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Lietuvos jaunųjų matematikų konkurso „Žiburys“

Programa
8.00 – 10.00 – dalyvių registracija.
10.00 – 10.15 – sveikinimo
žodis konkurso dalyviams
aktų salėje.
10.15 – 10.20 – konkurso dalyvių pasiskirstymas į kabinetus.
10.20 – 12.50 – konkurso užduočių atlikimas.
12.50 – 13.20 – pietūs (mokiniams).
13.20 – 15.00 – VU Kauno humanitarinio fakulteto Informatikos katedros vedėjo doc. dr.
Audriaus Lopatos pranešimas
„Informatiko kasdienybė profesionalo akimis.“
15.00 – 15.30 – konkurso rezultatų skelbimas.

tikslinių grupių socialinių ir psichologinių problemų sprendimo
gebėjimai. Įdiegta virtuali aplinka, sukuriant tradiciją mokyklų
bendruomenių
bendradarbiavimui sprendžiant socialines ir
psichologines problemas. Buvo
organizuojami seminarai, įvairios
šventės, renginiai bei konferencijos. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje
vyko Juozinių, Advento, Atvelykio vakaronės, buvo išleista informaciniai leidiniai apie kiekvieną
etnografinį Lietuvos regioną,
vyko Šeimos šventės, subūrusios
tėvelius, mokinius ir mokytojus į
vieną būrį. Spalio 26 d. įvyko baigiamoji projekto konferencija.
Nuoširdžiai norėčiau padėkoti
projekto
koordinatorei
A.Volungevičienei, visiems mūsų
partneriams ir iniciatyviems gimnazijos mokytojams, mokiniams
bei tėveliams.
Bendravimas yra vertybė, jei jis
yra nuoširdus, tvarus ir patikimas.
Tikiu, kad projekto metu rengtos
vakaronės ir šventės taps puikia
tradicija mūsų gimnazijoje.
Projekto vadovė „Žiburio“
gimnazijoje - Irma Šneiderienė

Spalio 26 dieną „Karališkoje rezidencijoje“ vyko projekto „Bendravimas – vertybė“ baigiamoji
konferencija. Lietuvos nuotolinio
mokymo tinklo inicijuotas projektas susilaukė didelio susidomėjimo visoje Lietuvoje. Į jį
entuziastingai įsitraukė ir veiklas
vykdė bei bendradarbiavo mokyklos iš Prienų, Šiaulių, prisijungė
ir Kauno, Utenos, kitų Lietuvos
miestų mokymo įstaigos. Tėvų ir
vaikų, mokytojų ir mokinių savitarpio supratimą ugdantis projektas padėjo visiems bendruomenės
nariams įsijungti į renginių organizavimą, mokymo kokybės gerinimo procesą ir tikrai patvirtino,
kad bendravimas yra vertybė.
Konferencijos metu pranešimą
skaitė daug garbių svečių, tarp
kurių – „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Šneiderienė, prezentaciją „Ateities mokykla“ pristatė
abiturientė Ieva Makštutytė, apie
projekto naudą jaunimui papasakojo GMS prezidentė Greta Aleksynaitė.
Dalyviai ir organizatoriai džiaugėsi pasisekusiu projektu, kurio

Silvijos Žemaitytės nuotr.

„Matematika yra kalba ,
kuria Dievas
parašė Visatą“, – yra pasakęs Galileo
Galilėjus.
Sveikiname visus, suprantančius
šią dievišką
kalbą ir atvykusius į
Lietuvos jaunųjų matematikų konkursą ,,Žiburys“!
Dėkojame mūsų šauniesiems mokytojams Z. Dobilienei , A. Ūsienei , J. Tamošiūnienei , J. Padvelskiui , A.
Pranskevičiui , kurie nebe pirmi metai negailėdami
jėgų, laiko, su dideliu entuziazmu rengia užduotis ir
sukviečia mokinius ne tik iš Prienų, bet ir iš visos
Lietuvos. Visiems dalyviams linkime sėkmės, žvitraus
proto, kad savo matematinėmis žiniomis prisidėtumėte prie naujų pasaulių kūrimo.
Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos administracija
Silvijos Žemaitytės nuotr.

