VAŠKINUKAS
Vaškų gimnazijos laikraštukas. 2015 m. rugsėjis
ŠIAME NUMERYJE SKAITYKITE:
* Rugsėjo 1-oji, sveikinimo žodis
* Kas naujo gimnazijoje?
* Gimnazijos Mokinių taryba
* Nauji veidai mūsų gimnazijoje
* Vasarą prisiminus... Mano klasės vasara
* Įvykiai rugsėjo mėnesį... TRUMPAI:
* Europos judrioji savaitė
* Vaškiečiai Pasvalio miesto šventėje
* Europos kalbų diena
* Trečiokų gimnazistų krikštynos
* Žodis ne žvirblis. Visko po truputį...

Redaktorės žodis
Rodos, mokslo metai tik prasidėjo, o štai
jau ir mėnuo baigėsi. Kodėl viskas taip
greit – niekaip nesuprantu... Neskubėkime
gyventi, džiaukimės akimirka,
nesikrimskime dėl smulkmenų...
Po ilgo laiko „Vaškinukas“ ir vėl su Jumis,
šį kartą jis sugrįžo visiems laikams.
Skaitykite ir raskite šį bei tą apie save.
Nepamirškite, kad šis laikraštis yra apie
mus ir mūsų gimnaziją.
II g klasės mokinė Solvita Morkevičiūtė

Mūsų gimnazija
Atrodo, ką tik buvom vidurinė,
Ir štai gimnazija jau mes.
Mūs mokykla ši išskirtinė
Ir to paneigt negali nieks.
Vaikai čia gabūs, kūrybingi,
O kartais ir labai triukšmingi.
Ir aplinka tokia jauki,
Visi čia jaučiamės savi.
Geriausias personalas čia!
Mokytojai ir visi kiti Jie linki gero mums slapčia
Ir kad nedingtume iš čia.
Linkiu visiems gerų draugų
Ir daug akimirkų puikių!
O mokytojams daug sėkmės
Ir begalinės ištvermės!
IIg klasės mokinė Gabrielė Butkutė

________________________________________________________________
Interviu su gimnazijos direktore Dalia Remeikiene
Ką veikėte per vasarą?
Vasara buvo labai karšta. Buvau išvykusi į Ventspilį, dviračiu apvažiavau
visą miestą. Maudžiausi jūroje. Keliavau po Lietuvą, buvau Palangoje.
Ar vasara nebuvo per trumpa?
Būtų gerai, jei vasara būtų prasitęsusi dar kelias savaites.
Ar laukėte naujų mokslo metų?
Atostogų metu galvojau ir planavau, ką naujo ir įdomaus galima pasiūlyti
mokiniams ir mokytojams. Galvojau apie jus, mokinius... Apie laisvalaikio kambarį... Sulaukiau daug
pasiūlymų ir prašymų, tad stengsiuosi Jūsų nenuvilti ir viską išpildyti.
Gimnazijoje bus vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa. Kaip manote, ar ji naudinga, ar vaikai
gimnazijoje mažiau tyčiosis vieni iš kitų?
Mes nuo rugsėjo 1 dienos vykdome Olweus programą. Manau, kad ta programa bent 50 procentų
pasiteisins. Visa bendruomenė yra suskirstyta į darbo grupes, mokysimės gyventi be patyčių.
Ar vaikystėje mėgote eiti į mokyklą?
Labai svajojau apie mokyklą. Broliams ir seserims bėgdavau iš paskos. Kai pradėjau eiti į mokyklą,
galvojau, kad ten bus linksma, bet teko susidurti ir su sunkumais, buvo ir ašarų... Vis dėl to šios problemos
nenuslopino noro eiti į mokyklą, ir kaip matote, vis dar einu į ją. Ir labai tuo džiaugiuosi.
Ko palinkėtumėte šiais mokslo metais mūsų mokiniams ir mokytojams?
Palinkėčiau, kad mokiniai gerbtų vieni kitus, kad gimnazijoje nesigirdėtų keiksmažodžių, kad mokiniai
noriai eitų į gimnaziją, savanoriškai nešiotų švarkus, nebėgtų iš pamokų. Mokytojams palinkėčiau didelės
kantrybės, kuo daugiau laiko skirtų bendravimui su mokiniais ir tėveliais.

