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Reikės laikyti ir matematikos egzaminą
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AKTUALIJOS

Rugsėjo 1-oji vėl sukvietė į klases

Rugsėjo pirmoji - mokslo ir žinių diena - prasidėjo su nerimu: negi šventę gimnazijos kiemelyje gadins grėsmingai besikaupiantys lietaus debesys? Tačiau lietingas rytas toliau tęsėsi šviesiu oru. Juliaus Janonio gimnazijoje
165-uosius mokslo metus 22 klasėse pradėjo 651 mokinys.
Gimnazistai rinkosi džiugiai nusiteikę – smagu vėl susitikti
po vasaros atostogų. Naujųjų mokslo metų proga sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Rimas Budraitis, Seimo nario Edvardo Žakario atstovas Gintautas Sitnikas,
daug kūrybiškumo ir energijos bendruomenei linkėjo
Asta Lesauskienė, miesto Savivaldybės Švietimo skyriaus
vedėjos pavaduotoja. Nuolatinis Rugsėjo 1-osios svečias, Šiaulių miesto garbės pilietis, menotyrininkas, janonietis profesorius Vytenis Rimkus, kaip visada, į šventę
atvykęs su žmona Česlava, taip pat buvusia janoniete,
išreiškė viltį, kad dabartiniai gimnazistai kurs ateities Lietuvą - pažangesnę, žinomesnę bei kūrybiškesnę. Su naujais mokslo metais draugus ir mokytojus sveikino naujojo
Mokinių seimo prezidentė Akvilina Šarauskaitė, abiturientai Kotryna Šlivinskaitė ir Žygimantas Varnas, daina „Į laimės ašarą“
- Gabija Kušleikaitė. Šventei baigiantis, mokytojai, mokiniai bei svečiai buvo tradiciškai užfiksuoti panoraminėje fotografijoje
nuo gimnazijos stogo. Renginį vedė Erika Danilovaitė ir Lukas Aluzas.

Lukas ALUZAS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius

Pirmajame Tarybos posėdyje – apie pokyčius ir naujoves
Po vasaros atostogų, rugpjūčio 27-osios vakarą, rinkosi Gimnazijos taryba, kurią sudaro 3 tėvų, 3 mokytojų ir 3
mokinių atstovai. Posėdžio metu netrūko vasariškos nuotaikos - pajuokavimų bei smagių pašnekesių, diskutuota
ugdymo plano ir vertinimo aprašo pakeitimų temomis.

Susirinkę į pirmąjį posėdį, Tarybos nariai kalbėjo apie šių mokslo metų naujoves bei diskutavo ugdymo plano ir
vertinimo aprašo pakeitimų temomis.
Posėdžio pradžioje direktorius Rimas Budraitis Tarybos nariams įteikė naujuosius gimnazijos metraščius „Gyvenimas
JJG 2014-2015“. 2015-2016 m.m. ugdymo planą, vertinimo
aprašo, elektroninio dienyno naudojimo, individualaus ugdymo plano sudarymo ir sveikatingumo programos pakeitimus pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė. Nuo šiol visi mokytojai įpareigoti gimnazistams
paskelbti namų darbus el. dienyne, o jei jų nėra – įrašyti
„Neskirta“. Kontrolinių darbų grafikai bus talpinami tik virtualioje erdvėje. Pasikeitė pusmečių laikas – pirmasis truks 3
savaitėmis ilgiau (iki trečiosios sausio savaitės).

gimnazijos bendruomenė. Pristatyta ir nauja socialinių
kompetencijų ugdymo tvarka: I-II klasių gimnazistai įpareigojami surinkti 20 socialinės veiklos valandų ir apie jas parašyti savo nuomonę.

Kilo diskusija dėl klasių valandėlių tikslingumo bei trukmės –
po argumentuotos diskusijos nuspręsta, kad klasių valandėlės bent pusmečiui bus trumpinamos iki 30 minučių.

Gimnazijos taryba vienbalsiai pritarė visiems pakeitimams,
nors kai kurie nariai turėjo pastabų tam tikriems punktams.
Neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva
Gedminienė pateikė Vaiko gerovės komisijos 2014-2015
m.m. veiklos ataskaitą. Direktorius R. Budraitis papasakojo
K. Butkaus premijų ir stipendijų skyrimo ypatumus, suderino
su Tarybos nariais jų paskyrimą buvusiems ir esamiems mokiniams. Pakito Tarybos mokinių sudėtis – gimnaziją baigusią abiturientę Mildą Maciejauskaitę pakeitė antrokė Vaiva Melinytė.

Nuo šiol gimnazijoje kartą per savaitę turės vykti vienas
judrus užsiėmimas per savaitę, kuriame galės dalyvauti visa

Lukas ALUZAS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius
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Reikės laikyti ir matematikos egzaminą
Ateityje, norėdami studijuoti aukštosiose mokyklose, mokiniai turės „perlipti“ daugiau slenksčių: norintys nemokamai studijuoti universitetuose nuo 2016 metų turės laikyti ne tik lietuvių ir užsienio kalbų egzaminus, bet ir
matematikos egzaminą. Išimtys bus taikomos tik tiems, kurie norės mokytis menus.

Įsakyme numatyta, kad asmenys, 2015 arba 2016 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas;
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius
Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos
egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
Būsimiesiems menininkams matematikos nereikės
Asmenys, 2016 metais Lietuvoje įgiję
vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
valstybės finansuojamas studijų vietas
taip pat turi būti išlaikę matematikos
brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į
visų sričių (išskyrus menų) koleginių ir
universitetinių studijų programas:
ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities studijų programas;
ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.
„Besimokantieji bendruoju lygiu tikrai
nesunkiai išlaikys matematikos brandos
egzaminą“, – teigė buvęs ministras Dainius Pavalkis.
Naujoves inicijavusio ministro teigimu,
matematikos sustiprinimu yra suinteresuotos visos švietimo grandys nuo pradinės iki aukštosios mokyklos, taip pat
darbdaviai ir pati visuomenė.
Matematikos egzamino uždavinį sprendžiant
Šių metų liepos 31-ąją buvusio švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio
įteisintas privalomas matematikos egzaminas stojantiems į valstybės finansuojamas vietas (išskyrus menų studijų kryptį
pasirinkusiems mokiniams). Įstatymas,
be kita ko patvirtintas ir dabartinės ministrės Audronės Pitrėnienės, nustato ir
minimalų balą (16), atitinkantį patenkinamą lygį, valstybės finansuojamo
aukštojo mokslo siekiantiems abiturientams. Tačiau šis paskutinę D. Pavalkio
darbo dieną priimtas sprendimas visuo-

