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Žiemos pasaka  

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.  

Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.  

Taip kvepia princai ir kirpėjai,  

Taip kvepia vakaras sapne.  

 

Žiūrėki: linija pro stiklą  

Praėjo posūkiu tyliu,  

Rami šviesa pro švelnią miglą  

Čiurlena pieno upeliu.  

 

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.  

Žiūrėki: baltas sodas minga.  

Nugrimzdo žemė praeity.  

Įspėk, kas eina? Neįspėjai:  

Ateina princai ir kirpėjai,  

Balti karaliai ir kepėjai,  

Ir šlama medžiai apsnigti.  

                                                Henrikas Radauskas 
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Tolerancijos diena 

Popietė, skirta Salomėjai Nėriai atminti 

Lapkričio 21 dieną mūsų gimnazijos bibliotekoje vyko Salomėjos Nėries 110-ųjų 

gimimo metinių minėjimas, kurį organizavo lietuvių kalbos mokytojos Rimutė Knie-

žienė ir Joana Gutmanienė. Popietės metu skambėjo poetės eilės, kurias deklamavo 

pradinukas Tomas bei 4g klasių mokiniai. 2ag kl. mergaičių atlikta kompozicija atvė-

rė sudėtingą, labai trapų poetės pasaulį. Abiturientai pristatė pačių sukurtą filmuką, 

kuriame atsiskleidžia šiuolaikinio žmogaus žinios apie Salomėją Nėrį. Pagal eilėraštį 

„Maironiui“ Toma atliko dainą (akomponavo Monika), o Giedrius, naudodamasis 

pateiktimi,   apžvelgė poetės atminimo įamžinimą. Popietės pabaigoje, klausydamiesi 

dainų, sukurtų pagal S. Nėries žodžius, visi dalyviai apžiūrėjo mokinių projektinius 

darbus, skirtus poetės jubiliejui, vaišinosi arbata ir pyragu.                                                                              

R. Ramonaitė, 4g kl. mokinė 

Knyga yra nepaprastas daiktas, kurioje galima rasti visko: išminties, įvai-

riausių istorijų, pasakų ir tikrų dalykų. Knygos mus moko, pataria, priver-

čia susimąstyti ir, kaip teigė vienas iš Europos intelektualų, „perskaityta 

knyga gali visam laikui pakeisti žmogaus likimą”. Tad minint Tarptautinę 

tolerancijos dieną kiekviena klasė sukurė Tolerancijos knygą, kuri buvo 

labai įvairi: sudaryta iš mokinių parinktų istorijų apie toleranciją ir neto-

leranciją, sudaryta iš piešinių, paveikslėlių ar iškarpų. Knyga galėjo būti 

kaip plakatas ar plakatų rinkinys.  

    Organizuojant pilietinę inicuiatyvą „Tolerancijos diena”, klasių vado-

vai klasių valandėlių metu su mokiniais aptarė žodžio „tolerancija” pra-

smę ir reikšmę. Buvo analizuojami tolerancijos/netolerancijos pavyzdžiai 

iš istorijos (iš Lietuvos ir pasaulio), ieškota tokių pavyzdžių iš dabartinio 

gyvenimo: kasdieninių gyvenimo situacijų, iš gimnazijos ar vietos band-

ruomenės gyvenimo. 

Gimnazijos administracija, mokytojai ir mokiniai užrašė savo 

mintis apie toleranciją ant iškirptų spalvoto popieriaus medžio lapų. Su-

kurtas Tolerancijos medis. 

     Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimą gimnazijoje organizavo 

socialinė pedagogė Gitana Tulušienė 
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Minime AIDS dieną 

Gruodžio 1 d. – pasaulinė kovos su AIDS diena. Nuo 1981-

ųjų, kada buvo užregistruotas pirmasis šios ligos atvejis, vis 

dar nėra vaistų, galinčių ją išgydyti, nors mokslininkai jau 

sukūrė keletą preparatų, stiprinančių imuninę sistemą, kurie 

padeda kovoti su ŽIV (žmogaus imuniteto virusu) ir taip 

prailginti gyvenimą. Sergančių AIDS ir nešiojančių ŽIV 

Lietuvoje irgi daugėja, todėl reikia susirūpinti brangiausiu 

žmogaus turtu – gyvybe. 

   Gimnazijoje ši diena paminėta surengus mokinių piešinių 

parodą. Pasaulinės AIDS dienos minėjimo tikslas – propa-

guoti brandesnį visuomenės požiūrį į ŽIV/AIDS ligą, ligo-

nius. Klasių auklėtojai drauge su mokiniais aptarė šios ligos 

grėsmę, gilino žinias apie ŽIV/AIDS klasių valandėlių me-

tu. 

