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SVEIKINAME

Redakcijos žodis

Skubam, lekiam...

Sveiki, mieli skaitytojai. Kaip matote, po
ilgų svarstymų laikraštis pakeitė pavadinimą. Paaiškinsime, kodėl pasivadinome būtent taip. Pirmiausia, „Salve“ iš lotynų kalbos išvertus reiškia
žodį „sveiki“, taigi paėmę numerį į rankas ar atsivertę internete iškart būsite pasveikinti, o tai, sutikite, labai smagu. Antra, tokiu pavadinimu kito
laikraščio nerasite – vadinasi, mes originalūs ir
kūrybingi. Svetur salve reiškia ir sveikatą – vadinasi, sveikame mūsų kūne sveika siela ir švarios
mintys. Ir trečia, jei norite, galite pamatyti ne
„E“, o „Ė“ (taip dabar dažnai pasitaiko) – tada žinokite, kad „salvė“ – tai sutartinis karinis šūvių
pliūpsnis – mes esame komanda, nusiteikę dirbti
sutartinai. Tik tam mums reikia ir Jūsų – skaitančių ir rašančių, atsiunčiančių idėjų ar įdomybių,
pasidalinančių mintimis ar atradimais. Iki malonių
susitikimų ir smagios nuotaikos skaitant – Salve,
ŠMG skaitytojai! Pasisveikinę spaudžiam ranką ir,
kaip įprasta pasaulyje, iškart klausiam – kaip gyveni? O kaip mes gyvename, nesužinosit neperskaitę:)

Sustokime nuolatiniame skubėjime,
Pakelkime akis nuo nebaigtų darbų,
- juk, lapkričio 17 – oji –
GIMNAZIJOS GIMTADIENIS!
Verčiame 12 – os metų gimna-

zijos istorijos puslapius, vertiname veiklą, mąstome apie rytdieną. Tvirti, atviri einame ieškojimų keliu, dalijamės bendryste su kitais, atrandame save, siekiame tobulumo, krentame,
kylame... Gimnazija – mūsų namai, kuriuose kiekvienas suvokiame gyvenimo bei kasdieninės veiklos prasmę. Visi esame svarbūs ir reikalingi.
Švęsdama GIMNAZIJOS GIMIMO DIENĄ,
linkiu mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir visiems gimnazijos darbuotojams pajusti bendrumo
jausmą, pasitikėjimo džiaugsmą, būti žingeidiems,
ambicingiems, didžiuotis gimnazija, atrasti tai ,
,, dėl ko gimėm, dėl ko esam sutverti“.
SU 12 – UOJU GIMNAZIJOS GIMTADIENIU!
Direktorė
Eleonora Aborovičienė

Ir gerai, kad žmogus veržias, eina svajoja.
Kartais juokias linksmai, kartais rymo tylus.
Ir gerai, kad žmogus širdimi išmatuoja
Savo džiaugsmą ir kančią, ir laimės kelius.
(Eug. Matuzevičius)
Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias
rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai ,mokytojai ir tėvai. Dvylika metų žmogaus gyvenime – tik gražios ir nerūpestingos vaikystės pabaiga, o mokykla tik per
12 metų jau tiek daug nuveikė, tiek dalyvavo, džiaugėsi, pasiekė, pamatė... Pasidžiaukite bendruomenės
gimtadieniu ir nepamirškite, kad gimnazija - tai jaunystės šaknys, maitinančios kiekvieną savo stiprybių
syvais, kurie padeda suvokti, kad šitoj gimnazijos šeimoj esi savas, reikalingas, nepakartojamas, mylimas ir visada laukiamas.
Gimnazijos tarybos pirmininkė Asta Činčikienė

