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Aukim Žmonėmis
Šiems mokslo metams mokyklos bendruomenė išsikėlė sau ypatingai sunkų uždavinį – žmoguje
ugdyti žmogų. Tai ne taip paprasta ir lengva. Mes einame išties sudėtingu keliu. Turbūt nėra lengviau kaip
„prikimšti“ vaikui į galvą įvairių žinių, užduodant „kalnus“ namų darbų, o „nepaklusniuosius“ bausti. Tik ką vaikai
darys su tomis žiniomis? Ar jie sugebės tas žinias panaudoti kilniems tikslams, kuriant savo ir savo šalies gerbūvį?
Ar jie panaudos jas kurstydami neapykantą, pyktį, karus, kurdami ginklą? Visa tai priklauso nuo Žmogaus.
Turbūt, daug kam iškils klausimas, ką reiškia „žmoguje auginti žmogų“. Juk žmogumi jau gimstama, tačiau
Tikru Žmogumi tampama. Ir tai ilgas ir sudėtingas kelias, reikalaujantis daug mokytojų, vaikų ir jų tėvų
pastangų, kantrybės ir begalinio noro augti Žmogumi, kuris paliktų pėdsaką šioje Žemėje. Augti Tauriu
Žmogumi. TAURUMAS – štai tikrasis mūsų tikslas. Ką reiškia ši sąvoka? Taurus žmogus – tai dvasingas ir
dorovingas žmogus, kitiems linkintis gero, skubantis jiems į pagalbą; jo ir mintys geros, tyros ir širdingos mintys;
jis drauge ir jautrus, rūpestingas, mylintis... Jis negali būti savanaudis, godus, piktas. Apskritai šiandien mums nėra
aukštesnės dorybės kaip taurumas. O taurumas ugdomas taurumu, todėl mums visiems reikia ugdytis šį jausmą:
tiek mokytojams, tiek mokiniams, tiek jų tėveliams.
Padėkime vieni kitiems (mokytojai – mokiniams, mokiniai – mokytojams), kad kiekviena pamoka –
matematika ar biologija, lietuvių kalba ar geografija – būtų skirta žmogaus dvasios tobulinimui, o įgytos tose
pamokose žinios ir gebėjimai padėtų mums kurti kitokį gyvenimą savo gimtojoje šalyje. Dabar jau daug kas
galvoja ir kalba, kad Lietuvai reikia kuo daugiau taurių žmonių, kad jie turi kurti mūsų ateitį, išraudami blogio
sėklas – apgaulę, pavydą, gobšumą, pyktį, tinginystę – su visomis šaknimis. Aš tikiu Jumis, mūsų vaikai, kad jūs
esate stiprūs ir galite savyje auginti žmogų, kad mūsų šalies ateitis – jūsų rankose. Pirmosios gerumo
sėklos jau išdygo: dauguma Jūsų jau sugeba atsiprašyti, suvokia, ką padarė negerai, tampa vis draugiškesniais, tik
nenuleiskime rankų, nesustokime eiti šiuo sunkesniu keliu, nepasukime į lengvesnį šunkelį, nes jis mus ir nuves į
pelkę. Ravėkime savo širdies daržą nuo piktžolių ir sėkime joje tik pagalbos, atsakomybės, meilės sėklas.
Visada Jums norinti ir pasiruošusi padėti Jūsų direktorė
(man labiau prie širdies mokytoja)
Sidutė Černauskienė

Informacija tėveliams (globėjams, rūpintojams)
Visus visus nuoširdžiai kviečiame atvykti į:
Kaziuko mugę, kuri vyks kovo 4 dieną;
Tėvų susirinkimą;
Mokinių konferenciją

Konkursai
(Pradedame pažintį su mūsų mokinių pasiekimais konkursuose ir įvairiose olimpiadose. Šį kartą
pasidžiaukime mokinių, vedamų mokytojos V. Armanavičienės, pasiekimais)