                           Socialinė pedagogė Gitana Tulušienė 

Tarptautinė antikorupcijos diena gimnazijoje 

Š.m. gruodžio 9 dieną gimnazijoje vyko renginiai, skirti 

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Savaitę gim-

nazijoje vyko pilietinė akcija „Sąžininga mokykla“. 10 

klasės gimnazistai iš popieriaus padarė pieštukus ir kny-

gas, ant kurių buvo parašyta: „Nenusirašinėk“ ir 

„Mokytojau, įvertinkite teisingai“, jie buvo pakabinti ant 

gimnazijos kabinetų durų tam, kad skatintų mokinius ir 

mokytojus būti teisingus. Taip pat į gimnaziją buvo atvy-

kusi „Transparency international“ Lietuvos skyriaus at-

stovė Miglė Satkauskaitė, kuri su gimnazijos administra-

cija ir mokinių tarybos atstovais pasirašė sutartį: „Mūsų 

mokykla yra sąžiningumo mokyklų tinklo narė“. Ji moks-

leiviams papasakojo apie korupcijos žalą, atsakė į klausi-

mus apie korupciją.  

                               Istorijos mokytoja Gražina Gvozdaitė  
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Advento rytmetis 

Gimnazija pasipuošė Kalėdoms 

Gruodis – tai metas, kai visuose namuose yra puošiamasi 

pačioms gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms. Ne 

išimtis ir mūsų gimnazija. Dailės mokytojos Kristina Striu-

kienė bei Žėrutė Semaškienė kartu su savo mokiniais puošė 

gimnazijos erdves. Gimnazija jau pasiruošusi šventėms. 

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinio būrelio pir-

Adventas. Tai džiaugsmingo laukimo laikas. Artėjant didžiajai metų šventei – Kalė-

doms, norisi susitelkti ir pabūti kartu. Šis laukimas žmogui suteikia viltį ir džiaugsmą, 

jog Viešpats panoro būti arčiausiai mūsų, kad pildytųsi Jo didžiausias noras – pažadinti 

meilę mūsų širdyse, užgydyti skaudžias klaidų žaizdas, dovanoti kiekvienam susitaiky-

mą ir atleidimą. Kuo nuoširdžiau išgyvensime Adventą, tuo ir džiaugsmingesnės bus 

Kalėdos.  

   Pabūti kartu ir pasidalinti laukimo džiaugsmu gruodžio 11 d. Svėdasų Juozo Tumo – 

Vaižganto gimnazijos pradinių klasių mokiniai su savo mokytojais susirinko į Adventi-

nį rytmetį. Skambant dainelėms, dėliojant įvairius simbolius, pasakant jų prasmę, vaikai 

darė Advento vainiką. Svėdasų klebonas kun. Vydas Juškėnas palinkėjo visiems ramy-

bės, meilės, gerumo vienas kitam ir Dievo palaimos. 
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Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija” 

Ankstų sausio 13-osios rytą Svėdasų Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bendruomenė prisijungė prie tradici-

nės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu visų gimnazijos kabinetų languose buvo uždeg-

tos žvakutės.  

9 –12 klasių karnavalas 

Pirmosios pamokos metu mokiniai klausėsi mokytojų pasakojimų apie Sausio 13-osios įvykius, žiūrėjo filmus, 

skirtus 1991 metų įvykiams atminti. Gimnazijos fojė buvo parengtas atminimo stendas, kuriame Sausio 13-

osios aukų pavardės – žmonių, žuvusių ar sužeistų 1991 m. sausio 13-osios naktį, sovietiniams kariniams dali-

niams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Taip mūsų gimnazija 

prisidėjo prie nacionalinės iniciatyvos ir su dėkingumu prisiminė gynėjus, kurie 1991 metų sausio 13-ąją dieną 

žuvo gindami Lietuvos nepriklausomybę. 

                                                                                                                                                      Mokinių taryba 

Gruodžio 19d. gimnazijos 12-okai visus kvietė į naujametinio karnavalo kino teatrą. 

Visas veiksmas vyko aktų salėje. Tik įžengus į salę užbūrė tikroviškos dekoracijos ir puikus 12-okų pasiruošimas. 