Kas naujo mūsų gimnazijoje nuo rugsėjo 1-osios?
* vaikai gauna ne tik pietus, bet ir pusryčius

* nauja socialinė pedagogė
* informacinių technologijų kabinete du nauji kompiuteriai
* rusų kalbos kabinete nauji suolai ir šviestuvai
* mokiniams nebereikia budėti koridoriuose
* dar vienas fontanėlis ir lauko klasė

Antrokų gimnazistų
pastebėjimai

* autobusai mokinius veža į gimnaziją iš įvairių kampelių
* nauja pavaduotoja neformaliajam ugdymui
* privalomi gimnazistų švarkai
* realiai „išnaudojamas“ ir rengiamas laisvalaikio kambarys
* nebėra 9, 10, 11, 12 klasių, o atsirado I, II, III, IV gimnazijos klasės
* WI-FI be slaptažodžio

______________________________________
Nauji specialistai Vaškų gimnazijoje
Interviu su socialine pedagoge Ingrida Bernadišiūte
Kur mokėtės? Kokia Jūsų įsigyta specialybė?
Studijavau Šiaulių universitete. Baigiau edukologijos (vaiko teisių
apsaugos ir šeimos pedagogikos) ir socialinės pedagogės bakalauro
studijas.
Kodėl pradėjote dirbti mūsų gimnazijoje?
Pamačiau skelbimą ir susidomėjau. Juk nauja patirtis.
Kokie įspūdžiai pradėjus dirbti mūsų gimnazijoje?
Geri. Puikūs! Didelis kolektyvas.
Ar dirbote anksčiau? Jeigu taip, tai kur?
Taip. Keturis metus dirbau Vaikų dienos centre.
Kada ir kodėl nusprendėte tapti socialine pedagoge? Šis darbas Jums pareiga ar malonumas?
Vaikystėj jau svajojau apie tai. Patiko saugoti mažylius. Devintoje klasėje jau žinojau, ką ir kur studijuosiu.
Šis darbas man – tai malonumas.
Kokios savybės reikalingos, kad būtum geras socialinis pedagogas?
Konfidencialumas, atvirumas, pagarba ir užjautimas.
Ar nesigailite pasirinkusi šią specialybę?
Ne, šiai dienai tikrai ne.
____________________________________________________________________________________

Interviu su pavaduotoja neformaliajam ugdymui Ingrida Beinoriene
Kaip jaučiatės tapusi pavaduotoja neformaliajam ugdymui?
Nedrąsiai, bet gerai.
Kaip sekasi bendrauti su Mokinių taryba?
Kol kas viskas puikiai, nesipykstam, sutariam. Mokinių taryba dirba gerai ir
ieškom sprendimų, kaip dar pagerinti mūsų veiklą.
Kokias naujoves planuojate įvesti į gimnazijos gyvenimą?
Norėčiau, kad būtų aktyvesni mokiniai, stengiuosi šitą klausimą derinti su Mokinių taryba. Labai norėčiau,
kad laisvalaikio kambarys būtų įdomi vieta kiekvienam. Kartu su gimnazijos bendruomene stengsimės
įgyvendinti mokinių norus ir įkurti funkcionalų laisvalaikio kambarį.
Ar jaučiate palaikymą iš administracijos, kitų mokytojų, klasių auklėtojų, mokinių?
Taip, vienareikšmiškai taip!
Sėkmės Jums!

