
Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos: 

„pais“ – vaikas, „ago, again“ – vesti, valdyti, auk-

lėti („paidagogos“ – vaikų vedžiotojas, 

„paidagogeion“ – mokykla). Senovės Graikijoje 

pedagogais buvo vadinami asmenys (paprastai 

vergai), kurie lydėdavo šeimininko vaikus į 

mokyklą ir juos prižiūrėdavo. Tik vėliau peda-

gogais pradėta vadinti mokytojus, auklėtojus, kar-

tais ir pedagogikos dalykus tiriančius mokslininkus. 

Tad mylėkite mokytojus, kurie išminties ir patirties 

labirintais vedžioja jus  šiandien. 

Ar žinote, kad Mokytojo dieną pasauliui pado-

vanojo lietuvis Olijardas Vištakis, 58 metus dirban-

tis Papilės Simono Daukanto gimnazijoje 

(Akmenės r.) Sovietų Sąjungoje egzistavo įvairios 

šventinės dienos pagal profesiją: geležinkelininkų, 

tankistų, žemdirbių ir pan. Kadangi Mokytojo 

dienos nebuvo, 1963 metais O.Vištakis parašė 

užklausą-pasiūlymą švęsti Mokytojų dieną ir nusi-

untė į laikraščio „Izvestija“ redakciją, o ši 

pasirūpino, kad laiškas patektų į reikiamas rankas. 

Neilgai trukus lietuvis sulaukė atsakymo - švietimo, 

aukštųjų mokyklų ir mokslo darbuotojų profsąjunga 

jo prašymą  patenkino. Mokytojų diena buvo 

švenčiama pirmąjį spalio sekmadienį. Štai ir 

Tarptautinė mokytojų diena šiandien švenčiama 

spalio 5-ąją. Teigiama, kad šią šventę 1966-aisiais 

pasiūlė UNESCO Tarpvyriausybinė konferencija, 

pripažindama lemiamą mokytojų vaidmenį šviet-

imui, asmenybės formavimui ir dabartinės 

visuomenės raidai, siekdama visose šalyse 

garantuoti mokytojų padėtį, atitinkančią jų svarbą, 

ir parodyti deramą pagarbą. 
Redakcija  (iš lrytas.lt) 

Tarptautinės mokytojo dienos proga 

gimnazijos pedagogai turėjo galimybę 

savo pareigas trumpam perleisti ketvir-

tokams, o šie – susipažinti su mokyto-

jo profesija. Gimnazijos  direktorės 

pareigos šiandien atiteko mokinių ta-

rybos pirmininkei, ketvirtokei Sandrai 

Chomskaitei. Kaip paaiškino naujoji 

direktorė, diena praėjusi palyginus 

ramiai, tačiau teko ir kelis pokalbius 

pravesti, ir telefonu pabendrauti.  Vis 

tik užteko pusdienio, kad mokytojai ir 

valdžią pavargtų:). Na, o mokiniams 

vyko pamokos, mažesniems, kaip 

įprasta, klasėse, o “dvyliktokams”—

aktų salėje. Po pamokų išlydėjome 

mokinius-mokytojus į Ignaliną 

mokytis kepti šakočių:)              Dvy-

liktokai 

Mieli Mokytojai, 
Laukuos artojai sėja brandų grūdą, 

Kad geras derlius džiugintų visus. 

Ir tu, o Mokytojau, tokio būdo- 

Į tą laukų artoją panašus. 

Jaunon širdin tu sėji protą, gėrį, 

Ją nuo audrų ir saugai, ir gini. 

Priimki šiandien rudeninę gėlę 

Ir ačiū, kad dėl mūsų gyveni. 