MĖNESIO ŽVAIGŽDĖ
Lapkričio 16-oji tolerancijos diena, tądien paskelbtas ir apdovanotas tolerantiškiausias gimnazijos
žmogus – Asta Smuikienė. Tikrai pažįstate, nes į raštinę buvote užėję, ir ne kartą. Paklausite, o kas yra ta
tolerancija – pažiūrėkime į žodžio „tolerancija“ reikšmę Dabartinės lietuvių kalbos žodyne - 1. priešingos
nuomonės ar įsitikinimų gerbimas, pakanta; 2. tech. didžiausios ir mažiausios leistinos parametro reikšmės skirtumas: Tarpelio, dažnio t.; 3. med. galėjimas pakelti vaistus ar nuodus.Taigi, o dabar pakalbiname
nominantę ir pateikiame trumpą interviu:
Kaip jaučiatės gavusi nominaciją?
Didžiulė staigmena ir, be abejonės, pats geriausias veiklos įvertinimas per visus darbo metus. Tad šypsena
išliks ilgam. Jausmas nepakartojamas. Ačiū visiems.
Kaip manote, kokios savybės nulėmė vienbalsį gimnazijos bendruomenės pritarimą Jus
išrinkti tolerantiškiausiu žmogumi?
Esu tarp žmonių, tad visų tų savybių mokausi iš jų:)
Kaip reagavo sužinoję Jūsų namiškiai?
Visi namiškiai džiaugėsi kartu su manimi ir dar sušuko - Jes!!!
Kas dar iš mokinių, mokytojų ar tėvų galėtų nusipelnyti tokios nominacijos?
Siūlyčiau - Viktoriją Cijūnėlienę.
Ačiū už interviu, sėkmės Jums ir linkime visada išlikti tolerantiška ir tegu
dovana —skėtis —apsaugo Jus nuo kritulių:)
Lai kiekvieno iš Jūsų veikla būtų matoma. Sėkmės !
Greta

GIMNAZIJOS GIMTADIENIO KOLIAŽAS
Lapkričio 17-oji – GIMNAZIJOS DIENA, šiemet švenčiame 12-ąjį gimtadienį ir pirmokų
krikštynas, įmantriai pavadintas imatrikuliacija. Siūlome tiesiog trumpą eksursiją prisimenant šventę su laikraščio paparacais.
Ryte atvėrus duris...

Antroji ilgoji pertrauka – tikrasis tortadienis, koridoriuje
buvo klasės torto paroda – seilėtekis visiems

Vienas pirmoko sakinys apie gimnaziją:
Gimnazija – tai vieta, kurioje aš nuspręsiu, kuo būsiu; vieta, kuri padeda suprasti gyvenimą ir mokslą;
tai treti namai; mano profesijos pagrindas; čia kasdien išmokstu kažką keisto, įdomaus ir naujo;
tai vartai į naują gyvenimą; vieta, kur tobulėji visapusiškai; vieta, kurioje praleidžiu savo pusę dienos;
vieta, kur jaučiu nemažą atsakomybę; vieta, kurioje patiri džiaugsmo ir liūdesio; dvasinio peno namai;
įgūdžių lavinimo vieta; vieta, kur kasdien einu tobulėti.
Pirmokų mintis užrašė Greta, kalbinti Ia ir I c klasių mokiniai

Gimnazijos tarybos iniciatyva buvo organizuota akcija „Dėvėk mokyklos uniformą“, kuri tęsėsi iki spalio vidurio, kol atšalo. Susumavus rezultatus iš I-II klasių geriausiai mokyklinę uniformą dėvėjo Ic klasė, o iš III-IV – III d klasė, kurios per antrą ilgąją pertrauką atsiėmė padėkos raštą ir gavo prizą – didžiulį šakotį.

Pavaduotoja Jūratė ir biologijos
mokytoja Daiva apdovanoja konkurso „Mano augintinis“ nugalėtoją IIIb
klasės mokinę Jurgitą Janušaitę (jos
ir augintinio prizus atsiėmė sesė Erika)

Prasideda pirmokų imatrikuliacijos renginys...

