2014 žaliojo medinio Arklio metai

Pagal kiniečių tradiciją, 12-os
metų cikle, žaliojo medinio
Arklio, arba Žirgo metai
prasidės 2014 metų sausio 30
dieną, 23 valandą 39 minutės
(Lietuvos laiku). Išskirtiniai
žaliojo medinio Arklio būdo bruožai – aktyvumas, valdingumas, teisingumas, o
Arklys, kaip taisyklė, asocijuojasi su grakštumu, elegantiškumu, kilnumu, Kinijoje
Arklys – tai laisvės simbolis.
2014 metais sėkmės gali tikėtis tie žmonės, kurie bus aktyvūs, kurie turės
konkrečius tikslus, bei išryškins savyje tas savybes, kurios būdingos šių metų
simboliui ir globėjui, metų šeimininkui, žaliajam mediniam Arkliui. Nors Arklys
mėgsta laisvę, tačiau jis nėra toks nepriklausomas, koks norėtų atrodyti, jis
visada siekia aplinkinių pritarimo ir palaikymo, kas ir yra jo sėkmės garantu.

Nr. 5
Sausis - pirmasis metų mėnuo pagal Grigaliaus kalendorių, jį sudaro 31 diena.
PASIRUOŠIMAS JAUNIMO ATEIČIAI - KARJEROS UŽSIĖMIMAI
2014 m. sausio 29 d. trijų klasių mokiniams buvo įsimintina ne todėl, kad šią
dieną įvyko net trys ugdymo karjerai užsiėmimai, bet dėl to, kad jaunimui buvo
suteikta galimybė „pažvelgti į savo ateitį“.
9a klasei kaip klasės valandėlės užsiėmimą (pavadinimu „Emocijų valdymas“)
vedė karjeros konsultantė Elmyra Damonskienė.
10a klasės užsiėmimą „Profesijų pasaulis“ ir 10b - „Kuriu savo gyvenimo
aprašymą“ vedė mokyklos karjeros koordinatorė Živilė Steponavičienė.

Arklio palankumo 2014 metais gali tikėtis žmonės, gimę Tigro, Ožkos ir Šuns
metais, draugiško bendravimo gali tikėtis gimę Gaidžio metais, o kiek mažiau
Arklio prielankumo gali sulaukti, arba tikėtis priešiškumo gali žmonės, gimę
Žiurkės, Triušio ir Bezdžionės metais.
Šiais metais gali būti labai svarbus harmoningas bendravimas su supančiais
žmonėmis, vertėtų vengti konfliktinių situacijų, intrigų, o susiklosčius
ginčytinoms aplinkybėms, arba įvairaus pobūdžio problemoms, vertėtų tai
spręsti taikiu būdu, pasitelkiant diplomatiškumą, supratingumą, kadangi
nuolaidumu, pakantumu, harmonijos siekimu, šiais metais galima daugiau
laimėti.
Laikraštį maketavo: Brigita Osincevaitė; papildė ir redagavo : Ž. Steponavičienė.

2014, Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla 

10a ir 10b klasės

9a klasė

Penki mūsų mokyklos mokytojai - „Pėsčiųjų
žygių“
asociacijos
inicijuoto
žygio
organizatoriai ir dalyviai, sausio 4 d.
organizuotame Trijų karalių žygyje, kuriam
vadovavo mokytojas Nerijus, dalyvavo ir kiti
mūsų mokyklos mokytojai - direktorė Loreta
nešė Trijų karalių žinią, pavaduotoja Lina, anglų kalbos mokytoja Natalija ir
socialinė pedagogė Rita ištvermingai keliavo pažintiniu Talkšos taku, lankė
profesoriaus P. Matulionio kapą Aleksandrijoje, minėjo pirmosios lietuviškos
gegužinės, kuri vyko Aleksandrijoje, 120-ąsiais metines.
Sausio 6 d., dar žinomą kaip Trijų karalių
dieną, mokyklą aplankė istoriniai svečiai - Trys
karaliai - Kasparas, Merkelis ir Baltazaras.

Sausio
13-osios
įvykiams
atminti
mokykloje anksti ryte sužibo languose
žvakutės. Istorijos mokytoja J. Musteikienė
priminė, jog ši dienai - tai Laisvės gynėjų diena, todėl mokykloje yra paruoštas
stendas „Atmintis gyva, nes liudija“ su žuvusiųjų nuotraukomis.
Projekto „Lyderių laikas - 2“ veiklose
projekto dalyviams numatyta galimybė
stažuotis kitose šalies savivaldybėse.
Šiauliečiai
pasirinko
Klaipėdos
savivaldybę, kuri nėra projekto dalyvė,
tačiau atvirai dalijasi patirtimi ir aktyviai
domisi projekto veiklomis.

Šie kalendoriniai metai prasidėjo
ypatingu
jubiliejumi
K.
Donelaičiui,
lietuvių
grožinės
literatūros
pradininkui,
būtų
sukakę 300 metų.

2014 m. sausio 22 d. mokyklos aktų
salėje - sujudimas: dainų repeticijos ir
svečių
laukimas.
Įvyko
projekto
„Alternatyvusis ugdymas“ mokyklos
tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais
partneriais modelio filmavimas.

2014 m. sausio 24 d. mokiniai suko
galvas narpliodami penkių lygių metalo
puzzle. Minkštasuolių kampas buvo
pavadintas
„Išmaniųjų
kampelis
„Išmanusis Aš““.

Šiauliuose pirmą kartą vyko Europos
moterų žolės riedulio uždarų patalpų II
diviziono čempionatas. Būrelis mūsų
mokyklos mokinių, lydimų mokytojų I.
Kadzevičienės ir Z. Macaitienės, vyko į
Šiaulių areną palaikyti Lietuvos rinktinės,
kuri kovojo su Belgijos rinktine.