Tarptautinis Comenius projektas – vėl Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje 

 

 Švietimo mainų paramos fondui paskelbus konkursą nusprendėme dalyvauti  Comenius 
programoje,  skirtoje  mokykliniam ugdymui. Jos tikslas  yra pagerinti mokyklinio ugdymo kokybę ir sus-

tiprinti europinę dimensiją, remiant  tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą. Mūsų gimnazijos 

kelias į šį projektą nebuvo lengvas, nes  norinčių dalyvauti mokyklų buvo net 200, o atrinkta 

tik 80. Po pirmojo bandymo mokytojų ir mokinių komanda, vadovaujama anglų kalbos 

mokytojos, projekto koordinatorės Jelenos Diatlovos, rankų nenuleido, vėl pildė anketas, 

kūrė planus  ir pagaliau pasiekė tikslą – 2012-2014 metais Švenčionėlių Mindaugo gimnazi-

ja vėl dalyvauja  tarptautiniame Comenius projekte. 

Comenius daugiašalė mokyklų partnerystė – tai bendradarbiavimo tarp kelių institu-

cijų iš skirtingų šalių projektas, orientuotas į užsienio kalbų mokymąsi ir bendradarbiavimą. 

Projekto metu  šalių mokiniai ir mokytojai išsirenka abipusiai įdomią ir aktualią temą bei 

dirbdami drauge gamina bendrą partnerystės produktą.  

 2012-2014 metais vykdomas Comenius projektas finansuojamas ES lėšomis, veiklą 

koordinuoja Rumunijos mokykla , o mūsų partneriai yra mokyklos iš Lenkijos, Italijos, 

Ispanijos, Turkijos ir Vokietijos. Projekto tema - „Jaunimas be sienų – migracija Europo-

je“, jis pradėtas vykdyti dėl Europoje ir visame pasaulyje sprendžiamos problemos - mi-

gracijos. Vis daugiau šeimų ir jaunimo išvyksta iš savo gimtosios šalies, migracijos įtaka  

vaikams ir jaunimui yra labai juntama, todėl šalims būtina kalbėtis – klausti ir ieškoti atsa-

kymų,  domėtis vykstančiu procesu, mokiniai skatinami būti atsakingais Europos piliečiais, 

kurie privalo žinoti migracijos privalumus ir trūkumus. Tai proga skatinti supratimą apie mi-

gracijos svarbą teigiamais ir neigiamais aspektais, nejausti neapykantos svetimšaliams, ne-

turėti išankstinių nusistatymų ir stereotipų. Pasiekti to galima tik  dalinantis idėjomis, 

dirbant kartu tarptautinėse komandose, plečiant socialinį, mokomąjį ir kultūrinį akiratį, taip 

pat keliaujant į kitas šalis projekto metu. Taigi, projekto pagrindinis tikslas yra geriau  

pažinti vienas kitą, dirbant komandoje  atrasti panašumus ir priimti skirtumus demokratijos 

kontekste, gauti reikiamų žinių apie teisinį migracijos pagrindą, padėti integruotis naujoje 

kultūrinėje aplinkoje. Mokiniai sužinos apie paauglių tradicijas ir gyvenimo būdą skirtingose 

šalyse, sukurs aplanką su CV ir motyvaciniu laišku, klausinės vieni kitų apie savo šalies is-

toriją ir kultūrą, bus skatinami rasti migracijos pėdsakus save šeimose, bendruomenėje, 

šalyje, mokysis imti interviu, kurs vaizdo filmus, leis dvikalbius informacijos biultenius su 

Europos įstatymais ir migracijos teisės aktais, dalyvaus mokomuosiuose žaidimuose, 

vakaronėse bei šventėse. 

Taigi, projektas Comenius gimnazijoje startavo,  mes tikimės puikaus komandinio darbo, 

gimnazijos bendruomenės pritarimo ir palaikymo, nepakartojamų įspūdžių susitikimuose su 

kitų šalių  mokyklomis. 