Lapkričio 16 d. – ir gimnazijos gimtadienis, ir
vieningo pasaulio diena. Mes turime turime prisiminti, kad mūsų teisės turi skatinti tobulėti mus pačius,
aplinkinius dėl viso pasaulio žmonių, gyvosios ir negyvosios gamtos ateities. Švenčionėlių Mindaugo
gimnazijos kiekvienas 9 klasės mokinys užrašė jiems
svarbiausią žmogaus teisę. Jomis lyg žiedlapiais simboliškai papuošė visą pasaulį, susikabinę rankomis
pasižadėjo, kad šios teisės bus raktas į Jų tobulėjimą ir
viso pasaulio gerovę—tokia buvo pirmoji ilgoji pertrauka gimnazijos dieną.
Veronika

Išbandymai pirmokų auklėtojoms...

Vitaminai pirmokams nuo visokių virusų

Dainos studijos dovana pirmokams —
minikoncertas

... ir seniūnams

Priesaikos akimirka

Ir paskutinis šventės akordas—antrokai
moko dainuoti gimnazijos dainą

AKIM gimnazijoje
Šių metų lapkričio 6d. mūsų gimnazija sulaukė ypatingos viešnios iš ISM vadybos ir ekonomikos universiteto. - susirinkusiųjų dėmesį bandė pritraukti įvairiais metodais. Pradžioje pamokos visi turėjome užsimerkti bei atsipalaiduoti , tai padaryti padėjo leidžiama maloni ir raminanti muzika. Atsipalaidavę, turėjome susėsti į grupeles, kuriose mūsų laukė užduotis. Kiekvienas ant „vatmano“ lapo turėjo užrašyti savo vardą bei būdvardį, kuris, rašančiojo nuomone, labiausiai atitinka jį patį. Vėliau grupės nariai turėjo padaryti tą
patį, o galiausiai visi susirinkusieji galėjo prieiti ir apibūdinti pasirinktus žmones. ISM atstovės nuomone, ši
užduotis- žaidimas yra puikus būdas sužinoti aplinkinių nuomonę bei žengti dar vieną žingsnelį savęs pažinimo link.
Ko gero, sunkiausia buvo antroji užduotis - užpildyti trijų skilčių lentelę: NORIU, GALIU, TRŪKSTA. Jas turėjo užpildyti kiekvienas, o kai tai atliko, kantriai laukė komandos narių papildymų. Tai yra iš
tiesų puikus būdas saviraiškai.
Galiausiai, prieš nuskambant skambučiui, turėjome parašyti trumpą laišką, palinkėjimą pačiam SAU,
kuriame atskleistume ko tikimės iš ateinančių metų. Šį troškimų laišką gausime per XIII laidos susitikimą.
Atsisveikinome su viešnia bei padėkojome už įdomią pamoką, kuri dejà taip greitai pasibaigė. Su nekantrumu lauksime kitų svečių.
Justina
2012-11-08 d. gimnazijoje svečiavosi filosofijos profesorius, labai įdomus žmogus – Liutauras Degėsys, kuris trisdešimčiai trečių klasių mokinių pravedė dvi logikos ir kūrybiškumo ugdymo pamokas. Pradėjo profesorius nuo pavyzdžio, jog žmogus, užsidėjęs akinius, kai kuriuos dalykus ima matyti kitaip. Palygino tai su įgytomis žiniomis, kurios irgi padeda pasaulį matyti kitokį, ir taip įtikino, kad mokytis reikia.
Pirma pamoka – mokėmės logikos, tikrai buvo nelengva, bet aptardami kiekvieną pavyzdį pagaliau supratom tuos painius dėsnius. Kita pamoka – dar įdomesnė, mokėmės kurti, o kurti juk smagiau negu šiandieniniam mokiniui mąstytiJ. Kūrėm pagal duotą formulę su x, y, z, kur vietoj šių nežinomųjų reikėjo įrašyti
daiktus ar reiškinius. Dėstytojas skyrė dvi dovanas– savo knygas - nugalėtojams trečiokams – Pauliui ir
Kornelijui. Negalima kentėti nepaviešinus nugalėtojo Pauliaus
darbo :
Aš gyvenu kaip ruduo.
Būti rudeniu reiškia mesti nuo medžių lapus.
Būdamas rudeniu keliu aš žmonėms nostalgija.
Būdamas rudeniu negaliu aš žydėt.
Kadaise gyvenau kaip didelis tortas.
Būti tortu man reiškia būti laimingu.
Būdamas tortu žmones darau aš linksmais.
Būdamas tortu negaliu aš liūdėt.
Gyvensiu aš kaip magnetas.
Būti magnetu man reiškia didelę trauką.
Būdamas magnetu aš raudonas ir mėlynas.
Deja, būdamas magnetu negalėsiu laikytis tinkamo atstumo.
Nežinomieji buvo ten, kur paryškinti žodžiai, dar būtina
atkreipti dėmesį į laikus kiekviename posme: gyvenu, gyvenau ir gyvensiu. Pabandykite ir jūs, negali
nepatikti. Ir jeigu pavyks, atneškite į redakciją, išspausdinsime.
Taigi, tokios buvo trečiokų pamokos su profesorium Liutauru Degėsiu, pasidalinom tik kai kuriom
mintim, o visko papasakoti ir neįmanoma – reikia pačiam dalyvauti. Manau, abejingų nebuvo – visi dirbo,
kūrė, visiems patiko taip, kad ilgai koridoriuose dalijosi įspūdžiais.
Simona

