SALVE
Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos laikraštis 2013, Kovas, Nr. 5
Susipažinkite: Rokas Šamšūra,
Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos prezidentas
Šįkart mes pirmieji paėmėme mažą interviu iš
naujojo gimnazijos prezidento bei truputį pašnipinėjom—koks gi tas
mūsų Rokas.
1.Kaip gimė mintis
tapti Prezidentu?
Dažnai pamąstydavau
apie prezidento rinkimus. Turiu daug idėjų ir
manau, kad žinau, ko
reikia gimnazijai, todėl ryžausi kandidatuoti.
2.Pirmas namiškių ir klasiokų įspūdis sužinojus, kad tapai Prezidentu?
Namiškiai reagavo ramiai ir nesistebėjo. Patarė
"nesužvaigždėt" ir nuveikti kažką naudingo gimnazijos bendruomenės labui. O klasiokai, kaip
mūsų klasei būdinga, rėkaudami ir gražiomis replikomis priėmė šią žinią. Aplinkiniai mane palaiko.
3. Koks nors lemtingas ženklas iš aukščiau, kuris parodė, kad tu būsi lyderis.
Ženklų, kurie lėmė kažkokią mano veiklą, gyvenime nebuvo. Iš savo elgesio spręsdamas, ko man
reikia, ir pažindamas savo charakterį nusprendžiau veikti. Taip įvyko ne tik su prezidento rinkimais.
4. Kaip pats jautiesi?
Jaučiuosi puikiai, pakylėtas, daug dėmesio gaunu,
bet nesureikšminu to ir stengiuosi mąstyti racionaliai, siekdamas užsibrėžtų siekių.
Ačiū už interviu.
Su Roku, jo auklėtoju ir klasiokais kalbėjosi
Dovilė ir Patricija

Salve, mieli skaitytojai,
redakcija sveikina jus su pavasariu (jis tikrai kada
nors ateis), su nauja pradžia—turime naują gimnazijos prezidentą, su pabaigos pradžia—prasidėjo dešimtokų ir dvyliktokų egzaminų sesija. Nenusiminkite, net nepastebėsite, kaip atestatas ar pažymėjimas bus saujoj. Reikia tik tiek nedaug pasistengti, o
jei nežinote kaip, pasiskaitykite, kaip mokslo aukštumų pasiekia mūsų olimpiadų laureatai.
Mes irgi pritariam—juk tam, kad kažko pasiektum,
reikia noro tai padaryti, valios dirbti kas dieną ir
didelio krepšio apdovanojimams sukrauti. Daugiau
nieko. O kai pavargsit, meskit darbus į šalį ir išeikit
į lauką paslidinėti ar nulipdykit senį besmegenį, kol
dar sniego yra:)
Redakcija

Iš pristatytos Roko programos:
,,Mano tikslai ir siekiai:


Tęsti aktyvią mokyklos veiklą, į ją įtraukiant
kuo daugiau mokinių



Efektyvinti popamokinę sportinę ir papildomų
užsiėmimų veiklą



Bendravimas su kitomis mokyklomis: “Idėjų
mainai”, bendri renginiai, projektai, debatai



Gilinti ryšį su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, karjeros ugdymo centrais tam, kad gautume savaikę informaciją apie rūpimus klausimus ir pasiūlymus



Visuomeninė veikla ne tik mokykloje:
“Atgaiva mūsų miesteliui” - bendrauti su rajono Jaunimo taryba, miesto seniūnija”
Tęsinys 2 puslapyje

