Vaškų gimnazijos laikraštis

https://vaskai.pasvalys.lt/

2019 m. rugsėjis

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai!
Išlydėjęs vasarą atskuba rugsėjis, dovanodamas
gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę, metai iš
metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią.
Linkiu, kad šie mokslo metai visai mūsų gimnazijos
bendruomenei būtų palankūs kūrybiškumui, naujoms
idėjoms ir didelei sėkmei. Visiems mokiniams – didelio
noro žinoti, pažinti, domėtis, nes mąstantys, atviri
naujovėms, kūrybiškai iššūkius pasitinkantys žmonės,
visuomet žinos, kaip ieškoti ir ras savo kelią.
Gimnazijos direktorė Dalia Remeikienė

APIE MOKYMĄSI

• Žmonės, kurie dažniau skaito elektronines knygas ar mokosi iš kompiuterio, linkę įsiminti mažiau dalykų
nei tie, kurie naudojasi spausdintiniais šaltiniais.
• Smegenys teikia pirmenybę vaizdams, o ne tekstui. Žmogus prisimena tik 10 procentų žodžiu pateiktos
informacijos. Tačiau jei prie mokymosi proceso pridedamas vaizdas, šis skaičius šokteli iki 65 procentų.
• Mokymasis po aktyvios fizinės veiklos žmones padaro budresniais, padeda lengviau įsisavinti reikalingą
informaciją ir įsiminti sudėtingus terminus.
• Muzikos klausymasis prieš mokymąsi gali padėti geriau sutelkti dėmesį, atmintį, sumažinti stresą.
• Šokolado valgymas mokantis padeda smegenims išsaugoti naują informaciją ir yra susijęs su geresniais
testų rezultatais.
• Obuoliai, graikiniai riešutai, mėlynės gali pagerinti gebėjimą susikaupti, geriau įsiminti informaciją ir išlikti
budriems.
• Įrodyta, kad mokymosi rezultatai labiausiai priklauso nuo to, kur, kaip, su kuo esame ir kas yra aplink mus.

Gimnazijoje startuoja Lyderių laiko 3 pokyčio projektas. Dalyvauja 5-6 klasių lietuvių
kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojai ir jų mokiniai.

„Patyčių dėžutė“
Čia kiekvienas gali anonimiškai ir saugiai pranešti apie patiriamą ar pastebėtą smurtą, patyčias ir
kuo greičiau suteikti reikiamą pagalbą nukentėjusiajam, užkirsti kelią tolesnėms patyčioms. Čia viskas
slapta ir visiškai saugu. Tereikia parašyti laišką elektroniniu paštu: patyciu.dezute23@gmail.com

Tie, kurie tyčiojasi bei žemina kitą, yra už jį silpnesni. Tačiau tas, kuris stebi, bet nieko nedaro, yra
pats silpniausias.
KOKIOS EGZAMINŲ NAUJOVĖS LAUKIA ŠIEMET?
Šių metų dvyliktokams mokslo metai ką tik prasidėjo ir galvoje dar švilpauja vasariškos nuotaikos.
Tačiau Nacionalinis egzaminų centras nesnaudžia ir entuziastingai imasi darbų. Jau skelbiami 2019-2020
mokslo metų įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai.
Abiturientams pagrindinė sesija prasidės pagal planą anglų kalbos kalbėjimo dalimi, kuri turėtų įvykti
balandžio 15, 16, 17 d. Anglų klausymo, skaitymo ir rašymo dalys vyks gegužės 9 d., t. y. šeštadienį. Įdomu
pastebėti, kad yra atsisakoma egzaminus kelti į šeštadienį, todėl antras egzaminas, kurį laikys abiturientai
savaitgalį – lietuvių kalbos ir literatūros. Mokyklinį ir valstybinį egzaminą dvyliktokai laikys gegužės 30 d.
Apibendrinant pagrindinius ir populiariausius egzaminus, kuriuos metai iš metų renkasi laikyti šalies
abiturientai, tvarkaraštis išsidėsto taip: informacinių technologijų egzaminas bus laikomas gegužės 28 d.,
matematikos – birželio 5 d., geografijos – birželio 9 d., chemijos – birželio 11 d., istorijos – birželio 15 d.,
biologijos – birželio 17 d., o pagrindinę sesiją užbaigs fizikos egzaminas, kuris vyks birželio 19 d.
Pakartotinė sesija prasidės birželio 22 d. vyksiančiu lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniu egzaminu,
o baigsis to paties dalyko, tik mokykliniu - liepos 10 d.
ABITURIENTAI BRANDOS EGZAMINUS TURI PASIRINKTI IKI LAPKRIČIO 24 DIENOS.
Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.
Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nec.lt bei
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.

