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MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS ŠVENTĖ
Laikas nusinešė dar
vieną vasarą, o ruduo mūsų
mokykloje, kaip ir visose
Lietuvos mokymo įstaigose,
prasidėjo tradicine Mokslo
ir žinių švente. Mokyklos
direktorius
Ramūnas
Zlatkus pasveikino su naujų
mokslo
metų
pradžia,
pasidžiaugė dideliu būriu
pirmakursių,
kurie
pasirinko
tarptautinių
vežimų
vairuotojo
ekspeditoriaus, technikos
priežiūros
verslo
darbuotojo,
virėjo, apsaugos
darbuotojo,
kompiuterio ir
organizacinės
technikos
operatoriaus
mokymo
programas.
Šventėje
dalyvavo
Anykščių
rajono žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura, kuris
negailėjo gerų žodžių mokyklos kolektyvui, kvietė
jaunimą baigus mokyklą dirbti ir gyventi Lietuvoje.
Direktoriaus padėkos raštais buvo pagerbti
praėjusiais mokslo metais labiausiai pasižymėję 20142015 m. m. mokiniai:
Už gerą elgesį ir gerą mokyklos lankymą: Linui
Adomoniui (T 13), Tadui Peslekui (3E 14), Vaidui
Laskauskui (T 14), Vytautui Rutkauskui (T 14);
Už gerą mokyklos lankymą ir gerą elgesį mokinių
bendrabutyje: Deivydui Šamšonui (T 13),
Pauliui
Jankauskui (3E 13);
Už labai gerą elgesį ir labai gerą mokyklos lankymą:
Nojui Navikui (T 14);

Už gerą mokyklos lankymą: Andriui Vilučiui (T 14);
Už gerą elgesį mokinių bendrabutyje: Mariui Grižui
(3E14), Ernestui Senvaičiui (3E14);
Už aktyvią veiklą mokyklos renginiuose: Gintautui
Kazakevičiui (T14), Gintarui Kazakevičiui (3E 14);
Už aktyvią veiklą mokyklos renginiuose ir gerą elgesį
mokinių bendrabutyje: Tomui Langai (3E13);
Už gerą mokymąsi: Mindaugui Grybui (E14-1),
Evaldui Jukoniui (E14-1), Gediminui Kubaičiui (E141), Ignui Mikailai (E14-1), Audriui Baukiui (E14-2),
Karoliui Juozėnui (A14), Kęstučiui Strekui (A14),
Arūnui Dainiui (A14), Vytautui Savickui (A14),
Modestui Gražiui (A14).
Parengė Arūnas Dainis, A 14
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Mieli

mokytojai,

SU MOKYTOJO DIENA!

Atrodo, tik vakar išgyvenome Rugsėjo 1-osios jaudulį, o šiandien – jau
Mokytojo diena. Eidami per lapų spalvų margumyną, norime išsakyti pačius
prasmingiausius jausmus Jums, mūsų Mokytojai.
Kažkas pašnibždėjo Tau, Mokytojau, imti kasdienybę už rankos ir eiti
nesidairant atgal, džiaugtis, jog gali tarsi iš šalies pažiūrėti į abejones, nusistatymus, vertinimus.
Kažkas trumpam sustabdė Tave, kad pamąstytum...Tegul šis momentas būna šviesus, saldus ir
kerintis... Iš Tavo rankų, Mokytojau, išaugęs medis šaknijasi ir leidžia mumyse pažinties šakas. Iš
Tavo akių, Mokytojau, išplaukia debesys, Apgaubiantys ir lydintys mus į dar neatrastus pasaulius. Iš
Tavo minčių, Mokytojau, išsilieja žodžiai, Mūsų būčiai suteikiantys prasmę....
Su švente Jus sveikina Jūsų mokiniai.

