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Salve, mieli skaitytojai!

Kalbiname mokyklos Direktorę ir
pavaduotojas – užduodame tris
klausimus.

Sveikiname visus visus su 13-uoju gimtadieniu,
kiekvienam linkime mėgautis savo darbo vaisiais –
vieniems jie gražūs, kitiems saldūs, dar kitiems –
Direktorė Eleonora Aborovičienė rūgštoki, o kam gal ir ne visai prinokę – bet visi vaisiai yra gyvenimo vitaminų šaltinis. Taigi, būkite sveiKaip pasikeitė gimnazija per 13 meki ir pasveikinti!!!
Redakcija

tų?
Gimnazija – tai namai, visada pilni gyvybės, čia
gimsta svajonės, čia puolame, kylame, džiaugiamės, liūdime…
Per trylika metų gimnazija tapo modernia, šiuolaikiška mokymo įstaiga. Brandus mokytojų kolektyvas, supratinga bendruomenė geba protingai
priimti visus gyvenimo iššūkius, eiti pažinimo
takais…
Koks įsimintiniausias įvykis?
Jų ne vienas. Tai – gimnazijos inauguracija, III-iojo
aukšto atidarymas, gimnazijos 10-mečio šventė,
pedagoginės mokyklos absolventų susitikimai,
2011 metų rugsėjo 1-oji ir t.t.
Ką palinkėtumėte gimtadienio proga?
Linkiu bendruomenės nariams kasdienybės šurmulyje atrasti pasididžiavimo gimnazija jausmą, pasitikėjimo savimi džiaugsmą, būti atkakliems, ieškoti ir atrasti naujas galimybes bei perspektyvas.
KUO DAUGIAU MEILĖS IR ŠVIESOS ŠIRDYSE!
Pavaduotoja Jūratė Guigienė
Kaip pasikeitė gimnazija per 13 metų?
Gimnazija sutvirtėjo. Susikūrė savo
veidą (simboliai, tradicijos), atrado savo vietą rajone ir respublikoje.
Koks įsimintiniausias įvykis?
Po kiekvieno renginio, įvykio atrodo, kad tai bus
išskirtinis ir įsimintiniausias. Jų daug – gražių, įsimintinų, prasmingų.

Ką palinkėtumėte gimtadienio proga?
Kad mokinių, jų tėvų, mokytojų širdyse būtų užkoduotas noras augti, o ėjimo ir pažinimo kelias niekad nesustotų ties riba “gana”.
Pavaduotoja Daiva Veronika Gaidamavičienė
Kaip pasikeitė gimnazija?
Modernizuotas ugdymo procesas
(aktyvesnis ir kryptingesnis IKT taikymas, el. dienyno įvedimas, technologijų
kab. įrengimas ir kt.).
Išplėstos erdvės (įsikūrėme moderniame III a.).
Tikslingai stiprinama mokinių atsakomybė už savo
mokymąsi, įvedant mokinių veiklos pamokoje
įsivertinimą.
Kryptingai vykdomas ugdymas karjerai.
Plėtojami tarptautiniai ryšiai su mokyklomis partnerėmis.
Susiformavo tradicijos (Šimtadienio, pirmokų
imatrikuliacijos, Tolerancijos dienos, Advento vakarų ir kt.)...
Koks įsimintiniausias įvykis?
Kiekviena KITOKIA akimirka gimnazijoje
Ko palinkėtumėte gimtadienio proga?
Kurti savitą pasaulį, artimą čia ateinančiajam mo-

kytis ir dirbti.

ŠVENČIONĖLIŲ
MINDAUGO
GIMNAZIJA

Šeima
Meile
Gerumas
Mokiniai su mokytoja Vile Urboniene išleido ir padovanojo gimnazijai knygą. Sumanymas buvo toks: kiekvienas
mokinys parašo knygai po vieną lapą, kuriame nurodo savąsias vertybes ir kaip iššifruotų raides ŠMG. Pateikiame apibendrintus rezultatus. O jeigu mokytojams ar tėveliams irgi
kiltų noras irgi pabandyti – mielai prašom prisidėti, knygoje
dar daug bus lapų.
Šeima – 40, šiluma - 14, švelnumas - 4, šypsena - 3,
šviesa - 4, Švenčionėliai, šaltis, šlovė
Meilė – 43, mokslas 12, mandagumas - 3, meilumas, ,
mokymasis, motyvacija, mama, moralė, mirtis, mokėjimas
Gerumas - 26, gėris - 4, gyvenimas - 13, gerumas 26, grožis, garbė - 6, gera, gailestingumas - 1, gerovė - 1,
gailestis, gyvybė, gimtinė, garbingumas – 1, gimimas, geri
draugai.