„Bendravimas – vertybė“
2010 m. lapkričio mėn. buvo
laimėtas ES SF projektas „Bendravimas – vertybė“, buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
tarp Prienų „Žiburio“ gimnazijos,
„Ažuolo“ pagrindinės mokyklos,
Nemuno pradinės mokyklos,
Šiaulių Didždvario gimnazijos,
Viešosios įstaigos „Šėltinio vaikai“ ir LieDM asociacijos, kuri
yra šio projekto koordinatorė.
Projekto tikslas – mokyklos bendruomenės
bendradarbiavimo
formų plėtra taikant vertybinių
nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus.
Projekto metu Prienų mokyklose buvo kompleksiškai ugdomi

Projekto finišas

atgarsiai jaučiami šiuolaikiniame
ugdymo procese.

Kalbiname mokytojus – projekto dalyvius.
Kaip nusprendėte dalyvauti
projekte?
Mokytoja A. Ūsienė. Pradėjau
dalyvauti veiklose dar nesuvokdama, kad tai yra projekto „Bendravimas – vertybė“ dalis. Parašiau stažuotės projektą, pagal kurį
į mūsų gimnaziją stažuotis atvyko
matematikos mokytoja ekspertė iš
Visagino. Mokytoja dalijosi savo
žiniomis su mokiniais ir kolegomis mokytojais ir liko labai patenkinta vizitu.
Mokytoja V. Juodsnukienė.
Man visada įdomu nauji projektai, todėl nusprendžiau dalyvauti
ir šiame. Be to, mokytojų komanda pasirodė labai perspektyvi
bendriems renginiams ir veikloms
organizuoti.
Kuo naudingas šis projektas?
Mokytoja A. Ūsienė. Naudos
labai daug ir ji įvairiapusė: pirmiausiai – tobulėjimas, taip pat
– mokinių ir mokytojų įgūdžių
naudotis Moodle aplinka formavimas, informacinių technologijų
taikymo pamokose praktika.
Mokytoja V. Juodsnukienė.
Labiausiai man patiko tai, kad
pirmą kartą Prienų mokyklų istorijoje buvo organizuojama daug
bendrų renginių. Bendrų ne tik
tarpmokykline prasme, bet ir tuo,
kad susirinko ir bendradarbiavo
visi bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai ir tėveliai. Tiesa,
pastaruosius prikalbinti būdavo
gan keblu. Vis dėlto, manau, kad
tai yra šauni iniciatyva ir ji prigis
Prienuose.
Ačiū už pokalbį.
Ieva Makštutytė
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Protas – didžiausia gamtos dovana: jis ne tik iškelia mus virš
mūsų aistrų ir trūkumų, bet ir
padeda tinkamai panaudoti savo
privalumus, talentą, dorybes.
S. N. Šamforas

Kai norime tobulinti kūną – darome fizinius pratimus, o kai norime lavinti protą – privalome
mokytis matematikos. Matematikos mokslas – tai ne tik logika,
mąstymas, gebėjimas daryti išvadas, tai savotiškas menas, kupinas
įvairiausių paslapčių.
Konkursas organizuojamas nuo
2004 m. Kiekvienais metais sulaukiame gausaus mokinių būrio
iš buvusios Kauno apskrities:

„Matematika – tai menas pasiekti gyvenime kaip galima daugiau.“ (Dž. Bernardas Šo)

Mums, matematikos mokytojams, ypač malonu matyti mokinius, kurie susirenka varžytis, kas tiksliau,
sumaniau išspręs matematikos uždavinius. Šie mokiniai yra pavyzdys savo bendraamžiams, kaip reikia
lavinti racionalų, logišką mąstymą, valią ir kitas žmogaus savybes, kurios dabarties aprūpintame pasaulyje vis dažniau yra pamirštamos. Todėl šie talentingi jaunuoliai, jaunieji matematikai, galėtų įkvėpti savo
bendraamžius mėginti susikurti prasmingą, įdomią, kūrybingą ateitį.
„Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytojai sveikina konkurso „Žiburys“ dalyvius – mokinius ir juos
atlydėjusius mokytojus – ir linki kūrybinės sėkmės.

