LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJA

NAUJIENLAIŠKIS - 2015 SPALIS
Mieli šimelioniečiai,
Spalio mėnuo prabėgo lyg viena diena, pilna smagių įspūdžių, kuriais dar kartą norisi
pasidalinti su kiekvienu iš Jūsų. Šį mėnesį gimnazijos ir rajono internetiniai puslapiai
mirga marga įvairių šalių, kurias aplankė tiek mūsų gimnazijos mokiniai, tiek mūsų
mokytojai, pavadinimais. Gimnazija dalyvauja Nordplius projekte „Parama Baltijos
valstybių bendrojo lavinimo mokyklų jaunimo integravimui į prioritetinius darbo
rinkos sektorius“ ir šio projekto dėka mūsų mokiniai bei mokytojai aplankė Taliną,
susipažino su vietos profesijomis. Pačiam teko garbė kartu su dar 16 Trakų rajono
švietimo darbuotojų delegacija bendradarbiavimo tikslais dalyvauti edukacinėje
kelionėje svetingoje Gruzijoje, aplankant 126 Tbilisio vidurinę mokyklą. Vizito metu
preliminariai susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Norisi paminėti ir
dalyvavimą trijų šalių (Vengrijos, Ispanijos ir Lietuvos) anglų kalbos mokytojų asociacijų mokymus
Budapešte, kuriame dalyvavau kartu su mūsų gimnazijos mokytoja Neringa Šakiniene. Šie mokymai padėjo
labiau susivokti ir pradėti nagrinėti integruoto dalyko ir kalbos mokymo galimybes mūsų mokykloje.
Viena didžiausių ir smagiausių naujienų - naujos mokinių tarybos išrinkimas. Po pirmo susitikimo su nauja
mokinių tarybos prezidente Aukse Podrezaite ir tarybos nariais, tikiu, kad mūsų visų laukia labai įdomūs metai
– idėjų ši taryba turi labai daug.
Norisi dar kartą atkreipti visų dėmesį, kad šie metai gimnazijoje yra paskelbti bendruomenės metais. Labai
skatiname visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti mūsų gimnazijos gyvenime. Viena iš veiklų, kaip
galime vienas kitam padėti – socialinė veikla mokykloje ir už jos ribų. Viena iš naujovių šioje srityje –
socialinės veiklos stendas, kuriame siūlome mokytojams informuoti mokinius apie galimybę prisidėti prie
socialinės veiklos, kuri įtrauktų mūsų gimnazijos bendruomenės narius (mokytojus ir mokinius) ir skatintų
bendradarbiauti. Tokiu būdu siekiame inicijuoti mokinių savanorystę bendrai prisidedant prie gimnazijos tikslų
įgyvendinimo.
Minėdamas smagius dalykus negaliu nepaminėti ir tų dalykų, kurie mus liūdina. Spalio mėnesį turėjusias vykti
pirmų gimnazijos klasių mokinių krikštynas teko nutraukti dėl mūsų bendrų susitarimų nesilaikymo. Labai
gaila, bet dar neradome būdo, kaip šią dieną paversti tikra švente, o ne sėkmės ir ištvermės išbandymo laiku,
kuomet sukeliame pavojų mokinių sveikatai. Labai tikiuosi, kad šių metų incidentas, kuomet nukentėjo vienas
iš mūsų mokinių, bus gera pamoka ateičiai ir paskatins mus kurti tokias šventes, kurios bus nepamirštamos dėl
savo kūrybiškumo, daug šypsenų ir gerų emocijų sukeliančių veiklų.
Na o didžiausias iššūkis, kuris mūsų dar laukia – Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atliekamas
vertinimas. Lapkričio pabaigoje gimnazijoje lankysis auditorių komanda, kuri detaliai susipažins su gimnazijoje
vykdoma veikla, stebės bent po 3 kiekvieno mokytojo pamokas ir kitas mokykloje vykdomas veiklas. Tikiu,
kad turime kuo pasigirti ir tai bus ne tik proga pasitikrinti, kaip mums sekasi, bet ir parodyti, kad esame labai
stipri gimnazija, su savo kultūra ir savo gana nemažais pasiekimais.
Linkiu visiems gražaus lapkričio mėnesio.
Gimnazijos direktoriaus Jonas Kietavičius
Klevų al. 26, Lentvaris, LT-25118. Tel./Faks. 8 (528) 28 280. El.paštas ras ne@simelioniomokykla.lt

Mokytojų diena
Kaip ir kiekvienais metais, spalio 5 d. šventėmė Mokytojų dieną. Gimnazistai vedė pamokas, surengė
mokytojams sveikinimo koncerą, o specialiųjų poreikių mokiniai Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos
kiemą papuošė savais sukurtais piešiniais, linkėdami mokytojams sėkmės, sveikatos, ramybės. Tai jau tapo
mūsų gimnazijos tradicija.

