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2019 m. kovas

Kovas dvelkia pavasariu, bet, jei gyventume prieš Kristų,
švęstume naujųjų metų pradžią. Romėnų kalendoriuje jis ilgą laiką
buvo pirmasis mėnuo. Tik 45 m. pr. Kr. po Julijaus Cezario
kalendoriaus reformos metai prasidėjo sausio 1-ąją, bet kovą
pirmuoju metų mėnesiu dar ilgai laikė daugybė šalių. Pavyzdžiui,
Prancūzijoje Naujieji metai perkelti į sausio 1-ąją tik 1564 metais,
Didžiojoje Britanijoje ir jos kolonijose – tik 1752 m. Lietuviai šį
mėnesį vadino Karveliniu, bet ilgainiui prigijo garsiai kranksinčio
paukščio kovo vardas.

Kovo 9-oji LIETUVOS VARDO DIENA
Šios iškilios dienos minėjimas siejamas su seniausiu žinomu Lietuvos paminėjimu Kvedlinburgo
metraštyje 1009 metų kovo 9 dieną. Svarbiam istoriniam įvykiui sukanka 1010 metų. 2019 m. sausio 12 d.
Lietuvos Respublikos Seimo priimtu įstatymu Kovo 9-oji buvo įrašyta į Atmintinų dienų sąrašą.

TRADICINIS RESPUBLIKINIS LIETUVIŠKOS DAINOS KONKURSAS

,,Jei esi lietuviškos muzikos mylėtojas ir jauti potraukį muzikai, kviečiame tave į šauniausią muzikinį renginį
šauniausiame miestelyje - Vaškuose. Tai „Lietuviškos dainos konkursas 2019", skirtas Kovo 11-ajai paminėti,
organizuojamas nuo 2015 metų! Konkurse dalyvauja šaunieji muzikantai iš Lietuvos ir net svečiai iš Latvijos. Visi jie
atliks po dvi lietuviškas dainas, tad nepraleisk progos ir atvyk palaikyti savų kovo 8 d. 11 val. Pasvalio r. Vaškų kultūros
namuose! Maloniai lauksime. Organizatorės gimnazistės Odeta Gurklytė ir Rugilė Aniūnaitė“. Konkursas įvyko.
Buvo gerai organizuotas. Dalyvavo daug svečių. Šį kartą prizinių vietų nelaimėjome, tačiau ... .
_______________________________________________________________________________________________

MATEMATIKA YRA GRAŽI IR REIKALINGA
Tyrimai rodo, kad matematiko profesija – viena paklausiausių ir geriausiai apmokamų. Matematiniai modeliai
plačiai naudojami kuriant buitinę techniką, kompiuterius bei automobilius. Matematikai dirba ir ekologijos srityje –
analizuoja įvairių populiacijų augimo procesus. Išmanantys matematiką asmenys bendradarbiauja su medikais,
statistiniais metodais apdorodami įvairius tyrimų duomenis, tirdami naujų vaistų veiksmingumą.
Be matematinių apskaičiavimų negalėtume skristi lėktuvais, nes būtent jais yra grįstos skrydžių kontrolės
sistemos. Be matematikos susidurtų metro ir traukiniai, nes jų tvarkaraščių sudarytojai remiasi griežtais ir tiksliais
matematiniais metodais. Matematiką pastoviai naudojama mūsų buityje ir kasdienybėje. Apsidairykime... .
Žemiau esančios skaičių piramidės atskleidžia matematikos tobulumą.

KOVO 14-OJI – PASAULINĖ SKAIČIAUS

DIENA

(PI) SKAIČIUS, KURIS NETURI PABAIGOS (šis skaičius – iracionalus)

FIZASBIOCHEMIS
Šiemet jau aštuntą kartą iš įvairių Lietuvos mokyklų rinkosi
mokiniai į Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnaziją, kad
dalyvautų jau tradiciniu tapusiame konkurse ,,FizasBioChemis“.
Konkurso dalyvių skaičius buvo rekordinis – iš 21 Lietuvos
mokyklos – 141 mokinys. 47 komandos išsiskirstė po gimnazijos
kabinetus atlikti užduotis.
Konkurso dalyviai dar turėjo paruošti kiekvienos grupės
prisistatymą pagal tą daiktą, kurį gavo atsitiktinumo tvarka. Aktų salėje
grupės pateikė linksmus, šmaikščius, kūrybiškus prisistatymus. Nors
laiko pasirengimui buvo skirta ne taip jau ir daug, bet mokiniams jo
užteko, kad darbą atliktų patraukliai, įdomiai.
Na, ir, žinoma, visi nekantriai laukė, kada komisija paskelbs
nugalėtojus.
Taigi, 2019 metų ,,FizoBioChemio“ konkurso 9-10 klasių
mokinių tarpe I-oji vieta atiteko Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos
gimnazistams, antroji – Pasvalio rajono Vaškų gimnazijos
komandai, trečioji – Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos atstovams.
Sveikiname mūsų Ia klasės gimnazistus Rugilę Aniūnaitę,
Eriką Lauksėdį ir Gvidą Rupštaitį. Š a u n u o l i a i !

Sunkiau nei atrodo.
Kiek trikampių sudaro šį
katinėlį?
(Atsakymas kitame numeryje)

DŽIAUGIAMĖS, SVEIKINAME
Sveikiname Ia (9) klasės mokinę Korneliją
Simonaitytę, Respublikinio anglų kalbos konkurso
rajono etape užėmusią antrąją vietą.