Susimokėjus saldainiu už įėjimą, kiekvienas gavo bilietą, už kurį rengėjai įteikė spragėsių ir 3D akinius. Tada ir 

prasidėjo visi pasirodymai – kiekviena gimnazistų klasė paruošė po pasirodymą jiems paskirtu filmų žanru. 

9 – okai pristatė animaciją, suvaidinę „Raudonkepuraitę“ . 

10 a klasė suvaidino komedijų ,,Zero 2‘‘, ,,Pats baisiausias  filmas‘‘, ir serialo ,,Moterys meluoja geriau‘‘ ištraukose. 

10 b pakliuvo telenovelės, tad jie nepatingėjo ir patys sukūrė meksikietišką dramą. 

Na, o 11 klasės mokiniai nustebino visus, nufilmavę siaubo filmą. 

Šventės pabaigoje buvo išrinkti vakaro karalius ir karalienė, kuriais tapo Akvilė Ingaunytė ir Ignas Pajarskas. 

                                                                                                                                                          Lolita Buitvydaitė 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_televizijos_bok%C5%A1tas
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IIIg klasės sėkmė 

Mūsų klasė sausio mėnesį dalyvavo Facebook paskyroje paskelbtame 

konkurse.  Konkurso tikslas buvo laimėti karšto šokolado bei kavos  ir 

kvietimus į Litexpo parodų rūmuose organizuojamą parodą „Studijos 

2015“. Mes įkėlėme savo klasės „selfie“  ir konkurso organizatoriai burtų 

keliu išrinko mūsų klasę. 

Sausio 30 d. penktadienį pas mus į gimnaziją atvyko „Vero cafe“ ir „ Stu-

dijos“ -  konkurso organizatoriai su kava ir karštu šokoladu.  Merginos iš 

Studijos lt.  papasakojo plačiau apie vasario mėnesio 5 – 7 d. Litexpo 

vyksiančią parodą, vaišino mus šokoladiniu pyragu, karšta kava, padova-

nojo bilietus  į parodą. 

                                                                                     IIIg klasės mokiniai 

  

Sausio 27 dieną Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato 

Nepilnamečių reikalų tarnybos inspektorė Akvilė Gabrilavičienė ir bendruomenės pareigūnė Prevencijos poskyrio 

specialistė Raimonda Kvietkauskaitė I-IVg klasių mergaitėms skaitė prevencinę paskaitą ,,Netapk auka”. 

  

 

 

 

 

 

 

   Mokinėms kalbėta, kaip reikia laikytis saugaus ir tvarkingo bendravimo taisyklių socialiniuose internetiniuose 

tinkluose, aptartos elektroninio bendravimo etikos normos. Mokinėms paaiškinta, kad atskleisti kitiems asmeninę 

informaciją (vardą, pavardę, mokyklą, namų adresą, telefono numerį ir pan.) gali būti pavojinga. 

   Policijos pareigūnės rodė mergaitėms trumpametražius filmukus, kuriuos peržiūrėjus buvo pateikiami klausimai, 

išsiaiškinta mergaičių nuomonė apie veikėjų elgesį, kalbama apie mokinių patirtį. 

                                                                                                                             Socialinė pedagogė Gitana Tulušienė 

PASKAITA ,,NETAPK AUKA” 
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Penktokai dalyvavo respublikiniame vaikų konkurse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

Sausio mėnesį mūsų gimnazijos penktokai dalyvavo respublikinia-

me vaikų konkurse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, kuris buvo filmuoja-

mas Vilniuje, „Lietuvos ryto“ arenoje. 

   Vaikams teko išbandyti vikrumą, taiklumą, išradingumą, atlikti 

logines užduotis. Mūsų mokiniai rungtyniavo su Birštono ir Druski-

ninkų penktokais. 

   Mūsų komanda nepateko į tolimesnį žaidimą pusfinalyje, tačiau 

nenusiminė, nes įgijo sportinės patirties, susipažino su kitų miestų 

komandomis. Vaikai gavo atminimo dovanėlių, grįžo laimingi ir 

nusiteikę daugiau sportuoti. 

   Laida bus rodama vasario 7 d., 11 val., per Lietuvos ryto televizi-

ją.                            

                                               5 klasės auklėtoja Dalia Asačiovienė 

Šiemet kaip ir kiekvienais metais mokykloje buvo minima 

Švento Valentino diena. Dešimtokai viską ruošė –puošė 

mokyklą, fojė pakabino gimnazijos porų nuotraukos, 

kabinetus ir langus apklijavo širdelėmis, pastatė meilės pašto 

dėžę, rengė renginį. Taip pat vyko gražiausios poros ir 

geriausio mokytojo(-s) rinkimai. Pagrindinis renginys vyko 

penktadienį, vasario 13 dieną, aktų salėje. Renginyje buvo 

išsiaiškinta, jog gimnazistų sprendimu geriausia mokytoja 

tapo lietuvių kalbos mokytoja Regina Žvirblienė, o 

gražiausia pora išrinkta Samanta su Broniumi.   