Mūsų Rokas
Kovo 5 dieną gimnazijos prezidentu tapo IIIc 
Esu patenkinta, jis pareigingas, draugiškas,
klasės mokinys Rokas Šamšūra. Labai tikiuosi, kad
aktyvus ir drąsus.
šios pareigos jam taps savotišku atramos tašku to- 
Rokas sumanus, greitai reaguojantis į pastabas
lesnei jo veiklai ir interesams.
ir prašymus.
Su Roku bendraujam jau trečius metus ir ši 
Pareigingas, aktyvus, drąsus.
pažintis paliko gerą įspūdį. Roką galima matyti 
Labai žingeidus, pilnas idėjų.
įvairiuose vaidmenyse: kaip dalyvį, organizatorių, 
Esu patenkinta, jog mokyklai atstovauja žmorenginių vedėją, patarėją, padėjėją, žaidėją, šokėją gus, kuris kupinas naujų idėjų, yra žingeidus
kur tik jo nėra. Platūs interesai atspindi įdomią ir
ir aktyvus klasės ir mokyklos veikloje.
neramią asmenybę. Jam puikiai sekasi sportas - RoMinčių autorės panoro likti inkognito, sakė,
kas žaidžia sporto mokyklos krepšinio komandoje kad Rokas neišpuiktų sužinojęs, kad merginos jį taip
„Aitvaras“. Sporto mokyklos krūvio, matyt, yra per gyrė. Berniukai buvo solidarūs su merginom ir joms
mažai, nes prakaitas liejamas ne tik krepšinio aikš- pritarė
telėje, bet ir šokių, kur jis repetuoja ir pasirodo su
Dovilė ir Patricija
šokių grupe „Klyksmas“. Ima ryškėti ir renginių
vedėjo talentas - Roką matėme ir Kalėdinio karnavalo ir 100-tadienio vedėjo vaidmenyse.
Mūsų gimnazijos prezidentas domisi ne tik
sportiniu ir kultūriniu gimnazijos gyvenimu. Jis yra
gimnazijos Mokinių tarybos ir Gimnazijos tarybos
narys. Rokas turi gana platų akiratį, nuolat domisi
politikos, ekonomikos, kultūros naujienomis, dalyvauja jaunimo mokymuose, projektuose, mainų programose. Ir tai dar ne viskas... Bet gal jau gana. :)
Naujajam mūsų gimnazijos prezidentui norėčiau palinkėti, kad į Švenčionėlių Mindaugo gimnaIIIc klasės nuotraukoje:
zijos istoriją būtų įrašytas ne tik jo vardas, bet ir
Rokas — pirmas iš dešinės,
darbai.
auklėtojas — centre su lazda, kaip ir priklauso:)
III c klasės vadovas Gintaras Nalivaika
Dėmesio — konkursas!
Startuoja šeštasis nacionalinis
moksleivių konkursas „Švari kalba
– švari galva“, kuriame kviečiame
aktyviai dalyvauti visus 6–10 klasių
moksleivius, norinčius pasitikrinti
lietuvių kalbos žinias ir prakalbinti
kompiuterį lietuviškai. Konkurso
tikslas – skatinti elektroninėje terpėje vartoti lietuviškus rašmenis ir taisyklingą lietuvių kalbą. Pirmasis
konkurso etapas šiais metais vyks
balandžio 15–19 dienomis.
Dalyvių registracija vyksta
kovo 18 – balandžio 5 dienomis

konkurso
svetainėje
www.lituanika.lt. Šiame tinklalapyje
toliau nurodytomis dienomis nuo 9
iki 17 val. savo mokyklos kompiuterių klasėje visi užsiregistravusieji
turės atlikti ir konkurso užduotis.
Nacionalinis moksleivių
konkursas „Švari kalba – švari
galva“ šiemet, kaip ir praėjusiais
metais, vyks dviem etapais.
I etapas vyks šiomis dienomis:

balandžio 18 d. užduotis galės atlikti devintų klasių
moksleiviai;

balandžio 19 d. užduotis galės atlikti dešimtų klasių

moksleiviai.
I konkurso etapo dienomis
skirtingų miestų ir rajonų mokyklų
moksleiviams
rekomenduotume
konkurso užduotis atlikti skirtingu
laiku.
Rekomenduojamas
testų sprendimo laikas:
9 val. – Švenčionių rajono mokyklos.
II etapas numatomas Vilniuje gegužės 3 dieną Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienos
išvakarėse.
Pagal www.lituanika.lt