tinio pritarimo panašu negavo. Tad bei įsivertinti savo žinių lygį egzamino
klausiame mūsų gimnazijos trečiokų ir metu visi moksleiviai”.
ketvirtokų - kokia jų nuomonė: ar reikalingas privalomas matematikos egzamiAbiturientas Airidas Banevičius
nas visiems?
mano, jog privalomi egzaminai, įskaitant ir matematikos, tik sukelia bereikaMokiniai linkę nepritarti egzaminui
lingą stresą bei neatspindi mokinio žinių,
įgytų mokykloje: „Mano nuomone,
Trečiokė, Mokinių seimo narė brandos egzaminai šiuolaikinei visuoDanutė Vaitekūnaitė mano, jog privalo- menei nebereikalingi. Daugumai jie
mas matematikos egzaminas nėra būti- reiškia stresą ir bemieges naktis. Jau
nas, o jį laikyti galėtų tie, kuriems jis yra nekalbant apie tai, kad didžiąja dalimi
reikalingas: „Tikrai ne visi yra gabūs ma- atvejų egzaminai neatspindi dvylikos
tematikai, tačiau šis egzaminas tampa metų sistemingo mokymosi mokykloje.
vienu iš faktorių, lemiančių abiturientų Jie parodo abituriento gebėjimą išmokįstojimą ir ateitį”.
ti viską per metus ar net mažiau. Tokios
pačios nuomonės laikausi ir dėl privaloKitas Seimuko narys, taip pat tre- mo matematikos egzamino, kurį ir pats
čiokas, Kipras Šivickas sako ne tik ma- laikysiu, nes bet kuriuo atveju man jo
nantis, jog matematikos egzaminas būtų reikėję stojant į norimą studijų
nereikalingas, bet ir iš esmės pritariantis programą. Visgi gaila tų žmonių, kušvietimo bendruomenės iškeltai idėjai, riems šis egzaminas nebuvo reikalingas.
kad pamažu valstybinių Brandos egza- Apskritai keista, kai pasaulyje, moderminų galima atsisakyti. Mokiniai tokiu nėjant švietimo sistemoms ir ieškant
atveju kauptų visus savo darbus byloje naujų ugdymo ir mokymosi rezultatų
ir vėliau būtų jie įvertinti kriteriniu kau- alternatyvų, Lietuvos švietimo sistema
piamuoju būdu.
darosi vis konservatyvesnė - tarnaujanti
ne dabartiniams mokiniams, o kai kurių
Ketvirtokė Kotryna Šlivinskaitė politikų vaikystės atsiminimams”.
galvoja, jog mokymo įstaigos turėtų
pakeisti kryptį ir orientuotis į kitokį mokiKetvirtokė Kamilė Macytė nesnio ugdymą: „Mokymo įstaigos turi varstė, ar laikyti matematikos egzaminą
žmogaus brandą, savarankiškumą, pi- - jo rezultatų reikės stojant į abiturientės
lietiškumą ugdyti, leisti reikštis asmeny- pasirinktą studijų programą. Jos nuomobėms. Draudimai ar privalomi dalykai ne, egzamino, kurio mokiniui ateityje
nereikalingi, kuriantis asmenybėms”.
neprireiks, nereikia versti laikyti: „Tai yra
svarstytinas klausimas. Vis dėlto, galvoO štai trečiokė Miglė Kazimierai- jant apie žmones, kuriems šis egzaminas
tytė dėl privalomo matematikos egza- stojant nereikalingas, nemanau, kad
mino nemato problemų. „Man labai vertimas jį laikyti yra gera idėja. Tokiu
patinka matematika, tad problemų būdu atimamas laikas pasiruošti kitiems
nematau. Žinoma, yra žmonių, kurie egzaminams, kurių rezultatai žymiai
neigiamai vertina faktą, kad egzaminą svarbesni stojant”.
turi laikyti visi. Tačiau, mano nuomone,
matematika yra vienas iš pagrindinių
dalykų gimnazijose, dėl to jį turi išmanyti
Nukelta į 6 psl.
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ĮVYKIAI

Pirmokų krikštynose - karštos diskusijos bei neblėstantis juokas

Rugsėjo 24 dieną Juliaus Janonio gimnazijos aktų salėje vyko tradicinės pirmokų krikštynos. Šiemet 148
„pabėgėliai“ prieglobsčio nusprendė ieškoti būtent šioje gimnazijoje, o pilietybės suteikimo klausimą sprendė
Mokinių seimo sudaryta Juliaus Janonio respublikos Migracijos departamento valdyba.
Renginio metu žiūrovai stebėjo specialią žinių laidą, Mokinių seimo gyvai suvaidintas ar sukurtas vaizdo reklamas. Norėdamos įrodyti savo vertę, penkios pirmosios klasės paruošė
stulbinančius pasirodymus – vieni puikiai šoko, kiti nuostabiai
dainavo, treti parengė žaismingus vaizdo pristatymus. Nuo
jų neatsiliko ir patys organizatoriai – nuo linksmo vaidinimo
salė linko iš juoko. I e klasė ant scenos atliko patriotišką dainą apie savo bendraklasius, kuriai aplodismentų niekas pagailėjo. I d parengė vaizdo klipą bei šoko scenoje. Tiesa,
pirmokai „nualpo“, o juos vėl „prikėlė“ šaunioji klasės auklėtoja. I a klasė scenoje atliko ypatingą šokį, kurio metu pristatytas kiekvienas bendraklasis. I b klasė kartu su savo auklėtoja daina papasakojo apie kiekvieną klasės mokinį. I c klasė
parodė filmuką, kuriame atsiskleidė klasės lūkesčiai bei realybė, sušoko išskirtinį šokį su „Alfa“ detalėmis. Taip pat pirmokai spėliojo frazes ir žodžius pagal klasės seniūnų vaidinimus.

Migracijos departamento valdyba po audringų ginčų priėjo
išvados, jog gali suteikti pilietybes visiems 148 „imigrantams“.
Atėjo metas svarbiausiam šventės akcentui – priesaikai. Abiturientai ją pateikė su humoru ir, žinoma, savo naudai. Pirmokai ne visada norėjo su ja sutikti, tačiau galiausiai visi prisiekė laikytis „reikalavimų“ netrukdyti abiturientams: nesudaryti eilių, padėti panešti sunkią ketvirtoko kurpinę... Prisiekę
pirmokai nedelsiant gavo ypatingus Juliaus Janonio respublikos pasus, kuriuose patvirtinamas oficialus pirmokų mokymąsis gimnazijoje. Sveikinimo žodį tarė ir mokyklos direktorius
Rimas Budraitis. Renginio kulminacija tapo gimnazijos himnas, kurį visi dainavo nuoširdžiai.

