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Išgyvenimas mokykloje

Trumpas „mokyklos išgyvenimo“ kursas
Štai visai lauktai ir nelauktai dar vienas rudeniškas rugsėjo vėjas paglostė mums veidus. Šiemet
laikraštuko komanda vietoj sveikinimo pasirinko kiek kitokį kelią – sąrašą patarimų, padėsiančių
išgyventi šiuos mokslo metus!
1. Planuok savo laiką, nes kitaip tu niekada jo neturėsi, niekur
nespėsi ir nieko nepadarysi. Be to, sutaupytas laikas leis ne tik
atsipūsti nuo mokyklos, bet ir vėl pasijausti žmogumi.
2. Daryk namų darbus. Kiekvienas renkamės skirtingai, kas
mums yra maloniau: nuleidus akis tyliai melstis, kad mokytojas
nepaklaustų tavęs apie namų darbus, ar ramia sąžine sėdėti darbus laiku atlikus.
3. Susidėliok prioritetus. Neatidėliok darbų paskutinei minutei, nes tai yra didžiausia
daroma klaida. Tai, kas tau yra svarbiausia ir ką tikrai turi padaryti, visada padaryk pirma.
Žingsnelis po žingsnelio ir tavo tinkamas prioritetų susidėliojimas duos vaisių.
4. Mokytojas – draugas. Kai supranti, kad mokytojas nėra tik namų darbų ir žinių nuolat
reikalaujantis asmuo, o ir šiek tiek protingesnis draugas, mokykloje pasidaro nebe taip
baisu. Taigi labai svarbu yra palaikyti santykius, grįstus savitarpio pagarba ir draugiškumu.
5. Daugiau šypsokis ir būk draugiškas. Rudenį už lango gana niūru ir tamsu, tad tai
labai giliai įsirėžia mūsų veiduose. Nenustokime šypsotis ir šypsenomis užkrėskime vieni
kitus, nes tai nieko nekainuoja, o tegu ir mažytė šypsenėlė gali labai praskaidrinti net ir
pačią niūriausią dieną.
6. Nepasiduok egzaminų baimei. Sunkokai suvokiamas patarimas, tačiau įmanomas.
Nesvarbu, kurioje klasėje mokaisi, tačiau sistemingas
mokymasis, savo klaidų analizavimas ir kiekvieną minutę
ugdoma kantrybė bei pastabumas gali sumažinti šią baimę.
Juk kai nuoširdžiai dirbi, nėra ko bijoti, tiesa?
7. Nebūk abejingas. Abejingumas žudo ne tik
patį žmogų, bet ir visus aplink. Priešinkimės
besikerojančiam abejingumui ištiesdami pagalbos ranką
neprašyti, užjausdami ir nežemindami vienas kito. Kartu galime daug daugiau nei
kiekvienas atskirai.
8. Nepamiršk ilsėtis. Niekada iš savęs nereikalauk daugiau nei esi pajėgus kokybiškai
padaryti. Leidimas sau atsipūsti sumažina tikimybę persidirbti, todėl laisvalaikiu knygas
padėk į šalį ir užsiimk mėgstama veikla, praleisk laiko su šeima, draugais. Be to, net ir
laisvalaikis gali būti naudingas, pavyzdžiui, įsitraukiant į neformalaus švietimo veiklą.
Linkuvoje veikia Lietuvos skautijos organizacija bei Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo
centras, čia mielai laukiama naujų narių.

Mokykla – antri namai, tačiau tik kiekvieno iš mūsų pastangos gali šiuos namus
paversti namais.
Parengė Skirmantė Juškaitė, 3ga
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Sveikinimai ir interviu

GERBIAMAS DIREKTORIAU,
Sveikiname garbingo Jubiliejaus proga!
Nematuokite gyvenimo kelio vien laimėjimais.
Branginkite visa, kas pasitaikė tame kelyje.
Gėrėkitės gėlėmis, mėgaukitės saulėtekiu,
Džiaukitės vaikų juoku, lietumi ir paukščiais.
Įsileiskite visa tai į savo širdį...
Nėra kelio į laimę, laimė yra kelias.
(pagal V.V.Dajerį)
Todėl linkim Jums šviesaus, lygaus ir saulėto kelio.
Maži ir dideli gimnazijos mokiniai

