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Vaškų gimnazijos laikraštis

https://vaskai.pasvalys.lt/

2020 m. rugsėjis

Mokytojos Ingridos Beinorienės nuotrauka

Ir vėl rugsėjis. Toks dar šiltas ir jaukus. Tuo pačiu keliu kas rytą jūs skubėsite spręsti lygčių, atlikti gamtamokslių
bandymų, rašyti diktanto, nupiešti paties gražiausio piešinio, gilintis į Lietuvos ir pasaulio istoriją, siekti pergalių
krepšinio aikštelėje ar ieškoti tiksliausio varianto geografijos žemėlapyje. Šis rugsėjis pasitinka pirmokus, linki
sėkmės abiturientams. Šis rugsėjis kitoks. Tačiau mokytojai laukia visų mokinių. ,,Vaškinukas‘‘ taip pat linki
visiems įdomios kelionės po Mokslo ir žinių šalį.
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P A K A R T O K I M E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mokinių teisės
1. Teisė į informaciją. Mokiniai turi teisę sužinoti, kokios mokyklos veikia, kokias
švietimo programas jos teikia, kokias mokymo formas galima pasirinkti.
2. Teisė mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti geros kokybės ugdymą.
3. Teisė į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. Mokiniai turi žinoti, pagal
kokius kriterijus ir kaip vertinami jų pasiekimai mokykloje.
4. Teisė sulaukus 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo - tikybos arba
etikos – programą.
5. Teisė gauti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę
pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą, tai pat profesinio orientavimo
specialistų patarimus, kokią profesiją pasirinkti.
6. Teisė mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje. Mokymosi krūvis ir aplinka turi atitikti higienos reikalavimus.
7. Teisė dalyvauti mokyklos savivaldoje. Mokiniai gali burtis į asociacijas, sąjungas,
kitas organizacijas, kurios apibrėžtos mokyklos įstatuose. Aukščiausia mokyklos
savivaldos institucija yra mokyklos taryba, į kurią turi įeiti ir mokiniai. Jie
dalyvauja mokyklai priimant svarbius sprendimus.

Mokinių teisės ir pareigos

Mokinių
pareigos
Mokinių
pareigos
•
•
•

• Pareiga mokytis.
Pareiga mokytis.
• Pareiga laikytis sutartyje su mokykla nustatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarkos
Pareiga laikytis sutartyje su mokykla nustatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarkos
dokumentuose apibrėžtų reikalavimų, mokinio elgesio normų.
dokumentuose apibrėžtų reikalavimų, mokinio elgesio normų.
• Pareiga gerbti mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus ir bendruomenės narius,
Pareiga gerbti mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus ir bendruomenės narius, nepažeisti
nepažeisti kitų asmenų teisių.
kitų asmenų teisių.

Vaškų gimnazijos mokinių elgesio taisykles galite prisiminti:
https://vaskai.pasvalys.lt/psl36_files/2019/2018_MOKINIU%20ELGESIO_%20TAISYKLES.pdf
Mes naudojame: www.manodienynas.lt
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KIEKVIENĄ RUGSĖJĮ IŠRADINGAI SUTINKAME EUROPOS KALBŲ DIENĄ.
ŠIŲ METŲ TEMA: ,,PASISVEIKINKIME ĮVAIRIOMIS EUROPOS KALBOMIS‘‘

Užsienio kalbos mokymasis turi daugybę pranašumų, įskaitant tai, kad ši veikla padeda mums tapti
protingesniais ir nuovokesniais, stiprina mūsų įgūdžius atlikti įvairias užduotis vienu metu bei gerina
mūsų atmintį. Siekiant padėti vystyti šį svarbų gyvenimo įgūdį ir paminėti Europos kalbų dieną,
EPALE sudarė geriausių kalbų mokymosi svetainių sąrašą.
Duolingo (link is external)
Svetainėje „Duolingo“ pristatomos kalbos mokymosi pamokos 13 kalbų, kuriose pateikiami įvairių lygių
48 kalbėjimo,
kalbomis.klausymo, vertimo ir pasirinkimo iš keleto alternatyvių atsakymų pratimai. Galite iš karto
pamatyti, kurie atsakymai yra teisingi, ir nustatyti naujus iššūkius, padėsiančius Jums pasiekti tolesnę
pažangą. „Duolingo“ padeda Jums „ neišklysti iš kelio“, registruojant, kiek dienų iš eilės Jūs naudojatės
šia svetaine, ir skiriant Jums taškus už Jūsų pasiektą pažangą. Mokytojai taip pat gali sekti mokinių
mokymosi pažangą. Mokytojai taip pat gali sekti mokinių mokymosi procesą.
procesą.