Spalio 19 d. Mykolo Romerio uni-

versiteto plėtros prorektorius dr. Sta-

sys Vaitkevičius ir Švenčionėlių 

Mindaugo gimnazijos direktorė Eleo-

nora Aborovičienė pasirašė ben-

dradarbiavimo sutartį. 

Kasmet vis daugiau gimnazijos abitu-

rientų renkasi studijas MRU, todėl  

mokiniai, studentai,  dėstytojai ir 

mokytojai dalyvaus susitikimuose , 

bendruose renginiuose, analizuos 

studijų pasirinkimo galimybes.      



Simona Breidokaitė, IIIb 

Tiesą pasakius, ši vasara iš tikrųjų  buvo pati įspūdingiausia 

iš mano turėtųjų. Šios vasaros metu turėjau labai daug veik-

los, dalyvavau daugybėje švenčių bei festivalių. Pirmoji ma-

no vasaros šventė buvo Antaninės, vykusios Kaltanėnuose, 

kurias padėjau tėvams  rengti. 

 Kitas  renginys, kuriame buvau, tai „Debatų stovykla“, vy-

kusi Druskininkuose birželio 18-21dienomis. Į šią kelionę 

vykau mokytojos Alės Krinickienės dėka. Mokslo metams 

besibaigiant ji pasiūlė sudalyvauti. Stovyklos metu susipaži-

nau su daugybe moksleivių iš kitų mokyklų. Su keletu iš jų 

pasišnekėjom apie mokyklas ir renginius. Ten vykau  ne 

viena, o su Dovile Vinikaite ir Aušrine Žemaityte iš IIID.  Mes garbingai kovėmės dėl nugalėtojų vardo, deja, 

ketvirtfinalyje kritom, bet laikas toje stovykloje buvo nepamirštamas ir įgijau puikios patirties. 

Kita mano išvyka  buvo su šeima. Tai buvo baidarių žygis upe Venta birželio 24 - liepos 1 dienomis. Jos metu 

mes pasiekėme netgi mūsų kaimynus latvius. Ir kelionės metu atšvenčiau Jonines pagal senovinius papročius. 

Ėjome kupoliauti, skinti devynių žolių iš devynių laukų, paskui jų reikšmes aiškino raganos. O jau sutemus 

ėjome ieškoti paparčio žiedo, o jį suradus prasidėjo vakaronė ir šokiai iki paryčių. Žinoma, aš ilgai užsisėdėti 

negalėjau, nes kitą dieną laukė ilgas kelias baidare iki kitos mūsų sustojimo vietos. Šios kelionės metu turėjau 

galimybės pabendrauti ir su broliukais latviais. 

Dar vienas išvykimas buvo į festivalį „Jotvos vartai“, vykusį  ant Alytaus piliakalnio liepos 6-7 dienomis, skir-

tą karalius Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Šio festivalio metu buvo galima pamatyti demonstruojamus 

senuosius amatus,  daugybė XIIIa. –XVIa. karių kautynių. Ir, žinoma, tokie festivaliai neapseina be archajiškos 

muzikos. Šio festivalio metu  vaizdavau ubagaitę. Nemanykite, kad galima iš to šaipytis, ubagais tais laikais 

tapdavo  tie, kurie turėjo daug išminties, bet nemokėjo jokio amato,  tai  pagonių žyniai. Žinoma, aš ten patari-

mų nedalinu, bet savo darbo paslapčių neišduodu, jei kam bus įdomu, galės kitais keliais susižinoti. 

Toliau vasaros įvykis buvo „Versmės“ ekspedicija, kurios metu rinkome informaciją monografijai „Kaltanėnai, 

Labanoras, Reškutėnai“. Jos metu teko glaudžiai bendradarbiauti su mokinėmis iš Vilniaus Gabijos gimnazi-

jos.  Per tas penketą dienų aplankėme daug žmonių, įrašėme daug pokalbių, numynėme daugybė kilometrų 

asfaltu, dar daugiau miško takeliais. Žinoma, grįždavome „nusikalusios“,  bet vis tiek kelionės metu sugebėda-

vome išlikti linksmos ir žvalios. Vieną dieną dirbome tik pusdienį, nes vakare buvo surenktas pasisėdėjimas 

prie laužo su šašlykais. Jį surengė mūsų vadovės, mokytoja Jūratė Guigienė ir mokytoja Danutė Grigienė. 

