Gyvenimas Truro school ( Truro mokykloje)
Kai atvykau i ,,Truro mokykla’’ buvo labai fainai, nes sutikau mandagiu
zmoniu, kurie yra mano draugai dabar. Visi mokiniai, kurie gyvena Trennick
House yra paslaugus, visad pades ir priims I savo rata, tai draugu susirasti cia
ne problema. Jeigu norisi daryt koki sporta, tai pasirinkimas tikrai didelis:
regbis,tenisas,krepsinis,futbolas,fechtavimas,tinklinis ir t.t. Pats uzsiemu regbiu
ir tenisu, tai treneriai tikrai profesionalai, tik vienas minusas, kad per savaite
turime ne daug treniruociu, tuo atveju mum yra galimybes vakarais pazaisti
krepsini ir futbola arba nueiti I pastreniroti su treniruokliais. Mokslas sitoje
mokykloje yra tikrai geras, (sprendziu pagal savo mokytojus, dalykai:
matematika, ekonomika, verslas) nezinau del kitu dalyku, bet dar negirdejau
nei vieno nusiskundimo apie mokytojus, o pasirinkimu sitoje mokykloje yra
tikrai daug, pavyzdziui: Anglu kalba(lieratura),gamtos mokslai, chemija, fizika,
biologija ir kt.. Taip pat mokomes tik 3-5 dalykus pasirinktinai, tai nuo
Lietuvos tikrai skiriasi. Vaikinu, kurie yra 5th form arba 6th form namas yra
puikiausioje vietoje. Kambariu patikrinimai vyksta kekviena pirmadieni,
sestadieniais gauname picas vakare, turime galimybe zaisti biliarda, bei su
koncolemes, kaip xbox ar ps4(bet garantuoju jom turesi laiko tik sestadieniais),
kekviena sekmadieni bus kazkokie uzsiemimai, kur vaziuosim kazka plankyt,
paziuret ar isbandyt. Laisvo laiko turime sestadieniais pagrinde arba jeigu
nelankai kokio burelio tai ir po pamoku turesi pusantros valandos atsikvepti
arba po pamoku ruosos laiko, kuris yra nuo 6:30 iki 8:30, kai naujokas/e tau
bus viena diena bibliotekoje, kita savo kambaryje ir po menesio priklausys nuo
taves, kur mokysiesi. Tai priklauso nuo tavo atsidavimo mokslams ir namu
darbu darymui, jeigu visada buni pasiruoses tai tave mokytojai ivertins gerai ir
busi nepriklausomas mokinys, kuris gales daryti namu darbas kambaryje.
Dalykai, kuriu prireiks bendrabuti: Ranksluostis (bent 2), slepetes, higienos
priemones, tikrai bent 3-4 baltinius pasiimti, nes nebus laiko paciam skalbtis
(Skalbtis gali pats savo name arba atiduoti I skalbykla), sportine apranga,
siltesniu drabuziu, manau prireiktu ir botu, nes kartais buna keliones kazkur i
gamta, o jeigu buna nulyje is praeitos dienos, tai tikrai tau ju prireiks(nebent
negaila sportbaciu ar batu su kuriais vaziuotum), neperslampa striuke, sketis ir
manau, kad viskas. Jeigu labai kazko prireiks galima nueiti I miesta ir
nusipirkti ar uzsisakyti internetu.
Manau, kad pasakiau daug dalyku apie gyvenima ,,Truro mokykloje’’, jeigu
turesite dar kokiu klausimu, asmeniskai galite klausti manes tikrai atsakysiu.

