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Nauji mokslo metai
Jau devintąjį rugsėjį
pasitinka Šiaulių jaunimo
mokykla. Ji vėl džiaugiasi
mokiniais, sugrįžusiais į
mokslus. Ji maloniai kviečia
naujokus
prisijungti
ir
mokytis kitaip. Mokykla
žavisi savo mokiniais ir
džiaugiasi jų pasiekimais.
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Nauji mokslo metai prasidėjo miesto mero J. Sartausko pamokapasveikinimu. Mokyklos paradiniame kieme su pirmąja mokslo metų
diena mokinius pasveikino mokyklos direktorė, bendruomenės
pirmininkas ir mokiniai. Devintokai Simona ir Nedas, dešimtokė Dalia
skaitė žodžius, įprasminančius mokslo metų pradžią. Dešimtokės Emilija
ir Simona šiuos žodžius lydėjo dainomis. Klasių auklėtojams buvo įteikti
nauji klasių metraščiai ir balti balionai, simbolizuojantys lengvumą, šviesą
ir gėrį. Kai balionai buvo paleisti į orą, auklėtojos pakvietė mokinius
pirmajai pamokai.
Sveikinimai

Visus sveikiname su naujų mokslo metų pradžia!
Jaunimui linkime ne tik praturtinti save žiniomis, bet ir surasti
savąjį gyvenimo kelią.
Linkime naujų idėjų ir malonių akimirkų jas įgyvendinant!

2011 m. rugsėjo 2 d. kartu su kitomis Šiaulių miesto mokyklomis
dalyvavome šventinėje eisenoje. Šitaip prisidėjome prie šventės „Šiaulių
dienos 775“ atidarymo. Diena pasitaikė saulėta, bet netikėtai užklupus
smarkiam lietui mūsų mokyklos šventinė atributika (geltoni kaip saulė
lietpalčiai) puikiai gelbėjo nuo stichijos.

Rugsėjis pakvietė į žygį
Sugrįžusi po vasaros atostogų
grupė Šiaulių jaunimo mokyklos mokinių
ir mokytojų leidosi į 40 kilometrų žygį
“Pergalių ir kovų keliais“. Žygis skirtas
įprasminti 1919 metais prie Radviliškio
Lietuvos karių savanorių pasiektą pergalę
kautynėse prieš Bermonto kariuomenės
likučius bei 1949 metais Balandiškių ir
Mėnaičių kaimuose vykusį Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimą.
Nuo
šių
mokslo
metų…
ikiprofesinio mokymo užsiėmimus veda
Karinių oro pajėgų Oro gynybos
bataliono kapitonas Nerijus Kundrotas.
Žygis - viena iš ikiprofesinio mokymo, patirtinio mokymo bei socialinių įgūdžių
ugdymo programos „Nepabuvęs kareivėliu...“ dalių, renginio dalyviams suteikė
ne tik istorinių žinių, bet ir padėjo pasitikrinti savo jėgas, įgyti gyvenimiškos
patirties.
Per dvi žygio dienas jaunimiečiai aplankė Baisogalos dvarą, partizano S.
Sajaus sodybą, Partizanų bunkerį Mėnaičiuose, kur 1949 m. vasario 16 d. buvo
priimta Lietuvos Laisvės Kovos deklaracija, kurią pasirašė aštuoni šio dokumento
signatarai, kovų su bermontininkais vietas Daugėlaičiuose ir Radviliškyje.
Visiems
žygio
dalyviams
buvo
įteikti
Lietuvos
kariuomenės
kūrėjų savanorių sąjungos
Šiaulių apskrities skyriaus
diplomai, o 4-ojo laipsnio
medalis „Pergalių ir kovų
keliais“
atiteko
ištvermingiausiai dalyvei,
10a klasės mokinei Emilijai
Baltušnikaitei.

Straipsnį parašė Lina Mendelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jaunimiečiai vis dar tebeserga krepšiniu
Nors Europos krepšinio čempionato nugalėtojai jau žinomi, tačiau
jaunimiečiai vis dar tebeserga krepšiniu :) Rugsėjo 28 d. buvo
suorganizuotos draugiškos krepšinio varžybos. Kovėsi 7 ir 8a klasės.
Šįkart jaunesni varžovai įveikė vyresnėlius - pergale džiaugėsi 7 klasės
mokiniai :) Sveikiname nugalėtojus!!!
7 ir 8a klasių auklėtojos
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