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Atkurtos nepriklausomos valstybės Kovo 11-osios iškilmės
nuvilnijo per Lietuvą įvairiais būdais. Vyko minėjimai, paţintiniai ţygiai,
koncertai, eisenos su vėliavomis. Šiemet švenčiame Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, kuomet buvo paskelbtas Kovo 11osios aktas. Mūsų gimnazijos bendruomenė įvairiai paminėjo savo
valstybės atkūrimo šventę (skaityti interneto puslapyje). Jau praėjo trys
dešimtmečiai laisvės, demokratijos ir paţangos!

ORAS – KVĖPUOTI, VANDUO – ATSIGERTI, UGNIS –
SUŠILTI IR ŢEMĖ, KAD JOJE GYVENTI.
Lotynų amerikiečių išmintis
Pasaulinę ŢEMĖS DIENĄ Jungtinės Tautos oficialiai paskelbė
1971 m. Ţemės dienai buvo pasirinktas pavasario lygiadienis laikas, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Ţemės
rutulio taškuose.
Kovo 20 dieną kartu su Pasauline Ţemės diena prasideda
astronominis pavasaris. Tą dieną, kai Saulė pereina ekvatorių,
šviesulys išbūna lygiai dvylika valandų virš horizonto ir dvylika –
po horizontu.

SĖKMĘ TRAUKIANTIS ĮVAIZDIS TINKA KIEKVIENAM

Sakoma, nereikėtų spręsti apie knygą iš jos viršelio. Visgi 55 procentus pirmojo įspūdţio apie ţmogų sudaro
būtent jo išvaizda. Išvaizda - stiprus vizualinis efektas, kuris daţnai yra apgaulingas, tačiau tai - pirmas dalykas,
atskleidţiantis informaciją apie mus aplinkiniams. Nesvarbu, kokie mūsų įgūdţiai ir asmenybė - apranga neretai
lemia, kokį įspūdį ţmonės susidarys apie mūsų profesionalumą, išprusimą, intelektą ir net patikimumą. Tai gali
būti klaidingos prielaidos, tačiau nenuginčijamas faktas vienas: gerai besirengiantis ţmogus lengvai pakeis kitų
poţiūrį į save teigiama linkme. Nepamirškime: stilinga ,,darbo uniforma" atskleidţia mūsų geriausius bruoţus pasitikėjimą savimi, protą bei gabumus.
Tikriausia jau supratote, kodėl gimnazijoje turime kasdien nešioti mokyklinę uniformą.

NUO KOVO 30 DIENOS PRADĖSIME MOKYTIS NUOTOLINIU BŪDU.

,,MAŢASIS DIKTANTAS“ PAVYKO ...
“Mažojo diktanto” rajoniniame etape 6 klasės mokinė Viktorija
Taškevičiūtė (mokyt. Kristina Prakopienė) užėmė I vietą. Neblogai pasirodė ir 5
klasės mokinė Austėja Budzinskaitė (mokyt. Audronė Vegienė).

INKILUS KABINTI NIEKADA NEVĖLU
Tie, kas nespėja pasitikti paukščių ir pasiruošti inkilų pavasarį,
gali kabinti juos ištisus metus, nes tuo metu kai neperi, paukščiai
ar ţinduoliai inkiluose kaupia maisto atsargas ar tiesiog nakvoja.
Tuščiuose inkilėliuose įsikuria ir miegapelės, šikšnosparniai,
geltonkaklės pelės, skruzdės, kamanės, vapsvos – todėl iškelti
inkilai yra naudingi visai miško ekosistemai. Lietuvoje inkilų
kėlimo pradininku laikomas gamtininkas prof. Tadas Ivanauskas,
kuris organizuotai pradėjo kelti inkilus jau 1922 metais. Visoje
Lietuvoje vyksta tradicinėje inkilų kėlimo šventės. Inkilus kasmet
kelia ir mūsų gimnazijos mokiniai.
Tai – K O V A S

Nuoširdų AČIŪ tariame visiems: mokiniams, tėveliams ir
seneliams, kurie jau pasirūpino, kad paukšteliams netrūktų
inkilėlių!
KAZIUKO MUGĖ