Interviu su Rūteniu Juciumi
Kodėl pasirinkote dirbti būtent mūsų mokykloje?
Informatikos srityje praktika yra labai svarbi. Šioje mokykloje yra gera
šiuolaikinė technika, todėl čia yra puiki vieta atlikinėti praktiką ir semtis
patirties.
Kokie pirmieji įspūdžiai apie mūsų mokyklą?
Šios mokyklos aplinka labai graži, turite didelį stadioną, pats mokyklos vidus
šviesus, erdvus, gražiai sutvarkytas.
Kaip Jums pačiam sekėsi mokykloje? Ar su džiaugsmu prisimenate
mokyklos laikus?
Mokykloje buvo labai smagu, išliko tik patys geriausi prisiminimai, mokyklos
laikai – pats lengviausias ir smagiausias gyvenimo laikotarpis.
Kokios Jūsų pareigos mūsų mokykloje?
Prižiūriu viską, kas yra susiję su kompiuteriais, multimedija, prižiūriu ir tvarkau
internetinius puslapius.
Kokie ateities planai?
Dabar noriu įgyti kuo daugiau patirties ir praktikos, o po to tikiuosi išvažiuoti
dirbti į didesnį miestą.
Ko palinkėtumėte mūsų mokyklos mokiniams, sau?
Kuo didžiausios sėkmės tiek mokiniams, tiek man. Taip pat mokiniams
palinkėčiau nesijaudinti dėl artėjančių egzaminų, žinoma, juos reikia išlaikyti,
bet tai tikrai nėra pasaulio pabaiga.
Parengė Arijana Mazurevičiūtė, 2gb
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Moksleivių praktikos savaitė – „PASIKRAUK PRAKTIKOJE“
Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras suteikė galimybę
Pakruojo rajono 9-12 klasių moksleiviams išbandyti pasirinktą specialybę.
Šis projektas vyko birželio 17-21 dienomis. Tai buvo puiki proga labiau
pažinti save, pamėginti atlikti norimą darbą, įgyti patirties. Mokinių,
norinčių geriau pažinti būsimą profesiją, buvo nemažai. Profesijų pasiūla
buvo gana įvairi: policijos pareigūnai, medicinos darbuotojai, odontologai,
veterinarai, mero padėjėjai, socialiniai pedagogai, vaikų darželio
auklėtojai, asmeniniai sporto treneriai ir net teisininkai. Moksleiviai
dalyvavo specialybės posėdžiuose, pasitarimuose bei kituose renginiuose.
Visi praktikantai buvo labai laimingi ir dėkingi organizatoriams už tokią
kupiną įspūdžių ir neįkainojamos patirties savaitę!
Darbo patirtimi iš projekto „PASIKRAUK PRAKTIKOJE“ sutiko
pasidalinti patys gimnazistai:
Andrius Kalinauskas: Buvo labai smagu išbandyti policijos pareigūno specialybę. Susipažinau su šio
darbo privalumais bei trūkumais. Esu dėkingas pareigūnams, kurie su manimi dirbo!
Eglė Mickeliūnaitė: Pasirinkau teisėjo specialybę. Turėjau galimybę nuvykti į Šiaulių apylinkės teismą.
Šios profesijos atstovai supažindino su teisėjo darbo specifika, papasakojo apie savo darbo dieną, profesijos
įgūdžius. Taip pat apsilankiau ir Šiaulių apygardos Teismų istorijos muziejuje. Buvo įdomu, tačiau nepavyko iki
galo apsispręsti, ar noriu savo ateitį sieti su šia specialybe.
Vėjūnė Kučinskaitė: Patekau į labai šaunų jaunų veterinarų kolektyvą. Buvo labai įdomu klausytis jų
studentiškų nuotykių. Gavau daug patarimų apie veterinarijos studijas. Gyvūnus vis dar noriu gydyti!
Agnė Armonavičiūtė: Pabuvojau Linkuvos lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“. Ši praktika man labai
patiko, nes ir darželio personalas, ir vaikai buvo labai malonūs ir džiaugėsi manimi. Kadangi savo profesiją
noriu sieti su vaikais, tai ši praktika man padėjo apsispręsti, būtent su kokio amžiaus vaikais aš norėčiau dirbti.
Esu labai laiminga ir patenkinta, kad turėjau galimybę save išbandyti šioje srityje!
Austėja Leimontaitė: Praktiką atlikau Pakruojo ligoninėje. Įgijau naujų žinių, sužinojau slaugytojų ir
gydytojų darbo subtilybes, šių specialybių trūkumus ir privalumus. Man labai patiko praktiką atlikti ligoninėje,
nes ši veikla padėjo apsispręsti dėl tolimesnių ateities planų.
Ugnė Zinkevičiūtė: Pasirinkau finansų ir apskaitos profesiją, kurios praktiką atlikau Pakruojo
savivaldybėje. Daugiausiai įspūdžių sukėlė susirinkimai, kuriuose buvo aptariami visi padaryti darbai,
sprendžiamos iškilusios problemos. Sužinojau, kaip iš tikro yra formuojamas biudžetas ir kaip jis yra
paskirstomas. Manau, kad ši pasirinkta profesija man tiko!
Gabija Dambrauskaitė: Išbandžiau odontologo specialybę. Ši savaitė man leido suprasti, kad
odontologija yra ne man, nors ji mane tikrai žavi. Pasidomėjau odontologijos studijomis, išmokau skaičiuoti
dantukus, taip pat ir juos gręžti.
Parengė Aurėja Dzevečkaitė, 2gb
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Kelionės, įspūdžiai

