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KELIAUJAME PO GIMTĄJĮ KRAŠTĄ
EUROPOS PARKAS

Klajonės po neatpažinto augimo
erdves

Prie dvigubo negatyvo piramidės

Europos parkas įkurtas skulptoriaus
Gintaro Karoso 1991m. Muziejaus po
atviru dangumi plotas – 55ha.
Išraiškingas parko reljefas, kalvelės ir
lomos, nedideli tvenkiniai sudaro puikų
foną
skulptūroms.
Muziejuje
reprezentuojami geriausi Lietuvos ir
pasaulio skulptūros laimėjimai. Europos
parke eksponuojama apie 90 skulptūrų,
jų autoriai daugiau kaip iš 25 šalių. Vieta,
kurioje susitinka menas ir gamta, palieka
neišdildomą
įspūdį
kiekvienam
atvykusiam.
5-6 klasių mokiniai rugsėjį
Europos parke

Penktokai jau įvykdė visas
ekskursijos vadovės užduotis

Kelionės draugas

Ekskursijos vadovė supažindino su
žymiausiomis Europos parko skulptūromis

Prie muziejaus įkūrėjo G.Karoso skulptūros

lankėsi

Europos parke iš televizorių pastatyta
G.Karoso skulptūra LNK Infomedis pripažinta
didžiausiu tokiu kūriniu pasaulyje.

Savo karjeros kelią renkiesi Tu pats.

Interviu su mokyklos prezidente
SAMANTA TRINKŪNAITE
-Kaip jauteisi, kai sužinojai, kad tapai mokyklos prezidente?
-Iš pradžių galvojau, kad tai netiesa. Vėliau apsidžiaugiau. Nors visą dieną
negalėjau patikėti.
-Ar pasikeitė mokinių ir mokytojų požiūris į Tave?
-Nelabai. Dauguma mokytojų elgiasi su manimi taip pat. Na, kai kurie
labiau stebi mano elgesį.
-Kaip reagavo draugai, kai sužinojo, kad tapai prezidente?
-Visi pasveikino.
-Kokie žmonės Tau labiausiai patinka?
-Man patinka linksmi, nuoširdūs, bendraujantys žmonės.
-Kokios charakterio savybės Tau nepatinka?
-Man nepatinka pikti, pavydūs žmonės. Nemėgstu tokių, kurie
,,susireikšmina“.
-Apibūdink save.
-Esu linksma, komunikabili ir drąsi.
-Ką veiki laisvalaikiu?
-Dažnai būnu su draugais. Mėgstu muziką, kartais paskaitau. Padedu
mamai.
-Kokie dalykai mokykloje Tau geriausiai sekasi?
-Visos pamokos įdomios, bet labiausiai patinka kalbos, muzika, kūno
kultūra.
-Ką norėtumei pakeisti mokykloje?
-Man nepatinka įžūlūs mokiniai. Man atrodo, kad mokiniai, ypač
pradinukai, labai keikiasi, nesilaiko mokinio elgesio taisyklių. Reikėtų
didesnės drausmės mokykloje. Taip pat norėčiau, kad mokykloje būtų
daugiau renginių.
-Kas patinka mokykloje?
-Man patinka mokyklos mokytojai. Jie visi yra geri ir gerai išmoko.
-Ar turi kokių nors silpnybių?
-Negaliu išsėdėti vienoje vietoje.
-Kurie metai mokykloje Tau buvo įsimintiniausi?
-Man kiekvieni metai yra įsimintini tiek mokyklos, tiek klasės gyvenime.
-Ko norėtum palinkėti visiems mokiniams ir mokytojams?
-Mokiniams palinkėčiau gerų pažymių, didesnio paklusnumo. Linkiu, kad
jie nebūtų niūrūs ir pikti. Mokytojams palinkėčiau kantrybės ir ištvermės.
-Kaip manai, kodėl Tu tapai mokyklos prezidente?
-Aš esu drąsi, nebijau scenos, moku išklausyti kitų nuomonę.
-Ar žinai, kokią profesiją pasirinksi?
-Norėčiau būti pasienietė. Norėčiau dirbti pasienyje su šunimis.

