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Po eglute linkiu Jums rasti
Pačių brangiausių dovanų:
J÷gų prad÷tus darbus tęsti,
Stipryb÷s, pol÷kių, svajų,
Sveikatos taurę pilnut÷lę,
Naujų minčių, skambių dainų
Ir įkv÷pimo kibirkšt÷lę,
Ir šypsenų - švelnių, šviesių...

SVEIKINIMAS

Kal÷dos – kvepiančios medumi ir meile,
Krentančių snaigių baltais patalais...
Jos ateina į mūsų namus priminti
Apie šiltą akimirką, dvelkiančią ramybe ir artumu,
Kiekvieno iš mūsų širdyje...
Gražių švenčių ir kūrybingų Naujų metų!
Jaukaus šv. Kūčių vakaro, džiaugsmingo šv. Kal÷dų ryto ir
gražių art÷jančių Naujųjų 2008 metų!
Mokyklos direktorius S. Girdvainis
ADVENTAS
Tai lotyniškas žodis adventus - at÷jimas. Adventas skirtas pasirengti Kristaus at÷jimui per Kal÷das. Prasideda šv.
Andriejaus dieną (XI.30) arba artimiausią šiai dienai sekmadienį. Adventas yra bažnytinių metų pradžia.
Kaip pasirengimas malon÷s šventei Adventas yra
atgailos, susikaupimo ir džiaugsmo laukimo laikas. Tai
išreiškia Advento maldos, skaitiniai iš Evangelijos, giesm÷s ir liturginiai drabužiai, taip pat draudimas tikintiesiems rengti pasilinksminimus, šokius.
Iš „Šventųjų gyvenimai“

SVEIKI, NAUJIEJI!
Kiekvienas atverčiame naują savo gyvenimo puslapį – su viltimi, kad metai bus
laimingesni, šviesesni, gausesni. Naujųjų metų slenkstis – puikus metas atsisakyti
viso, kas atgyveno, ir prad÷ti kurti nauja. Laikas išmesti lauk, kas buvo bloga, užmiršti senas skriaudas, atsiteisti senas skolas ir visiems atleidus lengva širdimi žengti
į Naujuosius metus, ateitį.
Taip į Naujuosius žiūri daugelis tautų. Japonai juos sutinka trijų dienų švente,
skirta Septyniems Geros Kloties Dievams. Jos metu namai nešluojami, kad su šiukšl÷mis neišsišluotų s÷km÷. Italai, atvirkščiai, kuopiasi ir Naujųjų išvakar÷se pro langus svaido senus nereikalingus daiktus.
Kinams sausis iki Naujųjų metų (pilnaties) – laikas grąžinti skolas, prisiminti ir
pašlovinti prot÷vius, priimti svečius ir lankyti draugus.
Sveiki, Naujieji! Sveiki ir laimingi – visiems žmon÷ms!

“Žvilgsnio” redakcija
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Iš šokio festivalio sugrįžus
Lapkričio pabaigoje Kauno r. Vilkijos žem÷s ūkio mokykloje įvyko šokio festivalis „Gyvenimo džiaugsmas 2007“
Festivalio tikslas – populiarinti linijinius šokius, aerobiką,
ritminę gimnastiką, šiuolaikinius šokius tarp mokinių, studentų, jaunimo ir vyresnių žmonių, skatinti savarankiškai mankštintis, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
Šiame festivalyje dalyvavo 21 kolektyvas iš įvairių Lietuvos vietų – Šiaulių, Joniškio, Raudondvario, Laukuvos,
LŽŪA, Vilkijos.
Dalyviai varž÷si keliose grup÷se:
•
Lietuvos rajonų bendrojo lavinimo pagrindinių
mokyklų;
•
Lietuvos kaimo jaunimo, rajonų bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų, gimnazijų;
•
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų, kolegijų;
•
Lietuvos vyresnių nei 30 metų gyventojų tarpe.
Teis÷jai vertino šok÷jų sinchroniškumą, artistiškumą, ko-