Jaunieji šauliai
Nuo spalio mėnesio mūsų
gimnazijoje veikia Jaunųjų šaulių
būrelis, kuriam vadovauja kūno
kultūros vyresnysis mokytojas
Marius Šokaitis. Šiuo metu
pagrindinė jaunųjų šaulių veikla žygiai
gamtoje.
Moksleiviai
mokosi išgyventi neparankiomis
sąlygomis, kartu kūrena laužą,
gamina valgyti. Pratybų vieta miškai už Naujojo Lentvario.

Kle

vų

Jaunimo pasiuntiniai iš Rheinės
(Vokietija)
Jaunimo mainų programa, kuri vyksta jau beveik 20
metų tarp miestų-partnerių Rheinės (Vokietija) ir
Trakų (Lietuva), suteikė galimybę jaunuoliams
kiekvienais metais lankytis miestuose-partneriuose,
kad geriau pažintų vieni kitus, kurtų bendrą
suvienytos Europos ateitį, sužinotų šalių istoriją,
patirtų gyvenimą bendraamžių šeimose.
Š.m. birželio mėnesį mūsų gimnazijos mokinės Laura Stadalnykaitė, Akvilė Savickytė ir Ieva Beliukevičiūtė
lankėsi Vokietijos mieste Rheinėje, kur jų laukė įdomi pažintinė viešnagės programa, gyveno vokiečių
šeimose.
Spalio 6-13 dienomis trys jaunimo pasiuntinės iš Rheinės atvyko į Lietuvą, gyveno mūsų mokinių šeimose,
susipažino su Lentvariu, Vilniumi ir Trakais. Trakuose viešnios aplankė socialinius objektus, atsiradusius
miestų partnerystės dėka. Spalio 7d. viešnios susipažino su mūsų gimnazija, lankėsi mūsų pamokose, aplankė
darželį. Mūsų mokiniai turėjo progos pabendrauti vokiečių kalba ir pagilinti šnekamosios kalbos įgūdžius.

Netradicinė pamoka
Spalio 7 d. istorijos pamoka IVb klasėje buvo neįprasta, nes
pamokoje dalyvavo (mokinių teisėmis) ir svečiai iš Vokietijos.
Trys Vokietijos Rheinės miesto gimnazijos su ekonomine
pakraipa 12 klasės mokinės Johana, Jana ir Mareike kartu su
mūsų gimnazijos abiturientais nagrinėjo temą „Totalitarizmas
Vokietijoje“. Tema pagal istorijos mokytojos Vaivos
Urbelionienės teminį planą buvo labai paranki ir svečiams, ir
šeimininkams: jaunimo pasiuntinės iš Vokietijos galėjo
pasidalinti savo gimtosios šalies istorijos žiniomis be
išankstinio pasiruošimo, o šeimininkai pristatyti, kaip mūsų
programoje pateikiama ši tema. Jungiamoji grandis tarp
istorijos mokytojos ir svečių buvo vokiečių kalbos mokytoja
Nijolė Miškinytė, kuri vertė į vokiečių kalbą mokytojos
pasakojimą ir iš vokiečių kalbos merginų išsakytas mintis.
Mokiniai tarpusavyje bendravo anglų kalba (labai gaila, kad Trakų kraštui turint draugiškus ryšius su
Vokietijos miestu, tiek nedaug mokinių antrąja užsienio kalba renkasi vokiečių kalbą). Mokiniai grupėse
nagrinėjo nacistinės ideologijos bruožus, nacių vidaus, ekonominę-socialinę ir užsienio politikas ir pristatė jas
klasėje. Svečiai pateko į skirtingas grupes, kad galėtų pasidalinti savo žiniomis apie tą Vokietijos istorijos
laikotarpį. Tai labai pagyvino mūsų gimnazijos mokinių žinias ryškesnėmis, negirdėtomis detalėmis, taip pat
vokietaitės pritarė mūsų gimnazistų išsakytoms mintims. Puikus bendradarbiavimo pavyzdys, kaip
šiuolaikiniame atvirame pasaulyje galime susikalbėti ir susitarti visi, jei patys neprisikuriame barjerų.
Istorijos mokytoja Vaiva Urbelionienė
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“Jie su Vilnija suaugę”