Rugsėjo 23-oji, Lietuvos žydų genocido diena, paminėta
gimnazijoje
Trečios gimnazinės klasės mokiniai Lietuvos žydų genocido
dieną paminėjo Pasvalyje. Gimnazistus pasitiko istorikas,
muziejininkas Gražvydas Balčiūnaitis. Netradicinė pamoka prasidėjo
lankant išlikusias tarpukario žydų gyventas vietas: miesto centre
buvusią sinagogą, teisininko Kiršono namą, žydų pirtį. Kelionę
tęsėme Žadeikių miške. Čia buvo galima pamatyti dvi holokausto
aukų masines kapavietes. Viena kapavietė – vyrų, kita – moterų ir
vaikų. Išvykos metu mokiniai išgirdo įvairių istorijų, pasakojimų
žmonių, kurie stengėsi išgelbėti žydus.

Ekologinė – edukacinė akcija "Rudens kraitelė 2019"
Mes, 6 klasės mokiniai, su klasės vadove Kristina Prakopiene ir mokytoja Ingrida Beinoriene
dalyvavome Panevėžio gamtos mokykloje organizuotoje ekologinėje – edukacinėje akcijoje „Rudens kraitelė
2019“. Gamtos mokykloje iš daržovių, vaisių, grūdų mes sukūrėme savo ekspoziciją „Arbatinukas“. Mokiniai
labai noriai dirbo, siūlė idėjas, kad padarytume įspūdingą kompoziciją. Taip pat galėjome pasigrožėti ir kitų
ugdymo įstaigų įvairiaspalvėmis kompozicijomis, pamatyti, paliesti, užuosti... . Visos rudens gėrybės,
pasibaigus parodai, bus panaudotos mokyklos gyvūnų šėrimui ir jų gerovei. Išvyka buvo smagi ir naudinga.

Rugsėjo 26-ąją švenčiama Europos kalbų diena
Kalbų mokėjimo svarbą jaunieji mūsų bičiuliai puikiai suvokia – tai atveria vartus į pasaulį. Renginį vedė anglų
kalbos mokytoja Birutė Lungienė. Burtų keliu buvo išsitraukti vokai su šalies pavadinimu. Reikėjo pristatyti tą šalį bei
pasakyti tos šalies kalba žodžius, kuriuos mokiniai užrašė ant Europos Sąjungos vėliavų. Darbai eksponuojami
gimnazijos fojė.
Tikime, kad šios dienos minėjimas naudingas mokiniams ugdyti jų bendrąsias kompetencijas, toleranciją,
skatinti įvairių kalbų mokymąsi.

Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savo gerai nemokėti.

J. Jablonskis

Praplėskite savo akiratį!
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tekstuose dažniausiai sutinkami daiktavardžiai yra šie: darbas, žmogus, Lietuva, metai, laikas.
tekstuose dažniausiai sutinkami veiksmažodžiai yra šie: būti, galėti, turėti, reikėti, nebūti.
tekstuose dažniausiai sutinkami būdvardžiai yra šie: didelis, svarbus, naujas, geras, įvairus.
tekstuose dažniausiai sutinkami prieveiksmiai yra šie: tik, labai, jau, dar, daug.

Ruduo, ruduo..... Ar tau patinka šis metų laikas?

,,ŽINGSNIUOKIME KARTU“
Šių metų Europos judumo savaitės tikslas yra atkreipti dėmesį į saugų vaikščiojimą ir
važiavimą dviračiu bei naudą mūsų sveikatai ir aplinkai. Vaikščiojimas ir važiavimas dviračiu
padeda išlaikyti sveiką širdį ir kūną. Šių metų tema – „Žingsniuokime kartu“. Mūsų
gimnazijoje judumo savaitė vyko rugsėjo 16 – 20 dienomis.

Ruduo - tai antrasis pavasaris, kai kiekvienas lapas – gėlė.

Alberas Kamiu

SUDOKU – galvosūkiai, kuriuose reikia surašyti skaitmenis
nuo 1 iki 9 taip, kad jie nesikartotų eilutėse, stulpeliuose.
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PASIDARYK PATS

Ruduo būna visoks: spalvotas ir pilkas, ramus ir vėjuotas, šiltas ir šaltas,
saulėtai sausas ir lietingas, ūkanotas ir darganotas... .
_______________________________________________________________________________________________
Kviečiame visus ne tik skaityti gimnazijos laikraštį, bet ir pasiūlyti naujų idėjų, savos kūrybos, spalvingų piešinių ar
nuotraukų. Mielieji, labai vertiname Jūsų nuomonę ir pasiūlymus. Pasidalinkite jais su visais. Laukiame Jūsų laiškų. Tad
bendradarbiaukime. El. paštas: vaskugimnazija@gmail.com. ,,Vaškinuko“ redakcija.