Fortūnos palytėti
Baigiasi olimpiadų ir konkursų maratonas, jau galima Laura Gaidamavičiūtė—Europos Sąjungos jaunųjų
pakalbinti nugalėtojus ir paklausti , kokia jų sėkmės
mokslininkų konkurso nacionalinio etapo antrojo
paslaptis.
turo dalyvė ir laureatė
Iš
mokslininkų
Pastaba: visi rajoninių olimpiadų nugalėtojai kartu
konferencijos parsiveyra respublikinių dalyviai:)
Gintarė Garlaitė—rajoninio meninio skaitymo konkurso nugalėtoja ir regioninio konkurso Molėtuose
dalyvė
Kiekvienas žmogus turi savo sėkmės formulę.
Manoji - daug dirbti ir dirbti tai, kas man patinka.
Išmėginau savo jėgas įvairiuose konkursuose: dainos,
šokio, o šiemet nusišypsojo laimė ir tapau Švenčionių
rajono mokinių meninio skaitymo konkurso 1 vietos
laimėtoja. Pirmasis tekstas, kurį skaičiau, yra Elenos
Mezginaitės eilėraštis ,,Rytas" .
Antrasis tekstas labai įdomus- tai ištrauka iš Juditos Vaičiūnaitės atsiminimų knygos ,,Vaikystės
veidrody". Nežinau, ar pasirinktas tekstas, ar tai, kad
sakiau įsijausdama Į pagrindinės veikėjos, praradusios nerūpestingą vaikystę, vaidmenį, sužavėjo vertinimo komisijos narius. Vasario 23d. Molėtų gimnazijoje vyko meninio skaitymo konkurso
regioninis turas. Šventė buvo nuostabi, joje susiliejo
šokis, daina, meniškai skaitomas tekstas. Dar ilgai
išliks atmintyje konkurso įspūdžiai.
Norint pagauti sėkmės paukštę, manau, svarbiausia pasitikėti savimi, nebijoti konkurentų. O dalyvavimas bet kokiame konkurse- įrodymas, kad esi šio to
vertas.
Gintarė Garlaitė, IIIc

žiau didelį patirties bagažą. Per tas tris dienas
pamačiau visiškai kitokią aplinką, platesnes
erdves. Susipažinau su
įdomiais, mąstančiais žmonėmis, kurie yra labai ryžtingi,
žinantys, ko nori, siekiantys savo tikslų, besidomintys
mokslu ir turintys įvairių, kartais net beprotiškų, idėjų.
Naudotis kažkuo kito sukurtu yra labai paprasta, o sukurti ką nors savo gali ne kiekvienas. Taigi labai smagu, kad
jauni žmonės yra kupini idėjų ir nebijo jų įgyvendinti.
Na, o man pačiai buvo garbė pabendrauti su profesoriais,
docentais, habilituotais mokslų daktarais iš įvairių universitetų. Juk dar mokantis mokykloje ne visada įmanoma gauti tokią galimybę. Vien tai jau yra savotiškas pasiekimas.
Mano sėkmės formulė, ko gero, visiškai nesiskiria
nuo kitų. Reikia nebijoti daryti klaidų, nes kiekviena padaryta klaida gali atnešti didžiulį pasisekimą, jei suprasime, dėl ko ji buvo padaryta, o kiekvienas pralaimėjimas
yra savotiškas laimėjimas, nes tik pralaimėję galime panaudoti savo patirtį tam, kad laimėtume. Nereikia sureikšminti pralaimėjimų, nes svarbiausia yra nugalėti ne
kitus, o patį save. Nereikia sureikšminti ir nesėkmių, nes
kai per ilgai žiūrime į uždarytas duris, nepastebime naujai atsivėrusių. Tad nežiūrėkime į uždarytas duris, o eikime į priekį.
Laura Gaidamavičiūtė, IIc

Katrin Miller—rajoninės filosofijos olimpiados nugalėtoja, respublikinės olimpiados dalyvė
Šiemet jėgas išbandžiau XVI šalies filosofijos olimpiadoje, į kurią
išvykau laimėjusi rajoninį etapą. Jokios paslapties nėra – tai savaiminis proto tikslas pažinti, sužinoti. Jei būtų kokia nors paslaptis, žmonės milijonus už tai mokėtų. Taigi, sėkmės paslapties atskleisti neįmanoma, nes jos tiesiog nėra. Svarbiausias čia yra noras, kuris turi būti toks tvirtas, jog galima būtų nuversti kalnus. Tada žmogus, turėdamas norą ir įdėdamas šiek tiek darbo, ir pasigauna sėkmę.
Katrin Miller, IIIa

