BAIGUSIŲ MŪSŲ MOKYKLĄ MOKINIŲ SUSITIKIMAS
2014 m. vasario 28
d. mokykla sulaukė svečių mūsų
mokyklą
baigusių
mokinių. Juos džiugino mūsų
merginų šokiai ir dainos.
Mokytoja Diana papasakojo
apie mokyklos pokyčius,
mokytoja Justina prisiminė
senus laikus su buvusiais
mokiniais, o vėliau tarė žodį
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Roikienė. Svečiai nebuvo tylūs. Jų
atstovas Rolandas Černiauskas dėkojo mokytojams už jų suteiktas žinias,
šilumą ir sutiko sudainuoti dvi dainas
(kaip
senais
laikais).
Informacinių
technologijų
mokytoja Živilė parodė "susuktą"
filmuką
su
buvusių
mokinių
nuotraukomis ir trumpais vaizdo
siužetais.

Ačiū ikiprofesinio mokymo
(maisto gamyba ir aptarnavimas)
mokiniams bei jų mokytojai Eglei
už vaišes.
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Vasaris yra antrasis metų mėnuo pagal Grigaliaus kalendorių, jį sudaro
28 dienos įprastiniais metais ir 29 dienos – keliamaisiais metais.
Valentino diena arba Šv. Valentino diena švenčiama vasario 14 d. Ji
vadinama įsimylėjėlių
arba meilės
diena.
Manoma,
kad Šv.
Valentinas buvo Romos vyskupas, kuris
gyveno II a. Tuometinis
Romos imperatorius Klaudijus II buvo išleidęs įsakymą, draudžiantį tuoktis.
Šitaip jis siekė, kad kuo daugiau vyrų eitų kariauti ir gintų imperiją nuo išorinės
agresijos ir vidinės netvarkos. Imperatorius manė, kad vedę vyrai yra
emociškai labiau prisirišę prie savo šeimų, todėl negali būti geri kariai. Vyskupas
Valentinas, matydamas jaunų žmonių skausmą, juos sutuokdavo slapčia.
Klaudijus II išgirdęs apie tokį vyskupo elgesį, jį suėmė ir uždarė į kalėjimą,
kur vasario 14 d. Valentinas buvo nubaustas mirtimi. Po kiek laiko Valentinas
buvo paskelbtas šventuoju.
Lietuvoje ši šventė yra labai
nesena – ji švenčiama tik po
nepriklausomybės atgavimo
1990 m. Kai kurie kultūros
istorikai ir etnografai mano,
kad panaši šventė senovės
lietuvių
kultūroje
buvo gegužės 13 d. – meilės
deivės Mildos diena.

2014 m. vasario 14 d. keletas
mokinių su sveikatos priežiūros
specialiste Leonora Mikuckiene,
lankėsi Šiaulių m. ilgalaikio gydymo
geriatrijos centre. Bent akimirką jie
suteikė
džiaugsmo
sergantiems
žmonėms. Akcijai „Pasveik“ visi
mokyklos mokiniai, padedami dailės
mokytojos Liolitos Ramanauskienės, piešė atvirukus, į kuriuos vėliau įklijavo
linkėjimus pasveikti. Taigi, šią gerumo akciją gražiausius atvirukus mokiniai
padovanojo kiekvienam ligoniui ir išdalino po saldų siurprizą. Šito ligoniai nė
nesitikėjo. Keletas jų iš to džiaugsmo kėlėsi iš ligos patalo.
2014 m. vasario 14 d. mokyklos aktų
salėje vyko Šv. Valentino dienos šventė.
Merginos linksmino dainomis ir šokiais.
Renginio
vedėjos
vedė
smagius
valentiniškus žaidimus, uždavinėjos salei
klausimus ir dalino dovanėles. Buvo
išrinkti Valentiniškiausias vaikinas ir
mergina. Jais tapo: Henrikas Dragenis (8a)
ir direktorė.

2014 m. vasario 14 d., mokykloje buvo jaučiama
Vasario 16-osios dvasia. Mokytojos Diana
Kazlauskienė ir Justina Musteikienė suorganizavo
neeilinę
Vasario
16-osios
šventę.
Pradžioje mokiniai bei mokytojai aktų salėje
grožėjosi Lietuvos vaizdais, skambant širdį
gniaužiančiai
dainai.
Istorijos
mokytoja
supažindino klases su organizuojamo žinių
konkurso „Vasario 16-osios pėdsakai mūsų
širdyse“ tvarka. Ir pasileido... klasės skubėjo nuo
vieno kabineto prie kito, atliko pačias įvairiausias
užduotis.
ŠIAULIŲ
TELEVIZIJOJE
REPORTAŽAS
APIE
MŪSŲ
VAIRAVIMO KLASĘ.
Šiaulių
televizija Žinių laidoje 2014-02-13
parodė
reportažą apie
mūsų
mokyklos vairavimo klasę.VAIZDO
IŠTRAUKA. Šiaulių žinių (2014-0213) ištrauka - reportažas apie
vairavimo klasę.
2014 m. vasario 21 d. įvyko
palaikymo akcija „Mes - su Ukraina“.
Akcijos metu istorijos mokytoja J.
Musteikienė supažindino mokinius su
demokratijos žingsniais Lietuvoje ir
Ukrainoje.
Abi
valstybės
siekė
demokratijos panašiai. Sunkiu laiku
viena kitą palaikė. Mokyklos direktorė
L. Tamulaitienė pakvietė mokinius
prisidėti prie šios akcijos ir prisisegti neužmirštuolės simbolį.

