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RUDENIO ARIMUOS 
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Rudenio arimuos. 

 

Viesulai padaužos 

Jau sparnus pakėlę – 

Tai blaškys ir laužys 

Lauko ramunėlę. 

 

Kam viena likai tu 

Rudenio arimuos – 

Akmenėlius skaito 

Širvinta nurimus. 
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Rugsėjo 1-oji 
Šiek tiek atslūgus  vasaros karščiams krapnojantis  lietutis tikrai negadino šventinės Rugsėjo 1-ios nuotaikos. 

Tradiciškai Mokslo ir žinių šventė prasidėjo šv. Mišiomis bažnyčioje. 

Gėlėmis nešini mokiniai ir jų tėveliai  vėliau rinkosi į gimnazijos sporto 

salę. Visus moksleivius, sugrįžusius ir naujai atėjusius, su mokslo metų 

pradžia sveikino direktoriaus pavaduotoja Ž. Semaškienė, direktorius A. 

Kirvėla nedrąsiemspirmokėliams įteikė Pirmoko pasus. Visą gimnazijos  

bendruomenę pasveikino ir svečias - Anykščių savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas S. Rasalas. Nuotaikingų 

palinkėjimų šūsnį paskaitę abiturientai pirmokus nuvedė į klasę, kiti 

mokiniai 

išskubėjo  

susitikti su 

savo 

auklėtojais ir 

klasės 

draugais.  

 

 

Rašytojo Juozo Tumo - Vaižganto gimtadienio minėjimas 

 Rugsėjo 18 d. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos  bendruomenė minėjo 

kanauninko, rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 146-ąsias gimimo 

metines.  Tradiciškai šią dieną gimnazijoje organizuotos netradicinės pamokos. Pirmąją 

pamoką, kuri vyko prie išpuošto gimnazijos fasado, ne tik buvo prisimintas žymusis 

mūsų kraštietis Juozas Tumas-Vaižgantas, bet ir priimti miestelio bendruomenės 

sveikinimai mokiniams ir mokytojams.  Pirmosios klasės gimnazistai  iškilmingai 

prisiekė būti verti šios gimnazijos mokinio vardo, abiturientai  gėlių vainikais pagerbė 

rašytojo atminimą miestelio skvere prie  paminklo Juozui Tumui-Vaižgantui.  Likusią 

dienos dalį mokiniai organizavo skaniausio kepinio konkursą, vyko tradicinis 

bėgimas  Malaišiai - Svėdasai, pradinukų piešinių konkursas gimnazijos kieme ant 

asfalto ir, žinoma, nuotaikingi šokiai, įtraukę ir gimnazijos mokytojus, ir darbuotojus. 

  Netradicinio ugdymo dieną buvo ne tik prisimintas žymusis mūsų kraštietis Juozas 

Tumas-Vaižgantas, bet ir sudaryta galimybė 

kiekvienam gimnazistui atskleisti savo gabumus ir 

parodyti, kad Vaižganto gimtinėje ugdomas ne vienas 

talentas, anot, rašytojo, „deimančiukas“.  

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui Žėrutė Semaškienė 
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Gimnazijoje vyko Konstitucijos egzaminas 
Šių metų rugsėjo 29 dieną mūsų gimnazijoje vyko Konstitucijos egzaminas.5-7 

klasių grupėje daugiausiai taškų surinko 7 klasės mokinys Simonas Baronas. 

IIIg-IVg klasių grupėje daugiausiai taškų surinko 

IIIg klasės mokinė Snieguolė Buitvydaitė. II turas 

vyks š. m. spalio 13 d. 

