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Sausio 13-osios dienos  
akcija – minėjimas 

 
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – pami-

nėta ir mūsų mokykloje. Kaip ir prieš 26-erius metus visi susirinkome ryte, per pirmą pamoką, prie bendro laužo pasišildyti ir pasidalinti 
šiltos arbatos puodeliu. Mokyklos šokėjai iškilmingai uždegė gyvybės liepsnas Sausio 13- ąją dieną žuvusiems už laisvę kovotojams at-
minti. 

Renginio vedėjos AO-59 grupės mokinės Kamilė Petrauskytė ir Normantė Raudytė eilėmis dėkojo kovotojams už laisvę. Istorijos mo-
kytoja Silva Bulauskienė papasakojo apie Sausio 13-osios dienos įvykius, pasidalino savo prisiminimais. Muzikos būrelio mokinės AO-59 
gr. mokinė Paulina Brazdeikytė ir AO-63gr. mokinė Gintė Petraitytė jaudinančiomis dainomis apie Lietuvą mūsų širdyse budino pilietiš-
kumą ir patriotiškumą. Pertraukų metu mokyklos pirmo aukšto fojė mokiniai žiūrėjo filmą „Mes dar dainuosim“, skirtą Sausio 13-osios 
aukoms atminti. 

Vaidas Andrijaitis, apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės profesijos mokytojas 

Dalyvavome rajoninėje anglų  
kalbos olimpiadoje 

 
Sausio 11 dieną Mažeikių Gabijos gim-

nazijoje vyko rajoninė anglų kalbos olimpia-
da. Joje dalyvavo Gabijos, Merkelio Ra-
čkausko, Viekšnių gimnazijos 11 klasės mo-
kiniai (III gimnazijos klasė). Šiemet dalyvių 
sąrašą papildė ir Mažeikių politechnikos 
mokyklos vienuoliktokai. 

Mūsų mokyklai atstovavo Šarūnas Kižys 
(AP-57 gr.), Aurimas Latakas (EM-56 gr.) ir 
Žilvinas Zubė (AAD-58 gr.). Jie iškovojo 
teisę dalyvauti rajoninėje olimpiadoje, nes 
nugalėjo mokyklinėje anglų kalbos olimpia-
doje.  

Rajoninėje olimpiadoje vienuoliktokams 
teko atlikti dvi užduotis – kalbėjimo ir rašy-
mo. Kalbėjimo užduotis sekėsi puikiai, o 
rašymo užduotis pasirodė sudėtingesnė, nes 
straipsnio tema buvo neaktuali, o ir rašto 

darbas reikalavo parašyti ne mažiau kaip 300 
žodžių tekstą per ribotą laiką. 

Iš mūsų mokinių geriausiai pasirodė Ša-
rūnas Kižys, jis atliko 82% užduočių. Tačiau 
neįkainojamą patirtį gavo visi dalyviai.  

Džiugu, kad šiemet turime tokių mokinių, 
kurie gali drąsiai konkuruoti su kitomis 
miesto mokyklomis ir pasiekti gerų rezultatų. 

 
Inga Kruopienė, anglų kalbos mokytoja  

Mokyklos mokytojai dalyvavo seminare „Aktyvių mokymo metodų taikymas“. Seminarą vedė socialinių mokslų 
daktaras Tomas Lagūnavičius. Lektorius aptarė aktyvius mokymo metodus, orientuotus į išmokimą, akcentavo 
mokinių darbą pamokoje poromis, mokinių gebėjimus atrinkti ir struktūruoti medžiagą, ją užrašyti. Pabrėžė kartoji-

mo svarbą, kalbėjo apie problemų sprendimo metodus. 

2017-2020 metų strateginio plano rengimo darbo grupė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Strateginio plano rengimas ir 
įgyvendinimas“ ir patobulino strateginio planavimo kompetencijas. Šiaulių universiteto lektorė Vilma Tubutienė konsultavo kaip rengti 
strateginį planą pagal metodines rekomendacijas. 
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Kalėdinė naktis mokykloje 2016 
 
Gruodžio 22 dieną mokykloje vyko jau tradiciniu tapęs ren-

ginys „Kalėdinė naktis mokykloje“. Renginį organizavo mo-
kyklos mokinių taryba, o jo pagrindinis koordinatorius – moki-
nys Tomas Kurbatovas. Renginio metu mokiniai visą naktį pra-
leido mokykloje, žaidė įvairius žaidimus, vyko užsiėmimai gru-

pėse, varžėsi „Kalėdiniame protmūšyje“.  
24 valandą mokiniai mokyklos kiemelyje kepė ant žarijų dešre-

les, vaišinosi bendrais naktipiečiais. Vėliau visi mokyklos aktų salė-
je žiūrėjo kalėdinį filmą. Sporto salėje vyko įvairios sportinės var-
žybos, estafetės, baudų ir tritaškių metimo konkursai, naktinio tinkli-
nio turnyras, stalo teniso turnyras. Mokiniai klausėsi muzikos, o ryte 
vieni su kitais atsisveikino ir, palinkėję vieni kitiems gražių švenčių, 
išskubėjo namo. 

Vaidas Andrijaitis,  
popamokinės veiklos organizatorius  

Kalėdinė Gerumo savaitė 
 
Kasmet paskutinės gruodžio mėnesio dienos mokykloje yra 

ypatingos – vyksta kalėdinė Gerumo savaitė. Tai Vaiko gerovės 
komisijos iniciatyva organizuojami labdaros renginiai, skirti 
skatinti gražią ir gerą iniciatyvą. 

Pirmasis iš jų – „Kalėdos arbatos puodelyje“. Tą dieną mo-
kykla nušvito žvakių šviesa. Kiekvienas, atėjęs į mokyklą, buvo 
pavaišintas arbata, pyragaičiais. Akcija skirta tam, kad kiekvie-
nas mokyklos bendruomenės narys pajustų Kalėdų dvasią, kad 
visų mūsų – mokinių ir darbuotojų - pabuvimas kartu tarsi visus 
sujungtų, sustiprintų bendrumo jausmą. 

Kitas renginys – Labdaros mugė. Mokiniai su mokytojais 
pagamino įvairių darbelių, prikepė skanėstų ir pertraukų metu 
jais prekiavo. Taip stiprinami mokinių socialiniai įgūdžiai, vers-
lumas. Tačiau svarbiausias šios mugės tikslas – surinkti lėšų į 
Vaiko gerovės komisijos labdaros fondą. Šiemet prekyba vyko 
puikiai, aukota dosniai – Vaiko gerovės komisijos labdaros fon-
das buvo papildytas 96,36 eurais. Turime galimybę nemokamai 
pamaitinti sunkiau gyvenančius mokinius. 

Kalėdinės Gerumo savaitės metu mokiniai pasveikino savo 
mokytojus, padėkojo jiems. Mokytojai taip pat linkėjo savo mo-
kiniams gerų ateinančių metų, paskatino atlikti nepabaigtus dar-
bus ir su gera nuotaika sutikti Naujuosius metus. Savaitę užbai-
gė popamokinės veiklos organizatoriai: mokytojams organizuota 
Adventinė popietė, mokiniams – Kalėdinė naktis mokykloje. 

 
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė 