Vasaros nuotykiai Pietų Prancūzijoje
Išauš rytas, ir iš miego pažadins lauke žaidžiančios
ožkelės ir joms ant kaklo žvangančių varpelių skambesys. Prie
spalvingo pusryčių stalo su gitaros akordais ir dainomis pasitiks
grupių vadovai ir pakvies į trijų valandų prancūzų kalbos pamoką.
Kalnų apsuptyje užvirs diskusijos apie ekologiją, meną, visuomenės
problemas, kiekvienas atras galimybę ugdyti kūrybiškumą ir plėsti
akiratį. Po pietų – metas vandens sportui ir įvairiems žaidimams, o
vakaras užsibaigs filmu po žvaigždėtu dangumi, dainomis prie laužo
bei atviru pokalbiu su naujais draugais. Ir tai – tik viena edukacinės
stovyklos FIL Ado diena. Stovyklos, įsikūrusios pačiuose Prancūzijos pietuose, šalia jaukaus kaimelio,
netoli Perpinjano miesto, tarp žydros Viduržemio jūros ir Pirėnų kalnų. Čia neužmirštamos atostogos ir
įgytos prancūzų kalbos žinios – garantuotos.
Balandžio dvyliktą dieną Šeduvos gimnazijoje vykusiame
prancūziškos dainos festivalyje „L‘amour change le monde“ (liet. „Meilė
keičia pasaulį“) man nusišypsojo sėkmė ir tapau laureate. Prancūzijos
ambasados Lietuvoje dėka konkurse laimėjau galimybę rugpjūčio 4–14
dienomis ne tik pažinti Prancūzijos kalnus ir ežerus, pasimėgauti jos krantus
skalaujančios jūros ošimu, bet ir pagilinti kalbos žinias. Nuo pat vaikystės
mane lydėjo svajonė išmokti šią meilės kalbą, tad būdama čia pajutau, ką iš
tiesų reiškia euforija. Apima neapsakomas jausmas, kai bestebėdama
dūžtančias jūros bangas imi suprasti, ką aplinkui kalba vietiniai, o trečią
naktį stovykloje prancūzų kalba aplanko ir sapne. Malonu girdėti pasaulyje
skambančią prancūzų kalbą ir taip gera klausytis pokalbių apie pasaulį kitomis
kalbomis. Prancūzijoje sutikau bendraminčių iš įvairiausių šalių, su jais ryšį
palaikau iki šiol. Čia susirinko vaikai iš visos Europos, Azijos ir Amerikos, tad
aidintis juokas ir dainos skambėjo bent dešimčia skirtingų kalbų. Be viso to,
stovykloje įveikiau ir aukščio baimę – šuolis į vandenį iš šešių metrų aukščio
bei ekstremalios pramogos medžių viršūnėse toli gražu nepriminė komforto
zonos. Čia pajutau ir kalnų ramybę, kur aplink nė gyvos dvasios, o saulei
leidžiantis ryškiai raudonas dangus apgaubia horizontą. Čia pajutau šilumą,
sklindančią iš kiekvieno sutikto žmogaus akių. Čia pajutau Meilę.
Nauji bičiuliai, neįkainojama patirtis ir nepakartojamas laikas
nuostabioje šalyje – už visa tai esu dėkinga kasmet prancūziškos dainos
festivalį organizuojančiai Šeduvos gimnazijos bendruomenei ir jų
prancūzų kalbos mokytojai Virginijai Butvilienei, Prancūzijos
ambasadai, Prancūzų instituto Lietuvoje kalbos ir švietimo programos
vadovei Snieguolei Kavoliūnienei bei kursų ir egzaminų skyriaus
asistentei Ernestai Ignotienei. Ir, žinoma, savo mylimai mokytojai
Rimai Stapušaitienei, kuri ir užkrėtė mane meile šiai šaliai ir kalbai.
„Le plus beau voyage c‘est celui qu‘on n‘a pas encore fait.“ – Loïck
Peyron (liet. „Gražiausia kelionė yra ta, kuri dar neįvyko.“). Todėl
laukiu naujų kelionių ir naujų įspūdžių.
Įspūdžiais dalinosi Marija Kacilevičiūtė, 4g