___________________________________________
Naujokai pas mus
Į Vaškų gimnaziją šiemet atėjo nemažai mokinių iš kitų mokyklų. Antrokai gimnazistai pakalbino
naujokus, kaip jie čia jaučiasi?
Esate naujokai mūsų gimnazijoje.
1) Ko tikėjotės ateidami į šią gimnaziją?
Geriau mokytis (Simona V. 7 klasė, Jovita N. 6 klasė), su visais draugauti (Salomėja M. 3 klasė), baigti
12 klasių ir daugiau išmokti (Vaida V. IIIg klasė), susirasti naujų draugų ir baigti 12 klasių (Karolina K.
IIIg klasė), išmokti kažko naujo (Gabija Ž. 3 klasė), draugiškos mokyklos (Ieva S. IIIg klasė), gerų draugų
ir mokytojų (Ieva L. IIIg klasė), draugų (Deividas S. 4 klasė, Mantas B. 6 klasė), susirast naujų draugų
(Lukas m. 5 klasė), mokytis (Simona M. 5 klasė), gerai išsimokinti (Greta R. 2 klasė)
2) Ką manote apie mūsų aplinką?
Labai gražu čia (Simona V. 7 klasė), labai patinka mokytoja ir klasiokai (Gabija Ž. 3 klasė), na gera čia
(Paulius G. Ig klasė), geri draugai (Aurelijus Č. 4 klasė), draugiška klasė (Salomėja M. 3 klasė), labai gražu
(Karolina K. IIIg klasė), graži, tvarkinga gimnazija (Ieva S. ir ieva L. IIIg klasė), čia viskas gerai (Lukas
M. 5 klasė), tvarkinga (Eismantas Š. 5 klasė).
3) Ką manote apie mokytojų ir mokinių santykius?
Labai labai geri (Simona V. 7 klasė), visi draugauja, nesimuša, nesikeikia (Greta R. 2 klasė), geros
mokytojos (Simona M. 5 klasė), viskas gerai (Lukas M. 5 klasė), geri santykiai (Vaida V. IIIg klasė, Paulius
G. Ig klasė, Eismantas Š. 5 klasė, Mantas B. 6 klasė), bent jau man geri (Karolina K. IIIg klasė), vidutiniški
(Ieva S., Ieva L. IIIg klasė).
4) Kas jums yra nauja čia ir neįprasta palyginus su ta mokykla, kurią palikote?
Turiu draugų (Simona V. 7 klasė), viskas nauja (Paulius G. Ig klasė), kažkaip keista, nes pirmi metai
(Salomėja M. 3 klasė), čia viskas nauja, mokykla mažesnė (Vaida V. IIIg klasė), viskas (Karolina K. IIIg
klasė), geri klasiokai, visi draugauja (Greta R. 2 klasė), tualetai tvarkingesni (Ieva S. IIIg klasė), čia niekas
manęs nemuša (Aurelijus Č. 4 klasė), mokytojai geresni (Ieva L. IIIg klasė), čia yra daug vaikų (Lukas M.,
5 klasė), yra kameros (Tomas G., IIIg klasė), čia niekas nesikeikia (Gabija Ž. 3 klasė), geresni vaikai
(Simona M., 5 klasė),čia galima susirasti daugiau draugų (Deividas S. 4 klasė), ten anglų mokytoja buvo
labai pikta (Evelina K. 4 klasė).

O kaip jautiesi Tu ?

Mokinių taryba 2015-2016 m. m.
Glorija, Aiva, Donatas, Algirdas,
Ligita, Karolina ir Goda

___________________________________________________
Įvykiai rugsėjo mėnesį... TRUMPAI
Europos judrioji savaitė

Trečiokų gimnazistų krikštynos

Rugsėjo 14-18 d.d. Vaškų gimnazijoje
per ilgąją pertrauką vyko šokiai.
Mokiniai ir mokytojai šoko populiarųjį
flashmob‘ą.

Rugsėjo 25 d. po pamokų vyriausieji
gimnazistai tradiciškai krikštijo trečiokus
gimnazistus.

Vaškiečiai Pasvalio šventėje

Europos kalbų diena

„Čė Pasval’s – čė graž’ viet“

Rugsėjo 25 d. lietuvių kalbos ir užsienio
kalbų pamokose paminėta Europos kalbų
diena. Mokiniai rašė rašinius, piešė
plakatus, skirtus šiai dienai paminėti,
domėjosi, kaip galima pasisveikinti,
padėkoti, prisistatyti kitomis Europos
kalbomis.