 

 

 

Istorijos mokytoja Gražina Gvozdaitė 

 

 Sėkmingai dalyvavome Aukštaitijos viktorinoje – 
protmūšyje ,,Pažink saugomas teritorijas“ 
Spalio 14 dieną Aukštaitijos Nacionalinio parko 

direkcijoje Palūšėje  susirinko  moksleivių viktorinos 

„Pažink saugomas teritorijas“  I turo nugalėtojai – dešimt  

komandų. Čia vyko antrasis, regioninis, turas,  kuriame 

varžėsi mokiniai iš įvairių Aukštaitijos vietų. Mūsų 

gimnazijos JMBB „Ąžuoliukas“ komanda atstovavo 

Anykščių Regioniniam parkui. Viktorina skirta 

etnografinių regionų metams, todėl  ruošdamiesi jai 

domėjomės ne tik saugomų teritorijų gamtinėmis 

vertybėmis. Bet ir nagrinėjome kultūrinį paveldą ir jo savitumus visoje Lietuvoje. Tai atsispindėjo ir labai 

visiems patikusiame  mūsų komandos prisistatyme. Už jo režisūrą dėkojame muzikos mokytojai Kristinai 

Dilienei. Nuo komandos nugalėtojos, vyksiančios į trečiajį turą Vilniuje, atsilikome vos 0,5 balo. Visos 

komandos gavo padėkas ir dovanų, o Nacionalinio Parko direkcijos kieme  jau laukė garuojanti košė ir 

kvapni žolelių arbata. Po pietų visi dalyviai buvo pakviesti į ekskursiją po įdomiausias Aukštaitijos 

Nacionalinio parko vietas. 

 

   Dėkojame kelionėje mus globojusiai 

Anykščių RP  vyr. ekologei Rasai Gražienei už 

pagalbą. Grįžome pavargę, bet pilni malonių 

įspūdžių. 

 

 

Biologijos mokytoja  R.Balčiūnienė 

JMB ,,Ąžuoliukas“ vadovė L.Bernotaitė  
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Mokytojų dienos šventė gimnazijoje 

Šiais metais Mokytojų diena 

gimnazijoje buvo švenčiama 

spalio 2 d., penktadienį. 

Mokytojai buvo pakviesti į 

dvyliktokų vedamą renginį 

mokyklos aktų salėje, kuri 

laikinai tapo „La Mokykla 

Restaurant“. Mokytojai 

dalyvavo protų mūšyje, kur 

pasitikrino savo žinias, logikos ir sumanumo gebėjimus. Taip pat užkandžiavo, vaišinosi kava, klausėsi 

gimnazijos mokinių atliekamų dainų bei grojamų melodijų. Tuo metu, kai mokytojai buvo renginyje, 

dvyliktokai atliko mokytojų darbą – mokiniams vedė pamokas. 

 

Svėdasų gimnazijos mokiniai minėjo vietos savivaldos 
dieną 

Š. m. spalio 9 dieną mūsų gimnazijos mokinių taryba kartu su mokytoja Gražina Gvozdaite ir gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja Žėrute Semaškiene vykome į Svėdasų seniūniją paminėti vietos savivaldos dienos. 

Nuvykę į seniūniją turėjome galimybę pasikalbėti su seniūno pavaduotoju Rolandu Pajarsku ir užduoti mus 

dominančius klausimus. Mokiniai klausinėjo apie vykdomus 

darbus bei projektus, susipažino su seniūnijos veikla.  

Sužinojo, kad seniūnijoje dirba tik penki darbuotojai, 

planuojama aplink Alaušo ežerą daryti pažintinį taką. Taip pat 

diskutavome apie Svėdasų miestelio gyvenimą ir kaip jis 

pasikeitė per paskutinius metus. Šios akcijos metu mokiniai 

turėjo galimybę susipažinti su seniūnijos gyvenimu iš arčiau. 

   Be to, mokinių 

taryba susitiko su 

gimnazijos 

administracija, su direktoriumi diskutavo mokiniams rūpimais 

klausimais. 