Kiekvienas mokinys nori save pažinti, išreikšti, atskleisti, todėl ir renkasi įvairias papildomų veiklų
formas, būrelius. Mokiniai (remiamasi apklausų rezultatais) nori lenktyniauti, dalyvauti gebėjimų patikrinimo ir
kūrybiniuose konkursuose, olimpiadose. Dalyvauti konkursuose jiems yra ir iššūkis, ir troškimas, ir viltis.
Konkursams atkakliai ir nuoširdžiai ruošiamės, papildomai mokomės, ieškome informacijos, tariamės, nes reikia
įgyti ne tik naujų žinių pasiūlyta tema, bet ir tobulinti išbandytas išraiškas, priemones, išmokti naujų raiškos
technikų, nuolat konsultuotis ir tartis. Šiais mokslo metais per pirmąjį pusmetį dalyvavome įvairiausiuose
kūrybiniuose (tarptautiniuose, šalies, rajono, mokyklos) konkursuose, projektuose.




Tarptautiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų bei darbastalių konkurse „Žiemos fantazija“
dalyvavo: Tomas Bigilis, Žygimantas Eidukevičius, Vesta Čiuprinskaitė, Milda Kostkevičiūtė, Martynas
Natkevičius, Ugnė Stadaliūtė, Reda Strimaitytė, Ernesta Veličkaitė, Valentinas Dortortas, Julita
Juozulynaitė, Margarita Mikalauskaitė, Emilija Natkevičiūtė. Visi konkurso dalyviai apdovanoti diplomais,
jų sukurtieji kūriniai publikuojami internete.
Respublikiniame konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2014“ dalyvavo Valentinas Dortortas ir Ernesta
Veličkaitė (ji apdovanota diplomu).

Valentinas Dortortas, 7 klasė


Ernesta Veličkaitė, 6 klasė

Respublikiniame projekte „Giminės medis 2014“ dalyvavo Ernesta Veličkaitė, Žygimantė Eidukevičiūtė,
Ugnė Stadaliūtė. Visų trijų mokinių „Šeimos herbai“ įvertinti diplomais, Žygimantės pripažintas geriausiu
herbų kategorijoje, apie šį projektą ir mūsų merginų kūrinius parašyta žinutė „Šeimininkėje“.

Ernesta Veličkaitė

Ugnė Stadaliūtė

Žygimantė Eidukevičiūtė

Mums sekasi
Sportinė veikla
Mūsų mokyklos vaikinų komanda vasario mėnesio 4 dieną sėkmingai dalyvavo Pilviškių
Santakos gimnazijoje vykusiose Vilkaviškio rajono kaimo vietovių 3x3 krepšinio varžybose.

Mokyklos komandoje žaidė 10 klasės mokiniai Lukas Ilgūnas, Tomas Lazauskas, Aivaras Kardoka,
Skirmantas Bigilis.
Krepšininkai demonstravo gerą komandinį žaidimą, garbingai rungtyniavo, įgijo naujų
bendravimo įgūdžių.
Būrelių „Sportuok ir tvirtėk“ bei „Sportuok, judėk ir būsi sveikas“
metu mokiniai lavinasi, tenkina savo saviraiškos poreikius.
Užsiėmimų metu ugdosi specifiniai sveikatos stiprinimo įgūdžiai ir
gebėjimai. Visi lankantys būrelius mokosi saugaus elgesio atliekant
žaidybinius pratimus, lavina motoriką, koordinaciją, vikrumą.
Lankantys būrelius išmoksta bendradarbiauti komandoje ir grupėje.
Labai aktyviai ir motyvuotai užsiėmimus lanko 8 klasės mokiniai:
Gytis Kasparavičius, Rytis Abraitis, Lukas Linkūnaitis, 6 klasės
mokiniai Tautvydas Zaveckas, Emilis Mykolaitis. Kviečiame visus
norinčius ateiti į užsiėmimus ir patirti judėjimo džiaugsmą.
Kūno kultūros mokytoja Jūratė Žilinskienė