Mokyklos aerobikos grup÷ su šokių vadove
Inga Krikščiukiene

Mūsų laikraštyje pasirod÷ nauja rubrika „Mūsų seniūnai“
Art÷ja švent÷s – šv. Kal÷dos, Naujieji Metai. Ta proga nutar÷me pakalbinti mūsų mokyklos I kurso seniūnus. Jų papraš÷me atsakyti į šiuos klausimus:
1. Ar pirmą kartą einate tokias pareigas? Už ką buvote atsakingi mokykloje, iš kurios at÷jote?
2. Ar patinka čia mokytis? Kod÷l? Ar sunku buvo adaptuotis
mūsų mokykloje?
3. Kaip sekasi vadovauti grupei? Ar esate draugiški?
4. Jūsų m÷gstamas užsi÷mimas.
5. Ko, Jūsų manymu, trūksta mūsų mokykloje, o kas yra gerai?
6. Ko nor÷tum÷te palink÷ti savo grupei ir mokyklos mokyto-

ordinaciją, laisvumą, muziką
Komandą tur÷jo sudaryti šeši ar daugiau šok÷jų.
Į festivalį vyko dvi mūsų mokyklos šok÷jų grup÷s – mokinių ir darbuotojų. Mūsų mokyklos moterų šokių kolektyvas
už÷m÷ antrąją vietą ir buvo apdovanotas diplomu bei atminimo dovana. Gražiai pašoko, plojimais buvo palyd÷tas ir mūsų
mokyklos mokinių kolektyvas.
Mūsų vadov÷ Inga Krikščiukien÷ buvo apdovanota diplomu bei prizu. Į festivalį ji vež÷si net tris kolektyvus. Jos vadovaujamos Tirkšlių vid. mokyklos merginos gavo išraiškingiausių festivalio dalyvių nominaciją.
Iš festivalio parsivež÷me daug įspūdžių – konkurso jaudulį, ilgą rezultatų laukimą, gerą nuotaiką, nuotraukų, festivalio
atidarymo iškilmingumą.
Tikim÷s, kad tai ne paskutinis mūsų konkursas.
B. Butnoriut÷,

„Žvilgsnio” korespondent÷

Šokių grup÷ “Magija”

jams švenčių proga?
_____________________________________________________
A–65 gr. seniūnas
Kęstutis Paulikas
1. Buvusioje mokykloje jokių įpareigojimų netur÷jau. Seniūnu esu pirmą kartą. Dar esu mokinių tarybos
narys.
2. Šioje mokykloje iš karto pritapau, į mokyklą einu noriai.
3. Pasikalbam. Didelio draugiškumo grup÷je n÷ra.
5. Man atrodo, kad nieko netrūksta.
Man patinka mokytojų požiūris į mokinius, bendravimas.
6. Savo grupei linkiu, kad geriau sutartų, o mokytojams, kad išliktų tokie, kokie dabar yra.
Tęsinys 5 psl.
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SAM- 66 gr. seniūnas Gediminas Stončius
5. Man atrodo, kad čia lengviau mokytis – n÷ra tokių didelių
1. Buvusioje klas÷je buvau atsakingas už finansinę pad÷tį. Se- krūvių, o kai daug užduoda, tai ir nebesinori daryti. Man atrodo,
niūnu esu pirmą kartą.
2. Prisitaikyti nebuvo sunku, čia mokosi daug pažįstamų.
3. Gerai sutariu su grupe. Prisidedu prie grup÷je organizuojamų
renginių, darbų, už grupę reikia „pastov÷ti“.
5. Stipendijų nuostatai gal÷tų būti lankstesni. Sporto sal÷ gal÷tų
būti didesn÷. Man patinka, kad yra saugios rūbin÷s.
6. Grup÷s draugams linkiu išleisti stipendijas, o mokytojams –
linksmų švenčių, mieli mokytojai!
ST - 67 gr. seniūnas
Šarūnas Strazdauskas
1. Pirmą kartą einu tokias pareigas. Buvusioje klas÷je buvau atsakingas už lankomumą.
2. Nesunku buvo adaptuotis. Čia net
geriau. Viskuo esu patenkintas. Labai patenkintas grup÷s aukl÷toja.
3. Mūsų grup÷ labai draugiška.
4. Patinka kūno kultūros pamokos, m÷gstu sportuoti.

