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Anykščių technologijos mokykla

Gintautas Kazakevičius, T 14

Paskaita Menų inkubatoriuje –
menų studijoje
Mūsų

mokyklos

mokiniai dažni renginių Menų
inkubatoriuje
lankytojai.
Šiuo metu ten vyksta
paskaitų ciklas, skirtas
kūrybingiems asmenims.
Savanorių
antrakursių
grupė: Gintaras, Vaidas,
Andrius
ir
Gintautas
klausėsi
Virginijos
Vitkienės
paskaitos
„Menininkas/dizaineris ir
galerija/vadybininkas:
bendradarbiavimo modeliai ir perspektyvos“. Paskaitą vedė
Virginija Vitkienė - Kauno bienalės meno vadovė,
menotyrininkė. Ji papasakojo, kokia pagalba gali būti suteikta
kūrybingiems žmonėms įgyvendinant savo svajones ir tikslus.
Menotyrininkė atsakė į mūsų klausimus, suteikė naudingos
informacijos, patarė, kur ieškoti pagalbos įgyvendinant
kūrybines idėjas.
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SVEIKINAME GIMUSIUS
LAPKRIČIO MĖNESĮ
E 15: Urboną Edvardą,
Kavaliauską Gytautą,
Kriauzą Mantą;
V 15: Masiulienę
Žilviną;
T 13: Keraitį Andrių;
S 15: Vilūną Raimondą;
T 14: Pesleką Arną, Andrių Vilutį;
3E 15: Puodžiūną Aidą, Talačką Arną.
Gyvenimas atranda mus belaukiant pirmos
žolės, pirmos meilės, pirmo vaisiaus, švenčių,
atostogų, laimės, kuri kaip medis auga mumyse.
Gyvenimas prabėga vis beieškant vienintelės
tikros pasauly vietos, žmogaus, kuriuo galėtum
tikėti, prasmės, lygiausio ir žvaigždėto kelio, o gal
kažkur skubančio savęs.... Linkime teisingų
pasirinkimų. Su Gimtadieniu!
Grupių draugai
***************************************************************

Mokinių minčių perliukai

• Mėgstu mokyklą. Čia yra ką veikti.
• Dabar aš „nesiparinu galva“, už mane dirba
kompiuteris.
• Parašiau
savo
gyvenimo
aprašymą.
Perskaičiau. Apsiverkiau. Gaila tokį žmogų į
darbą atiduoti…
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Mokslininkų tyrimai parodė kad karvės iš tiesų neduoda mums nei mėsos, nei pieno, visa tai iš jų tiesiog atima!
Per vestuves nuotaka būna apsirengusi baltai, o jaunikis juodai, nes tai simbolizuoja gėrio pergalę
prieš blogį.
Jeigu fortūna atsuka jums nugarą, galite už jos nugaros daryti ką tik norite.
Gyvenimą reikia pragyventi taip, kad būtų gėda papasakoti, bet prisiminti malonu.
Jeigu avys liko sveikos kai vilkai sotūs – vadinasi, suėsti atpirkimo ožiai.
Nebūkite menantis pikta. Padarėte ką blogo – ir pamirškite.
Idėja atėjo į galvą ir dabar atkakliai ieško smegenų.
Mokytis niekada nevėlu - ateisiu rytoj.
Negalima savęs niekada kaltinti už ką nors. Pasigraušiu koki kartą ir ramiai gyvensiu toliau.
Jei rekordo sumušti nepavyko, galima sumušti jo savininką.
Pamokoje užsiimant tuo, kuo negalima, puikiai vystosi regėjimas, klausa ir budrumas.
Jeigu laimė dar neatėjo, tai reiškia, kad jinai labai didelė ir eina mažais žingsneliais.
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