Kalėdinis karnavalas
2014 metų gruodžio 19 dieną vyko Kalėdinis
karnavalas. Karnavalo tema buvo ‚,Ankščiau ir dabar“. Vaikai
turėjo perteikti filmų, pasakų, filmukų istoriją šiandienos akimis.
Šiais metais renginys vyko Gižų kultūros namuose.
Mokiniams originalumo tikrai netrūko, visi turėjo
ką parodyti, pasirodymai buvo įvairūs, daugelis vaikų išdrįso
padainuoti ir pašokti. Labai smagu buvo matyti, kad mokiniams
vaidinti padėjo klasės vadovės ir viena mamytė.
Mažieji tikrai neatsiliko nuo vyresniųjų klasių
pasirodymų. Jų vaidinimai buvo šmaikštūs ir humoristiniai,
privertę nusišypsoti ne vieną veidą.

Po visų pasirodymų vaikus aplankė Kalėdų Senelis, kuris
visus apipylė dovanomis. Mažieji labai džiaugėsi. Jie seneliui
deklamavo eilėraštukus ir kvietė pažaisti kartu žaidimus.
Šis karnavalas tikrai buvo vienas sėkmingiausių.
Žiūrovams buvo daugiau vietos, tilpo daugiau žmonių, atėjusių
pažiūrėti mokinių spektakliukų.
Karnavalo vedėjai labai stengėsi perteikti ,,Adamsų
šeimynėlės“ vaidmenis ir jiems puikiai tai sekėsi.
Šaunu, kad mokyklos bendruomenė stengiasi glaudžiau
bendradarbiauti su Gižų seniūnija.
9 klasės mokinė Ineta Blaudžiūnaitė

Mokomės gyventi drauge
Aš esu Mokinių tarybos narė. Mūsų susitikimai vyksta kiekvieną trečiadienį, po 4 pamokų
istorijos kabinete. Tarybą sudaro 4 – 10 klasių mokiniai, po 2 – 3 atstovus iš kiekvienos klasės. Kiekvieną
susitikimą pradedame kokiu nors žaidimu, kurį veda mūsų kuratorė arba patys mokiniai. Po to kiekvienos
klasės atstovai pasipasakoja, ką gero jie pastebėjo klasėje ir mokykloje per praėjusią savaitę.
Susirinkimų metu sprendžiame ir sudėtingesnius klausimus – visi kartu mąstome, kaip galėtume
pagerinti mūsų buvimą mokykloje, teikiame pasiūlymus, ieškome sprendimų. Visa tai, ką nusprendžiame ar
sužinome, perduodame savo klasės draugams. Paskutiniajame susirinkime diskutavome, kokį norėtume matyti
mūsų mokyklos laikraštį, kas jame turėtų būti, kad jį norėtų skaityti mokiniai ir tėveliai. Taip pat susirinkimų
metu aptariame įvykusius renginius, įvardiname, kas pavyko, o ką reikėtų patobulinti, teikiame savo siūlymus.
Smagu, kad taryboje visi drąsiai gali bet ko paklausti ar ką nors pasiūlyti, žinoma, tai darome
argumentuotai, nes žinome, kad tada mūsų mintys bus išklausytos, į jas atsižvelgta.
Mokomės bendrauti, draugiškai susitarti, išklausyti kito nuomonę, išsakyti savąją. Bandome
įgyvendinti savanorystės idėjas – devintokės Ineta ir Renata visą savaitę vedė valandėles pradinukams apie
kultūringą elgesį valgykloje. Matėme, kad joms tai daryti patinka. Gal ir kiti užsikrės „savanorystės virusu“?
6 klasės mokinė Vesta Čiuprinskaitė,
Mokinių tarybos sekretorė