Kiekvieno žmogaus širdyje apsigyvena gimtojo krašto dvasia. Ji
lydi mus visą gyvenimą, vis sugrąžindama prisiliesti prie seno
beržo, pasinerti į š÷lstantį kaip vaikyst÷ vandenį....

kad trūksta kai kurių mokytojų supratingumo, nesinori visą pamoką rašyti. Gal÷tų būti atskira patalpa sunkumų kilnojimui.
6. Grupei linkiu gerų mokslų, sveikatos, laim÷s, o mokytojams –
negadinti nervų ir sveikatos d÷l mokinių!
EM - 68 gr. seniūnas Artūras Stonys
1. Buvusioje klas÷je buvau atsakingas už sportą. Seniūnu esu
pirmą kartą.
2. Nors viskas nauja, tačiau nebuvo sunku adaptuotis. O savo
buvusios klas÷s pasiilgau.
3. Kaip seniūnas dar nesp÷jau “pasireikšti”.
4. M÷gstu sportuoti. Anksčiau lankiau plaukimo treniruotes,
dalyvavau miesto tarprajonin÷se plaukimo varžybose (už÷m÷ I
vietą), buvusioje mokykloje žaidžiau futbolą, krepšinį, dom÷jausi
rankų lenkimo sportu.
5. Patinka, kad mokytojai yra geri. Sporto sal÷ gal÷tų būti didesn÷.
6. Grupei ir mokytojams švenčių proga linkiu viso to, ko jie patys nor÷tų
Tęsinys 6 psl.
sui, buvo suformuluoti tikslai ir uždaviniai, kuriuos tik÷jom÷s
įvykdyti, jei laim÷tume finansavimą sumanytai veiklai. Mūsų
tikslas buvo pad÷ti mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir

Lapkričio m÷nesį mūsų mokykloje įvyko baigiamasis projekto „Pažinkime Lietuvą ir jos kultūrinį paveldą“ renginys.

Projekto pristatymo akimirkos
Jo metu surinktą vaizdinę medžiagą apie Lietuvą pristat÷ šešios
pirmakursių grup÷s iš aštuonių, dalyvavusių šio projekto veikloje. Grupių atstovai demonstravo savo parengtus pristatymus,
nuotraukas, pasakojo savo kelionių įspūdžius. Nors iš anksto
nebuvo keliamas reikalavimas ieškoti papildomos teorin÷s medžiagos apie mūsų aplankytus Lietuvos regionus, džiugu, kad
beveik kiekviena grup÷ dar jos ieškojo, buvo pasirengusi išsamiai ir kruopščiai. Mokiniai ir jų aukl÷tojai atsakingai reng÷ savo
pristatymus. Ačiū jiems už tai.
Renginyje dalyvavusi Mažeikių rajono savivaldyb÷s viešosios bibliotekos bibliograf÷ Dalia Alseikien÷ pasidžiaug÷ fotografijų paroda, kurią sureng÷me viešojoje bibliotekoje, kalb÷jo
apie gimtojo krašto grožį ir poreikį jį pažinti.
Rengiant šį projektą vaikų socializacijos programų konkur-

