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Redaktorės žodis

Naujas gyventojas gimnazijoje

Sveiki visi!

Turbūt visi gimnazijos mokiniai pastebėjo ir spėjo

Grįžę po atostogų vėl kimbame į mokslus.
Iškritęs ankstyvas sniegas vienus galbūt
išgąsdino, o kitus gal net nudžiugino!
Tikiuosi šis „Vaškinuko“ numeris bus Jums
įdomus. Linkiu Jums gero ir malonaus
skaitymo!
IV g klasės mokinė Vaida Velmunskaitė

susipažinti su nauju gyventoju - katinu! Šis naujas
pūkuotas gyvūnėlis pavergė daugumos mūsų širdutes.
Jis klaidžiojo gimnazijos koridoriais, užsuko į
administraciją pasisvečiuoti, o rūbininkė jį
pavaišindavo „dešryte“. Ir... nutiko stebuklas! Mūsų
katinėlis rado naujus ir jaukius namus. Tikiuosi, kad
naujoji šeimininkė Deimantė Juknevičiūtė jį mylės ir
globos. 
Mokiniai jau laukia kito užklystančio gyvūnėlio,
kuris vėliau, ko gero, vėl prisiglaus geraširdžio vaiko

Šiame numeryje skaitykite:











Naujas gyventojas gimnazijoje
Verslo žiedas
Išvyka į VDU
Projektiniai darbai – visų mokinių
vargas
Lapkričio mėnesio renginių kraitelė
XVIII-oji matematikos komandinė
olimpiada profesoriaus Broniaus
Grigelionio taurei laimėti
Lapkričio mėnesio akcijos, parodos
ir konkursai
Sportas – sveikata

namuose.

Verslo žiedas
Lapkričio 10 dieną Vaškų kultūros centre įvyko Pasvalio verslininkų asociacijos
„Verslo Žiedas“ organizuojamas renginys, kurio metu galėjome laimėti itin gerų prizų. Kiekvienos
komandos tikslas buvo pristatyti verslo idėją, kuri galėtų įsigalėti Vaškų miestelyje. Dalyvavo net 7
komandos. Visos komandos labai ruošėsi, netruko ir jaudulio... Renginį pradėjo Aiva Vaitiekūnaitė
(IIg kl.) su daina. Po dainos žodį tarė Vaškų gimnazijos direktorė Dalia Remeikienė, o renginio
vedėja VšĮ ,,Versli Lietuva“ atstovė regione Neringa Trinskienė pristatė organizacijas,
priklausančias „Verslo žiedui“. Žinoma, šis renginys gali būti puikus išbandymas norint sukurti
palankų ir naudingą savo verslą.
Pirmieji pasirodė IIg klasės mokiniai su verslo idėja „Mediniai ženkliukai“. Komanda
sukūrė filmuką, kuriame buvo rodoma, kaip galime pasidaryti mums patinkančius medinius
ženkliukus. Ar nemanote, kad tai puiki idėja? Ant ženkliuko galima parašyti savo vardą, sveikinimą
ar palinkėjimą. Paklausus, kiek ženkliukas kainuotų rinkoje, jaunieji verslininkai atsakė: „45 euro
centus“. Tai pigus variantas, kuri galime panaudoti įvairiose srityse.
Antroji komanda, 7 klasė, žengė su idėja „Saldainių krautuvėlė“. Komanda paruošė
vaidinimą, kurio metu jų pačių pagamintus saldainius ragavo komisija. Ši saldi idėja tikrai
pritrauktų dauguma smaližių (ypač mane).
Trečioji komanda su savo idėja „Sveika mityba“- 8a klasė. Komanda pristatyme
kalbėjo apie vitaminus ir jų naudą. Renginio metu buvo spaudžiamos sultys iš vaisių, na ir žinoma,
jomis buvo vaišinami mūsų svečiai.
Ketvirtoji komanda- IIIg klasė su verslo idėja „Jaunas malūnas prie kelio“. Visi
žinome ir esame matę kitoje gimnazijos kelio pusėje seną malūną. Trečiokai padainavo dainą,
kurioje žadėjo renovuoti seną malūną ir jame įrengti užkandinę, kavinę, biliardinę, pirtelę ir,
žinoma, nakvynei skirtą vietą. Svarbiausias dainos akcentas – gimnazistai žada daryti ten šokius.
Taigi, mes visi jų labai laukiame.
Penkta komanda – antra 7 klasės komanda su idėja „Kalėdų džiaugsmelis – Kalėdų
senelis“. Tai samdomi Kalėdų seneliai šventiniams renginiams. Norite šių paslaugų? Tikiuosi,
septintokai dar priims užsakymus ir praves Jums vakarą juokingai ir linksmai.
Šeštoji komanda- Ig klasė –žengė su verslo idėja „Kavinė- skaitykla „Mažajame
Prince“.
Paskutinė, bet ne prasčiausia IIg klasės antra komanda su verslo idėja „Konditerinių
gaminių pristatymas į namus“. Merginos prisistatė kaip „merginos iš sudegusio teatro“. Jos parodė
filmuką, kuriame suvaidino bandelių užsisakymą ir pristatymą į namus. Tai buvo linksmas
pristatymas.
Svečiai įdėmiai išklausė komandų idėjas. Per pertraukas pasakojo apie savo įmones, jų
veiklą, pateikė klausimų komandoms ir jų sirgaliams. Už teisingus atsakymus skatino įvairiais
prizais. Į Neringos Trinskienės vedamą renginį įsitraukė visi mokiniai, mokytojai. Renginio metu
gerą nuotaiką palaikė Vaškų kultūros centro muzikos grupė „Marabu“.
Verslo žiedas“ atstovai mokinių komandoms nominacijas paskirstė taip:
 „Saldžiausia verslo idėja“ atiteko 7 klasės komandai – Saldainių krautuvėlė. Komanda
dovanų gavo pakvietimą į kebabinę.
 „Realiausia verslo idėja“ atiteko IIg klasės komandai – Mediniai ženkliukai. Komanda
dovanų gavo „selfie“ lazdas.
 „Linksmiausiai pristatyta verslo idėja“ atiteko dar vienai IIg klasės komandai –Konditerijos
gaminių pristatymas į namus. Komanda dovanų gavo garso kolonėles.
 „Naudingiausia rajono gyventojams verslo idėja“ atiteko 8a klasės mokiniams – Sveika
mityba.
 „Lengviausiai įgyvendinama verslo idėja“ atiteko antrai 7 klasės komandai – Kalėdų
džiaugsmelis – Kalėdų senelis. Komanda dovanų gavo 16 GB atmintukus.




