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Gruodis - pasikeitimų atneša ne tik į gamtą, bet ir
–
Advento mėnuo. Jo ramybė ir susikaupimas veda į didžiausią
krikščionių šventę – šventas Kalėdas.
Praėjęs gruodžio mėnuo buvo atsiskleidimo mėnuo. Dalyvavome
konkursuose, ruošėmės Šv. Kalėdoms, globojom gyvūnus.
2011 m. gruodžio 2 d. tradiciškai mūsų
mokykloje vykęs respublikinis jaunimo mokyklų
konkursas, skirtas pasaulinei AIDS dienai
paminėti, pakeitė pavadinimą „Esu sveikas - esu
laimingas“.
Konkurse
dalyvavo
Kaišiadorių
jaunimo ir suaugusiųjų,
Alytaus
jaunimo
ir
suaugusiųjų,
Jonavos
jaunimo, Telšių jaunimo,
Rokiškio jaunimo ir
Šiaulių jaunimo mokyklos komandos. Mes
iškovojome – III vietą.
Sveikiname dalyvavusias merginas! Ačiū!

Ruošiantis Šv. Kalėdoms…
‘
Gruodžio
pradžioje
prasidėjo pirmieji sveikinimai su
artėjančiomis šventėmis klasių
auklėtojoms,
mokytojams.
Informacinių
technologijų
kabinete
mokiniai
piešė
kompiuterinius
kalėdinius
piešinius konkursams: „Žiemos fantazija“, „Kalėdų spalvos“.
Gruodžio 15 d. kūrybiniame užsiėmime
„Prakalbintas
stiklas“
Tomas Atgalainis (9a) ir
Gabija Eidukaitė (6)
išbandė stiklo klijavimo
techniką.
Gruodžio mėnesį 69 klasių mokiniai pynė
advento vainikus. 7-8 klasių mokiniai, padedami auklėtojų Editos ir
Ilonos, ruošė tradicinius šv. Kūčių patiekalus.

Gruodžio 21 d. sporto salėje tradiciškai vyko mokyklos kalėdinė
šventė. Klasės buvo paruošusios šventines programas. Paskelbta
šauniausia klasė – 8a klasė.

Plakatų konkursas „Korupcijai - ne“
Gruodžio 6-9 d. mūsų mokykloje vyko renginiai, skirti tarptautinei
antikorupcijos dienai.
Sveikiname šauniausią 8a klasę!

Apklausa apie žalingus įpročius

„Kalėdų taurė“
Gruodžio 14 d. mokykloje prasidėjo tarpklasinės krepšinio varžybos
tradicinei „Kalėdų taurei" laimėti. Sėkmingiausiai žaidė dešimtokų
komanda. 10b klasė iškovojo I vietą. Šios klasės komandai gruodžio 21 d.,
kalėdinės šventės metu, buvo įteikta „Kalėdų taurė“.

Mokyklos laikraščio komanda buvo paruošusi anonimines anketas
apie rūkymą mokiniams. Siekėme sužinoti moksleivių rūkymo priežastis,
ką mokiniai žino apie rūkymo pasekmes ir kokia veikla mokykloje juos
sudomintų labiau nei gatvės gyvenimas.
Rezultatai:
Apklausoje dalyvavo 16 mokinių: 6 merginos ir 10 vaikinų. Iš jų
rūkančių pasitaikė 11. Vidutiniškai pirmą kartą pradedama rūkyti nuo 12
metų. Pateikiame keletą diagramų vaizdumo dėlei:
Kodėl
KodėlJūs
Jūsrūkote?
rūkote?

Fotoparoda „Vanduo – gyvybės šaltinis“
Atidaryta fotografijų paroda
„Vanduo - gyvybės šaltinis“,
kurios autorė - IT vyr. mokytoja
Živilė Steponavičienė. Ji nori,
kad susimąstytume apie vandens
išsaugojimą ateities kartoms.
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Gruodžio mėn. Santa Stasiulaitytė (10a)
siuntė savo fotografijas konkursui „Paliesk
Leteną“.
O 9a klasė lankėsi
Šiaulių gyvūnų globos
namuose. Mokiniai riko
pinigus, pirko maistą,
siuvo guolius ir paklotus, iškepė didelį kalėdinį
pyragą. Be to, kiekviena klasė savo „žaliajame
plote“ įrengė po lesyklėlę.
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Nepamiršo gyvūnų…
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Gaila, bet mažiau nei pusė
apklaustų mokinių nelanko būrelių ir
nenori lankyti :(
Norintys lankyti būrelius,
pageidauja: šokių, dainavimo, hiphop šokių. Yra nežinančių, kokių
norėtų būrelių mokykloje. Atsirado ir
norinčių futbolo užsiėmimų. Labai
prašom registruotis – futbolas yra ;)
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