Zgłoszenia FACEBOOK:
Damian Banaszewski
,Nie rób siary w rodzinie, idź się kształcić w danej dziedzinie. po szkole praca Cię czeka a czas tak
szybko ucieka"
Kacper Smuś
,,Idź do szkoły, w której wiele się na uczysz, ale i rodzina będzie z Ciebie bardzo dumna. I nie
zapomnij, że po szkole praca na Ciebie czeka.''
,Lubisz naukę a przy tym zabawę? W taki razie szkoła jest dla Ciebie rajem, ale przy tym drogą do
wiedzy, ale i do frajdy!''
Jan Spławski
Tylko ciuchy, kobiety i hajs
Blanka Maria Kostka
Na górze róże
Na dole wypłata
Nie rób sobie dzisiaj
Z szkoły swego kata.
Odłóż te książeczki,
Weź do ręki młotek.
Zrób dzisiaj krzesło
Albo stos lotek.
Dominik Otrębski
Bierz się młody za naukę by zawodu zostać stróżem, mistrzem w swoim fachu będziesz to też dużo
hajsu zdobędziesz.
Nikodem Wrzodak
Życie łatwe nie będzie chcesz robić wszystko zawodowo ić do zawodówki
Oliwia Wajrauch
Kształcenie zawodowe to nie głupia sprawa, nie bądź głupi ucz sie i zadawaj.
Igor Pawlak
Dobrzy fachowcy korzyści z tego mają domy wille czego zapragną piękna żonę dużo hajsu dbaj o swą
naukę by zdobyć ukochany zawód.
Paulina Guzior
Do tej szkoły szybko leć ,
Jeśli zawód chcesz już mieć.
Gwarantowany dobry start
Myślę, że jest tego wart.
Albo
Takie szkoły to są skarby,
Twoje życie ma niezłe barwy.
Super przyszłość, ekstra praca
Będzie z tego wielka płaca.
Lub
Po tej szkole zawód masz,

Więc do pracy od razu gnasz.
Wszyscy są z ciebie dumni,
Choć nie byli temu ufni.
Józek Szkudlarek
Weź się chłopie do roboty bo tam czka zwód odlotowy.
Adrian Kowalski
Doświadczenie zacznij zbierać, zawodówkę czas wybierać
Justyna Piorunowska
Dobry zawód to postawa, jeżeli chcesz go mieć to po niego leć, a po szkole doświadczenie będziesz
mieć. Każdy może wybrać zawód swój, który będzie przyjemność sprawiał mu. Dobry fachowiec, to
fajna osoba, myślę że każdy potwierdzi te słowa.
Krystian Szuleta
"Kształcenie zawodowe to dobra sprawa, zawodówkę czas wybierać, potem pracę masz
gwarantowaną"

Zgłoszenia INSTAGRAM:
Hubert_2511
Nie bądź leszcz, do nauki się weź, zdobądź zawód marzeń i pieniądze garściami bierz.