Miglė PETKUTĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė

Prisiekę pirmokai gavo ypatingus Juliaus Janonio respublikos pasus.

Muzikinis skrydis po pasaulį su „Polifonija“
Rugsėjo 19 dieną Juliaus Janonio gimnazijoje
viešėjo Šiaulių valstybinis kamerinis choras
„Polifonija“, kuris pristatė koncertinę - edukacinę programą „Pasaulio tautų muzika“. Vitos
Butvilienės vaizdžiai pristatyti ir choro, talkinant
instrumentinei grupei, nuotaikingai atlikti Europos, Azijos, Afrikos ir Amerikos tautų kūriniai
sužavėjo gimnazistus. Gimnazistai ilgai nepaleido atlikėjų ir kartu su „Polifonija“ stovėdami ir
plodami atliko amerikietišką gospelą, taip atsidėkodami kolektyvui už nuostabią muzikinę
dovaną.

Daiva GEDMINIENĖ,
gimnazijos neformaliojo
švietimo ir pagalbos
skyriaus vedėja

„Polifonija“ janoniečiams pasiūlė kelionę po muzikos pasaulį.

POKALBIS
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Klubo „MES“ mokslininkai - ES jaunųjų mokslininkų konkurso
Milane laureatai
Rugsėjo 17-22 dienomis Milane vyko Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso finalinis etapas. Jame
Lietuvai atstovavo net penki Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai, visi respublikiniame etape laimėję pirmąsias
vietas: pavasarį mūsų gimnaziją baigę Ligija Andrijauskaitė, Simonas Pranys, Karolis Šikšnys, Pijus Žagrakalys bei
dabartinė mokyklos abiturientė Greta Patkauskaitė. Tuo tarpu ketvirtokai Ieva Janiškevičiūtė ir Julius Alešiūnas
nacionaliniame etape pelnė antrąsias vietas. Ypatingai įvertinta Greta, atlikusi aplinkos tyrimų srities tyrimą
tema „Kaštoninių keršasparnių atbaidymas / naikinimas kvapiąja pelargonija“, ir laimėjusi 2000 eurų prizą.
Visus šiuos mokslininkus ruošė, kartu tyrimus atliko, konsultavo fizikos mokytoja ekspertė, klubo “MES” vadovė
Valentina Rakužienė.

Gretai Patkauskaitei (pirma iš kairės) jau nusibodo interviu su žurnalistais - jų po savo laimėjimo janonietė turėjo
labai daug. Tačiau „TEBŪNIE ŠVIESA” redakcijai vis tiek pavyko ją pakalbinti. Nuotraukoje - su jaunaisiais gimnazijos mokslininkais.
- Kaip sugalvojai tapti klubo „MES“ nare?
- Klubo nare norėjau tapti jau nuo pirmos klasės. Deja, pirmais metais nesiryžau įsitraukti į veiklą, tačiau dešimtoje
klasėje man buvo pasiūlyta perimti vienos abiturientės pradėtą darbą. Sutikau iš karto – tai man buvo puiki galimybė
pagaliau įsitraukti į mokslinę veiklą, kuria domėjausi.
- Koks tavo laisvalaikis? O gal tai konkreti mokslo sritis?
- Laisvo laiko turėjau labai mažai - ruošimasis konkursui, apsilankymai laboratorijose, darbo rašymai, jo taisymai ir analizavimai, be to, dar ir pamokos, pasiruošimas joms. Kai turėdavau laisvo laiko, ruošdavausi egzaminams, kuriuos laikiau šią vasarą. Po egzaminų laisvas laikas buvo skirtas pasiruošimui ES jaunųjų mokslininkų konkursui, po pastarojo pamokoms ir pasiruošimui egzaminams. Daugelis negalėtų
gyventi tokiu ritmu, bet aš nesiskundžiu - tikriausiai dėl to,
kad mokytis man patinka. Yra mokslo sričių, kuriomis domiuosi nuolat - tai medicina ir biochemija.
- Kokia tavo atlikto tyrimo reikšmė kaštonų medžiams ir
šiuos reiškinius nagrinėjančiai tyrimų sričiai?
- Mano darbas iš esmės bando išspręsti pasaulyje aktualią
problemą, kurią sukelia kaštoniniai keršasparniai. Kol kas visi
atlikti tyrimai rodo teigiamą poveikį kaštonų medžiams,
neigiamą poveikį kaštoninėms keršasparnėms. Kadangi
kvapiosios pelargonijos ištraukos atbaido (kol kas nežinau,
ar naikina, nes nespėjau atlikti tyrimų) kaštoninius keršasparnius, medžių pažeistumas mažėja. Vadinasi, gerėja estetinis medžių vaizdas bei pašalinami trikdžiai, sukeliantys
problemų kaštonų lapų vystymuisi ir augimui.
- Kokių nuotykių patyrei kelionės metu? Ar sužinojai ką
nors naujo?
- Buvo ir nuotykių, ir juoko... Valentina Rakužienė, mūsų dar-

bų vadovė, mums buvo sakiusi važiuoti gerai praleisti laiką,
kad turėtume, ką papasakoti anūkams, o ne varžytis ir kautis su kitais dėl laimėjimų. Jos paliepimą įvykdėme. Krepšinio
varžybų stebėjimas, kai „Wi-Fi“ beveik nepagauna signalo,
stalo futbolo žaidimai, bendravimas su kitų šalių atstovais visa tai nepakartojama patirtis. Bent man vienas gražiausių
ir linksmiausių įvykių - dainų kova su Portugalijos atstovais:
šie traukė portugališkas dainas, o mes, lietuviai, nepasiduodami ir „Tris milijonus“, ir „Švieski man vėl“, ir kitas gerai žinomas dainas sudainavome. Ir mes vis dėlto laimėjome!
- Ar mokykloje nejaučiate įrangos, reikalingos tyrimams,
trūkumo - juk finansavimas tokioms veikloms, o kartu ir
mokytojams labai menkas.
- Man mokykloje atlikti tyrimų nereikėjo, visas mano darbas
vyko arba namie, arba laukuose prie kaštonų. Tačiau kiti
klubo nariai turėjo problemų, nes mokykloje įrangos trūksta.
Tuomet tenka eiti į Šiaulių universitetą, kad būtų galima
atlikti tai, ko reikia. Du kartus buvome išvykę į Vilniaus laboratoriją, būtent tada stengėmės atlikti visus pagrindinius
tyrimus, kurių negalime atlikti namų ar mokyklos sąlygomis.
- Ką galvoji veikti ateityje?
- Planuoju stoti į medicinos studijas Anglijoje, o tam reikėjo
išsilaikyti medicinos egzaminą bei tarptautinį anglų kalbos
egzaminą, kurio nenorėjau pasilikti šiems metams.
- Kur planuoji panaudoti savo gautą prizą?
- Studijoms. Jei pavyks studijuoti Didžiojoje Britanijoje, pinigų
pragyvenimui reikės labai daug.