UŽEIK Į BIBLIOTEKĄ
Romane „Vakarų fronte nieko naujo" pasakojama apie Pirmojo pasaulinio karo tikrovę, apie jaunus žmones, iš kurių žiaurus likimas atėmė ateities planus ir svajones...Paulius Boimeris kartu su klasės draugais tiesiai iš mokyklos suolo patenka į
frontą, kuriame susiduria su šiurkščia karo realybe.
Knygą galima paskaityti ir internete adresu:http://moksliukai.lt/downloads/
books/RemarqueVakarufronteniekonaujo366.pdf
Bibliotekininkės

Iš problemų dėžutės
Kaip žinote (skelbėme pirmame numeryje) trečiame aukšte veikia „Problemų dėžutė“,
kur siunčiami pasiūlymai, kilusios problemos, prašoma padėti, piktinamasi ar džiaugiamasi, galbūt
nedrįstant to padaryti viešai. Pavaduotojos Jūratės paklausėme, su kokiom problemom susiduriama
gimnazijoje, ar pavyko jas išspręsti.
Buvo tokia bėda – merginos netelpa į persirengimo kambarį, ypač kai kūno kultūra dviem
klasėm – atrastas ir problemos sprendimas – merginos dabar gali persirengti ir 101 kabinete.
Kita problema – namų darbų žmogus nedaro, nes tai jį žemina – per lengvi. Laikraščio redakcija pasitarusi nusprendė atlikti nepriklausomą tyrimą – ar tikrai taip, ką daryti, ar apie tai iš mokinių girdėjo mokytojai ir kt.,
rezultatus suvesime ir aptarsime kitame numeryje.
Dar viena amžina problema – prastas lankomumas. Lapkričio 21 dieną posėdžiavo Vaiko gerovės komisija, į posėdį buvo pakviesti tie, kurie per mėnesį praleido 7 nepateisintas pamokas (arba 20 per pusmetį). Nemaža
eilutė prastai lankančių susidarė, iš šalies žiūrint ir jie liūdni buvo, ir auklėtojų gaila. Pasidomėjus apie nelankymo
priežastis, paaiškėjo, kad vieni neina į pamokas bijodami gauti blogą pažymį, kiti pramiega arba neateina po „langų“,
dar kiti jaučia diskomfortą pamokoje. Pastariesiems gali padėti psichologė Danutė, reikia tik ryžtis ir ateiti, o kiti turi
stengtis lankyti pamokas, laiku atnešti pateisinimą, reaguoti į auklėtojos pastabas ar prašymus. Tikimės, kad situacija
pagerės, vieni mokysis iš savo klaidų, kiti iš buvusių posėdyje patirties.
Pagal vaiko gerovės komisijos duomenis