„Originaliausia verslo idėja“ atiteko IIIg klasės komandai – Jaunas malūnas prie kelio.
Komanda gavo dovanų belaides kompiuterines pelytes.
„Nuostabiausia verslo idėja“ atiteko Ig klasės komandai – Kavinė-skaitykla „Mažajame
Prince“. Komanda dovanų gavo MP4 grotuvus

Gimnazijos direktorė Dalia Remeikienė apibendrino renginį kaip netradicinę pamoką, kuri
pranoko visus lūkesčius.
Dėkojame verslo asociacijos „Verslo žiedas“ asociacijos nariams: IĮ „Pasvalio Auta“
vadovui Antanui Kairiui; UAB „Alsteka“ vadovui Audriui Gesevičiui; IĮ vadovei Sigitai
Kvedaravičienei; UAB „Kompeta“ vadovui Giedriui Ranoniui; UAB „Artema“ vadovui Algiui
Letkauskui; UAB „Pasvalio agrodileris“ vadovui Sigitui Zajarskui; IĮ „Žemės matininkas“ vadovui
Nerijui Kavaliauskui.

Išvyka į VDU renginį „Matuokis profesiją“
Lapkričio 18d. VDU universitete Kaune vyko renginys ,,Matuokis profesiją 2016‘‘. Ig, IIg
ir IIIg klasių mokiniai galėjo išgirsti bei susipažinti su įvairių profesijų atstovais, išgirsti jų
gyvenimo istorijas, kokias klaidas jie padarė, kas padėjo jiems kopti karjeros laipteliais bei išugdyti
save kaip asmenybę. Nors tai buvo puiki galimybė abiturientams dar labiau pažinti įvairias
profesijas ir išgirsti kai kurias tiesas apie gyvenimą, bet aktyvesni buvo jaunesni mokiniai.
Mokytojos taip pat su įdomumu klausėsi paskaitų, juk mokytis niekuomet nevėlu.
Visiems daugiausiai klausimų ir įdomumo kėlė įvadinė paskaita pavadinimu ,,Silkė, mėšlas
ir svajonės‘‘, kurioje trumpai aptariamas visas gyvenimas. Išsiaiškinus, ką iš tikrųjų reiškia tie trys
mus sudominę žodžiai, mokiniai išsiskirstė į grupes. Visi ėjo ten, kur širdis labiau linko, kur jiems
atrodė reikalingiausia, įdomiausia.
Kupini naujų idėjų, susimąstę, įkvėpti kitų žmonių pasakojimų visi keliavome namo. Diena
buvo labai naudinga moksleiviams, dauguma išgirdo atsakymus į klausimus dėl ateities, artimiau
susipažino su profesijomis. Kelionė namo taip pat neprailgo, būnant šalia draugų, autobuse tvyrant
sumuštinių kvapui...
Ligita Gurklytė, IIg klasė

