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Sveikiname visus ,,VAŠKINUKO“ skaitytojus ir visus mielus bičiulius su 2019 metais !

SĖKMĖS!

,,Atmintis gyva, nes liudija“
Niekas negali nugalėti TAUTOS, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę. Sausio 11osios rytą mūsų gimnazijos bendruomenė kartu su visa Lietuva pagerbė už šalies laisvę
1991-ųjų sausį kovojusius ir gyvybę paaukojusius žmones. 8 valandą prasidėjo pilietinė
akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Gimnazijos languose buvo uždegtos žvakutės kaip
amžinos šviesos, vilties ir meilės ženklas. Mokiniai ir mokytojai segėjo Neužmirštuolės žiedą –
atminties ir pagarbos simbolį. Klasės valandėlės metu auklėtojai, mokytojai su mokiniais prisiminė
lemtingus Sausio 13-osios įvykius, aptarė jų prasmę Lietuvos valstybei.
,,Vaškinuko“ inf..

GIMNAZISTUS LYDĖJO SĖKMĖ

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir
šiais, kasmetiniame
Respublikiniame informatikos
konkurse „Kompiuterinė Kalėdų
pasaka 2018“ Vaškų gimnazijos
mokinius lydėjo sėkmė. 3 klasės
mokinė Akvilė Janulytė užėmė I
vietą, 1 klasės mokinė Paula
Katauskaitė – II vietą, Ia klasės
mokinė Rugilė Aniūnaitė – 5
vietą. Buvo ir diplomantų: Guoda
Simonaitytė (3 klasė), Vilija
Aniūnaitė (5 klasė), Kornelija
Simonaitytė (Ia klasė). Sausio 5
dieną dalyvavo nugalėtojų
pagerbimo šventėje Kaune
Vytauto Didžiojo universitete.
Prieš renginį dar suspėjo
aplankyti Kauno pilį ir Kauno
eglę. Kelionė buvo smagi ir
naudinga. ,,Vaškinuko“ inf.

MATEMATIKAI PASITIKRINO SAVO ŽINIAS

__

_
Erikas

Rugilė

Matematika – tai dalykas kuriam abejingų nėra.
Vieni ją .......................... . Užbaikite sakinį.

Sausio 16 dieną geriausieji rajono
mokyklų matematikai pasitikrinti savo
žinias susirinko į 68-osios Lietuvos 9-12
klasių mokinių matematikos olimpiados
rajoninį etapą. Mūsų gimnaziją atstovavo: Ia
klasės mokiniai Rugilė Aniūnaitė, Erikas
Lauksėdis, Gvidas Rupštaitis, III klasės
mokinė Austėja Rimkevičiūtė, IV klasės
mokinės Toma Butėnaitė ir Ligita Gurklytė.
Kol mokiniai sprendė uždavinius,
mokytojai
diskutavo
apie
mokinių
pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, kokiais
būdais ir metodais kelti mokinių mokymosi
motyvaciją ir kt..
Sveikiname Ia klasės mokinius Rugilę
Aniūnaitę ir Eriką Lauksėdį, užėmusius
II vietas ir pakviestus į rajono komandą
dalyvauti Panevėžio krašto 5-9 klasių
jaunųjų matematikų olimpiadoje.
Matematikos mokytojos Inga ir Nida

Sausio 30 dieną mūsų gimnazijos mokiniai: duetas Vilija
Aniūnaitė ir Rugilė Aniūnaitė bei skudutininkės
Neda
Bajoriūnaitė, Skaistė Bajoriūnaitė, Gabrielė Kazulytė, Rūta
Kazulytė, Gabija Žiglinskaitė dalyvavo Vaikų ir moksleivių
lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse ,,Tramtatulis“.
Laukiame rezultatų.

18-oji „Aukštųjų mokyklų mugė“ pakvietė moksleivius atrasti savo SUPERGALIĄ!
Tai jau 18-oji mokslo mugė, kurioje susitiko aukštojo mokslo atstovai, susibūrė esami ir
būsimieji studentai. Mugė vyko 2019 metų sausio 17 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Mūsų gimnazijos
aukštesniųjų klasių mokiniai, mokytojai susipažino su aukštųjų mokyklų siekiais ir tikslais, pirmosios ir
antrosios pakopos studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka. Arenos amfiteatre
vyko dalyvių prisistatymai, paskaitos, diskusijos su švietimo ir mokslo srities profesionalais, verslo ir
pramonės atstovais, mokymo įstaigų vadovais. Įvairių aukštųjų mokyklų studijų programas pristatinėjo
ne tik dėstytojai, bet ir studentai. Mokiniai turėjo puikią galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus, o
apie bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas klausti mugėje dalyvaujančių LAMA BPO
atstovų.
,,Vaškinuko“ inf.