Būreliai kviečia
Dailės būrelyje „Baltas kubas“ dalyvauja V-X klasių mokiniai. Jame stengiamasi tenkinti mokinių pažinimo,
lavinimosi, saviraiškos poreikius, ugdyti specifinius gebėjimus ir kompetencijas. Pasiūlyta programa yra taikomojo pobūdžio,
tad įgytą patirtį mokiniai galės lengvai pritaikyti ir kasdieniame gyvenime. Ji skirta mokiniams, besidomintiems aplinkiniu
pasauliu, norintiems pagilinti dailės pamokose išmoktus ir įgytus įgūdžius, mokytis piešti, kūryboje taikyti įvairias piešimo
technikas, perprasti dailės raiškos kalbą, išraiškos priemones ir patiems sukurti originalias kompozicijas.
Apie dailės būrelį „Baltas kubas“ kalba mokiniai:
„Lankau būrelį todėl, kad man patinka kurti, noriu daugiau sužinoti, bendrauti.“ Julita J.
„Man patinka lankyti dailės būrelį, nes mokytoja pataria, padeda, paskatina, čia išmokstu įvairių technikų ir
pasiruošiu konkursams.“ Milda K.
„Labai noriu lankyti dailės būrelį. Man jame patinka, nes sužinau ir išmokstu naujų dalykų. Ir mokytoja
padeda pasiruošti konkursams.“ Milda I.
„Aš noriu lankyti ir noriai lankau dailės būrelį. Man jame patinka, nes išmokstu naujų dalykų, technikų.
Džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie mokyklos vardo garsinimo, ir, be abejo, mokytoja labai gera, visada patarianti,
padedanti ir išmokanti vis naujų ir naujų dalykų.“ Ernesta V.
„Man dailės būrelyje smagu dėl to, kad mokytoja pati visokiausių technikų moka, mums visada paaiškina
ir parodo. Aš, kurdama būrelyje, praturtinu savo per pamokas įgytas žinias, todėl ir geriau pasiruošiu konkursams. Man
patinka, kad galiu bendrauti su kurti norinčiais bendraamžiais“. Ugnė S.
„O mes vis dar negalime pamiršti turtingos visokiausių įspūdžių ekskursijos su dailės būrelio nariais į
prieškalėdinę sostinę. Mes turėjome ypatingą galimybę pabendrauti su žinoma šalies dailininke –
grafike Lida Dubauskiene, pamatyti, kaip atrodo dailininko dirbtuvė, aplankyti: miesto Rotušę ir Arkikatedrą (abi
suprojektuotos Lauryno Stuokos-Gucevičiaus), Seimą, pražingsniuoti Gedimino prospektu...“ Ineta B. ir Valdonė I.
„Man patinka lankyti dailės būrelį, nes ugdau vaizduotę.“ Justė K.
Mokytoja Virginija Armanavičienė
Muzikos būrelį „Karuselė“ lanko 8 pirmų-šeštų klasių mokiniai. Užsiėmimų metu mokomės taisyklingo
dainavimo, intonavimo. Daineles stengiamės ne tik padainuoti, bet ir judesiais perteikti jos nuotaiką. ☺
Muzikos mokytoja Rita Jakevičienė
Pradinių klasių sporto būrelį ,,Augu ir sportuoju“ lanko apie dvidešimt vaikų. Veikla būrelyje būna įvairi:
žaidžiame judriuosius žaidimus, įvairias estafetes, kvadratą. Vaikams patinka sportuoti, noras lenktyniauti ir laimėti. Būrelį
lanko įvairaus amžiaus vaikai: nuo pirmoko iki ketvirtoko, todėl ir turi būti veikla kuo įvairesnė. Mažieji išmoko varytis
kamuolį, ,,sirgti" už savo komandą, būti naudingu pačiam savo komandoje, džiaugtis laimėjimu arba pralaimėti. Žinoma,
didžiausia laimė laimėti. „– Kaip gerai – šiandien antradienis – eisime vėl sportuoti! – sako vaikai.“
Pradinių klasių mokytoja Palmira Dambrauskienė
Šokio būrelis – ta vieta, kurioje striksi tiek pradinukai, tiek vyresnieji. Šis fizinis aktyvumas ne tik leidžia
tobulėti ir semtis choreografinių žinių, bet ir puikiai praleisti laiką, pabėgant nuo pamokų rutinos, ir pasinerti į judesio ir
muzikos harmoniją. Šokiu išlaisviname save, įgyjame pasitikėjimo, puoselėjame tradicijas, formuojame kultūrines vertybes.
Šokių mokytoja Edvina Subačiūtė-Baltrušaitienė
Būrelis „Vaivorykštės spalvos“
Meninis vaiko lavinimas padeda vaikui atrasti savo talentus ir pomėgius. Būrelio metu mes susipažįstame su
įvairiausiais piešimo įrankiais: kreidelėmis, teptukais, pieštukais, dažais ir kt., išbandome naujas technikas ar net netikėtus
meninius sprendimus: dažnai vaikų darbams panaudojame makaronus, kruopas, tualetinį popierių ar senus žurnalus
koliažams. Visoje šioje veikloje svarbiausia yra tai, kad vaiko vaizduotė lavėja, jis išmoksta jį supančią aplinką pamatyti
kitaip, suvokti daiktinio pasaulio grožį.
Pradinių klasių mokytoja Giedrė Paškevičiūtė
Penktadieniais informacinių technologijų kabinete renkasi jaunieji maketuotojai – mokiniai, kurie domisi
šiuolaikinėmis kompiuterinėmis naujovėmis, trokšta išmokti savarankiškai naudotis informacijos valdymo, redagavimo,
pateikimo priemonėmis. Tai suteikia didesnį pasitikėjimą savimi, reikalauja atsakomybės, kūrybiškumo, bendradarbiavimo
bei kloja pamatus tvirtesniam keliui į sklandų tolimesnį mokymąsi.
Informacinių technologijų mokytoja Lolita Klimčiauskaitė