Projektiniai darbai – visų mokinių vargas
Kaip ir kiekvienais metais III- okai nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos
rašo projektinius darbus. Projektiniai darbai gali būti dviejų rūšių: kūrybiniai ir tiriamieji.
Pasirinkus projektinių darbų temas, darbo vadovas turi mokinius supažindinti su visais
reikalavimais, nuostatomis, darbo eiga ir kita reikiama informacija.
Kadangi mes, ketvirtokai gimnazistai, esame labai rūpestingi, nutarėme apklausti trečiokus
kaip jiems sekasi projektinių darbų maratone. Buvo pateiktos anketos su penkiais, mums atrodo,
svarbiais klausimais. Kad ir Jums būtų lengviau suprasti ir mums mažiau rašyti, klausimus ir
atsakymus pateiksime kartu.
Ar jau pradėjote daryti projektinius darbus?
Vienuolika apklaustųjų atsakė, kad dar nepradėjo, o keturi jau pradėjo.
Ar susipažinote su visais projektinio darbo reikalavimais ir nuostatomis?
Dvylika mokinių nesusipažino, šeši mokiniai susipažino.
Kas yra sunkiausia atliekant projektinį darbą?
Visi apklaustieji teigia, kad sunkiausia daryti aprašomąją dalį.
Ar žinote, kada vyks pirminis projektinių darbų pristatymas?
Nei vienas mokinys nežino.
Kodėl pasirinkote būtent šią projektinio darbo temą?
Daugiausia mokinių tai pasirinko, nes jiems ši tema atrodė lengviausia.
Skaitant tokius atsakymus galima susidaryti gana prastą nuomonę. Bet mes, ketvirtokai,
juos puikiai suprantame ir žinome, ką jie turi ir dar turės iškęsti. Kaip visi jau žinote, mūsų klasėje
yra labai daug drąsuolių, kurių drąsa atliekant ir pristatant projektinius darbus staiga dingo. Taip pat
dauguma klasės mokinių turėjo problemų su projektinių darbų vadovais, kuriems buvo gana sunku
įtikti ir su jais bendrauti. Kilo įvairių ginčų, kurie privesdavo net iki ašarų. Aišku, patys taip pat
buvome kalti. Tinginystės dėka kai kurie projektinio darbo pabaigoje dar dažė suolelius, baiginėjo
aprašymus, o iš to jaudulio, atsistoję prieš komisiją, kramtė gumą ir įžūliai atsakinėjo į užduotus
klausimus. Na ir turbūt, kaip ir kiekvienais metais, prisikabinome prie vertinimo kriterijų ir perdėto
komisijos vertinimo, nes mums mūsų darbai atrodė vertesni geresnio vertinimo.
Taigi, mieli trečiokai, mokykitės iš mūsų klaidų, viską atidžiai atlikite, būkite kantrūs, o
svarbiausia, nieko nepalikite paskutinei dienai (ar nakčiai).
Linkime sėkmės!!
Ketvirtokai

Lapkričio mėnesio renginių kraitelė
Verslo žiedas

Pyragų šventė

Lapkričio 10 dieną, Vaškų kultūros centre
įvyko Verslo žiedo renginys, kurio metu
buvo galima laimėti itin vertingų prizų.

Lapkričio 14 dieną, gimnazijoje, įvyko
Pyragų šventė

Tolerancijos diena

Adventas – rimties ir susikaupimo
metas

Lapkričio 17 dieną pirmojo aukšto fojė
gimnazijos mokiniai pristatė savo
Tolerancijos paukščius.

Lapkričio 28 dieną I-ojo aukšto fojė tikybos
mokytojos Dalia Balčiūnienė ir Jolanta
Stankevičiūtė vedė netradicinę tikybos
pamoką paskelbdamos Advento pradžią ir
uždegdamos pirmąją Advento žvakę –
Pranašų žvakę.