Kita šventė, kurioje dalyvavau,  vyko Mindūnuose, žvejo muziejuje (liepos -28) ,  kita, taip pat beveik vietinė, 

tai Medkopio šventė Stripeikuose (rugpjūčio 15) . Šių švenčių metu kartu su mama pristatinėjau arbatžolių 

arbatas. 

Toliau  dalyvavau rugpjūčio 18-19 d. Trakuose vykstančiose amatų dienose. Ten pristatinėjau juostų pynimą, 

vijimą ir audimą. Mus įkūrė netoli žolininkių, tai mama  aptarėme žolininkystės paslaptis. Renginio metu mo-

kiau,  labai daug žmonių norėjo išmokti juostų pynimo, vijimo ar audimo paslapčių.  Todėl vakare kritau ant 

čiužinio senosios Trakų pilies bokšte (ten festivalio metu mus apgyvendino). Ir kitą rytą su nauja energija 

ėmiausi mokymų. 

Kitos savaitės trečiadienį, rugpjūčio 22 dieną, pas mus vyko šioks toks įvykis - turėjau mamai padėti pasiruošti 

filmavimui, nes pas mus turėjo atvažiuoti Martynas Starkus su filmavimo grupe filmuoti, kaip mama pasakoja 

apie žoles. 

Ir štai paskutinis ir turbūt vienas iš geriausių šios vasaros renginių -  tarptautinis festivalis „Mėnuo juodara-

gis“ ,šiais metais vėl vykęs Zaraso saloje paskutinį rugpjūčio savaitgalį. Į šį festivalį susirenka daugybė  įvairių 

tautybių žmonių. Šio festivalio metu irgi mokiau pinti juostas, tikbuvo sunkiau, nes dažnai užklysta kita kalba 

kalbančių žmonių ir turi pasitelkti savo anglų kalbos žinias, kad jiems paaiškintum, ką čia darai, kaip jie patys 

gali tai pasidaryti. Bet svarbiausias to festivalio akcentas yra koncertai. Pačiai teko būti tik dviejuose, tai pir-

mąjį vakarą koncertavusios  Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ bei Andriaus Mamontovo .  Programoje 

vyko  daugybė veiklų- paskaitos  paskaitų palapinėje, karių kovos , šio festivalio metu vyksta futbolo turnyras, 

o šiais metais netgi galima buvo pažaisti vikingų futbolą . 

Štai tokia buvo mano vasara, kuri pralėkė kaip žaibas, tik  jei būtų įmanoma,  viską pakartočiau.. 

Iš vasaros albumo 
Vasara prabėgo kaip viena diena, bet buvo 

akimirkų, kurias norėjosi sustabdyti, apie kurias 

norėtųsi kalbėti dar ir dar,.Pasmalsaukime:) 



Apie vasaros įspūdžius kalbamės su mokytoja Ale Krinickiene. 

Kur šią vasarą buvote nukeliavę ir ką ten veikėte? 

Išties ši vasara gausi įspūdžių.Europarlamentaro Vytauto Landsbergio biuras Rytų Lietu-

vos mokyklų meninių programų konkurso ,,Kuo man graži Tėvynė Lietuva“ laureatų 

mokytojams dovanojo įspūdingą ekskursiją į Strasbūrą. Aplankėme EUROPARLA-

MENTĄ, kur įvyko susitikimas su gerbiamu Vytautu Landsbergiu. Pakeliui į Stras-

būrą užsukome Į Vokietijos miestą Erfurtą, grožėjomės puikia jo panorama bei kul-

tūros paveldu. Grįžtant atgal viešėta Bavarijoje, pelnytai vadinama Vokietijos Švei-

carija, lankytasi įstabiuose Bavarijos kalnų kurortuose, Fiusene,  Niurnberge, Drez-

dene. 