Simonas GUDAITIS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys
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Matematikos mokytoja mato daugiau pliusų
Juliaus Janonio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Jūratė
Gedminienė mano: privalomas matematikos egzaminas privers mokinius pasitempti. „Manau, kad sprendimas įvesti privalomą matematikos egzaminą tiems
abiturientams, kurie nori gauti valstybės finansuojamas vietas, yra teisingas.
Moksleiviai vidurinėje mokykloje bus priversti rimčiau žiūrėti į mokslus, atkakliau
ruoštis egzaminams. Matematikos egzaminas visuomet buvo konkursinis egzaminas renkantis taip vadinamas prestižines specialybes. Todėl jis neturėtų gąsdinti mokinių. Be to, išlaikyti egzaminą patenkinamu lygiu tikrai nėra sudėtinga.
Valstybė neturėtų finansuoti studijų tų moksleivių, kurių mokymosi rezultatai vidurinėje mokykloje yra žemi. Juk labai dažnai toks jaunimas, baigęs aukštąjį mokslą, išvyksta dirbti nekvalifikuoto darbo į užsienį. Tokiu atveju, manau, valstybės, tai yra, visų mūsų pinigai tikrai panaudojami neracionaliai.
Tai, kad matematikos svoris, renkantis studijas, padidės - tik į naudą. Juk
matematika ypač naudinga loginiam mąstymui ugdyti, mokymuisi spręsti problemas, numatyti veiksmų algoritmo seką ir t.t. Taigi, žvelkime pozityviai ir, jeigu
dar nepradėjote, bandykite pamėgti matematiką. O mes, matematikos mokytojai, jums, mokiniai, tikrai padėsime. Pažadame”, - teigia Jūratė Gedminienė.

Simonas GUDAITIS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys

„Knygų pelėda“ atskrido į mūsų gimnaziją
Spalio 6-ąją Juliaus Janonio gimnazijoje prasidėjo skaitymo iniciatyvų akcija „Knygų pelėda“, kurios
tikslas - skatinti jaunimą skaityti knygas. Renginio organizatoriai - lietuvių kalbos mokytojai.
„Knygų pelėdos“ metu gimnazijos bendruomenė turės galimybę dalytis su kitais savo skaitoma literatūra, diskutuoti apie knygas, jų reikšmę. Pirmąją „Knygų pelėdos“ dieną antrajame aukšte pasirodė stendai, kuriuose – gimnazistų rekomenduojamos knygos. Spalio 8-ąją prie paradinių durų smagi pirmokų kompanija dalijo skrajutes, pranešančias, jog akcija jau prasidėjo. Taip pat rengiami įvairūs renginiai: diskusijos, demonstracijos bei knygų mainai. Pirmokai rengė ir pristatė knygų pristatymus „Skaityk geras knygas“, „Ar skaitei
šias knygas?“, „Knyga ar filmas?“, „Ekranizuotos knygos“. Jų
metu kalbėta apie įvairios tematikos literatūrinius kūrinius, jų
perteikimo būdus, skatinta labiau susipažinti su rašytojais bei
jų kūryba. Janoniečiai miesto bulvare skatino šiauliečius padovanoti knygas kitiems. Nemažai renginių jau praėjo, ta-

čiau jų dar tikrai bus. Spalio 14 dieną aktorius Raimundas
Lukšas per 1- 4 pamokas skaitys įvairius grožinės literatūros
kūrinius, jų ištraukas. Bus rengiamos radijo valandėlės, diskusijos apie įvairius rašytojus ir jų darbus. “Knygų pelėdos” renginiai vyks iki pat spalio 19-osios.

Ugnė STEPONAVIČIŪTĖ, Simonas GUDAITIS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ nariai
Gimnazistai surengė knygų pristatymus: „Skaityk geras
knygas“, „Ar skaitei šias knygas?“, „Knyga ar filmas?“,
„Ekranizuotos knygos“.
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Naujasis Mokinių seimas dirbs atsakingai
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Pavasarį naujai išrinktas Mokinių seimas rudenį pasitiko turėdamas daugiau patirties, noro bei užsispyrimo dirbti
gimnazijos labui. Seimuke yra 11 kūrybiškų bei aktyvių narių. Visi jie turi daug skirtingų idėjų, bet tai netrukdo
smagiam bei tvirtam tarpusavio bendravimui. “Tebūnie šviesa” domėjosi, kokie naujųjų seimūnų planai.
Prezidentės Akvilinos Šarauskaitės nuomone, Mokinių seimas, kaip institucija, turi nemažai teigiamų dalykų: galima prisidėti
prie visko, kas vyksta ar vyks mokykloje. Seimui skirtoje patalpoje per laisvas pamokas galima atsigerti arbatos, pailsėti, pasidėti daiktus. Tačiau, pabrėžia Akvilina, ilgai ilsėtis nėra kada: seimūnai turi daug darbų, kuriuos privalo nudirbti mokyklos labui.
Prezidentei antrina ir Mokinių seimo nariai Danielė Gabrielevičiūtė bei
Ernestas Lukoševičius, pridurdami, jog Seimuke yra daug galimybių
realizuoti save, pasirodyti visai mokyklos bendruomenei, be to, seimūnai gali daryti įtaką (tikrai, nepiktai) kitiems, organizuoti renginius.
Akvilina Šarauskaitė sako, jog Seimukas padėjo ir padeda pirmokams
integruotis į gimnazijos bendruomenę: „Organizavome veiklas pirmokų stovykloje, kurioje naujieji gimnazistai galėjo susipažinti su gimnazija,
jos taisyklėmis, mokytojais. Taip pat vyko pirmokų krikštynos, pirmokų
klasės turėjo paruošti pristatymą.
Lukas Aluzas priduria, jog reikiama pagalba pirmokams bus suteikta:
„Jeigu kyla klausimų, pirmokai visada gali kreiptis į Mokinių seimą. Mes
visada atsakome, kas, kur yra. Mes visada padėsime“.
Atsakydama į klausimą apie artimiausius planus, Seimo prezidentė
vardija: „Toliau bus organizuojami tradiciniai renginiai, tokie, kaip
„Janonio talentai“, Seniūnų mokymai, Berniukų muzikos vakaras. Bet
Mokinių seimas pasiruošęs naujiems iššūkiams, bus ir naujų. Planuojame rengti ir instrumentinės muzikos vakarą, galdarbams bei nutarimams.
vojame organizuoti ir su sportu susijusias veiklas. Bandysime suaktyvinti
projektą „Draugiška klasė“, padaryti jį ne privalomą, kad „reikia“, bet kad gimnazistams būtų tikrai linksma ir įdomu.“
Mokinių seimo viceprezidentas Lukas Aluzas priduria, jog bus bandoma rengti diskusijų klubą, kuriame būtų sprendžiamos
mokyklos problemos, kalbama bei diskutuojama, ko reikėtų mūsų gimnazijai.
Mokinių seimas mūsų gimnazijai reiškia daug. Tad palinkėkime jiems geros kloties ir laukime sėkmingų rezultatų.