XVIII-oji matematikos komandinė olimpiada profesoriaus
Broniaus Grigelionio taurei laimėti
Lapkričio 25 dieną jau aštuonioliktą kartą Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje vyko Pasvalio
krašto mokinių matematikos komandinė olimpiada profesoriaus Broniaus Grigelionio taurei laimėti.
Olimpiadoje varžėsi dvidešimt viena I – II ir III- IV klasių mokinių komanda iš Pasvalio Petro
Vileišio, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Pakruojo „Atžalyno“, Biržų „Saulės“, Kupiškio
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Panevėžio Vytauto Žemkalnio, Panevėžio Juozo Balčikonio, Panevėžio
„Minties“, Anykščių Jono Biliūno ir Vaškų gimnazijos.
Renginyje dalyvavo ir garbūs svečiai iš Vilniaus. Tai akademikas hab. dr. Vilijandas
Bagdonavičius, doc. dr. Antanas Apynis, prof. dr. Eugenijus Stankus, doc. dr. Edmundas Mazėtis, doc.
dr. Romualdas Kašuba, doc. dr. Antanas Apynis, doc. dr. Juozas Šinkūnas, dr. Aivaras Novikas. Jie
parengė olimpiados užduotis ir dalyvavo mokinių darbų vertinimo komisijose, bendravo su mokiniais,
o matematikos mokytojams pravedė seminarą ,,Gyvenimas be matematikos – ne gyvenimas“.
Olimpiadoje dalyvavo dvi mūsų gimnazijos mokinių komandos. Jaunesniųjų klasių komandai
atstovavo Austėja Rimkevičiūtė, Toma Butėnaitė, Ligita Gurklytė, Deimantė Liaudanskaitė ir Ernestas
Grigelionis. Vyresniųjų klasių komandai atstovavo Dalia Lukošiūnaitė, Lukas Rickevičius, Indra
Klybaitė, Vaida Velmunskaitė ir Algirdas Venslovas. Mokinius į olimpiadą lydėjo matematikos
mokytojos Nida Butėnienė ir Inga Lauksėdienė.

Mokiniams per dvi valandas reikėjo išspręsti 10 uždavinių. Visų uždavinių teisingai išspręsti
nepavyko nė vienai olimpiadoje dalyvavusiai komandai. Mūsų gimnazijos jaunesniųjų mokinių
komandai sekėsi šiek tiek geriau nei vyresniųjų, jiems pavyko surinkti daugiau taškų.
Džiaugiamės, kad galėjome dalyvauti ir įgyti daugiau patirties sprendžiant netradicinius
komandinius matematikos uždavinius.

LAPKRIČIO MĖNESIO AKCIJOS, PARODOS IR KONKURSAI
 Gruodžio mėnesį vyksta konkursas- paroda SKIRTUKAS KNYGAI. Konkurse dalyvauti
kviečiami visų klasių mokiniai. Bus atrinkti 10 gražiausių, tvarkingiausių, unikaliausių
skirtukų, iš kurių balsavimo būdu bibliotekoje bus išrinktas vienas Skirtukų skirtukas, vertas
prizo. Visą smulkesnę informaciją jums suteiks logopedė.
 Gruodis - gerumo mėnuo. Akcija „Mes- paukštelių draugai" kviečia mokinius gaminti
lesyklėles ir pasirūpinti paukšteliais žiemą. Veikla vyksta iki gruodžio 20 d. kasdien po
pamokų. Smulkesnę informaciją jums suteiks mokytojos Ingrida ir Kristina.

SPORTAS – SVEIKATA
Vaškų gimnazija dalyvavo Respublikiniame varžybų XI- ajame bėgime „Saločiai – Antano
Poškos gimtinė – Saločiai“. Jaunesni nei 17 metų mokiniai bėgo 2 kilometrus, o 18 metų ir
vyresni bėgo iki A. Poškos gimtinės ir atgal (9 km). Mūsų gimnazijos mokiniai labai
sportiški, todėl dauguma užėmė prizines vietas!
I.
II.
III.

I.
II.

16-17 metų mokinių grupė (mergaitės):
Vaida Velmunskaitė
Gabrielė Kiznytė
Samanta Bačanskaitė
16-17 metų mokinių grupė (berniukai):
Tomas Jankauskis
Mantas Mitra

14-15 metų mokinių grupė (berniukai)
I. Mindaugas Morkevičius

12- 13 metų mokinių grupė (mergaitės)
II. Auksė Bajoriūnaitė
12- 13 metų mokinių grupė (berniukai)
I. Eivydas Krikščiūnas
III.

18-25 metų mokinių grupė (vaikinai)
Donatas Lungis

Lapkričio 14 dieną 5-6 klasių mergaitės ir berniukai važiavo į kvadrato varžybas, vykusias
Krinčine. Mergaitės užėmė I vietą, berniukai III. Kadangi I ir II vietos komandos atsisakė važiuoti į
zonines varžybas, Vaškų gimnazijos mergaitės ir berniukai važiavo į Joniškį, kur mergaitės ir
berniukai užėmė III vietą.
Sveikiname!!!
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