Jaunimietis
Auksinis ruduo…

Biologijos pamokos gamtoje
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Praėjęs spalio mėnuo mokyklai
padovanojo šaunią mokytojų dieną, kurią
suorganizavo mūsų dešimtokai.
Spalio 5 d. anksti ryte mokytojų mokykloje jau laukė dešimtokai su
plačiomis šypsenomis ir pačių gamintomis
gėlėmis. Šitaip buvo pradėta minėti tarptautinė
mokytojų diena. Visi mokytojai buvo maloniai
nustebinti ne tik
rožytėmis iš klevo
lapų, atvirukais bei
įspūdinga „rožių“
širdimi su eilėraščiais mokytojų kambaryje,
bet ir smagiais priminimo lapeliais, kurie
primena, kad kabinetuose dirba nuostabiausi
mokytojai. Pirmoji pamoka vyko mokytojams.
Ją vedė dešimtokai Santa, Edita ir Arminas. Šventine nuotaika tuo metu
rūpinosi Mantas ir Edvinas.
Mokytojų pamoka, pasak dešimtokų, vyko gana sklandžiai. Gudrias
logines, matematines, menines, pažinimo bei
fizines užduotis mokytojai, pasiskirstę į dvi
grupes („Smailūs nageliai“, „Aštrūs danteliai“),
atliko puikiai. Nugalėjo draugystė. Prizas
mokytojams - skanus tortas, kurį gamino
dešimtokė Santa su savo močiute.
Sveikinimai visiems mokytojams nuo mokinių…

2011 m. spalio 6 d. Šiaulių
jaunimo mokyklos 8a ir 8b klasių
mokiniai
pirmąsyk
dalyvavo
biologijos pamokose, kurios vyko ne
klasėje, o gamtoje. Visas 6 pamokų
ciklas vyko Jautmalkės gamtos
centre,
esančiame
Kurtuvėnų
regioniniame parke. Pamokų ciklą
vedė Jautmalkės gamtos centro
programų
vadovė
Jurgita
Bartkuvienė ir Šiaulių jaunimo mokyklos biologijos mokytoja Lina
Kaveckytė.
Praktinės
veiklos
metu visi pamokos-išvykos
dalyviai keliavo į natūralią
gamtinę aplinką, stebėjimus
ir tyrimus atliko miške,
pievoje. Visos komandos,
padedamos vadovės Jurgos,
stebėjo ir rinko samanas,
aptarė jų įvairovę, sandarą.
Keliaudami giliau į mišką
mokiniai galėjo įtvirtinti ir
teorines
žinias
apie
sporinius induočius, jų
ypatybes. Aiškintasi ir
praktiškai ištirta, kuo skiriasi plikasėkliai ir gaubtasėkliai augalai. Jauname
pušyne nustatinėjome pušų amžių. Mokiniams, užsirišus akis, pasitikint tik kito
komandos nario pagalba, reikėjo atpažinti liečiamą medį.
Kiekviena komanda pamokos-išvykos metu rinko medžių lapus, pušies ir
eglės kankorėžius, parazitinius grybus, samanas, kurie bus panaudoti herbarų,
pranešimų, stendų darymui. Šios netradicinės biologijos pamokos medžiaga buvo
apibendrinta ir pakartota, į pagalbą pasitelkus testą. Mokiniai turėjo pasukti
galveles ir prisiminti viską, ką šių netradicinių biologijos pamokų metu girdėjo,
matė, sužinojo...

Tekste panaudota mokytojos L. Kaveckytės straipsnio medžiaga

Krepšinio aistruoliai septintokai
Spalio 11 d. krepšinio aistruoliai septintokai vis nenurimsta :) Šįkart
į kovą iškvietė šeštokus.
Varžyboms
ruoštasi
noriai: septintokai ne tik
treniravosi,bet ir patys
gamino sirgalių plakatus.
Vargta ne be reikalo pergale vėl džiaugėsi
septintokai :) P.s. Na ir
kas, kad už šeštokus
„sirgo“ aštuntokai bei
devintokai :)
Straipsnį paruošė:
mokytoja Edita :)

Orientacinės varžybos „Auksinis ruduo“
SPALIS - sveikatos stiprinimo mėnuo Šiauliuose, todėl ir mūsų mokykloje
vyksta nemažai renginių, skirtų šio mėnesio paminėjimui. Trečiadienį, spalio
12d., 8a ir 8b klasių auklėtojos I. Kadzevičienė ir J. Lukošienė suorganizavo
orientacines varžybas „Auksinis ruduo“. Rungtys šiose varžybose iš tiesų buvo
įdomios, sudarytos naudojantis orientacinio sporto taisyklėmis. Abi komandos
gavo po Pabalių mikrorajono žemėlapį, su pažymėtais taškais, kuriuose mokiniai
turėjo rasti po dėlionės detalę. Grįžę į finišą, iš rastų dėlionės dalių, jaunieji
orientacininkai turėjo surinkti visą paveikslėlį. Šį kartą pirmoji finišavo 8a klasės
komanda - Ugnė, Modestas, Mantvydas, Evaldas ir Marius. Jie pirmieji surinko
visas dėlionės dalis ir teisingai išsprendė galvosūkį.
Bet nuskriaustųjų šiose varžybose nebuvo abiem komandoms buvo įteikti diplomai ir
karštutėlės picos, kuriomis galėjo pasigardžiuoti
visi šių varžybų dalyviai.