Užsuk į biblioteką

Kovo 20-oji - Žemės diena

Baigėsi konkursas
„Geriausi
mokyklos skaitytojai 2012“.
Biliotekininkės
atliko
skaitytojų formuliarų analizę ,
įvertino jų skaitomumą (be programinės literatūros) ir išrinko geriausius
gimnazijos bibliotekos skaitytojus. Jais
tapo:

Kovo 20 diena –
Žemės diena.
Pasaulinę
žemės dieną Jungtinės Tautos oficialiai paskelbė 1971
metais. Šiai dienai buvo
pasirinktas pavasario lygiadienis – nuostabus laikas,
kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio taškuose.
Lietuvai atgavus
Nepriklausomybę, Žemės dienos
iniciatorius John McConnell kreipėsi ir į mūsų tautą, ragindamas tapti Žemės globėjais. Atsiliepdamas į šį kreipimąsi, Lietuvos Respublikos Atkuriamasis Seimas 1992 metais
Žemės dieną oficialiai įteisino ir Lietuvoje. Nuo to laiko Lietuva
kasmet mini šią dieną . Mes visi žinome, kad žemė ne tik įdomi
ir graži, bet ji yra ir mūsų visų, apie 8 milijardų žmonių, namai.
Ir tik nuo mūsų priklauso kas vyksta visų mūsų namuose – Žemėje!
Gimnazijoje
net
dvi dienas
šurmuliavo
renginiai,
skirti
žemės
dienai.
Trečiadienį
akci-

1.Aderjana Bogdevič, 1a
2.Simona Čepėnaitė, 1a
3.Deimantė Ežerinytė, 1a
4.Viktorija Grigorovičiūtė, 1a
5.Inga Ilgevičiūtė, 1a
6.Laurita Jusytė ,1a
7. Arnoldas Leleika, 1a
8.Rita Smagurauskaitė, 1a
9.Andrius Baronėnas, 2a
10.Gabrielė Rupeikaitė, 2b
11. Rytis Trojanas, 2b
12. Akvilė Černiauskaitė, 2c
13. Laura Gaidamavičiūtė, 2c
14. Patricija Grybauskaitė, 4a
15. Sandra Chomskaitė, 4c
16. Laima Vinikienė (rūbininkė)
Sveikiname skaitytojus ir linkime
toliau skaityti, nepamiršti, kad skaitymas
padeda tobulinti supratimą apie žmogaus
vidinį pasaulį, vertinti savo ir kitų jausmus,
emocijas, poelgius. Knygos mums atskleidžia per amžius puoselėtas, kurtas ir atrastas žmogiškąsias vertybes. Sėkmės skaitant.
Skaitomiausios knygos :
Albert Camus. ,,Maras”
R. Šepetys. ,,Tarp pilkų debesų”
K. Gudonytė ,,Ida iš šešėlių sodo”
Unė Kaunaitė. ,,Sudie, rytojau”
Bibliotekininkės

joje ,,Aš-žalias” 2 Dovilės (4a kl), Ingrida, Joana bei Augustė (3a
kl) ir mokytojus ir mokinius šnekino įvairiomis gamtosauginėmis
temomis. Teisingai atsakę į klausimus gavo gyvybės piliulę –
vitaminą C. Mokiniai noriai gyrėsi gerais darbais žemei. Juos
užrašė ant gėlyčių, kuriomis buvo papuoštas Žaliasis stendas .
Ketvirtadienį protmūšyje, skirtame žemės dienai susigrūmė
visos pirmos klasės bei svečiai iš progimnazijos su didžiule palaikymo komanda. Po atkaklios kovos (taškas į tašką) garbingą pirmą vietą tiesiog plėšte išplėšė jauniausi dalyviai Švenčionėlių
progimnazijos atstovai. Sveikiname visus dalyvius, nes jie savo
žiniomis maloniai nustebino net komisijos narius.
Manome, kad mes savo darbais dar ilgai puošime ir saugosime
žemę.
Augustė ir Gintarė ,
IIIa.