Kas iš mūsų negalvoja apie savo ateitį? Jau nuo mažų dienų planuojame būti
bankininkais, gydytojais, autobuso vairuotojais ir jau tuomet, norom ar nenorom
planuojame savo karjerą. Juk sėkmingai suplanuotas gyvenimo kelias, nuolatinis
tobulėjimas ir užsibrėžtų tikslų siekimas žingsnis po žingsnio ir yra karjera. Sėkmingai
karjerai nebūtina nuolat kilti pareigose iki aukščiausio lygio vadovo pozicijos. Labai
svarbu ateityje dirbti tai, kas teikia džiaugsmo ir skatina tobulėti.
Kad pasirinkimas būtų sėkmingas, turi sugebėti priimti apgalvotus ir tinkamus
sprendimus. Prieš priimdamas sprendimą, būtinai skirk laiko savęs pažinimui - savo
vertybių, pomėgių, asmeninių savybių ir įgūdžių įvertinimui. Skirk laiko tam, kad
atsakytum į klausimus: koks Aš esu, ko Aš noriu ir ką Aš galiu? Domėkis patinkančių ir
paklausių darbo rinkoje profesijų aprašais ir pasistenk surinktą apie savo asmenybę
informaciją pritaikyti atrinktoms profesijoms. Taip galėsi sužinoti, ar Tavo asmeninės
savybės tinka Tau patraukliai profesijai.
Šiais mokslo metais visuose Lietuvos mokyklose startuoja Ugdymo Karjerai
projektas, kuris padės Tau ugdyti karjeros kompetencijas savęs pažinimo ir karjeros
galimybių pažinimo srityse. Kokios gi naujovės laukia Tavęs šiais mokslo metais?
Mokykloje pradėjo veiklą Ugdymo Karjerai Centras, kurio tikslas sukurti ugdymo
karjerai paslaugų sistemą mokykloje. UKC komanda individualių ir grupinių
konsultacijų metu padės Tau išsiaiškinti asmenines savybes, mokymosi stilių,
vertybes, mėgstamą veiklą, padės nustatyti asmenybės tipą ir t. t. Karjeros
kompetencijų ugdymo programa bus integruojama į visų dalykų ugdymo turinį.
Šiais mokslo metais mokysimės kurti karjeros kompetencijų aplanką: kiekvienas
mokinys turės išmokti rinkti, sisteminti ir analizuoti savęs pažinimo informaciją ir
informaciją apie dominančias profesijas. Šiuos aplankus (portfolio) laikysite klasėje.
Taigi kiekvienoje klasėje turėsite išsirinkti vieną ar kelis atsakingus mokinius , kurie
galėtų kartu su klasės auklėtoju šią veiklą kontroliuoti. Mokslo metu bėgyje surinktą
medžiagą turėsite aptarti su karjeros koordinatore.
Aštuntų klasių mokiniai karjeros kompetencijų aplankus turės pristatyti į mokyklą,
kurioje tęs mokymąsi (pvz. į Švenčionėlių Mindaugo gimnaziją, Švenčionių profesinio
rengimo centrą ir t. t.).
UKC darbo grupė ir toliau organizuos susitikimus su įvairių profesijų atstovais bei
išvykas į mokymo įstaigų atvirų durų dienas. Tam, kad ši veikla atitiktų Tavo
poreikius, o UKC komanda galėtų sudaryti tikslines grupes pagal mokinių poreikius,
turėsi atsakyti į ugdymo karjerai anketos klausimus.
Svarbu, jog suprastum, kad karjeros planavimas neatsiejamas nuo asmenybės,
todėl kiekvienas turi žinoti, ko nori, kaip to siekti ir ką būtina padaryti ateityje, koks
profesijų pasaulis Tave supa ir kokius reikalavimus kelia. Karjeros galima ir
neplanuoti, taip sudarant sąjungą su tais, kurie nežino, ko nori, kur eina, ką daro,
kodėl ir kaip.
Linkiu Tau sėkmės karjeros planavimo kelyje.