Kas paliko didžiausią įspūdį, o kas nepatiko? 

Kelionė buvo labai turininga, itin įspūdinga. Įsimintina viešnagė Europarlamente, di-

džiulį  įspūdį paliko Bavarijos karaliaus Liudvigo II- ojo pilys: nepaprasto grožio 

rokoko stiliaus Linderhopo pilis ir pelnytai baltąja gulbe vadinama Neuschwansteino 

pilis. 

Ar norėtumėte apsilankyti ten dar kartą? Kodėl? 

Kodėl gi ne. Malonu sugrįžti į tas vietas, kur patirta nepakartojamų įspūdžių. 

Ačiū už interviu ir sugaištą laiką. 

Laura 

SVEIKINIMAI IR PLOJIMAI 

Palangoje vykusiose Lietuvos mokinių kroso ir kroso estafečių pirmenybėse jaunių amžiaus 

grupėje 150 m rungtyje Evelina Žameici (5:12.6) ir  Andrius Baronėnas (4:26.3) iškovojo I-

ąsias vietas. 

Kaip ir kasmet rugsėjo pabaigoje, 2012-09-20 d. gimnazijos mokiniai rinkosi į rudens sporto 

šventę. Mokiniai rungtyniavo estafetiniame bėgime ir traukė virvę. Estafetėse laimėjo IIIc 

klasė, o stipriausi virvės traukime IIb. Sveikiname nugalėtojus. 

Panevėžyje, Vytauto Žemkalnio gimnazijoje, kuri nuo seno puoselėja literatūros, muzikos 

tradicijas (čia mokytojavo Salomėja Nėris, kasmet aplanko festivalis „Poezijos pavasaris“) 

vyko II respublikinis dainuojamosios poezijos festivalis – konkursas „Mano senas drau-

ge…“,  skirtas poetei Elenai Mezginaitei atminti. Šiame festivalyje puikiai pasirodė gimna-

zijos Dainos studija (vad. Gytis Šalna). Mūsų dainininkai pelnė III vietą ir apdovanoti lau-

reato diplomu bei specialiuoju prizu. Sveikiname dalyvius ir dėkojame jų tėveliams, kurie 

parėmė kelionę į Panevėžį.  

Redakcija 



Rugsėjo mėnesio kaleidoskopas 

Gimnazistai, vadovaujami 

mokytojų A. Ka-

rovackienės ir 

P.Jemeljanov,   rugsėjo 

29 d.  dalyvavo rajono 

rudens šventėje „Rudens 

kermošius“.  

Šių metų rugsėjo 16-22 dienomis jau vienuoliktą kartą Europoje rengiama Europos Judri-

oji savaitė ir akcija  „Mieste be savo automobilio“. Švenčionių rajono savivaldybė šioje 

akcijoje dalyvauja nuo 2003 metų. O šiais metais įsijungė ir mūsų gimnazijos mokiniai, ku-

rie kartu su Švenčionių r. savivaldybės darbuotojais dalyvavo dviračių žygyje. Linksmai 

nuvažiavo į Švenčionis ir sėkmingai grįžo į pamokas. Su mokiniais važiavo kūno kultūros 

mokytojai Mindaugas Švereika ir Daiva Panavienė. 

Rugsėjo 21 d. mokiniai dalyvavo 

kasmetinėje „Grybų šventėje“.  Šventėje 
komanda surinko 97 kg grybų ir 
laimėjo I vietą bei  II vietą už koman-
dos .prisistatymą.   

Rugsėjo 24 d. gimnazijoje minima Baltų vienybės 

diena. Vyko parodomieji debatai „Baltų vienybės 

diena svarbi lietuviams“. Maironiečių (vad. A. 