Kristijonas PIKTURNA,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys

Naująjį sezoną pradėjo „JJG protmūšis“
Spalio 8-ąją aktų salėje vyko pirmasis
atsinaujinusio „JJG protmūšio“ turas,
skirtas Etnografinių regionų metams.
Šiemet pasikeitė žaidimo simbolika, kaip
ir kasmet, pasikeitė ir renginio organizatoriai. Žaisti panoro gausus būrys janoniečių - dalyvavo 15 komandų. Dalyviai
atsakė į bendruosius klausimus, į klausimus apie etnografinius regionus, jų išskirtinumus, spėliojo piešiniuose užkoduotas

frazes, pagal užuominas spėjo asmenybę „Ekstra“ ture bei muzikiniame ture
klausėsi garsinių užduočių. Pirmieji turnyrinėje lentelėje – „Rakužienės smogikų“
komanda (20,5 taškų), antrąją vietą
iškovojo „Elementaru“ (18,5 taškų), o
trečioji vieta atiteko komandai
„Humanitarai su ateitim“, kuri surinko
17,5 taškų. Kitas „JJG protmūšio“ turas
planuojamas spalio 22-ąją.

Naujas „JJG protmūšio“ sezonas sulaukė didelio
janoniečių susidomėjimo. Komandos aistringai
kovojo, netrūko ir džiaugsmingų akimirkų.
Lukas ALUZAS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius
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Sena valdžia – naujas vėjas. Arba atvirkščiai
Lukas ALUZAS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius
Permainos – įdomus dalykas. Reikia atsinaujinti, kitaip
užkalkėsime, tobulėjimo jokio
nebus! Kažkas įsivaizduoja,
kad nauja valdžia – dideli
pokyčiai. Ir tą valdžią principingai gina. Taip atsiskleidžia
tikroji lietuviška tolerancija,
nes savo autoritetus beviltiškai ir nekorektiškai bando
ginti be jokių diskusijų. Neva
patys sau nuostabiausi. O
būti tolerantiškiems ir suprasti
vienas kitą mums būtina! Diskutuoti bei aiškintis ydas ir
problemas taip pat.
Miesto mastu, nors valdžia ir nauja, nauji vėjai, deja, nepučia. Atidunda grėsmingųjų 1994-ųjų ciklonas, kažkas tuo
džiaugiasi... Todėl ir kyla klausimas: ar visada nauja valdžia
reiškia naują rytojų? Bet gimnazijos ar žurnalistų klubo mastu,
mūsų gyvenimas – puikus! Valdžia nesikeičia, o vis kas nors

naujo atsiranda.
Naujieji mokslo metai gimnazijai šįkart atnešė nemažai
permainų. O jos visokios – ir tikros, ir popierinės. Apie jas detaliai sužinosite mūsų žurnalistų rašiniuose.
Ne taip seniai nuskambėjo Rugsėjo pirmosios skambutis.
Prasidėjo dar vieni nauji mokslo metai! O mes kaip dirbome,
taip dirbame ir toliau. Džiugu tai, kad į mūsų klubą atėjo tikrai nemažai naujų žmonių. Suformavome solidžią komandą –
darbščią, kūrybišką ir kritiškai mąstančią.
Mūsų ratą papildė ir fotokorespondentai – dabar mes žengiame koja kojon su Šiaulių miesto ar net Lietuvos spauda.
Bendradarbiavome, bendradarbiaujame ir bendradarbiausime su visa gimnazijos bendruomene. Juolab kad šie mokslo
metai – švietimo bendruomenių metai!
Kažkas skaldo bendruomenes bei stato „verkiančias mergaites“, o mes ir vėl bandysime užčiuopti bendrą janoniečių
pulsą, vienysime Juliaus Janonio gimnaziją bendraudami,
diskutuodami, dalyvaudami įvairiose veiklose. Ir vietoje
„verkiančios mergaitės“ mūsų širdyse bus „besišypsanti janonietė“, kuri įkvėps mūsų bendruomenę naujiems darbams.

Janoniečiai irgi atsakė į klausimą „Ką veikti?“
Šiaulių gimtadienio šventės metu, Šiaulių arenoje, vyko
kūrybiško/ aktyvaus laisvalaikio idėjų paroda „Ką veiki“. Pasak renginio organizatorių, naujausiais moksliniais duomenimis nustatyta, kad dažniausias tarp jaunimo užduodamas
klausimas yra, „ką veiki?“ Būtent todėl Šiaulių miesto mokyklų mokiniai, mokytojai, įvairių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų nariai ir buvo pakviesti susirinkti bei surasti
atsakymą į šį klausimą.

Dalyviai stengėsi kuo originaliau, įdomiau ir išradingiau pristatyti savo veiklas, nuoširdžiai atsakinėjo į visus iškilusius klausimus, dalijosi idėjomis vieni su kitais. Kol mūsų gimnazijos solistai Gabija Kušleikaitė ir Domantas Gružas dainavo ant scenos kartu su kitais miesto meno kolektyvais, nemažas janoniečių būrys savo veiklas pristatinėjo „Moksliukų alėjoje“.
Viena mokinių grupė, vadovaujama biologijos mokytojos
Rasos Dabregaitės, demonstravo mikroskopus ir kvietė pro
juos apžiūrėti drugelio sparną, rasti musę ir iš arti pažvelgti į
kitas gamtos įdomybes. Fizikų klubo „MES“ nariai, padedami
vadovės Valentinos Rakužienės ir fizikos mokytojos Irenos
Šaulytės, kvietė susipažinti su šviesa ir įvairiomis įdomybėmis
apie ją. Moksleiviai demonstravo šviesos spektrus, plazmos
rutulį, Mėnulio fazes, Saulės šviesoje šokinėjančius tarakonus
ir įvairius kitus įtaisus bei prietaisus. Svarbiausi klubo narių uždaviniai – skatinti ne tik suaugusiuosius, bendraamžius, bet ir
vaikus domėtis mokslu, įsitraukti į mokslinę veiklą bei įrodyti,
jog mokslinė veikla yra įdomi, linksma ir kupina atradimo
džiaugsmo.
Spalvingą renginį užbaigė visuotinis 3 kilometrų bėgimas

Idėjų parodoje „Ką veiki?“ janoniečiai stengėsi kuo
originaliau, įdomiau ir išradingiau pristatyti savo veiklas, nuoširdžiai atsakinėjo į visus iškilusius klausimus, dalijosi idėjomis vieni su kitais.
„Šiauliai 2015“, kuriame netrūko sporto entuziastų ir iš mūsų
gimnazijos.
Džiaugiamės visais dalyvavusiais ir tuo, jog sau ir kitiems įrodėme: norint tikrai galima rasti galimybių savirealizacijai mene, sporte ar moksle. Svarbiausia, kad kuo rečiau kiltų tas
nelemtas klausimas, “tai ką veikti?”