saviraiškos poreikius. Uždavinius k÷l÷me tokius: priartinti mokinius prie teigiamų tautos kultūros pavyzdžių, skatinti prisiminti
žymiausių Lietuvos šviet÷jų propaguotas patriotizmo, blaivyb÷s,
labdaros id÷jas, mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti,
skiepyti atsakomyb÷s ir pareigingumo jausmus, didinti mokinių
užimtumą. Projektin÷ veikla tur÷jo vykti nuo 2007 m. rugs÷jo 1
dienos, visi darbai prival÷jo būti įvykdyti iki š. m. gruodžio 15 d.
Noriu pasidžiaugti, kad visus numatytus darbus įvykd÷me laiku
ir būtent taip, kaip ir buvome sumanę. Šio projekto veikloje dalyvavo daug moklinių: į ekskursijas vyko 114 mokinių, į baigiamąjį renginį buvo pakviesta po 10 mokinių iš kiekvienos pirmakursių grup÷s kartu su savo aukl÷tojais.
Nuoširdžiai d÷koju mokyklos administracijai bei savo koleg÷ms, kurios pad÷jo vykdyti projektinę veiklą: mokytojoms M.
Timinskienei, D. Davainytei, V. Miniotienei, visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistei R. Žukauskienei.
Ineta Grinkevičien÷,
socialin÷ pedagog÷ ir
projekto koordinator÷
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„Knauf“ produkcijos pristatymas statybinių specialybių
moksleiviams
Gruodžio 6 dieną mūsų mokykloje lank÷si UAB „Knauf“ ryšių su
visuomene vadybininkas Tomas Sr÷balius. Jis ved÷ seminarą statybinių
grupių mokiniams ir mokytojams,
supažindino su įmon÷s įkūrimo istorija ir tiekiama produkcija.
„Knauf“ yra šeimos įmon÷, kurią
1932 m. įsteig÷ broliai Karlas ir Dr.
Alfonsas N. Knauf. Šiandien daug
įmonių apimančiai korporacijai s÷kmingai vadovauja jų sūnūs Baldwin
ir Nikolaus Knauf. Prad÷jusi gipso
apdorojimo
verslą
Vokietijoje,
„Knauf“ išpl÷t÷ savo veiklą ir tapo
pasauline korporacija, gaminančia
šiuos produktus: gipso medžiagas
(tinko plokštes, gipsą, žymeklius);
izoliacines medžiagas (stiklo vatą,
uolienų mineralinę vatą, štampuotą ir
išpūstą polistirolą, poliuretaną ir vatos rišamąją medžiagą); kitus statybos produktus (lubų plokštes, lakštines metalo konstrukcijas).

Seminaro ved÷jas supažindino su
kokias medžiagas rinktis, kaip dirbti.
sauso tinko, gipso plokščių rūšimis,
Julius R., SAM-71 gr. Labai patiko
sienų danga, dekoratyviosiomis lurenginys, sužinojau, kad gipso kartobomis, pertvarų konstrukcijomis,
no plokščių yra 14 rūšių. Patiko, kad
metalo profiliais, demonstravo ugrod÷ pavyzdžius ir filmukus. Mantas
niai atsparios plokšt÷s galimybes,
K., SAM-63 gr. Man labai patiko,
parod÷ „grojančią“ plokštę, kurią
sužinojau daug naudingos informaciįmontavus sienoje ar lubose garsas
jos. Reik÷tų daugiau tokių seminarų.
sklinda po visą patalpą. Mokiniams
buvo dalijama metodin÷ medžiaga,
V. Ramanauskien÷,
suvenyrai su įmon÷s atributika. Sestatybos darbų
minaras buvo naudingas ne tik movyr. profesijos mokytoja
kytojams, bet ir mokiniams.
Mokinių atsiliepimai:
Kęstutis G., SAM-71 gr.
Man renginys patiko, bet
labiausiai įsimin÷ pasakojimai apie gipso plokštes ir
nedegančios plokšt÷s bandymas. Tokių renginių gal÷tų būti daugiau, sužinojau daug naujo. Mindaugas A., A – 51 gr. Sužinojau daug naujo. Didžiausią
įspūdį paliko „grojanti“
gipso plokšt÷. Eimantas
Z., ST-59 gr. Patiko įvaiUAB "Knauf" vadybininkas Tomas Sr÷balius
rūs bandymai ir patarimai,
demonstruoja gipso kartono plokščių pavyzdžius