Krinickienė) ir Civito (vad. O. Baranauskienė) 

būrelių mokiniai pateikė argumentus ir kontrargu-

mentus, kodėl reikia švęsti šią dieną, kuo ji svarbi 

tautų vienybei ir baltams. 

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų di-

ena. .Gimnazijos mokiniams buvo par-

odytas mūsų gimnazijos parengtas 

rusų kalbos pristatymas. Anglų kalbai 

skirtose minutėse mokiniai išgirdo 

apie Comenius projektą bei trumpai 

susipažino su šalimis part-

nerėmis. Lietuvių kalbos mokytojai 

bendruomenei pateikė kryžiažodį apie 

lietuvių kalbą bei gimnazi-

jos muziejuje organizavo įdomią 

etnografinę mini pamoką, kur pleveno 

pasididžiavimo, kad esame gimę lietu-

viais, dvasia, džiaugsmas, kad 

nepamirštame senolių išminties ir 

tradicijų bei kalbame viena seniausių 

pasaulio ir Europos kalbų – gimtąja 

lietuvių kalba. 

Rugsėjo 28 d. gimnazijoje 

vėl vyko šalies meninio pro-

jekto AKIM (Aukštieji 

kultūros impulsai 

mokykloms) renginys – dai-

lės pamoka, kurioje archi-

tektė E. Žekonytė III-IV 

klasių mokiniams įdomiai 

pristatė architektūros stilius. 

Rugsėjo 24 d. gimnazijoje vyko šalies meninio pro-

jekto AKIM (Aukštieji kultūros impul-

sai mokykloms) renginys – IT pamoka, kurioje 

lektorius Zinas Kazėnas mokinius supažindino 

su kompiuterinės grafikos paslaptimis. 



Spalio mėnesio kaleidoskopas 

 

Minint 20-ąsias Lietuvos Respu-

blikos Konstitucijos metines 

tradiciškai spalio 4 d. apie 

50 gimnazijos mokinių dalyvavo 

Lietuvos Respublikos Konstitu-

cijos egzamino I etape. Vi-

si egzamino dalyviai, teisingai 

atsakę į 25 ir daugiau klausimų, 

pateks į II konkurso etapą. 

Spalio 8 d. gimnazijoje svečiavosi Labanoro RP darbuotojai – G. Grašytė ir A. Venclovas. 

Jie I klasių mokiniams pristatė Labanoro RP veiklą ir pakvietė aktyviai įsijungti į gamto-

sauginius darbus. 

I-III klasių mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojos Jurgitos Travkinos, spalio 17 d.  

paruošė ne tik skanių patiekalų iš daržovių ir vaisių, iškepė pyrago ir duonos, bei pateikė 10 

pasiūlymų, kaip sveikai maitintis. Parodą organizuoti padėjo visuomenės sveikatos 

priežiūros slaugytoja Laima Baikova. 

Spalio 23 d. gimnazistai dalyvavo ekologinėje 

akcijoje “Žemei reikia mūsų rankų” . 

 

Sunku mums būtų be vilties / Be jos skausme kas mus paguostų? – daugiau kaip prieš šimtą 

metų sakė iškilusis romantikas Jonas Mačiulis – Maironis. Maironio žodžiai, žodžiai apie 

Maironį, Maironio dainos sukvietė spalio 22 d. 

gimnazijos bendruomenę paminėti tautos dai-

niaus Maironio 150-ąsias gimimo metines. Mai-

roniečiai (vadovė Alė Krinickienė) ir Dainos 

studijos (vadovas Gytis Šalna) nariai parodė me-

ninę programą “Maironis ir aš.” Skambėjo Mai-

ronio eilės, dainos, skaityti jo laiškai, prisimini-

mai, literatūrologų atsiliepimai. Maironio Lietu-

va brangi drauge dainuota visų – ir atlikėjų, ir 

žiūrovų. 