Pabiručių pastogėje

Interviu su pirmokėlių mokytoja Daiva Kuginiene
Šiemetinių pirmokėlių klasė viena, tačiau ji
pasižymi didžiuliu mokinių skaičiumi, ar tai Jūsų
negąsdina? O gal džiugina?
Aišku džiugu, kad tiek mokinukų susirinko, bet tai šiek
tiek gąsdina, nes vaikai tikrai labai judrūs.
Kaip spėjate per pamoką visiems mokiniams skirti
pakankamai dėmesio, ar būna atvejų, kai laiko pritrūksta?
Visiems pakankamai dėmesio per pamoką skirti tikrai
labai sunku, ypač tiems, kam mokytis sekasi sunkiau, ir laiko
ypač dabar, metų pradžioje, dažnokai pritrūksta.
Kokios pamokos dabartiniams pirmokėliams yra
įdomiausios ir geidžiamiausios? Kokių jie norėtų išvengti?
Pirmokėliams viskas nauja ir įdomu. Ypač jiems patinka sportuoti, skaičiuoti. Na, o išvengti gal kai
kurie norėtų raidžių rašymo, nes jiems dar labai sunku susikaupus kažką daryti.
Ar turite savo mokymo subtilybių, specialių gudrybių, lengvai įtraukiančių vaikus į mokymąsi?
Kiekviena ateinanti mokinių laida yra vis kitokia, todėl gudrybių ir subtilybių tenka ieškoti vis iš
naujo, kad tiktų būtent tiems vaikams. Tuo labiau, kad šie vaikai jau naujosios, alfa kartos vaikai.
Galbūt yra kokių nors dalykų, kurių Jūs pati išmokstate iš pirmokėlių?
Manau, kad mes suaugę turėtume iš vaikų pasimokyti džiaugtis paprastais dalykais ir smulkmenomis.
Kokiomis pagrindinėmis charakterio savybėmis reikia pasižymėti dirbant pradinių klasių
mokytojo darbą? Ar visada pavyksta jomis vadovautis?
Dirbant pradinių klasių mokytojo darbą svarbu būti kantriam, empatiškam, rūpestingam (nes ir
batukus reikia užrišti, ir ašarytę nušluostyti, o kartais ir nosytę nuvalyti ), linksmam, kūrybingam...Aišku,
visada stengiuosi šiomis savybėmis vadovautis, nors kartais pasitaiko tokių situacijų, kai išlikti ramiai ir
linksmai būna sunku.
Kaip keičiasi vaikų elgesys, jų mąstymas tobulėjant informacinėms technologijoms? Ar jaučiate
didelius naujosios vaikų kartos pokyčius?
Taip, alfa kartos vaikai tikrai kitokie. Jie judrūs, nekantrūs, nenustygstantys vietoje, jiems sunkiau
susitelkti ties viena veikla. Tai emociškai jautresni ir uždaresni vaikai, todėl svarbu daug dėmesio skirti jų
bendravimo įgūdžių ugdymui.
Ar mažieji mokinukai, vieni sugužėję iš vaikų darželio, kiti iš namų, žino, kokių taisyklių reikia
laikytis mokykloje?
Taisyklių laikytis bandome, bet mums dar sunkokai sekasi.
Yra sakoma, kad į mokytoją reikia žiūrėti kaip į draugą, tai ar jau visi pirmokėliai įpusėjus
rugsėjui priprato prie Jūsų, įsidrąsino, ar vis dėlto yra dar tokių mokinių, kurie varžosi ir bijo
atsiskleisti?
Dauguma mokinių drąsūs ir, manau, jau priprato prie manęs (kaip ir aš prie jų ), bet, aišku, yra ir
nedrąsių, lėtesnių, mažiau savimi pasitikinčių mokinukų, kuriems reikia didesnio padrąsinimo.
Ačiū, kad pasidalinote mintimis ir linkiu Jums ir mažiesiems kodėlčiukams sėkmingos kelionės
po žinių šalį.
Parengė Aurėja Dzevečkaitė, 2gb
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Latvija – Europos BMX čempionatas
Liepos 11-14 dienomis Valmieroje (Latvija)
vyko Europos BMX (mažųjų dviračių kroso)
čempionatas, kuriame savo sėkmę išbandžiau pirmą
kartą. Mes, dviratininkai iš Pakruojo sporto centro ir
Šiaulių sporto gimnazijos, net 19 sportininkų,
atstovavome Lietuvai.
Atvykome diena anksčiau ir apsistojome
gražiame ir jaukiame Baili miestelyje. Įsikūrę tuojau
pat ėmėme ruoštis pirmajai treniruotei, o po jos
kaupėme jėgas pačioms varžyboms. Daug įdėtų
pastangų ir truputis sėkmės lėmė tai, jog patekau į top
dvidešimtuką ir tuo labai džiaugiuosi.
O jei įdomu, kiek laiko užsiiminėju šiuo sportu,
išduosiu paslaptį - 4 metus. Skraidyti dviračiais
paskatino treneriai ir, nors daugeliui tai atrodo labai
pavojinga, daug susikaupimo, dėmesio bei geros
reakcijos reikalaujanti sporto šaka, noriu ir toliau
tobulėti bei siekti geresnių rezultatų.