 

Tautvilė Mirklytė I I g  
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Dėdės Derliaus paroda 
   Atėjęs auksaspalvis rudenėlis soduose ir daržuose pažėrė nuostabių 
gėrybių. Šias rudens gėrybes rinko visi pradinių klasių mokiniai. Trečios 
klasės mokiniui Rolandui prireikė net traukinio... 
   Pasidžiaugę ir pasigėrėję darbelių parodos eksponatais, mokiniai 
nuskubėjo į klases vaišintis dėdės Rudenėlio vaišėmis. Už tai turėtume 
padėkoti visiems  mokinių tėveliams, seneliams, globėjams  ir patiems 
mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

Pradinių klasių mokytojos 

 

 „Darbas yra gyvenimo druska: ne tik saugo nuo sugedimo, 

bet ir suteikia skonį.“ (R.Tagorė) 

Karjera - tai suradimas darbo, kurį 
malonu dirbti, o sėkminga karjera- tai 
galimybė panaudoti savo gebėjimus ir 
džiaugtis rezultatais. Spalio 20-23 
dienomis gimnazijoje vyko ,,Karjeros 
savaitė“. Jos metu 5-8 bei Ig-IVg klasių 
mokiniai gavo užduotis surinkti 
medžiagą apie pasirinktą profesiją. Ją 
mokiniai pateikė gana įdomiai ir 
išradingai. Nuo vyresniųjų mokinių 
neatsikliko ir pradinukai. Jie surengė spalvingą parodą „Kuo aš svajoju būti 
užaugęs“, kuri eksponuojama gimnazijos bibliotekoje.  

 

 

R.Kirvėlienė, J.Sirgėdienė 
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Akcija „Uždekim Vėlinių žvakelę“ 
Artėjant Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms, gimnazijoje, įtraukiant tėvelius, vyko 

akcija „Uždekim Vėlinių žvakelę“. Visi stengėmės aplankyti ne 

tik artimųjų, bet ir žinomų mūsų krašto žmonių kapus, 

pagerbti jų atminimą. Mokiniai su tėveliais ir vieni tvarkė ir 

užmirštus, nelankomus kapus Svėdasų, Mikierių, Grikiapelių, 

Kunigiškių kapinaitėse, uždegė žvakeles. 

 

 

 

Tarptautinė tolerancijos diena 
   Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau tryliktus 
metus inicijuoja lapkričio 16-osios –  Tarptautinės 
tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Šiais 
metais Tolerancijos dienos simbolis yra MOZAIKA. 

   Mokiniai pamokų metu su mokytojais ir klasių 
auklėtojais išsiaiškino žodžio „tolerancija“ reikšmę, 
aptarė, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, 
kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius vaikai 
prisimena ar žino. Tolerancijos tema buvo apžvelgta 
ir klasių valandėlių metu. 

   Tolerancijos dienos simbolį – MOZAIKĄ – atskirai 
dėliojo visų klasių mokiniai su auklėtojais. Kai kurių klasių 
mozaikos plakato forma sukurtos ypač 
išradingai, panaudojus gamtinę medžiagą, 
siūlus ir kt. 

 

 

 

Socialinė pedagogė Gitana Tulušienė 
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Mūsų gimnazijos būreliai 

 
Muzikos mokytoja Kristina Dilienė yra 

trijų būrelių vadovė: 

 „Linksmosios natos“ (1-4 klasių 

mokiniai); 

„Dainuokime linksmai“ (5-8 klasių 

mokiniai); 

Vokalinis ansamblis (Ig-Ivg klasių 

mokiniai). 

Visi šie būreliai šiuo metu ruošiasi 

kalėdoms. 

 

 

Dalios Asačiovienės 5-8 klasių dramos 

būrelis repetuoja spektaklį „Obuolių 

maišas“. 

 

 

Kristinos Striukienės dailės būrelis 

ruošia Kalėdines dekoracijas. 
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Per Kęstučio Bikelio vadovaujamą „Namų meistro 

būrelį“ mokiniai gamina Įvairius medienos dirbinius. 

 

 

 

 

 

Laima Bernotaitė yra JMB būrelio 

„Ąžuoliukas“ vadovė.  Šio būrelio 

nariai atlieka cheminius bandymus, 

neseniai dalyvavo viktorinoje ir 

keliavo į lajų taką. 

 

 

 

Laikraštį redagavo 

Tautvilė Mirklytė IIg 


