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VASARIO 16-OJI VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Vasario 16-oji yra Lietuvos valstybės atkūrimo
diena. Būtent šią dieną 1918 metais buvo pasirašytas
Lietuvos valstybės atkūrimo aktas. Jį pasirašė 20 drąsių
ir ryžtingų tautos vyrų. Šiemet minime jau 102-ąsias
Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Verta didžiuotis,
mat esame vienintelė Baltijos valstybė, kuri savo
valstybę atkūrė, o ne įkūrė.
Vasario 16-ają gimnazijos 5-12 klasių 75 mokiniai
jau trečią kartą dalyvavo „Lietuvos istorijos žinovo
2020“ konkurse. Antrą kartą iš eilės konkurso I etape
gimnazijoje laimėtoju, aplenkusiu 74 kitus 5-8, I-IV
klasių dalyvius, tapo IIa klasės mokinys Erikas
Lauksėdis. Džiaugiamės IV klasės mokiniais Austėja
Rimkevičiūte bei Arnu Valušaičiu, užėmusiais II ir III
vietas. Vertos pagyrimų dvi 6 klasės mokinės Vilija
Aniūnaitė ir Miglė Zubavičiūtė.
Erikui linkime sėkmės II konkurso ture, kuris vyks
kovo 10 dieną Lietuvos Respublikos Seime.

LIKO DAR NET 100 DIENŲ, O NE 100 METŲ ...
Mielieji, liko 100 dienų ir 100 naktų, iš viso 100 parų. Tai 2400 valandų, 144000 minučių arba 3200
pamokų. Trečiokams šimtadienis – tai galimybė pademonstruoti savo išradingumą, originalumą bei surengti
nepamirštamą šventę tema – Cirque du soleil, o abiturientams – linksma, šmaikšti ir originali
atsipalaidavimo šventė prieš didįjį susikaupimą.
Šimtadienio proga abiturientams linkime nepamiršti, kad iki egzaminų liko vos 100 dienų, o ne 100
metų. Taip pat linkime stiprybės prieš laukiančius darbus, išbandymus, apsisprendimus ir sėkmės, laikant
egzaminus!
VALENTINO DIENA
ŠVENČIAMA NE VIEN
MEILĖS MIESTE PARYŽIUJE!

Cirko artistų ...

... ir bendra nuotrauka

Meilė tokia visagalė, kad iš pagrindų pakeičia
ir mus pačius.
Fiodoras Dostojevskis

Gimnazijoje šventėme nuostabią šventę – vasario 14ąją, meilės dieną, Valentino dieną. Smagu, kad šv.
Valentino diena atnešė į gimnaziją dar daugiau meilės ir
gerų emocijų. Tai buvo puiki proga skleisti gėrį ir šilumą
draugams ir mokytojams bei paskelbti nominacijas.
Žinoma, reikėtų nepamiršti, kad Valentino diena – tai ne
vienintelė proga parodyti dėmesį artimiems žmonėms.
Šimtmečius ši diena buvo švenčiama vasario 14 dieną.
Data yra fiksuota, todėl ji nepriklauso nuo savaitės
Dienos, mėnesio kalendoriaus ar kitų veiksnių.

NOMINACIJA
ELEGANTIŠKIAUSIAS
VAIKINAS
2020 m. vasario 14 d.

ARBA

NOMINACIJA

MOKYTOJA
ŠMAIKŠTUOLĖ

Su Vardo diena
buvo pasveikinta
II b klasės mokinė Valentina,
vienintelė mūsų gimnazijoje
turinti šį gražų vardą.

2020 m. vasario 14 d.

NACIONALINIS DIKTANTAS: ATEIK, RAŠYK, IŠSAUGOK
Vasario 28 dieną gimnazijos Lietuvių kalbos mylėtojai dalyvavo Nacionalinio diktanto konkurse.
Diktantą rašė 20 mokinių bei mokytojos Eglė Aniūnienė ir Kristina Prakopienė.
Nekantriai laukiame pirmojo etapo rezultatų.
Kovo 4 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) savo tinklalapyje paskelbs diktanto taisymo
rekomendacijas: http://www.vlkk.lt/ Bus publikuojami visi rašybos ir skyrybos variantai.

UŽGAVĖNĖS GIMNAZIJOS KIEME
Tradiciškai Užgavėnės švenčiamos likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki šv. Velykų, balandžio
12 dienos. Užgavėnės gimnazijoje vyko vasario 25 dieną. Tai buvo triukšminga ir nuotaikinga
šventė, kurios metu stengėmės greičiau ,,išvyti žiemą“ ir prisikviesti pavasarį.
Vaškų gimnazijos bendruomenė kartu su miestelio bendruomene tradiciškai per kiekvienas
Užgavėnes kepa blynus ir vaišina visus susirinkusius. Šiemetiniai blynai buvo labai skanūs.
Per Užgavėnes rengiamos karnavalinės eitynes, žmonės persirengia meškomis, giltinėmis,
ožiais, žydukais, ubagais, raganomis. Neatsilikome ir mes (matyti nuotraukose). Norėdami greičiau
išvyti žiemą ir pažadinti pavasarį stengiamės sukelti kuo daugiau triukšmo – dainavome, rėkavome
„Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Pagrindiniai karnavalo personažai buvo Lašininis ir Kanapinis.
Šventės pabaigoje Lašininis susigrūmė su Kanapiniu, kuris laimėjo. Šventės pabaigoje deginome
Morę.