Rugsėjo 19 d. Vaškų miestelio
bendruomenė dalyvavo Pasvalio miesto
Šventinėse eitynėse. Mūsų gimnazijos
atstovai, prisijungę prie Vaškų miestelio
seniūnijos ir pasipuošę bitutėmis,
šventėje prisistatė kaip ryškiausia ir
nuotaikingiausia eitynių dalis.
Dėkojame Vaškų gimnazijos mokytojams
ir mokiniams, prisijungusiems prie
eitynių 

Dėkojame kalbų mokytojams ir pagalbos
mokiniui specialistėms už pagalbą
vaikams, norintiems plačiau pažinti
Europos Sąjungą.

Vasarą prisiminus...
Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai
Vasarą labai smagu, šilta. Visą vasarą važinėjomės dviračiais, maudėmės, lakstėme po pievą,
gaudėme drugelius. Vasarą žydi labai gražios gėlės, jas skynėme ir dovanojome mamai. Vasara- pats
linksmiausias, smagiausias laikas.

Pirmokai
Vasaros atostogas vaikai praleido namuose su tėveliais. Kai kurie buvo išvykę pas senelius. Padėjo
seneliams auginti žąsiukus, gyvūnėlius. Dauguma važinėjosi dviračiais, maudėsi vandens telkiniuose.
Keletas mokinių su tėveliais vyko prie jūros į Palangą, į Jūrmalą. Mėgo žaisti su kamuoliu mokyklos sporto
aikštelėje.

Antrokai
Šią vasarą mes gerai pailsėjome, daug žaidėme. Skaitėme knygas, kai kada pramogavome.
Aplankėme įdomias vietas. Ir be proto dideli užaugome! Jeeeee!

Trečiokai
Pats gražiausias ir įdomiausias metų laikas – vasara. Vasara – tai ilgai lauktos atostogos. Ji praėjo
įdomiai ir greitai. Daugelis atostogavome prie jūros, maudėmės, statėme smėlio pilis, žaidėme, sportavome,
važinėjomės dviračiais. Aplankėme senelius, gimines. Iškylavome, pamatėme daug gražių ir įdomių vietų,
pamatėme, kokia graži ir įdomi yra mūsų Tėvynė. Namuose skaitėme knygas, padėjome tėveliams dirbti
įvairius darbus, ravėti daržus, rinkti bulves. Taip ir prabėgo vasara.

Ketvirtokai
Štai ir praėjo vasara... Ji buvo – tikros linksmybės! Kiekvienas iš mūsų gerai leidome atostogų laiką.
Vieni buvome prie jūros, kiti žaidėme lauke, valgėme ledus, lankėmės Smegduobių parke. Bendravome su
draugais, kai kurie lankėmės cirke, žvejojome. Vasaros atostogų metu šventėme gimtadienius. Karolis
lankėsi bibliotekoje ir skaitė knygas. Dabar gerai skaito. Štai mūsų vasara, mūsų atostogos prabėgo.
Susirinkome į klasę, viską pamiršę. Kimbame į mokslus.

Penktokai
Gera! Puiki! Daug nuotykių. Važinėjomės motoroleriu. Šauni! Karšta! Teko ir motociklu pavažiuoti.
Linksma! Įspūdinga  Džiaugsminga! Buvo galima ilgai miegoti. Žodžiu, pati pati geriausia 

Šeštokai
Buvau Lazdijuose prie Dūsios ežero... Vasara buvo įdomi, nes net tris kartus buvau prie jūros...
Buvau Žagarėje ant Žvelgaičių kalvos... Susitikome su giminėmis.... Buvau Vilniuje, Gedimino pilyje, TV
bokšte... Praleidau laiką Molėtų rajone prie ežerų... Buvau prie jūros, kuomet bangos buvo apie du metrus
aukščio... Su seneliais lankiausi Naisiuose... Buvau Klaipėdos delfinariume... Buvau Biržuose apžvalgos
bokšte... Buvau išvykusi į Norvegiją – ten visą savaitę buvau stovykloje... Vykau į Kurtuvėnų žirgyną...
Vairavau motociklą – pagavau kiškį... Švenčiau gimtadienį su draugėmis per visą naktį... 

