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Sausis – pirmasis metų mėnuo pagal Grigaliaus kalendorių.
vasaris į kalendorių buvo įtraukti paskutiniai, nes romėnai žiemos į
mėnesius neskirstė. Pirmojo metų mėnesio titulą sausis perėmė iš kovo
todėl, kad sausį romėnai paprastai rinkdavo konsulus.

Jaunimiečiai išbandė jėgas naktiniame žygyje
Naktį iš 2012 m. sausio 14 į 15 d. trys mūsų mokyklos mokiniai
(Laimis Šulinskas, Erika Mejerytė, Ugnė Bagdonaitė) kartu su
ikiprofesinio mokymo (jaunojo kario) mokytoju Nerijumi Kundrotu
dalyvavo naktiniame žygyje „Klaipėdos sukilėlių keliais“. Žygio
maršrutas: Gargždai - Klaipėda. Žygio metu atkartotas 1923 m. savanorių
sukilėlių judėjimo maršrutas, įveiktas 25 km atstumas pėsčiomis. Įveikę
visą trasą, Laimis ir Erika, apdovanoti diplomais.

Praėjęs sausio mėnuo, nors tamsus ir šaltas, bet kupinas vidinės
šilumos. Atradome savyje naujų gabumų, talentų...
Mename istoriją…
2012 m. sausio 13 d. mūsų mokykloje paminėta Sausio 13-oji laisvės gynėjų diena. Ryte, kol dar tamsu, kiekviename lange degė po
žvakelę. Gamta, lyg papildydama žvakių šviesą, paskleidė dylančios
mėnesienos spindulius. Minėjimo metu, giedant Lietuvos himną,
mokyklos bendruomenė susikibo rankomis. Po to mokiniams apie Sausio
13-osios įvykius, apie laisvės reikšmę šiandien pasakojo laisvės gynėjas
Augustas Taralis, kuris padovanojo mokyklai keletą laikraščių, spausdintų
tuo svarbiu Lietuvai laikmečiu. Be to, mokiniai klasėse žiūrėjo video
medžiagą apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje.

Ačiū laisvės gynėjui Augustui Taraliui!

„Snaigių miražo“ nugalėtojai
Mokiniai kūrė virtualias snaiges specialiame tinklalalpyje.
2012 m. sausio 20 d. paskelbti nugalėtojai:
Santa Stasiulaitytė (10a) - I vieta pagal mokinių balsus;
Laimis Šulinskas (9a) - II vieta pagal mokinių balsus;
Henrikas Dragenis (6) - III vieta pagal mokinių balsus;
Laimis Šulinskas (9a) - I vieta pagal mokytojų balsus;
Agnė Brazytė (10b) - II vieta pagal mokytojų balsus;
Santa Stasiulaitytė (10a) - III vieta pagal mokytojų balsus.
Specialūs prizai Tomui Atgalainiui (9a) ir
Eligijui Jonaičiui (8b) - už daugiausia iškarpytų
virtualių snaigių.
Ačiū visiems mokiniams, dalyvavusiems „Snaigių miraže“!

Džiaugiamės žiema…
Ši vėlyva žiema atnešė daug sniego ir šalčio. Bet jaunimiečiai
nepabūgo stichijos:
„…Septintokai džiaugiasi žiema :) Priešingai nei daugelis
bendraamžių, šios klasės mokiniai neburnoja ant žiemos, kad nepagailėjo
ne tik šaltuko, bet ir sniego! Greta, Dovydas, Ovidijus, Lukas, Erikas į
sniegą krenta kaip į minkščiausius patalus ;)“ – džiaugiasi auklėtoja Edita.
Be to, gamtos nuotraukos gaunasi pasakiškos. Net juodąjį strazdą
pavyko užfiksuoti prie mokyklos paradinių laiptų, vijoklyje.

NORDplius projektas
Mūsų mokyklos projektinė grupė (mokyklos direktorė L.
Tamulaitienė, direktoriaus pavaduotoja L. Mendelienė, fizikos/biologijos
mokytoja L. Kaveckytė, lietuvių kalbos mokytoja E. Čerapienė) dalyvavo
partnerių susitikime. Projekto veiklose dalyvauja mokytojai, kiti švietimo
specialistai iš Norvegijos, Latvijos ir Lietuvos. Šiuo projektu norima, kad
mokiniai įgytų reikalingų socialinių įgūdžių.

Mes visi turime sugebėjimus. Skirtumas tik tame, kaip mes juos
panaudojame.
//Stevie Wonder

PASIJUOKIME…
-

Ar jums palikti kirpčiukus? – klausia kirpėjas savo klientės.
Būtinai, - atsako ši.
Gerai, tuomet aš juos sudėsiu į maišelį.

Tėvas profesorius ir sūnus kvailutis kartu leidžia laiką. Sūnus
šlamščia obuolį.
- Tėte, a kodėl abalys parudoja, kai aš jo atsikandu? – klausia sūnus.
- Pirmiausia, reikia sakyti ne
abalys parudoja, o obuolys
paruduoja, sūnau, - moko tėvas.
Antra, sūnau, tavo obuolys yra
rūgštus, o aplink mus tvyro
deguonis. Tavo obuolyje esanti
rūgštis reaguoja su deguonimi –
mes, mokslininkai, šį procesą
vadiname oksidacija – tad…
- Tėte, a su kuo tu čia kalbi? –
apsidairo sūnus.
„Miels Darbdavy!!! Esu krūts i laba rimts, moku russų, letovių,
žemaičiui i beške latvių \{dzintars\}, vo baigeu profke, be vidurių, moku
dout į galvą ir atsprašyt, esu stombaus sudejema, toriu barzdą ir auksenę
grondenę su križiuku. Moku dainiuoti ir kelis eileraščius apie mamą ir tėtį,
no dar apie kaimą ir motiną žemę, no vo ir veskas galvoju, kad esu pats
tinkamiauses iš visų kas Tau raša ir galvoju, kad mon rek kokius 4000
tiukstontius lt ir norečiua tarnybinę "audi" 100 ir BOSS kostiumą, apie
batus vėliau susitarsma ir da noriu, kad mamą primtum, nes laiską padėjo
rašyt ana. Veskas. Napyk jegu yr klaidų, lauksu siūlymą, gera bezne!!!
Būk sveks!!! Jorgis ir ano mama is Kulupėnų kaima, Kretingos rajons.“
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