Lietuvos jaunųjų matematikų konkurso „Žiburys“ I vietų prizininkai
Mokykla

Mokinys

Mokytojas

M-klų sk.

Mokinių sk.

Kl.

2004-11-13

18

122

9

KTU gimnazija

Mindaugas Jakutis

Gintė Damijonaitienė

2005-11-19

12

74

10

Kėdainių „Atžalyno“ vid. mokykla

Vaida Gončiauskaitė

Danutė Žižnevičienė

2006-12-03

11

61

11

KTU gimnazija

Jonas Šukys

Leonas Narkevičius

2007-11-30

20

129

12

KTU gimnazija

Marijus Kilmanas

P Tvarijonas L. Narkevičius

2008-11-21

27

185

9

Kėdainių „Atžalyno“ vidurinė mokykla

Eglė Dambrauskaitė

Regina Kazakevičienė

2009-11-12

19

90

10

Kėdainių „Šviesioji“ gimnazija

Jonas Pauliukevičius

Raminta Borodičienė

2010-11-19

18

107

11

Kaišiadorių A. Brazausko vid.mokykla

Darius Pilkis

Roma Greičiutė

2011-11-18

19

115

12

Kauno r. Raudondvario gimnazija

Gustė Širmulytė

Janina Vaitiekūnienė

Mūsų gimnazistus, dalyvaujančius matematikos konkurse
„Žiburys“, kviečiame išspręsti
galvosūkį. Atsakymus (nurodyti:
nuotraukos numerį ir portfelio
savininką, savo vardą, pavardę
ir klasę) atneškite į 209 kab. iki
penktadienio 12 val. Pirmojo, teisingai atspėjusio, laukia prizas.

1

2005
2006
2007
2008
2009
2010

„Atspėk! Kurio mokytojo
portfelis?“

2011

Šiemet į Lietuvos janųjų matematikų konkursą „Žiburys“ gvildenti matematikos paslaptis Jūs
atvykote devintą kartą.
Džiaugiamės, kad dalyvauja
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Informatikos katedros dėstytojas Kęstutis
Driaunys ir vedėjas doc. dr. Audrius Lopata, kuris mokiniams
prizininkams įteiks diplomus.
Dėkojame rėmėjams:
Klebiškio kaimo bendruomenės
„Klevas“ pirmininkei Snieguolei
Arlauskienei, ūkininkams Modestui, Tomui ir Monikai Tamošiūnams, Antanui ir Linai Savilioniams, seimo nariui Vytautui
Kamblevičiui, UAB „Auksa“.