Busuu (link is external)
Svetainei „Busuu“ skirti ne tik BETT Novatoriaus ir „TechCrunch Europe“ apdovanojimai, bet „EdTech
Europe“ ją pavadino „Geriausia švietimo srities startuole Europoje“. Šioje svetainėje suburta tarptautinė
bendruomenė, kurią sudaro daugiau kaip 50 milijonų žmonių, kuriems užsienio kalba yra gimtoji, ir jos
turinys pateikiamas 12 kalbų. Svetainės turinį prižiūri vidaus švietimo ekspertų ir mokytojų komanda, ir
joje per integruotą pokalbių funkciją pateikiami asmeniniai atsiliepimai apie Jūsų atliktus pratimus.

Erasmus Plus Online linguistic support (link is external)
„Erasmus Plus“ dalyviai gali naudotis priemone – Erasmus Plus Online linguistic support (link is
external). Ši priemonė pateikiama šešiomis kalbomis ir yra skirta būtent judumo programos dalyviams.
Kursai parengti, siekiant padėti dalyviams patobulinti jų kalbos įgūdžius prieš iškeliaujant į paskirties šalį.
Studentai privalo atlikti kalbos įgūdžių įvertinimo testą ir turi būti atrinkti juos
siunčiančių institucijų, kad galėtų naudotis šia priemone.Studentai privalo atlikti
kalbos įgūdžių įvertinimo
turi (link
būti isatrinkti
FSItestą
kalbųir
kursai
external)juos siunčiančių institucijų, kad
galėtų naudotis šia priemone.
Užsienio kalbų instituto kursus parengė kalbininkai, ir juose pateikiama aukštos kokybės mokymosi
medžiaga. Ją sukūrė Jungtinių Valstijų valdžia, ir pamokos pateikiamos 48 kalbomis.
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Livemocha (link is external)
„Livemocha“ pamokos yra susistemintos, numatant veiklą pagal skirtingus scenarijus. Šie rinkiniai sudaro
mokymosi sekas, iš kurių yra suformuoti kursai. Svetainė turi daugiau kaip 16 milijonų narių iš 195 šalių.
Bendruomenės nariai padeda vieni kitiems keletu būdų: jie palieka pastabas, atsakydami į praktinius
patarimus, rengia pamokėles pagal atsiliepimus į pratimą, dalyvauja pratybose bendraudami per teksto,
vaizdo arba garso pokalbius ir teikia patarimus dėl kalbos mokymosi praktikos ir kultūros. „Livemocha“
galima naudotis 35 kalbomis.

Malonaus užsienio kalbų mokymosi!
MOKĖDAMAS KALBĄ TOLIAU NUKELIAUSI
(Parengta pagal J. Melaikienės TINKLARAŠTĮ )

Nuotraukose: mūsų gimnazijos mokiniai dalyvauja integruoto ugdymo pamokose, skirtose Europos kalbų dienai

Apie tai, ką veikiame, kaip mokomės, kuo džiaugiamės, skaitykite https://vaskai.pasvalys.lt/
____________________________________________________________________________

,,VAŠKINUKO‘‘ REDAKCIJA

SVEIKAS, RUGSĖJI!