PASIDŽIAUKIME MŪSŲ MOKINIAIS
2018-2019 mokslo metų I pusmetį baigė LABAI GERAI:
Rugilė Andriuškevičiūtė, 1 klasė
Antanas Kaziliūnas, 1 klasė
Ugnė Stuokaitė, 1 klasė
Paulius Juknevičius, 2 klasė

Akvilė Janulytė, 3 klasė
Gabrielė Matuzaitė, 3 klasė
Miglė Jasėnaitė, 3 klasė
Austėja Budzinskaitė, 4 klasė

Vilija Aniūnaitė, 5 klasė
Rugilė Aniūnaitė, Ia klasė
Austėja Rimkevičiūtė, III klasė
Arnas Valušaitis, III klasė

2018-2019 mokslo metų I pusmetį baigė GERAI:
Astijus Jasėnas, 1 klasė
Paula Katauskaitė, 1 klasė
Esterė Kazulytė, 1 klasė
Domantas Mikalajūnas, 1 klasė
Mantas Ulis, 1 klasė
Gitė Vatkevičiūtė, 1 klasė
Melisa Ahmati, 2 klasė
Ugnė Jutinskaitė, 2 klasė
Danielius Matuzas, 2 klasė
Orinta Ramanauskaitė, 2 klasė
Arūnė Šilkūnaitė, 2 klasė
Miglė Šlevaitė, 2 klasė

Aistė Bičkutė, 3 klasė
Žaneta Januševičiūtė, 3 klasė
Simas Kliudis, 3 klasė
Guoda Simonaitytė, 3 klasė
Ainora Paužuolytė, 3 klasė
Karolis Stokė, 4 klasė
Augustė Šlevaitė, 4 klasė
Ugnius Šležas, 4 klasė
Giedrius Tuominis, 5 klasė
Miglė Zubavičiūtė, 5 klasė
Skaistė Bajoriūnaitė, 6 klasė
Rūta Kazulytė, 6 klasė

Salomėja Morkevičiūtė, 6 klasė
Akvilė Jasiūnaitė, 8 klasė
Rokas Kaziliūnas, 8 klasė
Auksė Bajoriūnaitė, Ia klasė
Mintautas Čypas, Ia klasė
Erikas Lauksėdis, Ia klasė
Gvidas Rupštaitis, Ia klasė
Kornelija Simonaitytė, Ia klasė
Monika Trinskytė, Ia klasė
Arnas Armonavičius, II klasė
Toma Butėnaitė, IV klasė
Ligita Gurklytė, IV klasė ,,Vaškinuko“ inf
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O BUVO TAIP ... . KUR IR KADA TAIP BUVO … ?

Nuotraukos iš archyvo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakoma, jog yra 4 rūšių žmonės.
Skaityk ir atrask save...
Vieni nieko nežino ir nežino, kad
nežino. Tai kvailiai, venkite jų.
Kiti nieko nežino, bet žino, kad nežino.
Tai nemokšos, pamokykite juos.
Treti – tie, kurie žino, bet nežino, jog
žino, yra apsnūdėliai, pažadinkite juos.
Tačiau esama ir tokių, kurie žino ir
žino, jog žino. Tai išmintingi žmonės,
sekite jais.

-

Sužinokǃ Antikiniai posakiai:
Va bank — labai rizikuoti, drąsiai veikti,
Buridano asilas — neryžtingas, ilgai abejojantis žmogus,
Achilo kulnas — žmogaus silpna vieta, silpnybė,
Pandoros skrynia — nelaimių, didelių vargų šaltinis,
Tera incognita — neištirta sritis, nežinomas dalykas.

PUSIAUŽIEMIS. Sausio 25-oji tradiciniame mūsų tautos kalendoriuje itin reikšminga data – pusiaužiemis.
Liaudiški papročiai pataria pusiaužiemio dieną pasidairyti gamtoje pirmųjų, dar labai
nedrąsių pavasario ženklų. Įveikėme pusę niūraus gamtoje meto, bet ir pasidžiaugėme sniegu pasipuošusiais
medžiais, apledėjusiais upeliais, sustingusiais ežerais... . Pasižiūrėkim – kokia graži gamta! Senoliai pasakytų:
diena jau pailgėjo per avinuko šuolį.
Nuo sausio 30 dienos gimnazijoje skelbiamas karantinas.

Linkime kuo greičiau pasveikti... .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kviečiame visus ne tik skaityti gimnazijos laikraštį, bet ir pasiūlyti naujų idėjų, savos kūrybos, spalvingų piešinių ar
nuotraukų. Išsakykime savo mintis, dalinkimės pasiekimais ir džiaugsmais. Tad bendradarbiaukime. El. paštas:
vaskugimnazija@gmail.com.
,,Vaškinuko“ redakcija.
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