2004

Metai

9

Kaišiadorių A.Brazausko vid. mokykla

Aivaras Kairevičius

Janina Bagdonienė

10

Kaišiadorių A. Brazausko vid. mokykla

Andrius Žilionis

Irena Šimkūnaitė

11

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Giedrė Čepulinskaitė

Aldona Dobilienė

12

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Lina Rasimaitė

Aldona Dobilienė

9

Kauno r. Raudondvario gimnazija

Laimonas Andriulis

Janina Leskauskienė

10

Kėdainių „Atžalyno“ vid. mokykla

Dovydas Aužbikas

Danutė Žižnevičienė

11

Kaišiadorių r. Žiežmarių vid. mokykla

Žygimantas Alkovikas

Vytautas Silvanavičius

12

Kėdainių „Šviesioji“ gimnazija

Jonas Pauliukevičius

Raminta Borodičienė

9

KTU gimnazija

Minkauskas Mantas

Tvarijonas Povilas

10

Kaišiadorių r. Žiežmarių vid. mokykla

Kelpša Marius

Morkūnienė Danguolė

11

Kauno r. Garliavos J. Lukšos g-ja

Morkūnas Egidijus

Stančiauskienė Laima

12

Kauno „Santaros“ gimnazija

Blažinauskaitė Goda

Jocienė Laimutė

9

Kaišiadorių r. Žiežmarių vidurinė mokykla

Medzevičiūtė Kamilė

Morkūnienė Danguolė

10

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Navickas Pijus

Ūsienė Aldona

11

Kauno Dariaus ir Girėno gimnazija

Šustarevas Julius

Utirienė Liuda

12

Kauno r. Garliavos J. Lukšos g-ja

Morkūnas Egidijus

Stančiauskienė Laima

9

Kauno r. Raudondvario gimnazija

Stankūnas Edvinas

Petrusevičienė Lina

10

Kauno r. Čekiškės P. Dovydaičio vid. m-kla

Gudaitytė Gerdvilė

Subačienė Ingrida

11

KTU gimnazija

Minkauskas Mantas

Tvarijonas Povilas

12

Kaišiadorių A. Brazausko gimnazija

Nevedomskaitė Ugnė

Bagdonienė Janina

9

Kauno jėzuitų g-ja

Stankevičiūtė Urtė

Šilinskienė Aleksandra

10

Kauno r. Raudondvario g-ja

Stankūnas Edvinas

Meškauskienė Lina

11

Kaišiadorių r. A. Brazausko g-ja

Tomkutė Vita

Greičiūtė Roma

12

Visagino „Gerosios Vilties“ vid. m-kla

Šiškina Natalija

Mackevičienė Jelizaveta
Miglės Tarasevičiūtės nuotr.
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3

4

5
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Konkursas „Ar gudresnis
už penktoką?“

1×8+1=9
12 × 8 + 2 = 9 8
123 × 8 + 3 = 9 87
1234 × 8 + 4 = 9 876
12345 × 8 + 5 = 9 8765
123456 × 8 + 6 = 9 87654
1234567 × 8 + 7 = 9 876543
12345678 × 8 + 8 = 9 8765432
123456789 × 8 + 9 = 9 87654321

Mokyklinės matematikos
olimpiados nugalėtojai

(3. ATS.: 01.02 d.)

( ATS.: Po lygiai.)

( ATS.: 8)

Pirmadienį matematikos mokytojai vykdė mainų programą – pamokas ketvirtokams vedė ne savo
grupėse. Šis sumanymas buvo
Matematikos savaitės renginių
dalis, paįvairinusi matematikos
mokymą ir mokymąsi. Mokiniams tai buvo puiki galimybė susipažinti su kitų mokytojų darbo
metodais, sužinoti, kokias užduotis sprendžia bendraamžiai kitose
grupėse. Tokia mainų programos
idėja buvo netradicinė Matematikos savaitės renginių pradžia, tad
mokiniai ją smalsiai priėmė.
(ATS.: Du pjūviai, ketvirtadalius sudėti į vieną eilę ir vienu pjūviu perpjauti.)

Tautvydas Vencius

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Matematikos mainų programa

ATSAKYMAI PASLĖPTI
ŠIAME PUSLAPYJE

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Trečiadienį antrų klasių mokiniai trečios pamokos metu varžėsi LIKe „Matematika tai...“.
Jie sprendė įvairias
užduotis, sudarytas
pagilintas matematikos kursą lankančių
mokinių. Iš karto po
to vyko mokytojų
išbandymas „Ar gudresnis už penktoką?“
Penktadienį buvo surengtas Matematikos
savaitės aptarimas ir
iškilmingi apdovanojimai. Tikimės, kad visiems ši savaitė paliko ma( ATS.: 12-3-4-5=0)
lonių įspūdžių.
Paulina Jančytė

Silvijos Žemaitytės nuotr.