Mokinių ir mokytojų mintys
Kodėl man gera mokykloje?
(Laukiame pasiūlymų kokiomis temomis nuomonių norėtume išgirsti...)
Nes šaunūs mokytojai... (Kristina 8 kl.)
Nes vežioja autobusas, būna įdomių renginių, varžybų... (Lukas 8 kl.)
Yra daug būrelių ir gerų draugų. Mokytojai labai draugiški ir atsakingi. Mokykloje jaučiuosi kaip namuose. (Greta
8 kl.)
Nes mokykla arti namų... (Žygimantė 8 kl.)
Nes galima Pabūti su draugais, vyksta įvairios veiklos, mokytojos yra linksmos, sugalvoja ką nors įdomaus.
(Renata 9 kl.)
Nes mokyklos bendruomenė rūpinasi mumis. (Margarita 7 kl.)
Gera, nes geros mokytojos, mokykla yra erdvi ir čia jaučiuosi saugus. (Vincas 9 kl.)
Nes mokykloje yra tvarka... (Tautvydas 8 kl.)
Šioje mokykloje man gera, nes praleidžiu linksmai laiką ir dalyvauju renginiuose. (Povilas 9 kl.)
Nes mokykla yra arti namų, geri mokytojai. (Airidas 8 kl.)
Man mokykloje būna gera tuomet kai būna mažai pamokų. (Valdonė 10 kl.)
Gera todėl nes, yra puikių mokytojų, kurios noriai visiems padeda. (Lukas 10 kl.)
Nes geros mokytojos, mokiniai ir patinka lankyti mokyklą. (Reda 6 kl.)
Įdomios pertraukos, patinka pusvalandžiai. (Paulina 5 kl.)
Man čia gera nes smagios pertraukos, pamokos, renginiai. (Kristina 5 kl.)
Man čia gera, nes įdomios pertraukos ir renginiai. (Emilija 5 kl.)

Laikraštuko redakcija sveikina visus: mokytojus, mokinius ir jų tėvelius
(globėjus, rūpintojus) bei visuomet ištikimus aptarnaujančio personalo darbuotojus
su atskriejančiu pavasariu ir linki saulėtos nuotaikos, gerų emocijų ir kūrybinio
polėkio laukiantiems darbams darbeliams
Įvertinkit pirmąjį „Spindulio“ numerį ir labai laukiame Jūsų pastabų bei
pasiūlymų.
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