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Mokytojas. Kiek daug prasmių ir intonacijų
telpa šiame žodyje. Kokia magiška galia slypi
jo skambėjime. Nepaisydama laiko ir atstumų,
ji nuveda mus ten, kur kiekvienas vėl tampame mokiniu...
Būkite savo mokiniams tikraisiais dvasiniais vedliais, veskite juos į tikrąjį pažinimą,
tiesą ir gėrį. Būkite savo mokinių gerbiami,
mylimi, godojami.
Su švente, gerbiami Mokytojai.

Šiame numeryje:
Mokyklos direktoriaus sveikinimas mokytojams; mokinių mintys; išrinkta nauja mokinių
taryba; skelbimai; anekdotai.

Dėmesio!
Spalio 11 d. 11 val. mokyklos aktų salėje įvyks
visuotinis tėvų susirinkimas.
Viekšnių skyriuje - spalio 25 d. 10 val.

Po susirinkimo grupių auklėtojai tėvelius pakvies
į kabinetus.
Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Mokyklos direktorius Stasys Girdvainis
Išrinkta nauja mokinių taryba
...Tie, kurie gauna, paprastai nebūna laimingi - laimė atitenka duodantiesiems. Jūs tiesiog perduodate kitiems truputėlį savęs – kilnų aktą, naudingą idėją,
padėkos žodį, paramą sunkią akimirką, supratimą, laiku išsakytą pasiūlymą. Jūs
tarsi paimate kažkokią savo proto dalelę, papuošiate ją savo širdies taurumu ir
įdedate tai į kito žmogaus protą ir širdį....
Nukelta į 2 psl.

Pakalbinome mokyklos mokinius. Šį kartą paklausėme, ką jie
galvoja apie mokytojų dieną,
kaip švęsdavo ją mokyklose, iš
kurių jie atėjo pas mus, o taip pat
apie mokytoją, koks mokytojas
mokiniams patinka, koks jis turėtų būti.
Mokytojas turėtų būti:
- turintis humoro jausmą;
- tvarkingas;
- bendraujantis;
- mielas;
- nepiktas;
- kad mokytų teoriją taikyti gyvenime;
- kad suprastų mokinį;
- kad paaiškintų, kada mokinys nesupranta;
- jaunatviškas;
- linksmas;
- darbštus;
- kad nepyktų ant mokinių;
- gerbiantis mokinį;

Antro ir trečio kursų mokinių
dėmesiui!
Mokiniai, kurie dar nepasitikrinote sveikatos,
skubiai kreipkitės į savo šeimos gydytoją ir medicininę pažymą F- 027 – 1a pristatykite į sveikatos kabinetą.
Roma Žukauskienė,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

- svarbiausia, kad būtų geras dalyko
žinovas;
- objektviai vertintų;
- atsakingas;
- kad nebūtų senamadiškas.
Apie mokytojų dienos šventę...
- mokiniai vesdavo pamokas mokytojams;
- ši šventė turėtų būti ne tik mokytojams, bet ir mokiniams;
- tą dieną mokytojams turėtų būti dovanojamos gėlės;
- mokykloje būdavo renginiai, pavyzdžiui, klasė gaudavo užduotį parodyti, kaip
įsivaizduoja bet kokio dalyko mokytoją;
- sveikinome mokytojus prieš pamoką,

sę;

padainuodami dainą;
norėtųsi, kad tą dieną
pamokos būtų šventiškos, nereikėtų daug dirbti;
mokytojams pamokas
vesdavo mokinių tarybos nariai;
tą dieną puošdavome kla-