RENGINIAI, IŠVYKOS

MES JAU NEBE FUKSAI
Lapkričio 15 dieną vyko pirmokų krikštynos, kitaip dar vadinamos inauguracine švente. Turbūt daugelis pirmokų laukė šios šventės su jauduliu. Fuksiukai šiai šventei turėjo nemažai pasiruošti, tačiau darbo
buvo ir vyresnių klasių mokiniams. Taip pat ir mokytojos turėjo pasiruošti šiam renginiui.
Ši šventė pirmokų akimis prasidėjo su jauduliu širdyje, o baigėsi su kiaušiniu galvoje. Krikštynos
prasidėjo, kai mums (pirmokams) ant kaktų užrašė didžiąsias raides „GF“ tai reiškė gimnazijos fuksiukai.
Nuo to ir prasidėjo mūsų krikštynos. Mums liepė susikabinti rankomis, įvairiomis pozomis ir taip eiti iki
aktų salės. Sunkiausia dalis buvo įveikti laiptus, nemaža dalis vaikų atsikabino. Tačiau turbūt iš baimės jie
taip greit vėl susikabindavo kad net nepastebėdavome, kaip jie buvo atsikabinę.
Kai baigėsi renginys aktų salėje, mes tapome tikri gimnazistai. Visi išėjome į gimnazijos kiemą fotografuotis prie Mindaugo skulptūros. Kai baigėme fotografuotis, prasidėjo linksmiausia dalis antrokams.
Mes nubėgome susirinkti savo daiktų ir skuodėme kuo greičiau iš gimnazijos. Nežinau kodėl ,bet dauguma
pirmokų patraukė link „Žaliosios“ nors žinojo, kad už jos susirinko didžioji dalis krikštytojų. Tik labai maža
dalis pirmokų sumąstė eiti pro galinį išėjimą. Tie, kas išėjo pro galinį išėjimą, saugiai grįžo namo.
Taigi ši šventė buvo įdomi ir pirmokams, ir antrokams. Turbūt dabar visi pirmokai laukia to malonumo, kai jie bus antrokai ir pratęs krikštynų tradicijas.
Tomas

UŽSUK Į BIBLIOTEKĄ

Bibliotekoje gauta naujų knygų, siūlome užeiti ir paimti paskaityti:
Nauja Romualdo Granausko
novelių
apysaka
“Šventųjų
gyvenimai” .Reikšmingi siužetai,
raiškūs personažai, gyva kalbos tėkmė su žemaitybių intarpais, autobiografinės patirtys – taigi yra visa, kas traukia
skaitytojus. Šventaisiais rašytojas vadina dramatiško laikotarpio žmones, tapusius novelių personažais.

Bibliotekininkės

Šiuolaikinio
lietuvių
dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus
pjesė
„Madagaskaras“ gerai pažįstama ne tik skaitytojams, bet ir Lietuvos bei
užsienio žiūrovams. Pagrindinio herojaus Kazimiero Pokšto prototipas Kazys Pakštas –
viena unikaliausių praėjusio šimtmečio
Lietuvos istorijos asmenybių, jo idėja perkelti Lietuvą į Afriką.

Petriukas sugalvojo kiaulystę.. Prisiėmė į burną grietinės ir,
- Šiandien mokykloje tėvų susirinkimas
paėmęs iš sesės lūpdažį, nusidažė visą veidą raudonai. Nuėjo į išrinktiesiems, - sako Petriukas tėvui.
mokyklos karnavalą. Auklėtoja nustebusi Petriuko išvaizda,
- O kas jame dalyvaus?
klausia:
- Direktorius, auklėtoja ir tu, tėveli!
- Petriuk, kuo gi tu būsi?
- Mmm, - negali atsakyti Petriukas (burna pilna grietinės).
Matematikos pamoka pirmoje klasėje.
- O tiksliau?
Mokytoja klausia:
- Mmmm..
- Petriuk, jei tavo kelnėse, vienoje kiMokytoja pyksta:
šenėje 10 Lt, o kitoje - 30 Lt, tai ką tai
- KUO?
reiškia?
- Tfuuu, - išspjaudamas grietinę, - spuogu...

Grįžta kartą Petriukas iš mokyklos ir mama jo klausia:
- Petriuk, ką vakar tėvas sakė, kai iš vakarėlio grįžai trečią valandą nakties?
- Sakyti be keiksmažodžių?
- Žinoma!
- Tada nieko.
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- Tai reiškia, kad aš užsimoviau svetimas kelnes!