TARPTAUTINIS COMENIUS PROJEKTAS
Spalio 21 – 27 d. Rumunijoje, Ploiesti mieste, vyko pirmasis Comenius tarptautinio projekto dalyvių
susitkimas, kuriame dalyvavo 3 Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokytojai: projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Jelena Diatlova, anglų kalbos mokytoja Birutė Radziulienė ir kūno kultūros mokytojas
Mindaugas Švereika.
Kelionės pradžia nežadėjo nieko gera: nesėkmių virtinė prasidėjo jau Vilniaus oro uoste, kai dėl rūko
vėlavo išskristi lėktuvai. Dar didesni nemalonumai laukė Varšuvos ir Frankfurto oro uostuose: rūkas nesisklaidė – lėktuvai nekilo. Norint patekti į kitą skrydį, teko du kartus po keturias valandas praleisti eilėse,
paragauti oro uosto maisto ir netgi snūstelėti ant ne pačių patogiausių oro uosto kėdžių. Taigi, užuot pirmieji pasiekę Rumuniją sekmadienio vakare, ten atsidūrėme tik antradienio popietę.
Projekto dalyvių rūpestį ir nuoširdumą pajutome dar nepasiekę kelionės tikslo, nes kitos šalys projekto dalyvės nuolat domėjosi, kaip mums sekasi keliauti į tikslą, ar nereikia pagalbos. Pagaliau atvykę į Rumuniją, susižavėję ir truputį pavydėdami stebėjom, kaip projekto koordinatorė Libertina Vasileskou geba
numatyti kiekvieną smulkmeną, pastebėti ir prakalbinti kiekvieną dalyvį. Supratom, kad tai ne tik džiugina, bet ir įpareigoja, nes 2014 priimti svečius teks mums. Susitikimo metu aptarėme pirmųjų projekto metų
veiklos programą, susipažinome su kitomis šalimis dalyvėmis ir pristatėme savo šalies švietimo sistemą,
mokyklą ir rajoną. Pakako dviejų ekskursijų, kad pamiltume šią šalį ir jos žmones. Aplankėme kurortinį
kalnų miestelį Sinają ir Rumunijos Parlamento rūmus, kurie savo dydžiu nusileidžia tik JAV Gynybos ministerijos pasididžiavimui - Pentagonui.
Taip kasdien derinant veiklą ir poilsį nepastebimai prabėgo įspūdžių kupina savaitė ir jau be nuotykių
grįžome į namus, kur dar ilgai kankins sentimentai ir šilti prisiminimai apie naujus draugus. Taip pat įsitikinome patys, kad migracija yra puikus būdas pažinti kitas kultūras, užmegzti naujas pažintis, įgyti kitokių
patirčių, atsivežti ir, tikimės, palikti daugybę prisiminimų. Na, o mums telieka laukti vasario mėnesio, kur
vėl visos šalys partnerės susitiks saulėtoje Ispanijoje.
Birutė Radziulienė, projekto dalyvė