Spalio 13 d. gimnazijoje vyko netradicinė lietuvių kalbos
pamoka vyresniųjų klasių mokiniams „Jie su Vilnija
suaugę“, skirta Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus
asmenybei bei kūrybai. Pamoką gimnazistams vedė
žinomas lietaratas Juozas Žitkauskas. M.K.Sarbievijaus
kūrybos savitumą atskleisti bei pateikti interpretacijas
literatui padėjo aktorius Giedrius Arbačiauskas ir
violončelininkė Agnė Arbačiauskienė.

Pažintis su Estija
Šių metų spalio 14-16 dienomis keturi Trakų r. Lentvario
Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai kartu su dviem
mokytojomis buvo išvykę į Estijos sostinę Taliną
dalyvauti Nordplius projekte „Parama Baltijos valstybių
bendrojo lavinimo mokyklų jaunimo integravimui į
prioritetinius darbo rinkos sektorius“.
Po ilgos kelionės į Taliną autobusu mokinius pasitiko
sostinėje gyvenanti, projekte dalyvaujanti mokytoja.
Vakare mokiniai dalyvavo įdomioje ekskursijoje po
Talino senamiestį. Jie išgirdo daug įdomių istorijų apie jį
bei pamatė labai gražų šios vietovės kraštovaizdį.
Antroji diena mokiniams prasidėjo Talino technikos universitete. Ten jie išklausė paskaitą apie
elektrotechniką. Ji buvo labai naudinga. Mokiniai turėjo galimybę labiau įsigilinti į tai, iš kur ir kaip gaunama
energija, kurią mes naudojame kasdien. Taip pat jie apsilankė įvairių iškasenų muziejuje ir išklausė dar vieną
pristatymą anglų kalba. Dieną mokiniai apsilankė technologijų muziejuje. Iš pradžių jie planetariume klausėsi
pasakojimo apie planetas, vėliau turėjo galimybę išbandyti ir savo akimis pamatyti daug įvairių ir įdomių
eksperimentų, susijusių su technologijomis. Vakare, mokiniams bevakarieniaujant, privačios estų mokyklos
direktorė Alevtia Karnilova surengė mokiniams siurprizą. Ji pasikvietė savo seną draugą aktorių Sergėjų
Čerkasovą, kuris paįvairino mokinių vakarą savo emocionaliu pasirodymu, skirtu garsaus rusų poeto
J.Jesenino 120-mečiui paminėti. Mokiniai gavo daug teigiamų emocijų ir taip pat įsitiko, jog poezija gali būti
ne tik nuobodi, bet ir labai įdomi.
Paskutiniąją dieną mokiniai praleido Talino uoste. Tenai jie susipažino su vyriausiu uosto kapitonu Hennu
Nooru, kuris supažindino juos su uosto informacija. Vėliau mokiniai savo akimis pamatė didžiausio Baltijos
jūros uosto dalį, įrangą, valdymą. Galiausiai mokiniams teko atsisveikinti su visais ir keliauti namo. Ši kelionė
paliko jiems daug gerų įspūdžių ir dar daugiau gerų emocijų.
Ib klasės mokinė Jelena Ivanova
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Po rudens atostogų darbą pradeda nauja
Mokinių taryba
Po rudens atostogų gimnazijoje darbą pradeda nauja
Mokinių taryba, kuriai vadovauja daugiausia balsų
rinkimų metu surinkusi Mokinių tarybos prezidentė
Auksė Podrezaitė, IIIa kl. mokinė. Mokinių tarybos
nariai: Justinas Šimas, IIc kl. – prezidentės
pavaduotojas, Viktorija Sava, IIc kl. – MT sekretorė,
Gabriel Sinkevič, IIa kl., Elita Šukštaitė, Ib kl.
Pirmą darbo dieną Mokinių taryba susitiko su
gimnazijos direktoriumi Jonu Kietavičium. Visi kartu
aptarė būsimo darbo gaires, išsakė savo lūkesčius.
Linkime sėkmės naujai Mokinių tarybai.

