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AS-75 gr. – aukl÷toja Lijana V÷liūt÷-Balzerien÷
AS-76 gr. – aukl÷toja Angel÷ Kontenien÷
ST-77 gr. – aukl÷toja Nina Steponavičien÷
EM-78 gr. – aukl÷toja Svetlana Klyčmuradova
SED-79 gr. – aukl÷toja Irma Kerien÷
PO-80 gr. – aukl÷toja Regina Ažukien÷
A-81 gr. – aukl÷toja Audron÷ Liubeznova
SED-82 gr. – aukl÷toja Inga Ačiūt÷
PO-83 gr. – aukl÷toja Birut÷ Šeštakauskien÷
ER-84 gr. – aukl÷toja Daina Žukauskien÷

kab. D-313
kab. T-306
kab. D-209
kab. T-105
kab. B-302
kab. D-309
kab. T-104
kab. T-201
kab. D-304
kab. D-308

Šiame numeryje:
Informacija mokiniams, mokyklos direktoriaus sveikinimas, anekdotai, medžių horoskopas.

Susikaupkime dvasioje prieš
mokslo metų pradžią
“Praeina pasaka - gyvenimas žmogaus.
Nesugrąžinama ir nenumaldoma srove,
Grįžti tenai, kur iš dangaus galybių krenta
Sušvitęs tolimas t÷vyn÷s spindesys”.
B. Brazdžionis

Startuoja švietimo informacijos telefonas
8 800 10118

Metus skaičiuojame rugs÷jais, sutikdami gausų būrį
žinių siekiančio jaunimo, prad÷dami svarbiausius darbus
ir planuodami tolesnius siekius.
Sveikinu mokytojus ir moksleivius, pasirinkusius mūsų
mokyklą, linkime kuo geriausios s÷km÷s, pagarbaus tarpusavio supratimo, bendradarbiavimo.
Tegul mūsų mokyklos gyvenimas būna panašus į bičių
šeimą, kurioje vyksta darni veikla, linkime, kad ta darna
nepakriktų, kad nebūtų blaškomasi, dirbama netikslingai.
Direktorius Stasys Girdvainis

Nuo rugpjūčio 28 d. pradeda
veikti speciali švietimo informacijos telefono linija 8 800 10118,
kuria bus galima gauti informacijos įvairiais švietimo klausimais
bei pranešti apie mokyklos nelankančius vaikus. Skambinančiuosius konsultuos Švietimo ir
mokslo ministerijos, miestų bei
rajonų savivaldybių švietimo
padalinių specialistai.
Gauta informacija apie mokyklos nelankančius ar nereguliariai lankančius vaikus operatyviai bus perduota atsakingiems
specialistams savivaldyb÷se ir
mokyklose, kurie išsiaiškins tokio jų elgesio priežastis ir pad÷s
sugrįžti. Tikimasi, kad tokiu būdu speciali telefono linija ir
skambinantieji ja prisid÷s prie
šios problemos sprendimo.

Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtas švietimo informacijos telefonas veiks iki rugs÷jo 30 d., darbo dienomis nuo 9 iki
17 val. Projekto r÷m÷jai – bendrov÷ TEO LT, AB – suteik÷ galimybę šiuo numeriu iš fiksuotojo ryšio telefono skambinti
nemokamai. Telefonu galima skambinti ir iš mobiliojo ryšio operatorių tinklų „Omnitel“, „Bit÷“ ir „Tele2“.
Tokio pobūdžio švietimo informacinio telefono akcija rengiama jau šeštus metus iš eil÷s. Pra÷jusiais metais penkiasdešimt dienų veikusiu nemokamu švietimo informacijos telefonu sulaukta daugiau kaip 500 skambučių, 9 iš jų buvo pranešta
apie mokyklos nelankančius vaikus iš įvairių Lietuvos regionų. Pasidom÷ti vaikais, kurie pamokų metu ne mokykloje, praš÷
ir patys t÷vai, ir mokyklos direktorius.
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Bibliotekos ved÷ja Algimanta Paliutien÷ knygas išduoda kasdien nuo 8-17 val.
Pietų pertrauka 12-13 val.
Skaitykloje galima naudotis kompiuteriais, internetu.
---------------------------------------------------------------------Visi mokiniai iki spalio 1 d. privalo tur÷ti banko mok÷jimo korteles.
Stipendijos bus pervedamos tik į korteles.
--------------------------------------------------------------------Socialin÷s pedagog÷s Inetos Grinkevičien÷s kabinetas
T-305 (teorinis korpusas, trečias aukštas). Kviečiame
kreiptis visais su mokinio gerove susijusiais klausimais.
--------------------------------------------------------------------Visi II ir III kursų mokiniai iki rugs÷jo 15 d. privalo
pristatyti medicininę pažymą (forma Nr. 027-1a) iš savo
šeimos gydytojo.
--------------------------------------------------------------------Kol bus sudarytas pastovus tvarkaraštis, prašome kiekvieną dieną steb÷ti tvarkaraščio pakeitimus (skelbimų
lentoje).
Kilus neaiškumams kreiptis į bendrojo lavinimo skyriaus ved÷ją Snieguolę Kišk÷nienę (T-207 kabinetas).