- pamokas vesdavo tėvai, pasakodavo
apie savo darbą;
- sutrumpindavo pamokas;
- dovanodavom savos gamybos ženkliukus;
- rašydavome mokytojams linkėjimus;
- sugalvodavome mokytojams žaidimų, kryžiažodžių (galima ir mokiniams).
Dėkojame mokiniams už atsakymus,
linkime visiems,- ir mokiniams, ir mokytojams gražios šventės.
Mintis apibendrino B. Butnoriutė,
“Žvilgsnio” korespondentė
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Tokiais žodžiais susirinkusiuosius salėje pasveikino užklasinio darbo organizatorė Virginija Galdikienė. Rugsėjo 30 dieną 12
val. mokyklos aktų salėje įvyko mokinių konferencija, kurios metu buvo renkama nauja mokyklos mokinių taryba. Konferencijos
eigą stebėjo kviestiniai asmenys: mokyklos direktorius Stasys
Girdvainis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Lumpickienė,
vyr. socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė bei visuomeninės
sveikatos priežiūros specialistė Roma Žukauskienė.
Konferencijos pradžioje delegatus į mokinių tarybą pasveikino
mokyklos direktorius Stasys Girdvainis. Konferencijos pirmininkė
paskelbė darbotvarkę, kuriai konferencijos dalyviai pritarė.
2007-2008 m. m. mokinių tarybos veiklos ataskaitą pateikė
pranešėja Virginija Galdikienė.
Į konferenciją atvyko 45 delegatai iš 52 deleguotų mokinių.
Balsavimo rezultatus fiksavo sekretorė – PO – 70 gr. mokinė Indrė
Jotaitė.

Mokykla. Pirmoje klasėje vyksta pamoka:
- Vaikai, šiandien mokysimės raidės "K"...
Ranką iškart kelia Petriukas:
- Tamsta mokytoja, tamsta mokytoja!!! Aš žinau!!!
- Tylėk, Petriuk, tu dar už raidę "B" tėvų neatsivedei!
***
- Sūneli, nevaikščiok kas vakarą į diskoteką - apkursi!
- Ačiū, mamyte, - aš jau pavalgiau.
***
Mokyklos sekretorė susinervino - sugedo kopijavimo aparatas.
Nueina ji į 4B:
- Na, vaikai, šiandien būsiu jūsų mokytoja. Pasiimkite po baltą
popieriaus lapą - rašysime diktantą. Jau visi pasiruošė? Rašykite:
Sąs-kai-ta fak-tū-ra Nr...
***
Petriukas per pertrauką rūko už kampo. Jį pamato mokytoja,
čiumpa už ausies ir nuveda pas tėvą.
- Žiūrėkite! Ką Jūsų sūnus daro per pertraukas.
Ir parodo cigarečių pakelį. Tėvas susigriebia už galvos ir sako
Petriukui:
- Juk sakiau, kad rūkytum savo cigaretes, o ne mano!!!
***
Mokytojas pasakoja mokiniams:
- Archimedas, maudydamasis vonioje, sušuko - "Eureka"...
- Atsiprašau, - nutraukia Petriukas, - ką reiškia šis žodis?
- "Suradau". Ir kaip manai, Petriuk, ką jis surado?
- Tikriausiai muilą!
***
Muzikos mokytoja klausia Petriuko:
- Petriuk ar žinai šiuos žmones: Haidną, Mocartą, Bachą?
- Mokytoja, o ar Jūs žinot Vicką, Kiešą, Vladzką?
- Ne...

Naujos mokinių tarybos rinkimai vyko atviru balsavimu. Pagal paskelbtas pavardes deleguotieji mokiniai balsavo už kiekvieną mokinį atskirai. Į naująją mokyklos mokinių tarybą išrinkta 11 narių:
AS – 76 gr. mokinys Vėžauskas Dainius;
PO – 80 gr. mokinė Armalytė Agneta;
PO- 80 gr. mokinė Juzumaitė Martyna;
A – 81 gr. mokinys Radžius Deividas;
A – 81 gr. mokinė Ramanauskaitė Reda;
PO – 82 gr. mokinys Balčiauskas Žilvinas;
SAM – 66 gr. mokinys Kašėta Mindaugas;
SED – 69 gr. mokinys Varkalis Rokas;
PO – 70 gr. mokinė Jotaitė Indrė;
SAM – 63 gr. mokinys Knita Mantas;
PO – 74 gr. mokinė Baužytė Roberta.
Paskelbus naujosios mokinių tarybos narius, už aktyvią veiklą mokinių taryboje PO – 70 gr. mokinei Eglei Žiulpaitei ir PO – 60 gr.
mokiniui Mindaugui Pociui suteikti mokyklos mokinių tarybos garbės narių vardai ir jie pakviesti toliau dirbti mokyklos taryboje.
Naujai išrinktąją mokyklos mokinių tarybą pasveikino mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Lumpickienė ir išrinktiesiems mokiniams įteikė Politechnikos mokyklos ženkliukus bei palinkėjo naujų idėjų, sėkmingo darbo ir gerų akimirkų.
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