Kamilė MACYTĖ,
fizikų klubo „MES“ narė
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Vasara nepraėjo be nuotykių
„Tebūnie šviesa“ domėjosi, kokių nuotykių gimnazistai patyrė šią vasarą? O jų būta linksmų ir ne visai.
Vietoje trijų kilometrų nukulniavo trylika
Viena janonietė atostogavo Lietuvoje. Jai labiausiai įsiminė
nuotykis, kurį patyrė stovykloje. Vieną dieną stovyklautojai
suorganizavo žygį į Šaltojo karo muziejų, kuris nuo stovyklavietės buvo maždaug už trijų kilometrų. Visi susiruošė ir išėjo.
Ėjo valandą, o muziejaus vis nematyti. Vadovė paskambino
pasitikslinti, ar teisinga kryptimi einama? Paaiškėjo, kad muziejus turėtų būti netoli. Tačiau praslinko dar dvi, vėliau ir trys
valandos, o ieškomo muziejaus kaip nėra, taip nėra. Visi
pavargo ir ištroško.
Pagaliau pastebėjo sodybą, bet joje nė šulinio, nė žmogaus... Ir tiktai tada, kai kelyje sustojo automobilis, paaiškėjo,
jog eita buvo į priešingą pusę, taigi nuo muziejaus nutolta
apie dešimt kilometrų. Teko grįžti, ir nebe tris, o trylika kilometrų iki stovyklavietės. Niekas niekur nebenorėjo eiti, visi
buvo pernelyg pavargę ir tenorėjo gerti. Vakare, prie laužo,
juokdamiesi suskaičiavome, kad iš viso nuėjome ne planuotus šešis kilometrus, o trisdešimt.
Išgelbėjo navigacija
Kitas nuotykis įvyko Danijoje. Gimnazistė pasakojo, jog išsi-

ruošė į parduotuvę, kuri buvo netoli viešbučio, tačiau sugrįžti
sumanė trumpesniu keliu. Bet ėjo ir ėjo, o viešbučio nesimatė. Pagaliau atrado wi-fi prieigos tašką, įsijungė navigaciją ir
laimingai parkeliavo namo. Sugrįžus paaiškėjo, jog ji klaidžiojo dvi valandas, o tėvai labai jaudinosi. Tačiau keisčiausia jai buvo tai, kad jokios panikos ar jaudulio nejautė ir nė
nepagalvojo, jog klaidžiojimas svetimoje šalyje gali baigtis ir
blogai.
Bėgo nuo šuns
Buvo ir tokių, kurie patyrė ir ne tokių linksmų nuotykių: ką su
drabužiais įstūmė į vandenį, ką užpuolė gyvūnai, o kas tiesiog neteko kantrybės, prižiūrėdamas vaiką, ar pametė
daiktus. Štai gimnazistė Greta vieną šiltą vasaros naktį ėjo
pas močiutę iš draugių. Ėjo viena, tad nebuvo labai jauku.
Lyg to būtų negana, kažkas krūmuose pradėjo traškėti. Iš jų
netikėtai iššoko šuo. Jis nebuvo pasiruošęs žaisti, tad Greta
pradėjo bėgti. "Keista, kad šuo nepuolė vytis, juk paprastai
jie taip ir daro..." Ji džiaugiasi, kad namo grįžo sveika ir iškart
viską papasakojo močiutei.

Ugnė STEPONAVIČIŪTĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė

Mokytojų dienos proga – daug staigmenų
Mokytojų dieną mokykloje
netrūko didžiulių gėlių puokščių, šypsenų bei džiugių akimirkų. Jau iš pat ryto gimnazistai savo mokytojams dovanojo
gėles, pasitikdami juos prie paradinio įėjimo. Auklėtiniai žaismingai, maloniomis staigmenomis sveikino savo auklėtojus.
Ypatingą sveikinimą pedagogams prieš pat pamokas skyrė
Mokinių seimas. Mokytojai buvo kviečiami pailsėti, pasivaišinti angliška arbata, amerikietiška kava, lietuvišku šakočiu ir
lašinukais. Pamokose mokytojus
pakeitė stiuardesėmis ir pilotais
persirengę abiturientai.
O pati gimnazija šią išskirtinę
dieną virto mažu oro uostu. Dėl
atšaukto ,,skrydžio“ mokyklos
bendruomenė buvo kviečiama
pasilikti po pamokų ir laukti
„skrydžio“ - šventinio koncerto.
Renginys buvo išties puikus –
jame netrūko dainų, šokių ir staigmenų.
S c en oj e p asi ro d ė u žs i e ni o š a lių ,,delegacijos“: penkios ,,prancūzės“
su spalvinguoju kankanu, šokėjai pagal
nuotaikingąja rusų liaudies dainą ,,Kalinka“, atlikėjai su Rytų šalių nacionaliniais simboliais bei triukais, amerikietiškasis ,,lindyhop“. Žinoma, neapsieita ir be lietuvių liaudies šokių.

Mokytojų dieną ant scenos lipo ir mokytojai: vaidino, dainavo ir šoko.
Ant scenos savo gebėjimus rodė ne
tik mokiniai, bet ir mokytojai. Jų vaidinimai, įsikūnijimai į mokinių roles buvo
lydimi šypsenų ir ovacijų. Skambėjo Stasio Povilaičio ,,Gal ir teks bučiuot“, didžiulę nuostabos bangą sukėlė lietuvių
liaudies dainą sudainavusi etikos mokytoja Rita Margevičienė.
Šventė baigėsi nuoširdžiais mokinių

palinkėjimais bei padėkos žodžiais mieliesiems mūsų mokytojams. Žurnalistų
klubas taip pat linki visiems gimnazijos
mokytojams sėkmingų ir turiningų mokslo metų bei dėkoja už nuoširdžią pagalbą moksluose ir gyvenimiškose situacijose!

Rinolda JANKŪNAITĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė
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Ar galima „karpyti“ žmogaus genomą?