12-12-12 – simboliniai skaičiai, nusakantys laiko t÷kmę. Dvyliktas m÷nuo, dvylikta diena, dvylikta valanda. Kai laikrodžio rodykl÷s apsuka ratą, prasideda diena arba naktis. Kaip ir žmogaus gyvenime – nuosmukiai ir pakilimai. Kaip pakilti iš
„gyvenimo duobių“, o dar tiksliau, kaip į jas nepatekti, informavo vyr. socialin÷s pedagog÷s Inetos Grinkevičien÷s, visuomenin÷s sveikatos priežiūros specialist÷s bei dizaino mokytojos Daivos Davainyt÷s paruošti stendai. Visą savaitę mokyklos
sienas puoš÷ mokinių piešiniai AIDS tema.
Prevencinių renginių savaitę vainikavo mokinių tarybos ir mokyklos teatro studijos, vadovaujamos užklasinio darbo
organizator÷s Virginijos Galdikien÷s, baigiamasis renginys „MES PRIEŠ AIDS“. Šiame renginyje debiutavo mokyklos teatro studijos jaunieji
artistai – Evaldas Simutis ST - 59 gr., Jurgita
Kiudyt÷ PO - 70 gr. bei Mindaugas Kripas
SAM - 71 gr. Renginio metu buvo apdovanoti
piešinių konkurso nugal÷tojai: SAM – 66 gr. mokinys Martynas Jablonskas, už÷męs I – ąją vietą,
II-osios vietos nugal÷tojas - SED – 62 gr. mokinys Rolandas Puplauskis bei III vietą už÷męs
EM -68 gr. mokinys Remigijus Pareigis. Komisijos pirminink÷ Daiva Davainyt÷ už aktyvų dalyvavimą šiame konkurse paguodos prizą įteik÷
PO – 74 gr. mokinei Robertai Baužytei.
Po renginio liko ne vien šilti prisiminimai,
bet ir skirtukai, kurie ilgam primins visiems dalyviams ir žiūrovams apie šią prevencinių renginių
savaitę.
Virginija Galdikien÷,
užklasinio darbo organizator÷
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Profesijos mokytojai iš Lietuvos buvo nuoširdžiai priimti
Nakskovo miestelio EUC Loland profesinio mokymo centre

Įspūdžiai iš Danijos
Pagal Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą lapkričio 26 - gruodžio 1 dienomis šeši Lietuvos profesinių mokyklų statybos srities profesijos mokytojai, tarp jų
ir mūsų mokyklos profesijos mokytoja V. Karvauskien÷ ir
aš (straipsnio autor÷), lank÷m÷s Danijoje.
Šio vizito pagrindinis tikslas – atnaujinti profesijos
mokytojų technologines kompetencijas, kelti profesinę
kvalifikaciją, susipažinti su ES šalių naujausiomis profesinio rengimo technologijomis statybos srityje bei pasisemti
patirties, rengiant statybos srities specialistus.
Danijos aerouoste mus pasitiko priimančios mokyklos
atstovas, kuris nuvež÷ į Lollando salą Nakskovo miestelio
EUC Lolland profesinio mokymo centrą. Ten direktoriaus
pavaduotojas C. Nielsenas išsamiai supažindino su Danijos profesinio mokymo sistema. Buvo sudaryta įdomi,

naudinga ir turininga stažuot÷s programa. Kitą dieną tur÷jome galimybę susipažinti su mokymo metodais, metodin÷mis priemon÷mis ir technine-materialine baze. Steb÷jome praktinio mokymo pamokas, bendravome su mokiniais
ir mokytojais.
Taip pat lank÷m÷s profesinio mokymo centre CEUS
Technikal Colle÷ge Nykoebing, kuriame mums buvo sudarytos sąlygos iš arti pamatyti suaugusiųjų mokymą, mokymo bazę.
EUC Lolland Maribo mokymo centre susipažinome su
naujausiomis Danijos profesinio rengimo technologijomis
statybos srityje ir pasidalinome patirtimi su šios mokyklos
pedagogais apie ruošiamus statybos srities specialistus.
Kalb÷jome apie galimybę mūsų mokyklos mokiniams ateityje vykti į jų mokyklą stažuotis. Apžiūr÷jome mokymo
klases, vaizdines mokymo priemones. Plačiai susipažinome su mūro technologijų mokymu, egzaminų tvarka. Egzaminai vyksta 7 dienas.
Mus stebino mokinių savarankiškumas, laisvumas,
abipusis mokytojų ir mokinių pasitik÷jimas. Pavyzdžiui,
susirgus nereikia jokio lapelio, pakanka paskambinti sekretorei ir pasakyti, kiek dienų nelankysi mokyklos.
Vizito metu mokytojų šeima iš Lollando mokymo centro mus pakviet÷ vakarien÷s, kur gal÷jome paragauti daniškų nacionalinių patiekalų.
Mūsų delegacijai buvo organizuotos ekskursijos po
Nakskovo miestelį, parodytas vienas didžiausių uostų, dvaras ir kt. miestelio įžymyb÷s.
Po vizito, vykdami į aerouostą, aplank÷me Kopenhagą,
kur pamat÷me legendinę undin÷lę, Karalių rūmus, miesto
senamiestį.
Danijoje visiems dalyviams labai patiko. Stažuot÷s
metu tur÷jome puikią galimybę pagilinti profesinius įgūdžius, įgyti naujų teorinių ir praktinių žinių.