Septintokai
Birželio pradžioje mūsų klasė organizavo pažintinę – edukacinę išvyką į Šiaulius. Aplankėme Šiaulių
universiteto biblioteką: susipažinome su jos erdvėmis, ten įsikūrusiu Centų muziejumi, pamatėme
didžiausią Lietuvos knygą. Išbandyti ištvermę ir jėgas nusprendėme išnaudoti „Splius“ nuotykių parke.
Grįždami užsukome į Kryžių kalną. Kitą dieną vykome į geografijos lauko praktiką „Mūšos upės
geografiniai tyrimai“. Praktikai vadovavo geografijos vyr. mokytojas Arvydas Vaitiekūnas. Vykome į
Pervalkus. Praktika buvo labai įdomi, nes reikėjo rinkti augalus, braižyti, matuoti, versti matavimo
vienetus, piešti, dainuoti, sukurti ir papuošti stalą, išbandyti kantrybę ir ištvermę, o pabaigoje sukurti ir
padainuoti ketureilį apie šios dienos veiklą.
Per vasarą mūsų klasės dvi mokinės buvo stovykloje, vienas mokinys poilsiavo prie Galono ežero.
Taip pat vieni buvo nuvykę prie jūros Latvijoje – Jūrkalnėje, Jūrmaloje. Kiti arčiau susipažino ir aplankė
miestus: Klaipėdą, Ignaliną, Rygą.

Aštuntokai
Vasara buvo turininga ir įsimintina. Puikiai praleidome laiką (Kamilė ir Reda) Šaulių stovykloje.
Auklėtojai labiausiai patiko pasivaikščioti Lajų taku Anykščiuose. Karolina buvo prie jūros ir turiningai
praleido laiką Dinozaurų parke. O kiek maudynių Mūšoje!

Pirmokai gimnazistai
Tai buvo nuostabu! Trys skiemenys: nuo-sta-bu! Laisvė! Ilgas saldus miegas! Trumpa vasara...
sportuok ir būk sveikas! Ariau žemę... „Kimaras“... Nuostabu 

Antrokai gimnazistai
Daug miegojom. Keliavom visur su šeima, draugais. Jūra, saulė... Ežerai... facebook‘as...
gimtadieniai... Vaškų šventė. Naujos pažintys. Meilė... Atsipalaidavimas... Atsiribojimas... Darbas nuo ryto
iki vėlyvo vakaro...

Trečiokai gimnazistai
Dirbau Vilniuje. Skyniau avietes Kaune. Visą vasarą dirbau dirbau dirbau... Keliavau, ilsėjausi,
dirbau... Dirbau, ilsėjausi, pramogavau... Maudžiausi, dirbau, žaidžiau „fulę“. Ilsėjausi 

Ketvirtokai gimnazistai
Laikėme vairuotojo teises (Glorija, Neda), pradėjom laikytis teises (Tautvydas, Mantas, Laurynas).
Savaitė Palangoje (Evelina). Daug dirbau (Sidona). Nieko ypatingo nebuvo (Eglė). Likusieji nieko
nesugalvojo, ką pasakyti... Gal jiems visai nebuvo vasaros???