Antrojoje šventės dalyje – Maironio poezijos 

skaitymai. Maironio eilėraščius skaitė gimnazi-

jos direktorė Eleonora Aborovičienė, I b klasės mokinys Karolis Breidokas, direktorės pava-

duotoja Jūratė Guigienė, etikos mokytoja Vilhelmina Urbonienė, gimnazistų Simonos ir Ka-

rolio tėvelis Algirdas Breidokas. 

Vaizdo medžiagą parengė I b klasės mokinė Diana 

Borovik ir bibliotekininkė Asta Lapėnienė. 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/wordpress/?attachment_id=3051
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/wordpress/?attachment_id=3163


DĖMESIO!!! 

Mieli gimnazistai,  niekas gyvenime nestovi vietoje, viskas bėga, keičiasi, gal-

būt atėjo laikas pasikeisti ir mums? Todėl skelbiamas naujo gimnazijos 

laikraščio pavadinimo KONKURSAS! Visus, turinčius idėjų, kviečiame rašyti 

savo pasiūlymus ir nešti juos į 201kab. mokytojai Astai arba siųsti el. adresais 

asta.cincikiene@gmail.com, greta.malcanovaite@gmail.com 

Gal sudomins ?  

ATEITIES PROFESIJOS 

Kol ką tik mokyklą baigę jaunuoliai renkasi populiarias 

ir gerai žinomas teisininko, vadybininko, architekto ir 

kitas specialybes, pamėginkime bent akies krašteliu 

žvilgtelėti į ateitį.  Pamėginkime paspėlioti, kokių 

egzotiškų ir praktiškų specialybių atstovų bus labiausiai 

ieškoma ateityje? 

Universalūs kariai. Karinių konfliktų kyla nuolat, bet 

apskritai karų Žemėje mažėja. Tačiau teroro aktų skaičius pastebimai auga. Todėl ateities 

kariai labiau kvalifikuosis ne atvirai kovai mūšio lauke, o specifinėms operacijoms karštuo-

siuose taškuose, taikos palaikymo ir konstruktyvios tvarkos atkūrimo misijoms.  

Slaugės, gerontologai. Europa sensta. Visi tai žinome. Pažvelgus į statistinius duomenis 

matyti, kad dabartinis planetos žmonių amžiaus vidurkis – 29 metai, o 2050 metais, jei de-

mografinės tendencijos nesikeis, amžiaus vidurkis bus jau 38 metai. Nors garbaus amžiaus 

žmonių sveikata vis gerėja, daugelis jų vis dėlto neišsivers be pagalbos. Taigi prisireiks ir 

jiems pagelbėti mokančių specialistų.  

 

Selekcininkai, augalų genų inžinerijos specialistai. Gyventojų skaičius Žemėje vis auga, o 

tokia žemdirbystės forma, kokią turime dabar, nepajėgi patenkinti vis didėjančių žmonijos 

poreikių. Todėl spėjama, kad būtent genetiškai modifikuotiems produktams priklauso ateitis. 

Agronomai, selekcininkai, genetikai, išvedantys naujas žemės ūkio augalų rūšis, veikiausiai 

bus itin populiarūs ir reikalingi ateityje. 

 

Urbanistikos ir teritorijų plėtros specialistai. Žemė gana sparčiai tampa miestų, o ne 

kaimų planeta. Greičiausiai jie auga besivystančiose šalyse. Taigi miestai ekonomiškai ate-

ityje taps tik dar įtakingesni. Nesunku atspėti, kad ateityje prisireiks daug kompleksinio teri-

torijų ir infrastruktūros planavimo ir plėtojimo, transporto, socialinių paslaugų, investicijų 

pritraukimo ir kitų urbanistikos sričių specialistų. 