Jau tradiciniu tapęs mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ penktą kartą skraidino Juliaus Janonio gimnazijos mokinius į mokslo pažinimo kelionę. Rugsėjo 17 dieną konferencijų salėje vos tilpo visi norintys susitikti su tikra mokslo žvaigžde - profesoriumi, habilituotu daktaru Eugenijumi Butkumi. Profesorius skaitė paskaitą „Šiuolaikinės
(bio)technologijos – pasiekimai ir perspektyvos“.

Profesorius, habilituotas daktaras Eugenijus Butkus janoniečiams skaitė paskaitą „Šiuolaikinės (bio)technologijos
– pasiekimai ir perspektyvos“.
Profesorius papasakojo apie pagrindinius, dažniausiai naudojamus medikamentus ir jų poveikį organizmui, paaiškino, kodėl
dabar sportininkams atliekami hormoniniai tyrimai, norint nustatyti lytį. Pažymėjo, kad mūsų šalies mokslininkai yra labai
daug pasiekę biochemijos srityje. Ir žmogaus genomas mokslininkams jau nėra paslaptis, jį galima „karpyti“. Galima sukurti
tobulą žmogų, neturintį savo protėvių ydų (o gal šaknų?). Tačiau bioetikos taisyklės saugo, kad mokslas neišsigimtų ir nepradėtų klonuoti žmonių. „Gal visai patogu būtų savo antrininką pasiųsti į pamokas?“ – klausė mokslininkas.
„Erdvėlaivis Žemė“ išskrido, palikęs daug neatsakytų klausimų. Pavyzdžiui, koks pomidoras skanesnis: „močiutės“, ar tas –
klonuotas, bet negendantis?“.
Daiva ORLOVIENĖ,

fizikos mokytoja

Ištvermės pamoka tryliktajame piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą

Būrys ištvermingų janoniečių dalyvavo piligriminiame žygyje į
Šiluvą. Kairėje – tikybos mokytoja Danutė Kratukienė.

Šiais metais jau antrą kartą dalyvavau piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą. Nueiti virš 70
kilometrų per tris dienas nėra lengva, bet su šauniu būriu draugų ir šviečiant skaisčiai saulei žygiuoti smagu. Kelyje kaimų žmonės vaišina piligrimus obuoliais, slyvomis, duoda vandens, o kai
kas net sausainiais ar sumuštiniais - žmonių gerumas praskaidrina nuotaiką. Pasiekus nakvynės
vietą, prasideda smagiausia dienos dalis: visi
pamiršta nuovargį, maudosi ežere, klausosi koncerto, šoka, būriuojasi prie laužo. Šiluvoje švenčiame šv. Mišias, dėkojame Dievui, taip pat ir
didžiuojamės
savimi
įveikę
šitokį
žygį.
Kad ir kaip fiziškai sunku tokį kelią įveikti, patirtos
geros emocijos viską atperka. Tai ištvermės pamokos: viską priimti, viską pakelti, viskuo džiaugtis. Nutrintos kojos sugis, pavargę raumenys pailsės. O kitais metais žygiuosim vėl. Ar TU prisijungsi?!
Neringa TAULAVIČIŪTĖ,

I b klasės mokinė

AKTUALIJOS

„Tebūnie
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redakcija:

Klubo vadovė:
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Gimnazija skaičiais:
dabartis ir perspektyvos
Šiais metais Juliaus Janonio gimnazija skaičiuoja 164-uosius mokslo metus. Į
dabartį galima pažvelgti ir per skaičių prizmę. Būtent skaičiai leidžia pažvelgti į
gimnazijos bendruomenę įvairių reiškinių kontekste.

sigute.stonkiene@gmail.com

Redaktorius:
Lukas Aluzas
lukasaluzas@gmail.com

Laikraščio dizainerė:
Beatričė Tabokaitė
beatabok29@gmail.com

Fotokorespondentė:
Ana Liza Samuilytė
asanuska1@gmail.com

Žurnalistai:
Ieva Andrulytė
andrulyte.is@gmail.com

Simonas Gudaitis
simonasgud@gmail.com

Rinolda Jankūnaitė
rinjankus@gmail.com

Ugnė Musneckytė
ugnelytemus@gmail.com

Vilius Narkūnas
willsonass@gmail.com

Miglė Petkutė
miglpetkut@gmail.com

Kristijonas Pikturna
mckristijonas@gmail.com

Ugnė Steponavičiūtė
ugsteponaviciute@gmail.com

Gabija Ulčinaitė
gabijaulcinaite@gmail.com

Mūsų mokykloje mokinių mažėja. Šiais mokslo metais gimnazijoje mokosi 651
gimnazistas: 379 merginos,
272 vaikinai. Jie pasiskirstę 22
klasėse. Prieš metus gimnazistų buvo 669.
Gimnazijoje dirba 69 mokytojai, vienuolikai jų Juliaus
Janonio gimnazija - nepagrindinė darbovietė. Knygomis bei vadovėliais rūpinasi 2
bibliotekos darbuotojos. Ugdymo įstaigos ūkį prižiūri 28
techninio personalo darbuotojai, dirba sveikatos priežiūros specialistė. Paskutiniuosius mokslo metus šiemet
pradeda 165-oji abiturientų
laida.
„Reitingai.lt“ atliktas
tyrimas teigia, jog mūsų gim-

nazija 2015-aisiais metais
esanti 5-oje vietoje pagal
mokyklų, nesirenkančių mokinių, sąrašą. Juliaus Janonio
gimnazija užima ketvirtą vietą Lietuvoje pagal mokinių,
gavusių bent vieną šimtuką,
skaičių. Antrąją vietą - tarp
gavusiųjų 2 šimtukus. Tokių
Juliaus Janonio gimnazijoje net 4!
Tačiau Statistikos departamento skelbiami vaikų
demografiniai duomenys
geros padėties toli gražu
nerodo. Nuo 2005-ųjų šalyje
vaikų skaičius sumažėjo 28
procentais.
Šiaulių mieste situacija itin
prasta - šiais metais metais
Rugsėjo 1-ąją pasitiko 300
mokinių mažiau nei pernai.