Auksin÷s taisykl÷s

V. Ramanauskien÷,
statybos darbų vyr. profesijos mokytoja

PATARIMAI IŠ AMŽIŲ GLŪDUMOS

• Tai, apie ką nuolat galvojate,
anksčiau ar v÷liau išsipildys.
• Jūs tas, kuo pats save laikote.
• Norint ką nors gauti, reikia
labai panor÷ti.
• Mes esame savų apmąstymų
vaisius.
• S÷km÷s paslaptys slypi žmogaus mintyse.
• Ką pas÷ji, tą ir pjausi.
Marilyn Diamond
dr. D. Benton Schell

XI a. persas Unsūris al Malis (1021-1098) paraš÷ patarimų knygą, pavadintą Kabus name (Kabuso
knyga). Tie patarimai aktualūs ir dabar:
• Venk nemokšos, laikančio save mokytu.
• Būk iškalbus, bet netuščiažodžiauk, nes tuščiažodžiavimas tolygus paikumui.
• Nors tiesa skaudi – išklausyk ją.
• Nerasi didesnio menkystos už tą, iš kurio
žmon÷ms nei žalos, nei naudos.
• Geras draugas – didžiulis turtas.
• Vienatv÷ geriau negu blogas draugas.
• Tas ne žmogus, kuris neįsimyli.