LIETUVOS MOKSLEIVAI PILIETINĖS GALIOS TURI DAUGIAU NEI VISA VISUOMENĖ
Pilietinės visuomenės institutas (PVI) po dviejų metų pertraukos atliko Lietuvos visuomenės pilietinės galios
indekso 2012 metais tyrimą. Jo ypatybė – šalia visos Lietuvos visuomenės papildomai tirta Lietuvos moksleivių pilietinė galia. Tyrimo duomenys ne tik leidžia detaliau įvertinti ir su visa visuomene palyginti Lietuvos moksleivių
pilietiškumą, bet ir atskleidžia jų požiūrį į pilietinį ugdymą mokykloje. Lietuvos moksleiviai iš kitų grupių išsiskiria
aukštesniu pilietinės įtakos supratimu, kartu su mokytojais jie lenkia visą visuomenę pilietinio aktyvumo potencialu,
tačiau, nors ir pralenkia visą visuomenę, bet mokytojams nusileidžia realiu pilietiniu aktyvumu. Moksleiviai aktyviau
dalyvauja pilietinėse veiklose
Kaip ir ankstesniais metais, aktyviausiai Lietuvos gyventojai dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose bei aukoja
labdarai – šiomis veiklomis per paskutiniuosius metus teigia užsiėmęs kas antras respondentas. Aktyviau dalyvaujama ir vietos bendruomenių veikloje – į ją įsitraukia 4 iš 10 apklaustųjų. Ženkliai daugiau moksleivių dalyvauja ir visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje ar neatlygintinai – visuomeninėse ar pilietinėse kampanijose, taip pat
daugiau jų dalyvavo religinės bendruomenės vykdomoje socialinėje veikloje, pilietinę poziciją aktyviau reiškė interneto erdvėje.
Mokyklose – daugiau pilietinio potencialo
Moksleivių pilietinio aktyvumo potencialas labai stipriai susijęs su tuo, kiek tikri jie yra dėl savo artimiausios
socialinės aplinkos – tėvų, mokytojų, bendraklasių ir kitų moksleivių, žmonių už mokyklos ribų palaikymo. Galima
pastebėti, jog iš šių keturių veiksnių potencialus moksleivių pilietinis aktyvumas susijęs su įsitikinimu, jog veiklas
palaikys žmonės už mokyklos ribų: kuo labiau tuo tikima, tuo didesnis ir potencialus pilietinis aktyvumas.
Moksleiviai labiau tiki piliečių galia paveikti sprendimus valstybėje
Moksleiviai daug pozityviau nei visa visuomenė vertina savo pačių, paprastų žmonių, bei visuomeninių organizacijų ir bendruomenių turimą įtaką priimant visai visuomenei ar atskiroms jos grupėms svarbius sprendimus. Kartu
moksleiviai šiek tiek mažiau nei visa visuomenė vertina Seimo narių ir valdininkų, verslininkų, Prezidento, savivaldybių tarybų bei žiniasklaidos atstovų turimą įtaką sprendimų priėmimui.
Mažas domėjimasis viešaisiais reikalas, menkas politinis išprusimas
Tyrime pastebėta, jog moksleiviai įvairių sričių naujienomis domisi mažiau, tačiau intensyviau. Kalbant apie
politines naujienas, tarp moksleivių daugiausia yra politika beveik nesidominčių (55 proc.). Apie politiką moksleiviai tiek su tėvais, tiek su draugais ar mokytojais išvis nesišneka arba šnekasi
retai, politika, anot moksleivių, yra mažiausiai tinkama tema pokalbiui su
draugais.

