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Balandis – balandis yra ketvirtas metų mėnuo pagal Grigaliaus
kalendorių, jį sudaro 30 dienų. Balandžio mėnesį dienos ilgumas siekia 1315 valandų, labai sustiprėja Saulės spinduliavimas, pakyla oro
temperatūra. Vidutinė mėnesio temperatūra yra 5,4 °C. Užėjus šiltiems
anticiklonams oro temperatūra gali kai kuriais sušilti iki 25-28 °C, dirvos
temperatūra - iki 42 °C, tačiau užėjus šaltoms oro masėms naktimis būna
šalnų iki -17 °C

Balandžio-gegužes mėn. kaip ir kiekvienais metais mūsų mokyklos
mokiniai dalyvavo respublikiniame jaunimo mokyklų mokinių
kompiuterinių piešinių konkurse „Mama, ačiū Tau - 2012“. Jie piešė ir
kūrė mamytėms atvirukus su Paint arba Word programomis. Devynių
mokinių piešiniai buvo išsiųsti konkurso organizatoriams iš Kauno T.
Masiulio jaunimo mokyklos.

Mūsų mokiniai - žygeiviai
2012 m. Balandžio 14 d. du mūsų mokyklos mokiniai, aštuntokas
Modestas Adomaitis ir dešimtokas Mantas Kazlauskas, dalyvavo ir
sėmingai įveikė 32 km atstumą žygyje Kęstučio apygardos partizanams.
Žygis vyko Tauragėje. Kartu su mokiniais dalyvavo ikiprofesinio mokymo
mokytojas Nerijus Kundrotas. Mokiniai apdovanoti diplomais, o Modestui
įteiktas ir Žygeivio pasas.

PAMOKOS GAMTOJE
Balandžio 30 d. aštuntų klasių mokiniai vyko į Jautmalkę. Ten biologijos
mokytoja vedė įdomias biologijos pamokas. Mokiniai stebėjo gamtą, rinko
pavyzdžius, atliko užduotis. Patys gaminosi pietus.

..

Ačiū aktyviems mokiniams!
Kitais metais laukiame prisijungiančių daugiau mokinių ;)

Turite naujų idėjų, kad pamokos būtų įdomesnės!
Laukiame pasiūlymų ;)

Mokyklos talka
Balandžio 18 d. mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo
pavasarinėje talkoje „Darom“. Kolektyviai sukibę sutvarkė teritoriją Serbentų g. nuo turgaus link Dubijos g. ir nuo Dubijos g. link Vilniaus g.
Darbštuoliai surinko šiukšles, kad pavasario žaluma džiugintų praeivių
akis.

Mokyklos sodas
2012 m. Balandžio 18 d. mūsų mokyklos kiemelyje mokiniai su
mokytojų ir techninio personalo pagalba pasodino medelius. Visi laukia
pirmųjų žiedų, lapų ir, žinoma, vaisių.

Norite ne tik vaisių, bet ir uogų, daržovių?
Paruošk sodinukus ir mes juos mielai priimsime ;)

Keikimės lietuviškai...
Atsibodo įžeidūs angliški bei rusiški keiksmažodžiai? Vartok lietuviškus.
Juos naudojo mūsų senoliai. Juk visko pasitaiko gyvenime: nukrenti, ką
nors išmeti, sudūžta, nesiseka... Tai ko nenusikeikus lietuviškai?
Kad tave devynios!
Kad tu prasmegtum!
Po paraliais!
Rupūs miltai!
Po šimts pypkių!
Po šimts kalakutų!
Rūta žalioji!
Rupūžėle!
Ko čia ožius rodai!
Kad tave žaltys!
Kad tave kurmis!
Kad tave sliekas prarytų ir į gabaliukus padalytų!
Kad tau grybai ausis užkištų!
Kad tave varnos sulestų!
Kad tave šunys!
Kad tave kelmai!
Eik tu po galais!
Švarus humoras
Slėpkis po lapais!
Slėpkis sliekų pavėsy!
Tau ne visi namie!
Tinginio pantis!
Tu, slunkių slunkis!
Tu, kiaulės uodega!
Tu, varlės kinka!
Nepūsk čia muilo burbulų!
Nesigirk čia per daug, kad užpakalis neišgirstų ir kojų nepakirstų!!
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