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Konkursai, akcijos 

Žemę pradeda dengti sniego paklotas. Tai – mistiškas metas, Advento mėnuo, 
kurio ramybė ir susikaupimas veda į didžiąją krikščionių šventę –Kalėdas.  

 Adventas – susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimui metas, trunkantis 
beveik mėnesį. Tai yra tikinčiųjų susikaupimo ir apmąstymų laikas, kai katalikai 

susilaiko nuo triukšmingų linksmybių. 

 Pirmąją Kalėdų dieną, pasak senolių, šeima stengdavosi susikaupti, būti 
drauge. Žmonės keldavosi anksti ryte, nudengdavo Kūčių stalą, kuris iš vakaro 

buvo paliktas vėlėms – buvo stebima, ar vėlės nepaliko savo buvimo pėdsakų, ar 
maisto likę tiek, kiek buvo iš vakaro, ar visi indai stovi vietoje. Likučius ir šieną, 

kuris per Kūčias buvo klojamas po staltiese, nešdavo gyvuliams. 

 Antrąją dieną jau buvo galima priimti kaimynus ir giminaičius, patiems 
eiti į svečius. Jos metu pasirodydavo ir kalėdotojai-persirengėliai, reikėjo būtinai 
juos pasikviesti vidun ar pavaišinti, tačiau jeigu kalėdotojai imdavo kalbėti, o ne 

dainuoti, tai jų buvo galima ir neįleisti.  

 Trečioji, o kai kur ir ketvirtoji Kalėdų diena buvo vadinama Ledų diena. 
Buvo vengiama sunkiai dirbti  – kapoti malkas, kulti ar malti javus. Tikėta, kad 

šie darbai pavasarį gali prišaukti ledus, kurie pakenks derliui. 

 Štai taip švęsdavo mūsų protėviai. Dabar jau daug kas pasikeitę, tačiau, 
nepaisant to, mes džiaugiamės šiomis šventėmis,  paįvairindami jas  

šiuolaikiniais papročiais.  

 Puslapis 1  

Mieli progimnazijos bendruomenės nariai, 
       šv. Kalėdos ir Naujieji metai – tai dvasingiausios metų  šventės, kai į 

kiekvienus namus atkeliauja gerumo bei tikėjimo dvasia. 

      Linkiu, kad savo viltis ir tikėjimą ateitimi paremtume pasitikėjimu vie-

ni kitais, vieningais tikslais ir bendrais darbais. 

     Ramaus, jaukaus šv. Kūčių vakaro, šviesių šv. Kalėdų ir prasmingų 

Naujųjų 2018-ųjų metų. 

Progimnazijos direktorius Jurij Semaško 





 

          Jaunoji korespondentė Agnė 
Semėnaitė, 8c kl. mokinė, kalbino 

progimnazijos mokytojus, gavusius Švenčionių rajono savivaldybės ad-
ministracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėjos pa-
dėkas.  

     Kalbinome direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir lietuvių kalbos mo-
kytoją Ireną Stuglienę. 

Kas Jūsų darbe Jums labiausiai patinka? 
  Patinka visi darbai, kuriuos dirbu. Niekada nedvejojau savo pasirinki-

mu, nes tikrai žinau, jog pasirinkau teisingai. O tai suprantu kiekvieną kartą 
atsistojusi prieš klasę ir pradėdama pamoką.  

Kaip apibūdintumėte savo darbą?  
  Mano darbas tikrai nenuobodus – kupinas kūrybos, įvairios veiklos. 
Per šiuos tris mėnesius parengta daugybė dokumentų, planuota, organizuota, 
koordinuota, vertinta... Bet svarbiausia tai, jog mokykloje įgyjama tam tikra 
socialinė patirtis, gyvenimo suvokimas, todėl mokytojas turi gebėti perduoti mokiniui ne tik žinias, bet ir vertybes. 
Mokytojas turi būti asmenybė, iš kurios kiti perima patirtį. Ir dar – labai norėčiau ir linkėčiau, kad mūsų progimna-
zijos  mokytojai visada  puoselėtų šias žmogiškąsias vertybes: širdies dosnumą, dėmesį kitam, meilę ir pagarbą. 
Mokinių atžvilgiu mokytojas privalo būti lankstus, teisingas ir visą laiką ieškantis kompromiso.  

Taigi darbas išties įdomus, nes nuolat esu veikloje: gražios idėjos, daug organizacinio darbo ir puikūs rezultatai! 
Kokius tikslus Jūs esate sau iškėlusi pedagoginėje veikloje? 