Didžiausias visų laikų iškeptas blynas buvo 15 metrų skersmens ir svėrė tris tonas.

SAUGOK SAVE
• Kuo dažniau plauk rankas su muilu ir šiltu vandeniu.
• Laikykis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo (kosėk ir čiaudėk prisidengęs vienkartine servetėle arba į
sulenktos alkūnės vidinę pusę).
• Venk kontakto su sergančiais.
• Reguliariai vėdink ir drėgnu būdu valyk patalpas.
• Valgyk tik termiškai apdorotą maistą.
• Venk sąlyčio su laukiniais gyvūnais.
DAUGIAU INFORMACIJOS DĖL KORONAVIRUSO GALI RASTI Sveikatos apsaugos ministerijos
svetainėje, adresu https://bit.ly/2tsuR12 arba karštosios linijos telefonu 8 618 79984 (konsultuoja visą parą).

AUSTĖJA VYKSTA Į RESPUBLIKINĮ ETAPĄ
XXX Lietuvos 10-12 klasių mokinių istorijos olimpiados rajono etape nugalėtojais tapo mūsų gimnazijos IV
klasės mokiniai AUSTĖJA RIMKEVIČIŪTĖ -I vieta- ir ARNAS VALUŠAITIS -II vieta- (mokytojas Marius
Skardžius). Respublikinis etapas, kuriame dalyvaus Austėja, vyks balandžio 24-25 dienomis Vilniaus universiteto
Istorijos fakultete. Linkime kuo geriausios sėkmės.

RŪTA LAIMĖJO I-ĄJĄ VIETĄ
Kaip ir kiekvienais metais minint Pasaulinę pašto dieną Lietuvos paštas tradiciškai skelbia Tarptautinį
jaunimo epistolinio rašinio konkursą, kurio tikslas – skatinti vaikus neužmiršti laiškų rašymo tradicijų. Šiais
metais jau 49-ą kartą visame pasaulyje rengiamo konkurso tema buvo „Parašykite žinutę suaugusiajam apie
pasaulį, kuriame gyvename“.
Džiaugiamės, kad šiais metais rajoniniame etape pirmąją vietą užėmė mūsų gimnazijos 7 klasės mokinė
RŪTA KAZULYTĖ (mokytoja Vaida Lipinskienė). Rūta rašė laišką urviniam žmogui, šmaikščiai jam pasakojo
apie tai, kaip iki mūsų laikų pasikeitė pasaulis.
Siūlome ir Jums gimnazijos interneto puslapyje paskaityti linksmą Rūtos laišką, skirtą Urvinukui.

Meninis skaitymas vienas iš dažnesnių saviraiškos būdų, jau nuo seno labai svarbus lavinant skaitymo
įgūdžius: ugdo kūrybinį ir kritinį mąstymą, skatina protinę veiklą, kalbos įgūdžius, padeda ugdyti dėmesio
koncentraciją. Skaitydamas žmogus įsivaizduoja tai, ko nėra matęs, pasineria į teksto herojaus išgyvenamas
emocijas. Geriausiai apie meninį skaitymą išmano ne tik profesionalūs atlikėjai, mokytojai, bet ir mokiniai,
dalyvaujantys konkursuose ir laimintys prizines vietas.
Gimnazijos IV klasės mokinė AUSTĖJA RIMKEVIČIŪTĖ Meninio skaitymo konkurso rajoniniame
etape 9-12 klasių grupėje užėmė 3 vietą. Mokinė skaitė poetės Liūnės Sutemos eilėraštį ,,Nebėra nieko
svetimo‘‘ (ruoštis padėjo mokytoja Rita Čypienė).

INFORMACIJA NAUDINGA NE TIK IV KLASĖS MOKINIAMS
Siūlome atidžiai pasidomėti ir IIa, IIb (jums rinktis ugdymosi planą kitiems
metams bus lengviau) bei III klasių mokiniams.
https://www.smm.lt/…/mokin…/atmintine_abiturientams_2020.pdf

JEI BLOGŲ ĮPROČIŲ
BŪTŲ LENGVA ATSIKRATYTI,
JŲ TAIP NEVADINTUME.
Psichologas O. Lapinas
KLAUSIAME JŪSŲ: KOKIE YRA
BLOGI ĮPROČIAI?

Mama, kad tu žinotum, kokius mes
bjaurius keiksmažodžius rašėme.
- Na, aš tikiuosi, sūnau, tu nerašei?
Sūnus po pauzės:
- Ne ne, aš diktavau ...

Nebepasitikiu matematikos mokytoja.
Vakar ji sakė, kad 9 = 4 + 5, o šiandien
9 = 3 + 6.

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.