RUGSĖJIS-Vėsulinis, Paukštlėkis, Rugis

RAŠO GIMNAZISTAI

MOKSLO MĖGĖJŲ RUDUO:
STARTUOJA 17-AS MOKSLO FESTIVALIS ,,ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ‘‘
Š. m. rugsėjo 16 d. Vaškų gimnazijoje vyko Mokslo mėgėjų ruduo: 17 – tas mokslo festivalis „Erdvėlaivis
Žemė“. Mūsų gimnazijoje vyko konferencija III-IV klasių mokiniams, kurioje dalyvavo festivalio sumanytojai ir
organizatoriai, svečiai iš Kauno technologijos universiteto: lektorius Gediminas Adlys, demonstratoriųs Zenonas Šleinius,
gamtos mokslų daktaras Ignas Požėla, mokslų daktaras Rolandas Žakelis, Pasvalio r. Švietimo ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė Vida Stokienė. Konferencija prasidėjo III gimnazinės klasės mokinių Auksės Bajoriūnaitės ir Simo
Muko paruošto projekto apie Teodorą Grotusą pristatymu. Mokiniai supažindino su mokslininko Teodoro Grotuso
biografija, jo moksline veikla, tyrinėjimais, pasiekimais, jo veiklos pripažinimu, atminimu ir įdomiais faktais. KTU
lektorius Gediminas Adlys skaitė pranešimą tema „Kuo Lietuvai ir mokslo pasauliui svarbus Teodoras Grotusas?“.
Lektorius pristatė mokslo festivalio atsiradimo istoriją, papasakojo apie savo komandos veiklą ir patirtį su branduoliniais
reaktoriais, elektrinėmis, bendradarbiavimą su korėjiečiais, japonais. Apie T. Grotuso gimtinę Gedučių kaime, atminimo
ąžuolą kalbėjo V. Stokienė. Demonstratorius Z. Šleinius pademonstravo bandymą, pagrįstą T. Grotuso elektrolitine
disociacija. Jos metu vanduo išskaidomas į jį sudarančias medžiagas: H2 ir O2. Pranešimo pabaigoje daktaras I. Požėla,
kuris yra kilęs iš šio krašto, papasakojo apie T. Grotuso tyrinėtus fizikinius reiškinius ir kaip jie susidaro. „Kaip radijo
bangomis susekamos elektroninės lapės?‘‘ – mokslų daktaras R. Žakelis trumpai papasakojo apie savo ir jo komandos
veiklą bei pasiekimus. Supažindino su orientavimosi ir radijo sporto šaka, kurioje sportininkai, naudodamiesi kryptiniais
radijo imtuvais (radiopelengatoriais), miške ieško paslėptų siųstuvų – lapių. Mūsų gimnazijos mokiniams ir mokytojams
lektorius paruošė praktinę veiklą - „lapių medžioklę“, kuri leido dar artimiau susipažinti ir realiai patirti bei suprasti, kokia
tai sportinė veikla. Praktinėje veikloje dalyvavę mokiniai susidomėjo šia veikla ir priėmė kvietimą bendradarbiauti ir
dalyvauti sportinėse ,,lapių medžioklės“ varžybose, kurias organizuoja KTU dr. Rolandas Žakelis.
III g klasės mokinė Auksė Bajoriūnaitė

III g klasės mokiniai Auksė Bajoriūnaitė ir Simas Mukas su projektinio darbo vadove Dalija Konteniene
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.........................................LINKSMASIS ,,VAŠKINUKO‘‘ PUSLAPIS.....................................
KRYŽIAŽODIS DVYLIKTOKAMS

Horizontaliai:
1. Kokia Maironio pavardė? 2.Kur gimė poetas? 5. Koks garsus poetas dėstė lietuvių kalbą Maironiui Kunigų
seminarijoje? 7. Kokią pirmąją knygą parašė Maironis? 9. Kur per pirmąjį pasaulinį karą gyveno Maironis?
11. Kas parašė „Trakų pilį“? 14.Kur palaidotas Maironis? 15.Kas buvo Maironio tėvai?
Vertikaliai:
3. Koks Jono Mačiulio slapyvardis? 4.Kokia kalba Maironis parašė pirmuosius savo eilėraščius? 6. Kokią profesiją
pasirinko Maironis? 8. Koks buvo pirmasis Maironio poezijos leidinys? 10. Kuo ilgą laiką dirbo Maironis?
12.Kokioje Kauno seminarijoje profesoriavo Maironis?
(Kryžiažodis iš interneto)
KRYŽIAŽODIS PRADINUKAMS

(Kryžiažodis iš interneto)
______________________________________________________________________________________
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