Mokymai
Spalio 26-30 dienomis gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius ir anglų
kalbos mokytoja Neringa Šakinienė bei dar 9 anglų kalbos mokytojai iš
skirtingų Lietuvos miestų ir regionų dalyvavo Budapešte vykusiuose trijų
šalių (Vengrijos, Ispanijos ir Lietuvos) anglų kalbos mokytojų asociacijų
(IATEFL – APABAL – LAKMA) surengtuose mokymuose. Šie mokymai
– tai viena iš dviejų metų trukmės Erasmus+ projekto CITA, skirto
mokytojų asociacijų stiprinimui, veiklų. Projekto idėjos autoriai ir
pagrindiniai koordinatoriai – Balearų salų kalbų mokytojų asociacija.
Pagrindiniai projekto uždaviniai – vystyti, stiprinti, palaikyti ir atnaujinti
asociacijų veiklą tarptautinio bendradarbiavimo pagalba, teikiant profesinę
paramą mokytojų bendruomenei bei apibrėžiant, kokių kompetencijų ir
inovacijų reikia šiuolaikiniam anglų kalbos mokytojui, o taip pat
mokytojams dalykininkams, kurie moko integruotą dalyko ir kalbos kursą.
Mokymų Budapešte metu kartu su užsienio ir Lietuvos kolegomis dalinomės savo šalių patirtimi CLIL
(Content and Language Integrated Learning arba integruotas dalyko ir kalbos mokymas) srityje, nagrinėjome,
kaip keičiasi anglų kalba ir kokių jos atmainų turime šiuolaikiniame pasaulyje, mokėmės naudotis įvairiomis
programėlėmis bei kitais IT resursais anglų kalbos mokymui ir mokymuisi, aptarėme įvairių gebėjimų ir
specialiųjų poreikių vaikų mokymą anglų kalbos pamokose. Smagu, kad turėjau galimybę pristatyti, ką mūsų
gimnazija nuveikė TED integravimo į anglų kalbos pamokas srityje. Buvome įvertinti, kaip labai pažangi
mokykla, kuri nebijo imtis tokių drąsių ir labai laikui imlių projektų bei idėjų, kurios ilgainiui keičia ne tik
žmones, bet ir pačias bendruomenes.
Anglų kalbos mokytoja Neringa Šakinienė
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5a,b
Spalio 9 d. 5a ir 5b klasės kartu su savo auklėtojomis Irmante Temenkova bei
Neringa Šakiniene dalyvavo Vilniaus tarptautiniame vaikų ir jaunimo
festivalyje. Kino teatre “Pasaka” pasirinkome mokinių edukacijai skirtą indų
režisieriaus Nagesh Kukunoor filmą “Vaivorykštė”. Visi mokiniai sutiko, kad
šis filmas moko nepasiduoti, kai yra labai sunku, atjausti ir padėti kitam.

5a,b,c
Spalio 14 d. gimnazijoje vyko renginys “Draugaukime” penktų klasių mokiniams. Renginio metu klasių
komandos, remiamos aktyvių palaikymo komandų, varžėsi estafetėse ir viktorinoje “Kelio ženklai”. Renginį
organizavo vyresnioji socialinė pedagogė Natalija Jastrebova, kūno kultūros mokytoja metodininkė Ramutė
Kontorovičienė kartu su policijos atstovais.
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5a,c ir 7b
Spalio 23 dieną 5c, 5a ir 7b klasių mokiniai kartu su
auklėtojomis Vita Keršyte, Irmante Temenkova ir Lina
Vasiliauskiene vyko į edukacinę – pažintinę kelionę
Anykščiuose. Mokiniai aplankė Arklio muziejų, kuriame
pamatė ir išgirdo daug naujos ir įdomios informacijos apie
senovines arklių laikymo tradicijas, apsilankė pas tris
amatininkus kalvį, verpėją ir keramikę. Mokiniai taip pat
pasivaikščiojo po medžių viršūnes ir pamatė garsųjį Puntuko
akmenį. Kelionės pabaigą vainikavo linksmi pasivažinėjimai
vasaros rogutėmis. Visi kelionės dalyviai grįžo puikiai
nusiteikę ir pilni nepamirštamų įspūdžių.