Rusų kalbos dailyraščio konkurso nugalėtojos :
Akvilė Simonaitytė, Ia klasė, pirmoji vieta;
Monika Trinskytė, Ia klasė, trečioji vieta.
SVEIKINAME

,,AU CAFE DES TROIS COLOMBES“
Kovo 28 dieną dalyvavome Frankofonijos šventėje, kuri vyko Lėvens pagrindinėje mokykloje. Mus
pakvietė kavinė ,,Trys balandžiai“, nuspalvinta muzika, dainomis, madomis, šokiais. Šventės nuotaikas
atskleidė visas būrys mokinių iš Petro Vileišio gimnazijos, Lėvens pagrindinės mokyklos, Svalios
pagrindinės mokyklos, Pasvalio muzikos mokyklos. Mūsų, Vaškų gimnazijos abiturientės Aiva
Vaitiekūnaitė ir Paulina Rimkevičiūtė atliko dainą ,,Adieu“ [,,Sudie“]. Šventės dalyvės apdovanotos
padėkomis, atminimo dovanomis. Dėkojame šeimininkams, sukūrusiems romantišką kavinės nuotaiką.
Vaišinomės prancūziškais saldumynais ir ledais. O mūsų frankofonai šeštokai atliko ,, Meniu“ koliažą.
Prancūzų kalbos reikės norintiems studijuoti teisę ir tarptautinius santykius, meno istoriją, turizmą ar
įgyti mados bei kosmetologijos specialybes. Taigi, prancūzų kalba - tai jausmų ir meilės kalba.
Prancūzų kalbos mokytoja Janina Ponelienė

LINKSMASIS ŽODYNĖLIS
Futuristas – ilgai nesimaudęs turistas.
Gastritas - gatvė Anglijoje.
Ilgaplaukė - ilgų distancijų plaukikė.
Išsilavinimas - ugnikalnio lavos išsiveržimas.
Įgula - lova.
Įkaltis - vinis sienoje.
Javai - JAV gyventojai.
Lašiniai - lašinamieji vaistai.
Ledonešis - ledų pardavėjas.
Akiratis - mėlynė po akimi.

Galiu apskaičiuoti dangaus kūnų judėjimą,
bet ne žmonių kvailumą.
Fizikas, matematikas, astronomas, alchemikas, filosofas
Izaokas Niutonas

Mada tai – išsigimimo forma: ji tokia šlykšti ir atgrasi, kad mes kas pusę metų stengiamės ją pakeisti.
Salvadoras Dali

Verta prisiminti patarles apie pavasarį: „Pavasario diena brangesnė už rudens savaitę”, „Pavasarį
ir šluotražis krutą”, „Pavasario laikas – dirba ir senas, ir vaikas”, „Ir smarkiausia žiema bijo pavasario”,
„Linksmas kaip pavasaris, turtingas kaip ruduo”.
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. Iškilo klausimų? Klausk – atsakysime! Lauksime jūsų
laiškų! Tad bendradarbiaukime. El. paštas: vaskugimnazija@gmail.com. ,,Vaškinuko“ redakcija.

LIETUVIŲ KALBOS
SAVAITĖ
RINKOME GRAŽIAUSĄ
LIETUVIŠKĄ ŽODĮ

ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO!!!
Kai žiema jau nusibodo, reikia ją išgąsdinti ir išvyti iš
kiemo! Kadangi šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienos)
iki Velykų., šiemet Užgavėnes šventėme kovo 5 d. Šventė
prasidėjo persirengėlių eisena, vyko žaidimai, tradiciniai šokiai,
Lašininio ir Kanapinio kova. Siautėjo velniai, raganos, giltinės,
plėšikai ir kiti senoviškiausi Užgavėnių personažai. Vienas
pagrindinių papročių – sotus valgymas, nulemsiantis gerą, sveiką
ir sočią ateitį. Ir mes iki soties vaišinomės blynais, nes per
Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai
pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda iki Velykų trunkanti
Gavėnia. Dėkojame seniūnijos darbuotojams, padėjusiems
suorganizuoti nuostabią šventę.

KAZIUKO MUGĖ GIMNAZIJOJE
Kelias savaites Vaškų gimnazijos pradinių klasių mokiniai nuoširdžiai ruošėsi Kaziuko mugei: drauge
su tėveliais ir mokytojomis gamino prekes, piešė šūkius ir papuošimus „prekyvietėms“. Kovo 5 dieną gerai
nusiteikę pasiruošė darbui ir nekantriai laukė pirkėjų. Prekystaliai „lūžo“ nuo įvairiausių prekių: saldumynų,
gėrimų, savo rankomis darytų suvenyrų, kurių įsigyti galėjo visi. Labiausiai nustebino tikrą Kavinę įkūrę 4
klasės mokiniai, tėveliai ir mokytoja Lina. Jie pasidarbavo iš peties. Stalai padengti staltiesėmis, ant stalų –
meniu. Ketvirtokai ,,padavėjai“ visus lankytojus labai kultūringai ir mandagiai aptarnavo. Buvo galima
užsisakyti net šiltų patiekalų. Niekas iš mugės negrįžo be pyragų, malonių smulkmenų ir geros nuotaikos.
Pradinių klasių mokiniai ne tik turėjo progą parodyti savo gebėjimus, išmonę, bet ir įgyti verslo žinių
parduodami ar mainydami savo gaminius.

Mokytojas tai žmogus, kuris suteikia antrą šansą, trečią šansą ir ... paskutinį šansą.