1. Tarp skaitmenų 12345 kai kur
padėkite „ - “ ženklus taip, kad
reiškinio reikšmė būtų 0.
2. Iššifruokite: DUXDU=TRYS
3. Kada metai turi tiek dienų, kiek
žmogus akių?
4. Parodykite (paaiškinkite) kaip
padalinti tortą 8 žmonėms po lygiai atlikus tik 3 pjūvius. Torto gabalus galima perstatyti tik1 kartą.
5. Saujoje turiu 2 monetas, kurių
vertė 55 centai. Viena iš jų nėra 50
centų vertės. Kokios vertės monetos mano saujoje?
6. Jei 2 yra pora, o 5 grupė, tai 4
ir 5 bus ..?
7. Kartą jūsų kolegė ruošė kavą
su pienu. Tiesa, neįprastu būdu. Į
vieną puodelį pripylė kavos, į kitą
– lygiai tiek pat pieno. Tada pasėmė šaukštelį pieno, įpylė į kavą
ir gerai išmaišė. Po to pasėmė
šaukštelį kavos su pienu ir įpylė
atgal, į pieno sklidiną puodelį. Ko
liko daugiau: pieno puodelyje su
pienu ar kavos puodelyje su kava?
8. Kaip mesti teniso kamuoliuką,
kad netrukus jis sustotų ir pradėtų
judėti atgal? Jis neturi į nieką atsitrenkti, jis negali būti pririštas.
9. Iš prastai užsukto čiaupo kas 2
sekundes nukrenta lašas vandens.
15 lašų yra 1 centilitras, t.y. 0,01
l arba 0,01 dm3. Kranas lašėjo 2
savaites. Kiek reikės mokėti už
vandenį, jei 1m3 kainuoja 4,8 Lt?
10. Vietoje raidžių įrašykite skaičius, kad reiškinys būtų teisingas:
1 4, 8 0 0 2
+ 2 2, 1 A B 7
C D, 3 5 6 1
1 1 5, 3 0 2 E
11. Trijų skaičių aritmetinis vidurkis yra 11. Jei dviejų skaičių
suma yra 25, tai trečiasis skaičius
lygus?
12. Ketvirtoji dalis pusės padvigubinto skaičiaus 32 lygi?
13. Pastebėję taisyklę, kuria remiasi bitė, nuspalvinkite bitės kelią per korį:

( ATS.: Ta, kuri nėra 50, yra 5 centai, o
kita moneta gali būti 50 centų.)

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Matematikos savaitė

Praėjusią savaitę mūsų mokykla judėjo matematikos ritmu. Gimnazijoje vyko įvairūs matematiniai renginiai ir mokiniams, ir mokytojams. ( ATS.: 1,94 Lt. )
Antradienį, per 2
ir 3 pamokas, vyko
visų klasių mokinių
mokyklinė olimpiada. Vėliau, per 5
pamoką, ketvirtokai
varžėsi konkurse „Ar
gudresnis už penktoką?“, o trečiokai per
6 pamoką rašė matematikos diktantą.

(ATS.: +125 (1595;1720;1845;1970;2
095;2220;2345)

Eglė Peleckaitė

O aš taip svajojau...

Staiga matematikos kabineto
durys plačiai atsivėrė, lengvu
žingsneliu, tarsi pėdomis neliestų žemės, į klasę „įskrido“ mūsų
matematikos mokytoja. Paprastai blanki, dažniausiai baltus
marškinius ir tamsias kelnes dėvinti moteris šiandien mūsų visų
žvilgsnius prikaustė elegantiška
mėlyna suknia ir ryškiai raudonomis lūpomis. Ji taip skardžiai
juokėsi, negalėjo nustygti vietoje ir į iš nežinia kur klasėje atsiradusį patefoną įdėjo Editos Piaf
plokštelę... (ATS.: 53X53=2809)
Mes, mokiniai, susižvalgėme,
negalėjome suprasti, kas dedasi, o
mūsų mokytoja tik santūriai šypsojosi ir paslaptingai tylėjo... Nė
vienas iš mūsų paklausti, kuo ši
diena yra ypatinga, nedrįsome...
Tarsi būtume bijoję sugrąžinti mokytoją į realybę, sugriauti
džiugesio pilną jos pasaulį.
Galiausiai viskas pradėjo atro-

