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Gruodis – Gruodis yra pirmasis kalendorinis prasidedančios žiemos ir
dvyliktas metų mėnuo pagal Grigaliaus kalendorių, jį sudaro 31 diena.
Lotyniškas mėnesio pavadinimas December reiškia dešimtasis mėnuo. Kiti
gruodžio mėnesio pavadinimai lietuvių kalba – Pustis, Ragas, Didysis
Ragutis ir kt. Pažymėtina, kad gruodis prasideda ta pačia savaitės diena,
kaip rugsėjis.
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Pasaulinė AIDS diena
Tarptautinė vergovės panaikinimo diena
Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena
Šv. Barbora
Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą
Šv. Mikalojus, Arklių diena pasveikink
Tarptautinė civilinės aviacijos diena pasveikink
Šv. Ambraziejus
Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventėpasveikink
Tarptautinė antikorupcijos diena
Nobelio diena
Žmogaus teisių diena
Futbolo diena
Pasaulinė tango diena
Tarptautinė kalnų diena pasveikink
Šviesos diena, Šv. Liucija pasveikink
Tarptautinė migrantų diena
Žiemos saulėgrįža, Elnio devyniaragio šventėpasveikink
Šv. Kūčios pasveikink
Kalėdos pasveikink
Kalėdos (antra diena) pasveikink
Šv. Steponas
Blogų minčių atsikratymo diena pasveikink

Mokykloje tapo tradicija pinti
Advento vainiką. Kasmet šiai rimtai
veiklai
buriasi
visa
mokyklos
bendruomenė: mokiniai, mokytojai,
tėveliai.
2013 m. gruodžio 4 d. Šiaulių
Normundo
Valterio
jaunimo
mokykloje vyko protų mūšis „AIDS:
geriau žinoti“, skirtas pasaulinei AIDS
dienai paminėti. Dalyvavo septynių
klasių komados, sudarytos iš mokinių
ir auklėtojų.
2013 m. gruodžio 6 d. mūsų
mokyklos tinklinio bendradarbiavimo
su socialiniais partneriais komanda
Litexpo
parodoje
„Mokykla
2013“ (Vilniuje) pristatė interaktyvią
pamoką „Socialinių įgūdžių ugdymas
taikant tinklinio bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais modelį“.
Nuo
gruodžio
pradžios
mokykloje paskelbta akcija „Gerumo
Kalėdos“, kurios metu bus kepami
kalėdiniai
meduoliai,
renkamos
knygos ir žurnalai. „Gerumo angelai“
jau
apsilankė
Vėliučionių
socializacijos centre.
2013 m. gruodžio 9-13
d. mokykloje vyksta renginių savaitė
„Mes prieš korupciją“. Šia tema
išleistas stendas. Savo mintis apie
korupciją mokiniai išreiškė piešiniais,
diskutavo istorijos ir ekonomikos
pamokose, susipažino su korupcijos
mastais įvairiose pasaulio šalyse.
Mokiniai domėjosi korupcija žala
Lietuvos ūkiui.

2013 m. gruodžio 10 d. Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos
Konferencijų
salėje
vyko viktorina Šiaulių miesto 10–11
klasių mokiniams “The Virtual Trip
to London and NewYork“(„Virtuali
kelionė į Londoną ir Niujorką“).
Viktorinoje dalyvavo 10a klasės
mokinys Modestas Adomaitis.
2013 m. gruodžio 12 d. Šiaulių
profesinio rengimo centro Buitinių
paslaugų skyriuje vyko projektas
„Susitinkam po reklamos“.
Artėja
gražiausios
metų
šventės: Kūčios, Kalėdos, Naujieji
metai. Nors oras už lango visai
neprimena atvirukuose piešiamų
apšerkšnijusių Kalėdų, jaučiame, kaip
mažais
žingsneliais
atkulniuoja
didžiosios metų šventės. Prieš šias
šventes kiekvienas iš mūsų tarsi
užsikrečiame gerumu - pajuntame
nenumaldomą norą skleisti gėrį ir
džiuginti aplinkinius. Šiuo metų laiku
kaip niekada tikime stebuklais…
2013 m. gruodžio 16 d. 10b klasė per
ikiprofesinio mokymo (kompiuterio ir
organizacinės technikos operatoriai)
pamoką turėjo galimybę išgirsti
patarimų, kaip ieškotis darbo,
įsidarbinti išlaikyti ir keisti darbą
darbą.
Užsiėmimą „Pasirengimo
darbo paieškai, įsidarbinimui, darbo
išlaikymui ir keitimui įgūdžiai“ vedė
karjeros
konsultantė
Giedrė
Paliulienė.

Šiaulių Normundo Valterio mokykloje
įgyvendinamas
Alternatyviojo
ugdymo
projekto
tinklinio
bendradarbiavimo su socialiniai
partneriais modelis, 8–ose klasėse
išbandomas projekto "Lyderių laikas"
Socialinių kompetencijų ugdymo
sistemos Šiaulių miesto bendrojo
ugdymo mokyklose modelis.
2013 m. gruodžio 17 d. mokyklos
aktų salėje vyko Normundo Valterio
41-ųjų gimimo metinių paminėjimo
šventė.

2013 m. gruodžio 18 d. kaip ir
kasmet
kalėdinėje
šventėje
mokyklos aktų salė buvo pilnut
pilnutėlė išsipuošusių mokinių bei
mokytojų.
Pačių
jauniausiųjų
eilėraštis „Laiškas Kalėdų Seneliui“,
aštuntokų „Mažylių darželis“ ir
jungtinės klasių kompanijos pasaka
„Šimtas zuikių“ nenuleido žiūrovų
šypsenų - taip buvo smagu žiūrėti į
scenoje pasirodžiusius moksleivius.
Prieš kalėdines atostogas mokiniai
galėjo pasirinkti vieną iš kabinetų
veiklų. Mokytojai siūlė mokiniams
įvairius užsiėmimus.

2013 m. gruodžio mėnesį buvo vykdoma apklausa apie
mokyklos klubą „Kubas“. Apklausoje dalyvavo 20 mokinių. Apklausoje
buvo pateikti trys klausimai: apie lankymąsi poilsio kambaryje, apie
užsiėmimus ten ir ateities planus.
Dauguma mokinių, kurie 1-3 kartus per savaitę lankosi klube
„Kubas“, mielai žaidžia pool‘ą. Kitiems trūksta televizorių, stalo
teniso, gerų kompiuterių, geresnių biliardo lazdų, stalo ir kitų
energingų žaidimų, minkštų kėdžių. Atsirado pageidaujančių
saldainių ir net Ferrari bei bugati .
Mokiniai tiki geresne ateitimi!