Du žvejai važiuoja autobusu. Vienas klausia:
- Kokią didžiausią žuvį esi pagavęs?
- ö÷÷... Kadangi dabar negalime išlipti iš autobuso, parodysiu tik
kokio dydžio buvo jos akis.
***
Jeigu tau spjaudo už nugaros – vadinasi, tu priekyje...
***
Šachmatų olimpiadoje buvo diskvalifikuota čigonų komanda –
arklius vog÷.
***
Istorijos mokytojas pamokoje:
- Taigi, mano mielieji partizanai. Dabar prad÷sime tardymą. Tur÷site pasakyti man viską, ką sužinojote ankstesn÷je pamokoje.
***
D÷stytojo darbas dievaži primena Šventąją Inkviziciją: iš pradžių
- pamokslai, pamokslai, o paskui - kankinimas ir
bausm÷.
***
Trumpiausia pasaulio pasaka.
Vieną gražią dieną vaikinas paklaus÷ merginos:
- Ar tek÷si už manęs?
Mergina atsak÷:
- Ne.
Ir vaikinas ilgai bei laimingai gyveno...
***
„Liekn÷jimo kursai – 20 kilogramų per savaitę. Skuodo rajonas,
Mos÷džio akmens skaldykla, teirautis brigadininko Petro...”
***
Mažiausiai suprantantis asmuo turi tvirčiausią nuomonę.
***
Savait÷je yra tik dvi darbo dienos - pirmadienis ir
penktadienis. Penktadienį darome viską, ko nepadar÷me per savaitę, o pirmadienį tai, ko nepadar÷me
penktadienį.

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
JAZMINAS (geguž÷s 1-14 d.)
Jazminai labai judrūs, gyvi, nors savo išvaizda ir neišsiskiria iš minios.
Jazminai pritraukia žmones sugeb÷jimu bendrauti, dažnai tampa d÷mesio centru.
Iš šalies jie atrodo linksmi, neturintys rūpesčių, visada išlaikantys lygsvarą. Tik patys artimiausieji žino, kad Jazminai yra labai jautrūs, pažeidžiami, lengvai išvedami
iš pusiausvyros. Nors ir kaip stengtųsi atrodyti linksmi, Jazminai iš prigimties yra
pesimistai. Tačiau vienas labai geras Jazminų bruožas yra diplomatiškumas, tai
jiems padeda palaikyti gerus santykius su kitais žmon÷mis. Jazminai – pareigos
žmon÷s. Savo įsipareigojimus jie vykdo besąlygiškai, nors tai gali jiems būti ir nenaudinga. Jazminai n÷ra materialistai, bet dažnai neblogai uždirba. Jie nebijo darbo,
o jų intelektas, minties gyvumas aukštai vertinami.
Meil÷je ir šeimoje su Jazminu nelengva. D÷l menkniekių puola į depresiją, sunkiai išgyvena nes÷kmes. Jazminai labai myli vaikus ir puikiai jaučiasi su jais. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Riešutas,
Jazminas, Kaštonas. Akmuo – smaragdas, safyras, deimantas, berilas, Tigro akis, topazas, opalas. Skaičius – 6, 9.
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