Ir šiemet mūsų gimnazijoje šurmuliavo tradicinė Kaziuko mugė. Mokiniai, tėveliai, kiti
bendruomenės nariai, norintys parduoti savo rankomis sukurtų ir pagamintų dailių darbelių, kepinių ir
kitų skanumynų, įvairiausių medţio gaminių, rinkosi į pradinio ugdymo korpusą, kur netruko nei
pardavėjų, nei pirkėjų. Įsikūrė ir vienas smagiausių šventės akcentų – Čeburekinė, kurioje vikriai sukosi
padavėjai. Į jaukią kavinukę rinkosi mokiniai, mokytojai, tėveliai. Visi norėjo paragauti čeburekų.
Kaziuko mugė gimnazijoje organizuojama jau daugeli metų ir tapo renginiu suburiančiu darbščius,
kūrybingus ir smalsius mokinius tradiciniam verslumo ugdymo renginiui. Mugėje vieni demonstravo
savo sugebėjimus parduoti, kiti – derėtis, pigiau nusipirkti. Pirkėjams reikėjo greitai suktis, nes ,,prekės“
tirpte tirpo. Darţelio ,,Bitutės“ vaikučiai, bei kiekvienos klasės mokiniai didţiavosi prekių gausa
nukrautais stalais.

.
Viena savybė, kuri vienija sėkmės lydimus ţmones, yra ta, kad jie visą gyvenimą nenustoja mokytis.

KOVO 16-27 D. MOKYKLOS ATOSTOGAUS
Dėl koronaviruso plitimo grėsmės švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu mokinių
pavasario atostogos yra 1 savaite pailgintos ir perkeltos iš balandţio vidurio į kovo 16-27 dieną.
Per atostogas mokiniai atostogauja, o mokyklos dirba mokinių atostogų reţimu:
rekomenduojama, kad mokytojai atliktų įstaigos nustatytus darbus nuotoliniu būdu.
Sprendţiama dėl formų, kuriomis mokiniai galėtų tęsti mokymąsi, jei per 2 savaites grėsmė
dėl koronaviruso išplitimo nesumaţės. Viena iš galimybių – mokymasis nuotoliniu būdu, tam dabar
yra rengiamasi.
Komunikacijos skyrius
El.p. info@smm.lt

SVARBU! TARPTAUTINIS MATEMATIKOS KONKURSAS ,,KENGŪRA 2020“
Konkurso organizavimo komitetas, reaguodamas į vyriausybės priimtus sprendimus dėl korona
viruso, atšaukia numatytą kovo 19 d. konkurso vykdymo datą.
Nauja konkurso vykdymo data ir tvarka bus paskelbta tuoj pat, kai tik moksleiviai sugrįš į mokymo / ugdymo
įstaigas. Visą naujausią informaciją skelbsime konkurso svetainėje ir el. laiškais per miestų / rajonų konkurso
organizatorius. Dėsime visas pastangas, kad mokyklas naujausia informacija pasiektų laiku.
Organizatoriai

KARANTINIAS DĖL KORONAVIRUSO
Gerbiami gimnazijos mokiniai, būkite atsakingi ir sąmoningi, tausokite savo ir
artimųjų sveikatą, venkite susibūrimų ir renginių viešose bei uţdarose erdvėse

?
Elgesys – tai veidrodis, kuriame kiekvienas parodo savo veidą .

J. V. Getė

Švietimo įstaigos turi uţtikrinti, kad nuo kovo 30 d. būtų pasiruošta ikimokyklinį, priešmokyklinį,
pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas
vykdyti nuotoliniu būdu. Rašoma ŠMSM pranešime.

PRIMENAME …

COMMENT VAS -TU?
Kovo 20 dieną nuo 1970 metų minime Tarptautinę
prancūzų kalbos dieną. Tai viena iš šešių oficialių JTO
kalbų, labai mylima visame pasaulyje.

Kovo 29-oji – tai diena,
kai 2004 metais Lietuva įstojo į NATO gretas.

NATO yra Europos ir Šiaurės Amerikos šalių sąjunga. Ji uţtikrina
unikalų ryšį tarp šių dviejų ţemynų ir suteikia galimybę konsultuotis
ir bendradarbiauti gynybos ir saugumo srityse bei kartu vykdyti
tarptautines krizių valdymo operacijas.

PAJUOKAUKIME …

Kompiuteri, man reikia miegoti.
Prašau išsijungti.

Dar niekas nepasiklydo tiesiame kelyje.
Indų patarlė

Vaikine, tu neteisingai tyli.

KOVO MĖNESIO VAIZDELIAI ....

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.

