jums įrodysiu Pitagoro
teoremą.
Iš galinio suolo:
- Ar verta? Mes jumis ir taip tikime!
****************

Mokytojas klausia:– Kiek gyventojų Europoje?
Petriukas mikčioja:
– Taip… ė… hm…
– Paskubėk, – ragina mokytojas. – Kuo ilgiau
neatsakysi, tuo daugiau jų bus.

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

Ištrauka iš anketos, skirtos mokinių lūkesčių nustatymui , apibendrinimo
2015 m. kovas

Apklausta 42 mokiniai (iš 44, besimokančių pirmojo ir antrojo kursų programose su viduriniu ugdymu)
I. Mokinių nurodyti mokyklos privalumai (atviras klausimas):
valgyklos darbas (pigu, skanu); geri mokytojai (gerai išaiškina, draugiški, bendraujantys);
nėra namų darbų; yra keletas gerų mokytojų, geri mokytojai (ne visi); nesunku mokytis; aiški
informacija; nereikia nešiotis vadovėlių; gera sporto salė; yra interneto ryšys (WiFi)
(nemokamas); įgyjamas vairuotojo pažymėjimas.
Privalumai, mokinių nurodyti vieną kartą: linksmi mokytojai, įdomios pamokos, daug
veiklos, linksma klasė, įgyjama specialybė, galima greičiau įgyti kvalifikacijos pažymėjimą, ilga pertrauka,
penktadienį mažai pamokų, išleidžia iš pamokų, būreliai, renginiai, biblioteka, bendrabutis, draugiškas
direktorius, labai gera etikos mokytoja, labai gera auklėtoja, nėra „langų“ (tvarkaraštis),
kontrolė.
II. Mokinių nurodyti mokyklos trūkumai (atviras klausimas):
Nėra interneto (WiFi) visoje mokykloje; prastas interneto ryšys, nežinome WIFi slaptažodžio, šalta (žiemą;
prasta darbo apranga (suplyšusi, sena); blogos sąlygos (dirbtuvėse), mažai įrankių, sena technika; nėra užuolaidų;
nėra karšto vandens; prasta suvirinimo įranga, mažai suvirinimo aparatų; nėra užsiėmimo per pertraukas, trūksta
kėdžių (koridoriuose), nėra skambučio; mažai mokinių, per daug pamokų; nėra veiklos; senos, nepatogios kėdės;
seni kompiuteriai; šalta sporto salėje; nėra merginų.
„Ažupietį” išleido: Gintautas Kazakevičius, Evaldas Blažys, Gintaras Kazakevičius, Renatas Štaras,
Nojus Novikas, Vaidas Laskauskas, ir Dijana Černiauskienė
http:\\www. anyksciutm.lt