 Gyvenime stengiuosi pabaigti tai, ką pradėjau, ir visą laiką eiti tik pirmyn. Mokytojo misija – savo asmeny-
be  įkvėpti mokinius, padėti jiems pažinti save, suprasti pasaulį, skatinti mokytis ir siekti užsibrėžtų tikslų.  Norė-
čiau, kad mano mokiniai pirmiausiai būtų dori, sąžiningi, atsakingi, savarankiški, kūrybiški, aktyvūs, reiklūs sau ir 
kitiems ir svarbiausia –nebijantys klysti.  

 Kokius iššūkius patiriate savo darbe? 
 Sunkiausia sutikti mokinius, kurie nepriima tai, ką tu nori jiems duoti, nesuvokia mokslo prasmės. Ramina 

tai, kad daugiau tokių mokinių, kurie turi mokymosi motyvaciją, kelia aukštus tikslus ir siekia juos įgyvendinti. 
Taip pat labai svarbu, o kartais ir nelengva ,,įžiebti“ kibirkštėlę ir mokytojo darbe. Jei jis ateina į pamokas turėda-
mas tą kibirkštėlę - „užkabina“ visus, o jei gyvenimo prispaustas, tą ir mokiniai pajunta. Be to, dirbdama administ-
racinį darbą visada jaučiu didelę atsakomybę už mokinius, mokytojus, kitus progimnazijos darbuotojus.  

 

 
 
Taip pat kalbėjomės su informacinių technologijų mokytoja Alina Bura. 
 
Kaip pasijutote gavusi Rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švie-

timo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėjos padėką už naujovių informacinių 
technologijų srityje diegimą, gerosios patirties sklaidą ir galimybę padėti mo-
kiniams perprasti moderniausios srities – robotikos – subtilybes? 

 Pasijutau tikrai pamaloninta ir laiminga. 

Robotika yra gan naujas dalykas. Kaip Jūs šioje srityje gilinate savo ži-
nias? 

 Skaitau naujienas, mokslinę literatūrą, lankau seminarus, nors mažai jų 
yra, kadangi tai nauja sritis, taip pat pati sugalvoju užduotis vaikams. Pavyz-
džiui, konstruoti robotukus. 

Kokie yra Jūsų tikslai tobulėjant informatikos ir robotikos srityse? 

 Siekti šiuolaikinių technologijų standartų, tobulėti, žengti koja kojon su naujovėmis, sudominti vai-
kus naujausiomis technologijomis, jų pažanga ir teikiama nauda. 

Kuo įdomūs yra Jūsų dėstomi dalykai – robotika ir informatika? 

 Tiek robotika, tiek informatika moko kūrybiškumo, vaikams suteikia pasitikėjimo savimi, kai jie 
savarankiškai kuria robotukus, juos programuoja, lavina vaizduotę, be to, yra taikomos ir kitų dalykų ži-
nios – matematikos, anglų kalbos ir pan. 

 

Mes didžiuojamės savo mokytojomis ir linkime sėkmės visur ir visada! 
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 Šiandieninė mokykla turi suteikti ne tik žinių, bet ir ugdyti 
dorą ir sąmoningą pilietį,  iniciatyvias, atviras, kūrybiškas, moky-
tis gebančias asmenybes. Siekiant išugdyti tokią stiprią asmeny-
bę,  Švenčionių progimnazijoje ugdymo procesas vyksta suliejant 
tam skirtas erdves ir patirtis. Stengiamasi, kad mokymasis būtų 
prasmingas, įdomus, keliantis mokiniams iššūkius, gilus, o pasirink-
ti mokymosi metodai – patirtiniai, interaktyvūs, provokuojantys, 
motyvuojantys ir skatinantys smalsumą, žingeidumą, lavinantys 
lyderystės, kūrybiškumo, kritinio, loginio mąstymo, bendravimo ir 
bendradarbiavimo įgūdžius.  
 „Džiugu, – Bendruomenės dieną sakė direktorius, – kad mo-

kiniai, tėveliai, mokytojai didžiuojasi progimnazija, džiaugiasi, kad ji vis labiau modernėja, kad ugdy-
mo(si) procese taikomos naujausios šiuolaikinės technologijos, kad estetiška aplinka stiprina moky-
mosi motyvaciją, kad laukia sumanymai, dalis kurių jau labai greitai, dar šiais metais, bus įgyvendin-
ti.“  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kas lėmė tavo spredimą dalyvauti rinkimuose? 
     Pirma, asmeninės savybės: esu aktyvus, draugiškas ir bendraujantis. 
     Antra, jau metus aktyviai dalyvauju mokyklos savivaldoje, ši veikla 

man labai patinka. 
  Trečia, turėjau didelį draugų, mokytojų palaikymą ir mamos,  tėčio, 

brolio pritarimą. Todėl tai  buvo puiki proga išbandyti savo galimybes 
dalyvaujant mokinių prezidento rinkimuose. 