5a
5a klasės auklėtoja Irmantė Temenkova kartu su savo klasės mokiniais ir jų tėvais, siekdami stiprinti savo klasės
bendruomenę, o tuo pačiu prisidėti prie gimnazijos bendruomenės stiprinimo, nusprendė kiekvieno mėnesio
paskutinį penktadienį rengti vakarones, kuriose mokiniai kartu su savo tėvais rengs teminius vakarus, varžysis
įvairiose rungtyse. Šis projektas - vienas iš gimnazijos UNESCO projektų, rengiamų šiais mokslo metais. Šiais
mokslo metais gimnazija prioritetu pasirinko gimnazijos bendruomenės stiprinimą, o bendruomenių stiprinimas
taip pat yra ir Asocijuotų UNESCO mokyklų vienas iš prioritetų.
Trumpa praeitų susitikimų apžvalga:
2015-10-23 vyko 5a klasės tėvų ir vaikų vakaronė skirta mirusiųjų dienai paminėti. Vakaronės tema : Vėlinės ir
Helouvynas". Mokiniai ir tėvai pasidalino bei pristatė savo įžvalgas apie Vėlines ir Helouvyną. Auklėtoja I.
Temenkova taip pat paruošė smagų protų mūšį apie šias šventes. Mokiniai mielai dalyvavo saldainių ieškojimo
rungtyse. Vakaronę vainikavo bendras piešinys-liepsnelės simbolizuojantis murusiųjų atminimą ir gyvųjų
bendrumą.
2015-09-25 vyko 5a klasės tėvų ir vaikų vakaronė skirta Europos kalbų dienai paminėti. Mokiniai ir tėvai
pasidalino žiniomis apie Europos šalis ir jų kalbas, pasitikrino žinias apie kitas kalbas. Vakaronę vainikavo
bendras tėvų vaikų piešinys-vėliava-iš rankų, simbolizuojanti vienybę.
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Rudenėlio šventė
Spalio 9 dieną, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinukai
ir priešmokyklinukai drauge su tėveliais ir auklėtojomis žaidė, sportavo, šoko,
deklamavo ir kitaip pramogavo, nes gimnazijos kieme vyko RUDENĖLIO šventė.

,,Dantukų priešai ir draugai"
Spalio 14 d. priešmokyklinukus aplankė
gydytoja odontologė. Ji papasakojo vaikams,
kaip reikia tinkamai prižiūrėti dantukus, kad
jie būtų sveiki ir laimingi.

Policijos bičiulis Amsis
Spalio 20 dieną Lentvario Motiejaus
Šimelionio gimnazijoje lankėsi
Trakų rajono policijos komisariato
prevencijos poskyrio vyresnioji
specialistė Vladzė Černienė ir
specialistė Viktorija Aleknavičienė.
Drauge su pareigūnėmis atvyko ir
policijos bičiulis Amsis.
Klevų al. 26, Lentvaris, LT-25118. Tel./Faks. 8 (528) 28 280. El.paštas ras ne@simelioniomokykla.lt

Renginio pavadinimas

Data
2015-11-09

Mokyklos
rinktinė

R.Kontorovičienė

2015-11-16

Mokyklos
rinktinė

R.Kontorovičienė

2015-11
1 savaitė
2015-11
2 savaitė
2015-11
3 savaitė

5c mokiniai

V. Sadauskienė

Mokyklos
rinktinė
8-I klasės

J.Tolkūnas

8 klasės
mokiniai
5-IV klasių
mokiniai

N.Jatrebova

7.

Trakų r. merginų tinklinio
turnyras ,, Drauge prie
tinklo“
Trakų r. vaikinų draugiškos
tinklinio varžybos ,, Drauge
prie tinklo“
Bendradarbiavimas su
darželiu ,,Saulės gojus“
Trakų r. mokinių ,, Manija“
Krepšinio varžybos
Integruota
fizikos /biologijos pamoka
,, Saulės energija“
,,Tarptautinė nerūkymo
diena“
Užsienio kalbų savaitė

8.

,, Komplimentų savaitė“

2015-11-03
4 savaitė

Specialiųjų
poreikių
klasėse

J. Kostevič
N.Jastrebova

Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

2015-11-30
2015-11
4 savaitė

Dalyviai

Atsakingas

V. Denaitienė
L.Sabolevskienė

V. Sadauskienė
A. Janavičienė
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