Karjeros koordinatorė Jelena Vaiškūnienė

Pasibaigus I-ajam trimestrui 5-8 klasių
mokiniai ir jų auklėtojos išrinko
pareigingiausius, pavyzdingiausius,
pažangiausius klasės mokinius - ,,Klasės
perliukus“.
Tai labai gerai ir gerai besimokantys,
kultūringi, stropūs, žingeidūs, linksmi,
draugiški, sąžiningi, tolerantiški, teisingi,
talentingi, apsiskaitę, kruopštūs, drąsūs,
ramūs, santūrūs, kuklūs, paslaugūs,
nuoširdūs mokiniai (taip juos apibūdina
klasės draugai):
KLASĖS PERLIUKAI
5a ERNESTAS ČAIKINAS
AKVILĖ GUDELAITYTĖ
GINTARĖ MARTINKĖNAITĖ
5b DIANA KURTINYTĖ
AUSTĖJA PAULAUSKAITĖ
PRANAS VERŠEKYS
5c KARINA GRIGIANECAITĖ
JULIUS BANKAUSKAS
AUGUSTĖ SEMĖNAITĖ
6a EGLĖ PRUNSKUTĖ
TOMAS URBONAS
6b GERDA BELIAUSKAITĖ
JOVITA MARCINKĖNAITĖ
GRETA NALIVAIKAITĖ
7a ANDREJ KIRILOV
LAURITA PAVLIJ
7b ADRIANA BALTAKYTĖ
PAULIUS BALČIŪNAS
VYTAUTĖ RUKŠĖNAITĖ
7c GABRIELĖ PELĖDAITĖ
DEIVIDAS GAIDAMAVIČIUS
8a AIVARAS POLITA
MIJA BEGANSKAITĖ
INDRĖ MEIDUTĖ
8b JUSTINA CVETKOVAITĖ
8c AUGUSTINAS AMBRULAITIS
ALEKSANDRAS ŠIMČUK

RUSIŠKA ARBATA
Gruodžio 12d. vyko rusų kalbos popietė ,,Rusiška arbata“. Popietę organizavo rusų kalbos mokytojos kartu su septintokais.
Popietės metu buvo pasakojama apie rusiškos arbatos paruošimo ir gėrimo tradicijas. Skambėjo rusiškos ,,čiastuškos“ apie arbatą. Buvo žaidžiami įvairūs
žaidimai.Visi išmoko patarlių ir priežodžių apie arbatą.
Labiausiai visiems patiko gerti arbatą iš rusiškų ,,samovarų“ ir vaišintis mokytojų iškeptais saldžiais pyragais.

Kalbėsime rusiškai?

Mokiniai pasiruošę parodyti savo
rusų kalbos žinias

Smagu prie bendro stalo

Skėčiui panaudoti ir
senelio laikraščiai, ir
sagos iš senų drabužių, ir
centai iš senos taupyklės
ir lipdukai iš vaikystės
kolekcijos, ir mamos
karoliai...
5c klasės mokiniai ruošiasi kovai
TOLERANCIJOS DIENA
Tolerancija- (lot.tolerantia- kantrybė, ištvermė) pakanta-priešingos
nuomonės, pažiūrų, tikėjimo, įsitikinimų gerbimas.
1579m. sausio 24d. Utrechto unija pirmą kartą Europos istorijoje
buvo įteisinta pozicija, kad negalima persekioti žmonių už jų
tikėjimą. Šią datą galima vadinti tolerancijos įteisinimo pradžia.
Nyderlandai- pirmoji šalis Europoje, kurioje buvo įteisinta
kitamanystė: nustoti deginti eretikai ir raganos, liautasi persekioti
kitamanius ir žydus.
1689m. anglų filosofas Džonas Lokas paskelbė ,,Laišką apie
toleranciją“. 1763m. pasirodė Voltero ,,Traktatas apie toleranciją“.
Tarptautinė tolerancijos diena minima nuo 1995m. UNESCO
sprendimu lapkričio 16d.
Šiais metais Tolerancijos dienos simboliu pasirinktas skėtis. Tai
daiktas, kuris savo forma panašus į T raidę. Skėtis simbolizuoja
saugumą, užuovėją.

Būdami po vienu skėčiu net
ir labai skirtingi žmonės
jaučiasi gerai ir saugiai

Kūno kultūros mokytoja
A.Šuškienė su 5a klasės mokiniais,
laimėjusiais I-ąją vietą

Bendras darbas suvienija

Parengė lietuvių kalbos mokytoja Ramunė Bankauskienė

6a klasė užėmė I-ąją vietą