 
Ar tikėjaisi laimėti? 
     Na, visuomet siekdamas savo tikslų tikiu savo jėgomis, galimybėmis, o šiuo atveju, turėdamas didelį 

palaikymą, tikėjausi laimėti. 
 

      Kokia buvo reakcija sužinojus, kad tu tapai Progimnazijos Mokinių Prezidentu? Koks veiksmas 
buvo pats pirmas tau sužinojus? 
        Stengiausi išlikti ramus, bet viduje labai džiaugiausi ir skubėjau šia žinia pasidalinti su klasės auk-

lėtoja. Priiminėjau daug sveikinimų, dėkojau už palaikymą. Pagalvojau ir apie atsakomybę, kad turėsiu 
daug svarbių darbų. 

 
Ko norėtum siekti toliau? 
Norėčiau siekti gero mokinių prezidento vardo. 
 
Koks tavo didžiausias pažadas progimnazijos mokiniams? 
Mano didžiausias pažadas – laikytis to, ką ir žadėjau: išliksiu draugiškas kiekvienam ir atviras kie-

kvienai jūsų idėjai. Atstovausiu Jums ir progimnazijai. 
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Edvinas Jakubianecas, 5b kl. 

 

 Lapkričio 22 dieną mūsų progimnazijoje vyko konkursas apie sveikatą. 
Reikėjo prisiminti maisto piramidę, atspėti įvairius maisto produktus, pateikti 

patarimus, kaip gyventi sveikai, spręsti įvairias užduotis ir kryžiažodžius. Visi 
dalyviai puikiai pasirodė, todėl jų gauti taškai nelabai kuo skyrėsi, bet konkursas 
yra konkursas ir vietos visgi buvo. Pirma vieta atiteko 6b, antra  – 6c, o trečia – 

6a. Visi labai džiaugėsi, bet keista, kad 6a džiaugėsi labiausiai. Visada naudinga 
prisiminti savo žinias, parodyti gebėjimus bei smagiai parungtyniauti. Mes dar 

kartą prisiminėme, kad nesveikas gyvenimo būdas gali pažeisti visus – tiek jaunus, tiek senus,  tad ragina-

me visus skaitytojus domėtis sveika gyvensena. 

Ieva Krupeninaitė, 6a kl. 

Progimnazijoje vyksta akcija ,,Aš mokausi iš tvarkingo vadovėlio“ 
      Akcijos tikslas -  paskatinti mūsų progimnazijos mokinius tausoti vadovėlius ir tvarkingai jais naudotis. 

Kodėl reikia saugoti vadovėlius? 

 Saugome vadovėlius – saugome gamtą. 

 Taupome progimnazijos lėšas. 

 Išsaugome gyvūnams namus. 

 Gerbiame leidyklų, spaustuvių darbuotojų darbą. 

       Kaip reikia saugoti vadovėlius? Aplenkti, uždėti kampelius vadovėlio viršeliui, 
užpildyti vadovėlio kortelę, suklijuoti suplyšusius lapus…..  

       Greitai vadovėliai bus tikrinami. Klasės, kurių vadovėliai bus tvarkingiausi, gaus papildomus „Metų 
klasės“ taškus. 

   Kviečiame aktyvai dalyvauti  akcijoje!!! 
          Būrelio „Žaliuoju taku“ nariai 

Paukščių lesinimo grafikas progimnazijos  
teritorijoje 

 Atėjus žiemai, būtina pasirūpinti paukščiais, nes 
šaltą ir gilią žiemą jie savimi pasirūpinti negali. 

Kviečiame visus prisidėti prie akcijos 

 ,,Globokime ir stebėkime paukščius“. 

Pirmadienis—5A, 7A, 8B 
Antradienis—5B, 7B 
Trečiadienis—5C, 6B, 8C 
Ketvirtadienis—6A, 8A 
Penktadienis—6C, 7C, 8R 

Iš anksto dėkojame visiems prisijungusiems 
JustėSaveljevaitė , 6c klasė, 

Ekologinis klubas ,,Žuvėdra“ 

AKCIJA ,,PADOVANOK KNYGĄ BIBLIOTEKAI“ 

 Švenčionių progimnazijos 6c klasės mokiniai visus kviečia prisidėti prie akcijos ir perskaity-
tą ar naują knygą padovanoti mūsų progimnazijos bibliotekai.  

            Padovanokime vieni kitiems knygos skaitymo džiaugsmą.  
             Iš anksto dėkojame visiems ir laukiame bibliotekoje.                              

       Aušrinė Labogaitė, 6c kl.  

SVEIKI VAIKAI - SVEIKA ATEITIS 