                                           Miglė Nekrašaitė 2ga. 

Valentino dienos minejimas 

http://www.svedasai.anyksciai.lm.lt/images/Naujienos/2015/Drasus_stiprus_vikrus/DSCF1016.JPG
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Pokalbis su 7 klasės mokine Gintare Gliau-

delyte 

Kokį būrelį lankai? 

Aš lankau Kulinarijos būrelį. 

Kodėl lankai šį būrelį? 

Nes man patinka gaminti 

Kas būrelyje labiausiai patinka? 

Būrelį veda labai gera, draugiška moky-

toja. 

Kokių būrelių tavo manymu trūksta mo-

kykloje?  

Mano manymu būrelių netrūksta. 

 

 

Apklausą parengė 8a klasės mokinės                                                                                

Agnė Daugėlaitė ir Aušrinė Neniškytė 

Į klausimus atsakinėja 8a klasės mokinys 

Giedrius Mirklys 

Kokį būrelį lankai? 

Aš lankau fizikos būrelį. 

Kodėl lankai šį būrelį? 

Nes man patinka tikslieji mokslai. 

Kas būrelyje labiausiai patinka? 

Man labiausiai patinka spręsti uždavinius, 

sužinau daug naujų dalykų. 

Kokių būrelių tavo manymu trūksta 

mokykloje? 

Mano manymu būrelių netrūksta. 

Apklausa apie būrelius Anekdotai: 
 

Mokytoja stebi kaip Petriukas 
nusirašinėja ir sako: 

- Tu jau kelintą kartą vis žiūri į 

Jonuko testą. 
Petriukas atsako: 

- Aš nekaltas, kad jis taip neaiškiai 
rašo. 
/// 

Tėvas klausia sūnaus: 

- Ką šiandien veikėte mokykloje? 
- Per fizikos pamoką gaminome 

bombą. 
- O ką rytoj veiksite mokykloje? 

- Kokioje mokykloje, tėveli?! 
/// 

Tėvas klausia Petriuko: 
- Kaip sekasi mokykloje, kokie 

pasiekimai? 

- Puikiai. Kontraktas su penkta 
klase pratęstas dar metams. 

// 

Tikybos mokytoja klausia: 
- Vaikai, kas toks mažas, pūkuotas 

ir sako "miau"? 

Vienas vaikas atsako: 
- Šiaip tai turėtų būti mažas 

kačiukas, bet jeigu klausiat jūs, tai 
turbūt bus JĖZUS. 

/// 

Chemijos mokytoja Jonukui: 

– Prisipažink galų gale, kas už tave 

išsprendė uždavinius: tėtė ar 

mama? 

– Garbės žodis, nežinau. Aš vakar 

anksti atsiguliau... 

///  

- Mano horoskope 2015 metams 

parašyta, kad manęs laukia 

dvigubai daugiau pasiekimų. 

- 0 × 2 = 0. 

- Nu maaam. 

 

Šnekiname 3 klasės mokinį Tomą Birą 

Kokį būrelį lankai? 

Lankau kyokushin karate treniruotes. 

Kodėl lankai šį būrelį? 

Kad mokėčiau apsiginti. 

Kas būrelyje labiausiai patinka? 

Draugiškas treneris. 

Kokių būrelių tavo manymu trūksta mokyk-

loje? 

Lankyčiau futbolo būrelį. 

Kalbiname 2ga klasės makinę Aušrą Žemai-

tytę 

Kokį būrelį lankai? 

Lankau muzikos būrelį. 

Kodėl lankai šį būrelį? 

Nes man patinka dainuoti. 

Kas būrelyje labiausiai patinka? 

Pasirodymai koncertuose. 

Kokių būrelių tavo manymu trūksta mokyk-

loje? 

Eičiau į dramos, šokių būrelius. 

http://www.anekdotai.lt/anekdotas/6
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/6
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/6
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/6
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/6
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/6
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/6
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/119
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/119
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/119
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/119
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/119
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/119
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/43
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/43
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/43
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/43
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/43
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/480
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/480
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/480
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/480
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/480
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/480
http://www.anekdotai.lt/anekdotas/480