Sporte traumų neišvengsi, patyriau
jų ir aš, bet skrydžio džiaugsmas atperka
viską. Nors buvau ne vienoje stovykloje ir
dalyvavau varžybose užsienyje, bet
svarbiausiu savo pasiekimu laikau 2016 m.
pirmąjį laimėjimą Pakruojyje, nes jis
suteikė daug motyvacijos treniruotis ir
paskatino siekti pergalių.

Godos Jasnauskaitės (2ga) pasakojimą užrašė Gabrielė Meškonytė, 2ga

Kronika

Ir kas tas lietus
Rugsėjo 21 d., šeštadienį, startavo ekologinio turizmo būrelis.
Tądien mūsų tikslas buvo pėsčiomis pasiekti geologinį gamtos
paminklą – Raudonpamūšio dolomitinę atodangą.
Orelis pasitaikė nekoks. Bet nuolat prapliumpantis lietus ir vėjas
mūsų nei kiek neatgrasė. Šiltai bendraudamos tarpusavyje,
besivaišindamos iš namų pasiimtais skanėstais bei dirbdamos kaip
darni komanda mes sėkmingai, be didelių kliūčių nuėjome nemažą
kelio atkarpą, pasiekėme užsibrėžtą tikslą. Jaučiamės pakylėtos,
įveikusios 18 km žygį, į kurį eiti nesiryžo nei vienas berniukas. Ei,
vaikinai, kur jūs?! Metam pirštinę jums. Kas išdrįs ją pakelti ir į kitą
žygį traukti kartu? Negi pripažinsite, kad merginos už jus visa galva
šaunesnės, atkaklesnės, nepabūgstančios iššūkių? 😊
O mes tariame NUOŠIRDŽIAUSIĄ ačiū mūsų būrelio vadovei
Vitai Gudonienei ir laukiame naujų žygių!
Parengė Gabrielė Meškonytė, 2ga
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