Įdomūs faktai:
Žmogaus akis vidutiniškai sumirksi 4,200,000 kartų per metus.
Moterys turi geresnę uoslę nei vyrai.
Debesylas yra vienintelis pasaulyje augalas, atkuriantis plaučių audinį.
Joldijos jūra, Anciliaus ežeras, Litorinos jūra, Limnėjos jūra, Mijos jūra,
Varingų jūra, Venedu jūra, Svebo jūra, BahrVarank - tai Baltijos jūros
pavadinimai įvairiais laikais.
Ariogalos ir Kernavės herbuose užrašytas tas pats devizas, šūkis "Verčiau
gyvybę prarastum nei laisvę".
Telšiai, Sandomiras, Lozana, Bambergas, Amanas, Edinburgas, Praha,
Stambulas, Lisabona, Roma - miestai ant septynių kalvų.
GangkharPuensum yra aukščiausia pasaulio viršukalnė, kur dar nebuvo įkopęs žmogus.
Vatikane bankomatų instrukcijos ir taisyklės parašytos tik lotynų kalba.
Kosmonautas V. Jelisejevas yra vienintelis pasaulyje lietuvių kilmės kosmonautas, pabuvęs už Žemės atmosferos ribų, kosmose.
Jei kinas penkis kartus ištars tą patį skiemenį „ma“ tik su skirtinga intonacija, gausis frazė „Padėkite arkliui, bėga pasiutęs šuo!“
Pirmas užregistruotas interneto vardas buvo symbolics.com.
Aliaskoje yra įstatymas, draudžiantis žiūrėti į briedžius iš lėktuvo.
Singapūre yra nelegalu turėti arba pardavinėti kramtomąją gumą.
Ilgiausias anglų kalbos žodis neturintis balsių yra "rhythms"!
Populiariausias pasaulyje vardas yra Mohamed.
Kai kurie maži lėktuvai gali skristi atbuli.
Žmonės gimsta turėdami apie 300 kaulų, tačiau, kai užauga, lieka tik apie
206.
Pelėdos yra vieninteliai paukščiai, kurie gali matyti mėlyną spalvą.
Šikšnosparnis, išskrisdamas iš urvo, visada suka į kairę.
Antys deda kiaušinius tik anksti ryte.
Daugelis tropinių jūrų žuvų gali išgyventi bake, pripildytame žmogaus kraujo.
Chirurgai, kurie operacijų metu klausosi muzikos, darbą atlieka geriau nei
tie, kurie to nesiklauso.
Kai kuriuose vakarų Kinijos regionuose vietoj cukraus į arbatą dedama druska.
41% mėnulio niekada nesimato iš žemės.
Apytiksliai 70% žemės yra padengta vandeniu, tačiau tik 1% vandens yra
geriamas.
Alyvmedis gali išgyventi iki 1,500 metų!
Vaikai pradeda sapnuoti dar prieš gimimą.
Apie 50% pasaulio mokslininkų susiję su kariniais projektais.
Viena trečioji dalis žemėje pagaminamos elektros energijos sunaudojama
elektros lemputėmis!
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CHA-CHA-CHI
Mokytojas - tėvams:
-Žinote, jūsų sūnus ne itin moka geografiją...
-Nieko, su mūsų pajamomis toli nepavažinėsi.
Mokytojas prašo paaiškinti, kas
yra „išsilavinimas“.
- Išsilavinimas, - atsakinėja mokinys, tai yra, kai mes mokomės, mokomės,
paskiau daug ką pamirštame, o kas
lieka ir yra išsilavinimas.
Kalbasi du klasiokai,vienas sako:
-Girdėjai naujieną, vakar naujoji mokytoja nešėsi du kibirus klijų, užkliuvo, išpylė ir prilipo prie grindų.
-Atlupot?
-Tai jo, drąsesni ir du kart...
Šiaulių mokykloje...
-Pasakykite du gyvūnų pavadinimus,
kurie baigtųsi raide "C"..
-Liūc i begemoc..
Keli faktai apie tingėjimą
Periodiškai 100% žemės gyventojų kankina tingulys, nepriklausomai
nuo jų amžiaus, ekonominio ir socialinio statuso.
Vienas pagrindinių tingulio simptomų – „meškos sindromas“, t. y.
žmogus pasineria į žiemos miegą, kuris gali trukti nuo 12 valandų iki 15
dienų.
Dėl tingėjimo mokytojai niekada
nemylėjo Darvino, Čerčilio, Pikaso ir
net Einšteino. Pastarasis mokykloje
garsėjo kaip bukas tinginys.
Kartais tingulys būna sezoninis,
dažniausiai jis atsiranda pavasarį dėl
avitaminozės.
Neturėti noro ką nors daryti galima ir dėl hormono melatonino trūkumo organizme.
Pasirodo, moterys 4 kartus tingesnės už vyrus.
Mokslininkai nustatė, kad tingulys naudingas sveikatai, nes tingėti ką
nors daryti yra sveikiau, nei varginti
save nuolatine veikla.
Psichologai mano, kad tingulys
atsiranda dėl baimės, kaltės jausmo,
pagiežos. Tik supratę save, žmonės
gali kovoti su tinguliu.
Mokslininkai iš Australijos laiko
tingulį liga – motyvacijos trūkumo sindromu.