I klasė:
Emilija Klimaitė
I vieta
Dominykas Baronas
II vieta
Andrius Levinskas
III vieta
Martynas Laukaitis
III vieta
II klasė:
Vilius Aleksynas
I vieta
Ieva Norkevičiūtė
II vieta
Silvija Žemaitytė
III vieta
Arnas Bendinskas
IV vieta
III klasė:
Lukas Maciulevičius
I vieta
Rimantė Celiešiūtė
II vieta
Žygimantas Petronis
III vieta
Greta Aleksynaitė
IV vieta
IV klasė:
Indrė Baranauskaitė
I vieta
Miglė Tarasevičiūtė
II vieta
Tautvydas Sabanskis
III vieta
Raminta Klimaitė
IV vieta
Konkurso „Ar gudresnis už
penktoką“ laimėtoja – Raminta
Klimaitė.( ATS.: Į viršų)
Testo „Skaitvardžio vartojimas“
laimėtojos – Aušra Maceinaitė ir
Dovilė Kleizaitė.
( ATS.: 8)
Sveikiname!
dyti labai komiškai. Mano suolo draugė Marytė man ausin net
sušnabždėjo: „Tavo svajonės pildosi – mums nebereikia mokytis
matematikos!“ Vos tik Marytei
ištarė šiuos žodžius, lyg būtų juos
išgirdę ir besąlygiškai jais patikėję, nuo kėdžių pakilo bendraklasiai ir pradėjo šokti – jie sukosi,
sukosi... O Editos Piaf „Padam
padam“ vis garsėjo... (ATS.: 9)
Visi linksminosi, kvatojo, aš vienintelė sėdėjau savo suole ir vis
dar mėginau suprasti, kas vyksta.
Toks didelio troškimo nesimokyti matematikos pildymasis ėmė
panašėti į šiurpų svajonės išsipildymą. Galvoje įkyriai krebždėjo
tik viena mintis: „Svajoti reikia
atsargiai“.
( ATS.: E = 0; B =5; A = 4;D = 8;
C = 7)

AR SURADAI VISUS TRYLIKA ATSAKYMŲ?

4 psl.
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Pirmokų krikštynos

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Linksmiausias ir įsimintiniausias šiemet GMS organizuojamas renginys – spalio 26 dieną gimnazijoje įvykusios tradicinės pirmokų krikštynos. Šiais metais gimnazijos pirmokų laukė ,,Pragaro ratų‘‘ išbandymai.
Dauguma nepabūgo ir dalyvavo iki šiol
svarbiausiame
jiems
renginyje, tad visi
patyrė smagių
ir neišdildomų įspūdžių.
Jiems teko pabūti beprotnamyje, tardymo
izoliatoriuje,
intelektualių žinių reikalavusiame X faktoriuje, pragaro viruvėje, taip
pat išklausyti tradicinę ,,Žiburio“ pirmokams skirtą pasaką. Gavę krikšto pažymėjimus visi linksminosi diskotekoje ir džiaugėsi tapę tikrais
gimnazistais.

GMS – atsakingas iššūkis

Krikštynų pasaka naujokams
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užsiveisęs. O ausyse tiek daug
sieros, kad ir žmogus paskęstų.
Štai – jos ausis. Iš raganos burnos
visada dvokia vaikų mėsa. O tas
kvapas toks siaubingas, kad kai ji
prasižioja, net paukščiukai nudvesia. Pauostykite.
Taigi, jeigu nenorite susitikti su
ragana ir mokykloje gyventi ramiai, turite prisiekti šventai kny-