Mokytojai, administracija, aptarnaujantis personalas
Savaitė Nidoje. Aplankyta pietinė Lietuva, Lenkijos kraštas. Daugybė kartų prie jūros. Darbas
gėlynuose, daržuose. Namų remontai. Giminių susitikimai. Klasių susitikimai. Miegas, darbas, poilsis.
Knygų skaitymas, kapstymasis sode, Anykščių lajų tako aplankymas. Išvyka į Molėtus prie ežerų. Pradėti
vakavimai ir jie tebesitęsia. Grindų remontas. Sunkūs ūkio darbai, po to smagios atostogos Vokietijoje.
Buvimas su šeima, darbas gimnazijoje. Per trumpos atostogos. Su nekantrumu jau laukiamos kitos
atostogos, kurios galbūt bus šiltesnės ir... ilgesnės 

______________________________________________________________________________________

Žodis ne žvirblis_____
Mokytojų frazės pamokų metu:
Pratęsim pamoką penkiomis minutėmis...
Mieli, brangūs dešimtokai...
Pertrauka man, o ne jums.
Gal ir negražiai pasakysiu, bet...
Pupuliukai... 
Jeigu nepatinka, gali eit iš klasės!
Šiandien, vaikeli, susitiksime 
Ėėė, apsiraminkit, nenervuokit, eisit už
durų!
Kiek ratų bėgti? – O kelintokai esat?
Greitai griebkit šiaudą 
Palikite tvarkingus suolus.
Lenkai yra įžeidimas.
Aš žinau, kad jūs pavargę, aš irgi
pavargusi...
Tai kuris pirmas?
Vaikai, susikaupkite... Rašykite
dailyraščiu...
Atnešk trapučių, a ?
Ką, mergaitės?
Nu čia dabar?
Tai ketvirtos klasės kursas, turite žinoti!
Oooo, valgai? Pavaišink ir kitus.
Ar galima su jumis susitarti?
Imk taloną, eik valgyt.
Nekvėpuokite!
O dabar nusipieškite smailiuką 
Kiek galiu sakyti, kad reikia spalvinti
pieštuku, o ne flomasteriu?
Ir vėl tėvus turiu kviesti?
Minusas!
Kitą pamoką rašysim savarankišką...
Likusiai klasės daliai neigiami!
Merci beaucoup 
Stokit į eilutę po vieną, gražiai!
Pieškit ką norit...

Redaktorė
Solvita Morkevičiūtė

Redakcijos nariai
Goda Saladūnaitė

______Visko po truputį...____
Sveikiname visus mokytojus artėjančios Mokytojų
dienos proga  Daug kantrybės, sveikatos, šypsenų,
geros nuotaikos, ištvermės!
Mokytojai, sveikinimus ir padėkas Jūs galėsite
skaityti stende prie lietuvių k. kabineto jau nuo spalio
5 dienos  Stendą parengė specialioji pedagogė
Kristina Prakopienė ir 4-IIg klasių mokiniai
Pasiūlymus, pastebėjimus ir pageidavimus dėl
bendros gimnazijos tvarkos, dėl ugdymo ir ugdymosi
tobulinimo, laisvalaikio užimtumo teikite Mokinių
tarybai ir jos koordinatorei Ingridai Beinorienei
Nepamirškite, kad esate gimnazistai! Tai įrodo tik
Jūsų dėvimi gimnazijos švarkai!
Nešvaistykite savo brangaus laiko veltui – lankykite
būrelius, ruoškite namų darbus bibliotekoje, klasės
auklėtojo kabinete.
Nuo spalio 1 d. Jums, mokiniai, bus teikiamos visų
dalykų konsultacijos! Kreipkitės pagalbos į
mokytojus, jei norite pasimokyti papildomai ar jei
nepasisekė...
Savo laisvalaikio kambarį įsirenkite patys. Klasės
valandėlių metu diskutuokite, kokio kambario
norėtumėte, kas jame turėtų būti, kam jis turėtų būti
skirtas. Pasiūlymus teikite Mokinių tarybai.
Sekantis „Vaškinuko“ numeris pasirodys po
mėnesio. Jį rengs mūsų ketvirtokai gimnazistai.
Siūlykite savo temas, pasirodykite, kad esate svarbūs
kiekvienas
Tiražas
40 vienetų

Vaškų gimnazijos laikraštis
Gimnazijos adresas:

Indra Klybaitė

Mokyklos 23, Vaškai, Pasvalio raj.

Samanta Bačanskaitė

Tel. 8 451 41174