Informaciją pateikė J.Lukošienė ir I.Kadzevičienė

Jaunimiečiai dalyvavo sportinių žinių konkurse
Spalio
12
d.
Šiaulių
universiteto
Edukologijos fakultete surengtas Lietuvoje
precendento
neturintis
„Sporto
žinių
konkursas“. Dėl geriausiųjų vardo varžėsi per
70 sporto mylėtojų.
Dalyviams buvo pateikta penkių
skirtingų sričių (sporto istorija, olimpinis
sportas, neįgaliųjų sportas, 2012 metų
TAFISA sportas visiems žaidynės „Šiauliai2012“ ir sporto asmenybės) klausimai.
Konkurso vedėjas Kūno kultūros mokyklos
direktoriaus pavaduotojas D. Jusys pristatė
konkursą papuošusius simbolius — 5-ųjų
TAFISA sporto visiems žaidynių talismaną Tafisiuką ir Profesorių, nešiną
sporto
knyga.
Mūsų mokyklai atstovavo 4 žmonių komanda: tai kūno kultūros
mokytoja I.Kadzevičienė, 10a klasės mokinė – E.Čemoškaitė, 10b klasės
mokinys – G.Tamulis ir 8a klasės mokinys Ž.Dagys. Daugiausiai teisingų
atsakymų žinojo kūno kultūros mokytoja, kuri ir užėmė 12-15 vietą,
mokiniams sekėsi kiek kukliau.

Pasižadėjimas „Pažadu gyventi aktyviai“ - pasirašytas
Spalio 21 d. 11 val. mūsų mokyklos 6-8
klasių mokiniai dalyvavo masinėje
mankštoje „Augsiu aktyvus 2011" ir
pasirašė pasižadėjimą "Pažadu gyventi
aktyviai". Mankštą vedė 10a klasės
mokinės Simona ir Emilija.

Akcijoje dalyvavo beveik 112 tūkst. auklėtinių ir pedagogų iš 711 Lietuvos darželių, mokyklų ir gimnazijų.

Mokyklos gimtadienis
Spalio 14 d. visa mokykla atšventė pastato 35-ąjį jubiliejų.
Mokyklos fojė pasipuošė naujomis nuotraukomis iš mokyklos gyvenimo.
Vyko dovanų kūrimas mokyklai pas klasės auklėtojus. Vėliau pasipylė
įvairi veikla: šeštokai su septintokais „ieškojo lobio“, o kitos klasės sporto
salėje rungėsi su mokytojais ir dalyvavo konkurse „Viską matanti akis“.

Modestas apdovanotas 4 laipsnio žygio medaliu ir diplomu
Spalio 15 d. Radviliškio rajone vyko naktinis pėsčiųjų žygis
„Pergalių ir kovų keliais“ maršrutu
Baisogala,
Balandiškis,
Mėnaičiai,
Miežaičiai, Daugėlaičiai, Radviliškis.
Šiame žygyje dalyvavo ir mūsų
mokyklos mokinys Modestas Adomaitis.
Jis sėkmingai įveikė 50 kilometrį trąsą ir
buvo apdovanotas 4 laipsnio žygio
medaliu ir diplomu.
Medalį ir diplomą įteikė LKKSS
Šiaulių apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Nerijus Kundrotas.
Konkursas „Lietuvos valstybę kuria tauta“

Mokyklai buvo įteiktos dovanos, naujiems mokyklos mokiniams įteikti
„Naujoko pažymėjimai“, buvo valgomas įspūdingas tortas, vaizduojantis
mokyklos pastatą.

Spalio 25 d. mokykloje vyko konkursas
„Lietuvos valstybę kuria tauta“, skirtas Konstitucijos
dienai paminėti. Visų klasių mokiniai išklausė video
pamoką, skirtą Konstitucijos dienai, o vėliau
pasitikrino žinias apie Konstituciją atlikdami testą.
Modestas Adomaitis (8a kl.) tapo 5-8 klasių
nugalėtoju, o Mantas Kazlauskas (10a kl.) - 9-10
klasių nugalėtoju. Abu buvo apdovanoti ne tik
padėkomis, bet ir prizais.

Savanorystė – aplankytas Normando Valterio kapas
…8a ir 8b klasės moksleiviai, kartu su N.
Kundrotu bei klasių auklėtojomis, prieš
lapkričio 1-ąją, Vėlines, visų mirusiųjų
prisiminimo ir pagerbimo dieną, aplankė
tarptautinėje taikos operacijoje Bosnijoje
žuvusio karininko Normundo Valterio kapą…
Pasak mokyklos bendruomenės, ne mačiau įspūdingesnis turėtų būti ir
kitų metų jaunimo mokyklos 10-metis…

Citata iš mokytojų J. Lukošienės ir I. Kadzevičienės straipsnio
Šiaulių jaunimo mokykla  2011