gai, kuri nubaido visas raganas.
(priesaika, dėk ranką ant masės).
Kartok paskui mane:
Aš prisiekiu, kad būsiu geras
mokinys, nebėgsiu iš pamokų,
klausysiu mokytojų ir ketvirtokų,
gerbsiu ir mylėsiu gimnazijos direktorių ir mokyklos tradicijas.
Puslapį paruošė
Tautvydas Vencius
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Koks, Jūsų manymu, turėtų
būti gimnazijos mokinių seimo
narys?
Atsakingas, mąstantis, kūrybingas.
Kaip GMS gali įtakoti mokyklos veiklą ir bendruomenišką
atmosferą?
Manau, įsiklausydami į bendraamžių norus ir lūkesčius, planuodami, nuoširdžiai ir atsakingai
dirbdami gimnazijos bendruomenei, GMS nariai gali pasiekti
gerų rezultatų, kad mokykla būtų
atvira pokyčiams ir išsaugotų vertybes, puoselėtas daugelio žiburiečių kartų.
Galbūt yra dalykų, kurie Jus
nustebino pradėjus vadovauti
GMS veiklai. Kokie jie?
Visų pirma, kas mane nustebino,
tai didžiulis būrys mokinių, susirinkusių į pirmąjį GMS susirinki-

Nuo senų laikų „Žiburio“ gimnazijos stogo palėpėje gyvena ragana Rumpumpelė. Kiekvieną rytą
ji stebi ateinančius mokinius ir
išsirenka sau auką. Dažniausiai ja
tampa iš pamokų bėgantys ir mokytojų ir vyresnių neklausantys
vaikai. Ragana tokia baisi, kad ją
išvydę visi išprotėja. Todėl ji niekam nesirodo ir tūno savo baisioje palėpėje, tik išlenda pasigrobti
savo aukų.
Geriau nenorėkite pamatyti šios
raganos. Jos plaukai tartum vėjyje
besiplaikstantys kaliausės šiaudai.
Štai palieskite. O ant jos nosies
tokia didelė ir plaukuota karpa,
kad ragana, norėdama nenugriūti,
turi ją prisilaikyti. Jos nagai tokie
ilgi ir nešvarūs, kad viską, ką ragana paliečia, – sugadina. Jos rankos nuo vaikų gaudymo ir kankinimo labai grublėtos ir šiurkščios.
Jos kojos plonos, gličios ir plaukuotos, kad jose net visas miškas
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Gimnazijos mokinių seimas yra
neformalaus ugdymo dalis, ugdanti mokinių savivaldos įgūdžius, besirūpinanti mokyklos
reprezentacija, renginių rengimu
ir organizavimu. Prie seimo veiklos savanoriškai gali prisijungti
visi I–IV klasių mokiniai. Šiemet
GMS pradėjo vadovauti Živilė
Jurkšienė, kurią kalbiname norėdami sužinoti jos įspūdžius ir
pastebėjimus apie mokyklos savivaldą.

mą – 40 mokinių. Dabar jų skaičius padidėjo iki 45. Supratau,
kad mokiniai suvokia, jog būti
GMS nariu nereiškia pramogauti,
o, visų pirma, atsakingai ir kokybiškai dirbti.
Kaip vertinate GMS kolektyvą? Ar pagirtina tai, jog
dauguma narių, įsitraukusių
į mokyklos aktyvo veiklą, yra
pirmokai?
GMS kolektyvas yra labia puikus:
darbštus, pareigingas, kūrybiškas.
Tuo teko įsitikinti rengiant šių
mokslo metų renginius: pirmokų
krikštynas, Mokytojų dieną ir kt.
Tai, kad daug pirmaklasių susidomėjo GMS veikla, yra pagirtina.
Manau, jog jie įgis patirties ir taps
tvirtu ateities seimo pagrindu.
Ačiū už pokalbį.

Laikraštį parengė matematikos mokytojai, Ieva Makštutytė,
Eglė Peleckaitė, Kristina Žukauskaitė, Silvija Žemaitytė, Miglė
Taresevičiūtė.
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