Pateiktas sutrumpintas tekstas

Kaip nebijoti viešojo kalbėjimo?
Kadangi kovas—kalbėjimo įskaitų metas, siūlome keletą patarimų, kaip išvengti kalbėjimo baimės. „Gera viešoji kalba privalo turėti gerą pradžią ir gerą pabaigą, o tarp jų – kuo trumpesnis laiko tarpas“ – tai amerikiečių rašytojo Marko Tveno žodžiai.
Nepasiduokite mitui apie tai, jog kalbėtojais gimstama. Kai kurių didžiųjų oratorių istorijos tam yra
puikiausias pavyzdys. Demostenas, garsusis senovės graikų oratorius, buvo drovus ir mikčiojo. Jis išmoko
kalbėti, treniruodamasis su akmenukais burnoje. Jeigu nori, galima ir taip, bet jei nemikčioji, užteks kelių
paprastų patarimų:
1.Gerai pasirenk.Apmąstyk argumentus už ir prieš.
2.Numatyk, kokie bus tavo klausytojai (jų lūkesčiai, interesai, tikslai, pažiūros, amžius, išsilavinimas).
3.Galvoje turėk nuoseklų savo kalbos planą.
4.Pasitikėk savo jėgomis, bet visiškai neatsipalaiduok.
5.Stenkis atsikratyti auditorijos baimės, bet ne kūrybinio jaudulio.
6.Kalbėk be popieriaus.
7.Jausk ryšį su klausytojais:reaguok į jų nuotaikas, derinkis prie aplinkybių.
8.Pradėk nuo dalyko esmės.
9.Kalbėk aiškiai ir suprantamai, bet ne bendromis frazėmis.

Išvykos
Kovo 9 dieną Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokiniai gavo Lietuvos švietimo draugijos
„Rytas“ ir p. Alfonso Kairio dovaną – edukacinę kelionę į Vilnių ir galimybę pamatyti Jaunimo teatro
spektaklį „Širdis Vilniuje“. Tai pasakojimas apie Lietuvos sostinę ir dvi asmenybes – Juzefą Pilsudskį ir
Feliksą Dzeržinskį, politinius veikėjus, gimusius XIX a. antroje pusėje ir labai artimai susijusius su Vilniumi. Spektaklyje vaizduojama mistinė vieta, į kurią po mirties pakliūna abu revoliucionieriai, rašytojas Balys Sruoga, poetas Česlovas Milošas, Lietuvos kunigaikščių palikuonis Jurgis Giedraitis. Šios asmenybės
padeda geriau suprasti Lietuvos istoriją, ją kūrusių žmonių charakterius, deklaruojamą patriotizmą. Šie du
revoliucionieriai padarė neabejotiną įtaką Lietuvos, o ypatingai Vilniaus miesto, istorijai. Taigi, spektaklis
„Širdis Vilniuje“ buvo nuostabi dovana Kovo 11-osios proga ir galimybė pasidomėti istorija, svarbiomis
mūsų kraštui ir Europai asmenybėmis, pažvelgti į šių istorinių asmenybių gyvenimą iš arčiau. Dėkojame
draugijai „Rytas“ už pakvietimus ir p. Alfonsui Kairiui, kad globoja Rytų Lietuvos mokinius.
Antanas , IVa

Kovas – trečiasis metų mėnuo pagal Grigaliaus kalendorių. Romėnų kalendoriuje kovas ilgą laiką buvo pirmasis mėnuo, tik po Julijaus Cezario kalendoriaus reformos 45 m. pr. m. e. metai prasidėjo sausio 1 d.
Kovo mėnesio vardai: Karvelis, karvelinis, balandis – šį mėnesį pasirodydavo laukiniai balandžiai
Morčius – dėl slavų kalbų įtakos (mart variantas)
Glušėkas – dzūkai pavadino mėnesį dėl to, kad kurtiniai (tarmiškai „glušėkai“) ima kelti tuoktuves.
Burblėkas – apie Labanorą vadintas (poravimo metu užburbliuoja tetervinai).
Šutinis (nuo veiksmažodžio šusti arba jo vedinio šutas – turimas omenyje sniego atšutimas, atitirpimas)
Šventės ir atmintinos datos Lietuvoje
Kovo 4 d. - Kovarnių diena, Kazimierinės
Kovo 8 d. - Tarptautinė moters diena
Kovo 10 d. - 40 paukščių diena
Kovo 11 d. - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – Lietuva
Kovo 16 d. - Knygnešio diena
Kovo 19 d. - Pempės šventė, Juozapinės
Kovo 20 – kovo 21 d. - Pavasario lygiadienis (Pavasario lygė) – Baltų šventė
Kovo 25 d. - Blovieščiai arba gandro diena
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Draugų savaitė mokykloje
AKIM projektas mokykloje
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