2007 m. gruodžio 20 d., Nr. 21

2. Pripratau greitai, at÷jome trise, grup÷ draugiška.
1. Buvusioje klas÷je buvau atsakingas už
3. Su grupe sutariam, dalyvaujame renginiuosportą, seniūnu esu pirmą kartą. Kai mano
se.
t÷tis mok÷si šioje mokykloje, taip pat buvo
4. M÷gstu keliauti.
seniūnas.
5. Atrodo, kad nieko čia netrūksta. Patinka
2. Normaliai adaptavausi, mokykloje sutimokytojų bendravimas, patinka, kad neišskiriakau daug pažįstamų, sunkumų nebuvo. Sekasi normaliai.
mi pirmakursiai.
3. Dar nepajutau, kad esu seniūnas. Padedu grup÷s aukl÷tojai. 6. Grupei linkiu kantryb÷s pamokose, linksmai atšvęsti Kal÷das,
Grup÷ draugiška.
sveikatos. Mokytojams linkiu stipryb÷s, sveikatos, linksmai praleis4. Patinka sportuoti, lankau „Švyturį“, laisvalaikiu dirbu pas ma- ti šventes.
mą parduotuv÷je.
ER - 73 gr. seniūnas Vytautas Budreika
5. Čia netrūksta nieko, panašiai yra ir kitose mokyklose.
1. Gimnazijoje, kur mokiausi, buvau mokinių
tarybos narys.
6. Grupiokams linkiu s÷km÷s moksle ir gyvenime, o mokytojams
– s÷km÷s.
2. Nebuvo jokių sunkumų, čia daug draugų.
PO - 70 gr. seniūn÷ Rima Kančiut÷
3. Grup÷ rimta, draugiška, mąstantys žmon÷s.
1. Buvusioje klas÷je buvau atsakinga už
4. Traukia technika, mašinos.
finansus. Tokias pareigas einu pirmą kartą.
5. Nieko netrūksta. Patinka, kad mokytojai
2. Adaptuotis sek÷si visai normaliai, net- draugiški, visi linksmi, protingi.
gi labai gerai.
6. Grup÷s draugams linkiu, kad linksmai atšvęstų šventes, kad
3. Seniūne esu išrinkta visai neseniai. Su visus pasveikintų, kad nebūtų nelaimių. Mokytojams linkiu, kad jie
grupe sekasi bendrauti dar geriau nei toje tur÷tų ištverm÷s, kad nepasiduotų, kad priimtų mus tokius, kokie
mokykloje, kur mokiausi.
esame.
4. Anksčiau m÷gau siuvin÷ti, šiuo metu neturiu širdžiai mielo
PO - 74 gr. seniūnas
užsi÷mimo.
Meinardas Rušinskis
5. Patinka, kad gerai dirba rūbin÷. Patinka geras aptarnavimas 1. Buvusioje mokykloje dalyvaudavau
valgykloje.
renginiuose, vaidindavau. Tokios pareigos
6. Mano buvusioje mokykloje buvo geresni kabinetai. Grup÷s pirmą kartą.
draugams linkiu gerai atšvęsti šventes, išsitaisyti skolas, o mokyto- 2. Iš pradžių atrod÷ nepriprasta – nauji
jams linkiu – pails÷ti per šventes.
draugai, nauji mokytojai. Nemanau, kad
SAM - 71 gr. seniūnas
yra sunku. Viskas kol kas gerai.
Gediminas Poškys
3. N÷ra kažkokio vadovavimo, grup÷ draugiška.
1. Savo buvusioje mokykloje dalyvauda4. M÷gstu sportuoti, žaisti krepšinį (laim÷jo tritaškių metimo konvau renginiuose, šokdavau, vaidindavau,
kursą mokykloje).
seniūnu esu pirmą kartą.
5. Mūsų mokykloje gerai tai, kad yra kameros, geri mokytojai. Aš
2. Greitai pritapau. Man čia patinka, norisi
ne už rūkymą, bet gal÷tų būti patalpos rūkantiems, sporto sal÷ gal÷čia būti. Noriu mokytis. Man labai patinka
tų būti didesn÷, kad žiūrovai gal÷tų susirinkti.
mano specialyb÷.
6. Grup÷s draugams ir mokytojams linkiu puikiai praleisti šven3. Grup÷je esu atsakingas už lankomumą, tvarkau ataskaitas. Mū- tes.
sų grup÷ gal÷tų būti draugiškesn÷.
4. Domina naujos technologijos, patinka skaityti specialyb÷s knygas. Savaitgaliais tenka padirb÷ti statybininku
„Žvilgsnio“ redakcijos vardu d÷kojame seniūnams už
5. Mūsų mokykloje mokytojai gerai išaiškina, geranoriški. Patinnuoširdžius atsakymus, malonų bendravimą, sveikiname
ka naujasis specialyb÷s mokytojas. Reikia tik noro, o gerų rezultatų
su art÷jančiomis švent÷mis ir linkime energijos, kūrybingalima pasiekti. Mūsų specialyb÷ paklausi, tačiau jei žinių netur÷si,
gumo, atliekant savo pareigas, linksmų atostogų, malonių
nieko nepasieksi.
staigmenų iš Kal÷dų Senelio ir s÷kmingų Naujųjų Metų.
6. Grup÷s draugams linkiu, kad mokytųsi, galvotų apie ateitį, geSeniūnus kalbino „Žvilgsnio“ korespondent÷ B. Butnorai praleistų šventes, o mokytojams, kad nenuleistų rankų, jei mokiriut÷.
niai sunervina ir gerų švenčių.
SED - 69 gr. seniūnas
Česlovas Rupkus

SED - 72 gr. seniūnas Tomas Končius

1. Seniūnu teko būti savo buvusioje mokykloje.
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