Remiantis miesto gimnazijų informacija, yra mokyklų
suformavusių vos po 3 pirmąsias klases (norma gimnazijai – 4-5 pirmosios klasės). Statistikos departamento
duomeni mi s,
gerų
prošvaisčių gimnazijai nematyti ir ateityje - gimnazinio
amžiaus (15-19 metų) jaunuolių skaičius 2005 metais
buvo 9372, 2015 metais 5682.
Vyresni mokytojai išeina į
pensiją, o surasti jaunų, kvalifikuotų
mokytojų—
sudėtinga. Gimnazistų gretos retėja. Retorinis klausimas
visiems—kokia yra Lietuvos

Simonas GUDAITIS,
žurnalistų klubo „Tebūnie
šviesa“ narys

Ugdysimės socialinius geSocialinių kompetencijų ugdymo programoje atsirado keletas pakitimų. I- II klasių
mokiniai turės pasirinkti bent dvi iš keturių
galimų socialinių kompetencijų ugdymo
krypčių: kūrybiškumo, veiksmo, pagalbos ir
karjeros planavimo. Vien lankyti veiklas
neužteks – privaloma parašyti ir refleksiją,
nurodant, kuo ši veikla buvo naudinga, reikalinga, kas pavyko ir kas ne.

Socialine veikla užsiimti moksleiviai gali tiek
gimnazijoje (užsiimti menų, sporto veiklose,
įvairiose akcijose, projektuose, dalyvauti
mokyklos savivaldoje), tiek miesto bendruomenės renginiuose. Siūlomos veiklos yra
prasmingos, nes aprėpia įsitraukimą, novatoriškumą, iššūkį, veda prie socialinio tobulėjimo, taip pat reikalauja rimto apmąstymo.

Socialinių kompetencijų ugdymo programa, atsižvelgiant į vis didėjančius visuomenės reikalavimus, yra skirta tobulinti asmens
bendravimo įgūdžius, kritinį mąstymą, toleranciją skirtingiems požiūriams ir sugebėti
dirbti komandoje.

Beje, socialinės veiklos valandas nuo šiol
galės rinkti ir III-IV klasių mokiniai. Trečiokams
ir ketvirtokams šis dalykas nėra privalomas,
tačiau yra labai vertinamas tarp užsienio
uniersitetų.

Užsiėmimų pobūdžius reikia fiksuoti speciaTaip pat padaugėjo privalomų valandų liame lape. Veiklos koordinatorė yra gimnaskaičius – nuo šiol moksleiviai per mokslo zijos socialinė darbuotoja Laura Martusevimetus turės surinkti 20 valandų.
čienė.

Parengta pagal SKU tvarkos aprašą

Rinolda JANKŪNAITĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė
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SPORTAS

Janoniečiai - Lietuvos mokinių olimpinio festivalio nugalėtojai
2015 metų birželio 7 dieną Olimpinės
dienos šventėje, Kaune, Ąžuolyne, vyko
2014 – 2015 mokslo metų Lietuvos mokinių olimpinio festivalio uždarymas. Renginio metu daugiau nei tūkstantis sportininkų varžėsi Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio-mokyklų žaidynių finalinėse
varžybose, taip pat buvo įteiktos taurės
ir piniginiai prizai mokykloms – Olimpinio
festivalio nugalėtojoms ir prizininkėms.
Mūsų gimnazijos mokiniai vyko dalyvauti festivalio lengvosios atletikos atskirų
rungčių finalinėse varžybose ir atsiimti
apdovanojimų už iškovotą antrąją vietą
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio
bendrojo ugdymo mokyklų sporto šakų
varžybų pirmoje grupėje. Sveikiname
visą gimnazijos bendruomenę ir ypač
tuos, kurie aktyviai dalyvavo gimnazijos
sportiniame judėjime.

Juliaus Janonio gimnazijos merginų lengvosios atletikos komanda ir kūno
kultūros mokytoja Linda Gudaitė (antra iš dešinės) su Šiaulių miesto vicemeru S.Tumėnu ir kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėju G.Jasiūnu.

Laikas keičiasi, aktyviosios pertraukos lieka
Naujųjų mokslo metų pradžioje Juliaus
Janonio gimnazijoje nutarta kartą per
savaitę surengti judrų užsiėmimą gimnazijos bendruomenei. Todėl buvo nuspręsta 15 minučių pailginti pertrauką ketvirtadieniais, po 5 pamokų, ir tuo metu
rengti visuotines mankštas. Nuo rugsėjo
10-osios iki 24-osios gimnazijos bendruomenės nariai - nemažai gimnazistų ir kai
kurie mokytojai - žaidė „Sniego gniūžtės“ bei skautų žaidimus, šoko liaudiškus
šokius. Judriųjų pertraukų dalyviai tikrai
nestokojo geros nuotaikos, juolab kad
oras buvo puikus.
Tačiau nemaža dalis mokinių nebuvo
patenkinti specialiai pailgintu pertrau-

kos laiku, nes pamokos dėl to nusikėlė į dienos pabaigą. Judriosiose
pertraukose dalyvavo vis tie patys
žmonės, o mokytojai dažnai diskutavo apie jų įtaką mokymo procesui.
Gimnazijos administracijos nutarimu nuo spalio 1-osios judriosios
pertraukos vyksta po 4 pamokų,
per 20 minučių trukmės pertrauką,
sporto salėje, o pertraukos po 5
pamokų trukmė - vėl 10 minučių.
Jau įvyko dvi aktyviosios pertraukos nauju laiku: gausiai susirinkę
dalyviai šoko masinį „Šiaulių dienų“ sąspietį bei salsą.

Erika DANILOVAITĖ,
Mokinių seimo žiniasklaidos komiteto narė

Kartą per savaitę, vieną pertrauką, šokame, sportuojame, mankštinamės.

Pergalė orientavimosi sporto varžybose „Auksinis ruduo“
Čeprekiškėse, Kurtuvėnų regioniniame parke vyko
Šiaulių miesto mokyklų orientavimosi sporto
varžybos “Auksinis ruduo”. Miške reikėjo įveikti trasas
pasirinktinai (surasti kuo daugiau kontrolinių punktų
per 1 valandą). Atskirose amžiaus grupėse laimėjo
dalyviai, surinkę daugiausiai taškų. Už pavėluotas
minutes atimamas 1 taškas. Komandiniam rezultatui
sumuojami 10 – ies mokinių, surinkusių daugiausiai
taškų, rezultatai. Juliaus Janonio gimnazijos komandos mokiniai savo amžiaus grupėse tapo prizininkais: G. Urbaitytė, L. Aleknavičiūtė, J. Kapilovaitė,
K. Gečaitė, A. Petukaitė, M. Kazimieraitytė, M.
Vilčiauskas, R. Volbikas, J. Alešiūnas, D. Norkus, G.
Veikutytė, D. Juknevičius, Ž. Kavaliauskaitė, S.
Juknevičius, T. Vaitkus.

Rezultatai
Juliaus Janonio gimnazija 501 tšk.
Jovaro progimnzija 264 tšk.
„Juventos“ progimnazija 158 tšk.

Gimnazijos komanda - orientavimosi varžybų „Auksinis ruduo” nugalėtoja.

