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Konferencijoje gautos žinios apie socialinį emocinį ugdymą (-tai
mokinių savitvarda, savimonė, jų socialinis sąmoningumas, tarpusavio
santykių gerinimas bei atsakingumas, priimant sprendimus) bus pritaikytos
mokyklos bendruomenės kasdieninėje veikloje. Juk mokytojų delnuose
vaikų ateitis!

Gegužė – paukščių klegesio, augalijos suvešėjimo mėnuo. Pirmosiomis
gegužės dienomis užkukuoja gegutė, tad ir pavadinimas toks. Dar mėnuo
vadintas žiedžiu, o pagal darbus – ir sėmeniu, sėjiniu. Pirmąją mėnesio
savaitę didžiojoje Lietuvos dalyje baigiasi šalnos, o vidutinė paros oro
temperatūra pakyla iki 12-14 laipsnių šilumos.
PROFESINIO ORIENTAVIMO DIENA
Gegužės 23 d. mokykloje vyko profesinio orientavimo diena. 7-9 klasių
mokiniai lankėsi Šiaulių m. meteorologijos stotyje, kur buvo supažindinti
su meteorologo profesija.

PAMINĖTAS ROMO KALANTOS ATMINIMAS
Gegužės 14 d. mokykloje vyko minėjimas, skirtas Romo Kalantos aukos
ir vykusio jaunimo pasipriešinimo 40-mečio
sukakčiai. Mokyklos direktorė Loreta
Tamulaitienė ir istorijos mokytoja Justina
Musteikienė papasakojo apie tuometinius
įvykius Kaune. Mokiniai susipažino su
Romo Kalantos biografija, dokumentine
medžiaga.
PRAŽYDO MOKYKLOS SODAS...

DALIJANTIS PATIRTIMI SU KITOMIS MOKYKLOMIS
Gegužės 18 d. Kaune mūsų mokyklos mokytoja Edita Čerapienė
dalyvavo respublikinėje konferencijoje „XXI amžiaus mokykla.
Pokyčiai ir iššūkiai“. Mokytoja ne tik dalyvavo diskusijose, bet ir skaitė
pranešimą „Pirmieji žingsniai su Lions Quest“ bei dalijosi patirtimi,
kaip mokykloje vykdoma pozityvi prevencija.

Jei esi meniškas ir mėgsti fotografiją – išbandyk floros fotomeną.
Turint neblogą fotoaparatą galima pasidaryti labai gražių Windows
darbalaukių patiems, su makro fotografavimu.

MOKSLEIVIŲ PAŽINTIS SU ŠIAULIŲ MIESTO MUZIEJAIS
Gegužės 18 d. antrą kartą jaunimo mokykloje surengta Kariuomenės ir
visuomenės vienybės dienos šventė, kurią organizuoti padėjo Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Prisikėlimo karinių oro pajėgų oro
gynybos batalionas. Šventėje viskas buvo kareiviška: scena, rungtys,
apranga, ginklai, net košė. Renginio dalyvius asveikino miesto
savivaldybės tarybos narys Arvydas Mockus, Pabalių bendruomenės
pirmininkas Gedeminas Vyšniauskas.

MOKYKLA SEPTINTĄ KARTĄ APDOVATONA ŽALIĄJA
VĖLIAVA
Gegužės 31 d. mūsų mokyklai septintą kartą įteikta Žalioji vėliava
ir sertifikatas už aktyvią gamtosauginę veiklą. Šiais metais Žaliosios
vėliavos įteikimo šventė vyko Saulės pradinėje mokykloje.

Dažnai lankaisi interneto forumuose, pokalbiuose? Patarimas:
naudok nuotaiką atspindinčias šypsenėles „smailus“

Šiaulių geležinkelių muziejus
Gegužės 29 d. kai mokyklos dešimtokai prakaitavo ties
matematiniais skaičiavimais, 7-8 klasių mokiniai tęsė pažintį su Šiaulių
miesto muziejais. Šįkart buvo aplankytas Šiaulių geležinkelių muziejus.
Jis unikalus tuo, kad įkurtas po atviru dangumi. Mokiniai klausėsi gidės
pasakojimo, apžiūrinėjo praeityje naudotus signalinius žibintus bei ryšio
priemones, drąsesnieji galėjo įlipti į eksponuojamus garvežius, pamėginti
pjaustyti geležinkelio bėgius.
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