 

Alternatyviosios energetikos ekspertai 

Naftos ir anglies atsargos Žemėje dar didelės, bet ne beribės. Todėl naftos ir anglies energiją 

vis dažniau keičia atsinaujinančių šaltinių energija. Kol kas tai – saulės, vėjo, geoterminė 

energetika. Taigi jei jau šiandien puikiai išmanote, kaip veikia saulės baterijos, vėjo jėgainės 

ir potvynių bei atoslūgių energija, ateityje be darbo neliksite! 

Parengė Greta 

mailto:asta.cincikiene@gmail.com
mailto:greta.malcanovaite@gmail.com


Chi –chi– cha 
Per tikybos pamoką mokytoja pasakoja: 

- Atsiminkite, vaikučiai, kas mokysis 

aštuntukais, devintukais ir dešimtukais, tas 

pateks į Rojų. Kas gaus penketus, šešetus 

ir septynetus, tas paklius į Skaistyklą. O 

kieno pažymių knygelėje bus blogesni 

pažymiai nei penketai ,tie keliaus tiesiai į 

Pragarą. 

- O tai jau gyvam pabaigti tos mokyklos 

neįmanoma, ar ne?! - pasigirsta Petriuko 

balsas.  

 

:):) :) :) :) :) :) :)  

 

Na, matematikai,  pažiūrėkit,  

kaip paprasta:) 

 

Mažoji Laimutė meldžiasi prieš miegą: 

Brangusis Dievuli, saugok mano tėvelį 

ir mamytę, ir tetą 

Lizą... Ir pada-

ryk, kad Paryžius 

būtų Anglijos 

sostinė, nes ki-

taip mano kont-

roliniame darbe 

bus klaida. 

 

DĖMESIO! 

III aukšte Vaiko 

gerovės komisija 

įrengė „Problemų 

dėžutę“. Jei turite 

problemų, klausimų 

ar pasiūlymų, 

rašykite :)                               

Vaiko gerovės komisija 

Kada mokytis?  
Tai ne mokinių kaltė, nes metai turi 365 dienas.  

Dienų metuose = 365 dienos...  

Iš jų Sekmadieniai = 52 dienos!  

Sekmadieniai skirti poilsiui ir atsipalaidavimui...  

Lieka = 313 dienų!  

Vasaros atostogos ~ 60 dienų!  

Lauke labai karšta, sunku sėdėti tvankioj patalpoj ir 

mokytis.  

Lieka = 253 dienos!  

8 valandos miego per parą sudaro 122 dienas :) 

Miegas- būtina sąlyga sveikam organizmui vystytis.  

Lieka = 131 diena...  

1 valanda per dieną E - mailui patikrinti = 15 dienų.  

Būtina sąlyga jaunuoliui, skatina bendravimą su 

pasauliu.  

Lieka = 116 dienų...  

2 valandos varganiems pusryčiams, pietums ir 

vakarienei per dieną, sudaro 30 dienų!  

Maistas reikalingas!  

Lieka = 86 dienos...  

Kontroliniai sudaro daugiau nei 41 dieną per metus.  

Tave melžia, o tu bandai išsisukti, nes anksčiau nebuvo 

laiko mokytis...  

Lieka = 45 dienos...  

Žiemos atostogos sudaro 14 dienų.  

Lauke labai šalta, sunku mokytis, o be to, atostogos yra 

tam, kad pailsėtum.  

Lieka = 31 diena...  

Valstybinės ir kitos šventės, kada neinam į mokyklą = 20 

dienų 

Vyksta intensyvus švenčių minėjimas...  

Lieka = 11 dienų...  

Nors savaitę neinam į mokyklą dėl ligos = 7 dienos 

Sunku su temperatūra knygas vartyt...  

Lieka tik 4 dienos...  

Tai visas laikas, kuris atmetus šventes, sekmadienius, ir 

kitas priežastis, yra skiriamas mokslui!!  

Tai pasakykit, KADA GI MOKYTIS??? 
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