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Gimnazijoje įsigaliojo nauja antivirusinė

Daugėjant COVID-19 atvejų, mokslo metai gimnazijoje prasidėjo neįprastai: visi privalo nuolatos būti su kaukėmis, griežtai kontroliuojami mokinių srautai, o mokyklos patalpos aprūpintos dezinfekcinėmis priemonėmis. „Tebūnie šviesa” domėjosi, ar gimnazistai laikosi šių reikalavimų, o gal viruso
nebijo? Rengdami šią publikaciją, dar nežinojome, kad rugsėjo pabaigoje pereisime į nuotolinį
mokymą.
Skaitykite 3-4 psl.

Sveikiname Metų mokytoją
Gitaną Kazimieraitienę!
Ugnė Širmenytė

ugne.sirmenyte@gmail.com

Ugnė Timonytė
ugnetimo@gmail.com

Urtė Ramanauskaitė
urramanauskaite@gmail.com

Skaitykite 2 psl.
Mes dirbame 209 kabinete, į mus galite kreiptis ir el.paštu:
tebuniesviesajjg@gmail.com

Karinių oro pajėgų atstovai
dovanojo buvusio mokinio, lakūno

Skaitykite 8 psl.
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Sveikiname Metų mokytoją Gitaną Kazimieraitienę!
Spalio 20 dieną gimnazijoje apsilankė
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir miesto
Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė. Jie
pasveikino ir apdovanojo miesto Metų mokytoją
Gitaną Kazimieraitienę.

Kodėl verta eiti į mokyklą?
Erika PETRULYTĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė

- Kaip jautėtės išrinkta Metų mokytoja? Ar
tikėjotės šio apdovanojimo?
- Kad esu išrinkta Šiaulių miesto Metų mokytoja, sužinojau iš JJG svetainės ir iš mokytojos Irenos Vidžiūnienės įrašo Facebook – buvo smagu,
bet neišmaniau, ar jau galiu tuo džiaugtis, nes
jokio oficialaus asmeniško pranešimo nebuvo...
Taigi, keistoka šių metų Mokytojų diena – mes,
visi gimnazijos mokytojai, labai dėkingi janoniečiams, kurie sukūrė šventinę nuotaiką dovanotais mokas, kad abejingų geografijai nelikdavo.
keksiukais, tortu, saldainiais. Dėkui Jums, mielieji!
- Kaip manote, koks turėtų būti svarbiau- Ar visada svajojote būti mokytoja? Kaip sias mokytojo bruožas?
pasirinkote šią profesiją?
- Svarbiausia man, mokytojai, tikėti savo
- Visuose vaikystės rolių žaidimuose buvau mokiniais. Jei aš neturiu tikėjimo mokiniu, ko jį gamatematikos mokytoja. Ir kaip aš atsidūriau toje liu išmokyti? Nieko. Aišku, man pasisekė, kad
geografijoje? Turbūt dėl to, kad tuo metu Vilniuje dėstau geografiją – dalyką, kuris mus supa kiekbuvo dviguba studijų kryptis – fizinis ugdymas ir viename žingsnyje. Todėl geografijoje silpnų mogeografija. Ten studijuodavo visi sportininkai - kinių nėra.
nuo olimpinių čempionų iki kaimo pirmenybių
- Kas jus labiausiai motyvuoja?
nugalėtojų, žodžiu, tie, kuriems „mokytis nelabai”, jie nuolat varžybose arba treniruočių sto- Kaip ir bet kurį žmogų, mane labiausiai
vyklose. Iš tų visų mano važinėjimų turbūt ir atsira- įkvepia ir motyvuoja sėkmė. Manau, mūsų sėkdo geografinis stuburas - Sovietų Sąjunga buvo mę lemia gebėjimai ir galimybės. Visi turime gerų
dalykų savyje, galių, sugebėjimų. Bėda ta, kad
ne visada pasinaudojame tuo, ką atneša diena
– pražiopsome tinkamą momentą, situaciją, pokalbį – taip ir liekame įstrigę ten, kur esame. Sėkmė ateina tik tada, kai bandai, darai, judi į
priekį. Gali ir nepasisekti tą kartą, bet bent jau
būsi pabandęs.
- Ko norėtumėte palinkėti kitiems mokytojams bei mokiniams?
- Tokie laikai, kad pirmiausia visiems linkiu
sveikatos, pilnatvės šeimoje, santarvės su savimi,
ryšio su gamta. Ir kad Jus visus suptų tokie nuosplati ir kraštovaizdžių prasme neišsemiama. Be tabūs žmonės, kokie supa mane.
to, mokykloje turėjau tobulą geografijos mokytoją – Zitą Subačienę, kuri buvo kelionių ir žygių iniKalbino Vaida RAČKAUSKAITĖ,
ciatorė Šiauliuose, tiek pripasakodavo per pažurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė
Metų mokytoją Gitaną Kazimieraitienę pasveikino
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
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Mokykla yra labai svarbi vieta kiekvienam.
Nuo vaikystės iki pilnametystės čia augama, bręstama, formuojasi jauno žmogaus asmenybė. Bet
yra mokinių, kuriems kyla klausimų, kam iš viso ta
mokykla reikalinga? Kokia prasmė kankintis dvylika metų - kad gautum brandos atestatą?
Užsimezgusios draugystės
Bet mokykla nėra ta vieta, kurioje reikia kankintis. Įvairios ekskursijos, pamokose vykstantis komandinis darbas, daugybė gimnazijos būrelių priverčia bendradarbiauti, susipažinti su skirtingais
žmonėmis. Dažnas mokinys nesusimąsto, jog mokykloje užsimezgusios draugystės yra labai vertingos - nuo nuoširdžios pagalbos iki geriausių
draugų visam gyvenimui.
Išprusimas
Dalykų mokytojai stengiasi suteikti kuo daugiau
žinių, nors dalis jų mokiniui atrodo nenaudingos.
Tačiau žinios, išmanymas neabejotinai pravers
gyvenime. Asmenybės, kurios turi didelį žinių bagažą, turtingą žodyną ir gilesnį aplinkos suvokimą,
visuomenėje yra gerbiamos ir vertinamos.
mąstymą, kuris padeda logiškai bei kūrybiškai
mąstyti, atrasti geriausią sprendimą.
Planavimo įgūdžiai
Sveikesnė gyvensena
Atsiskaitymų, namų darbų datos tiesiog susimaišo
mokinio galvoje ir jis nori nenori yra priverstas
Daugelio mokinių gyvenime trūksta aktyvios
bent minimaliai planuoti savo laiką. Žmogus, pla- fizinės veiklos, tačiau fizinio ugdymo pamokos prinuojantis savo laiką, ugdo organizacinius įgū- verčia mokinius judėti, gyventi sveikiau. Juolab
džius, discipliną ir, laikui bėgant, tie įgūdžiai labai kad fizinio ugdymo pamokos siejasi ne tiktai su
praverčia ateityje.
fizine veikla, bet ir daro teigiamą poveikį mokymosi rezultatams.
Loginis mąstymas
Matematikos, fizikos, chemijos ir kitos pamokos, susijusios su skaičiavimais, ne veltui yra dėstomos mokyklose. Šie mokomieji dalykai ugdo loginį
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Gimnazijos dailės mokytojos savo kūrybą pristatė
„Laiptų galerijoje“ surengta tradicinė Šiaulių apskrities dailės mokytojų kūrybos paroda
„Žydėjimas“, skirta tarptautinei Mokytojų dienai.

Kaip ir kasmet jau penkioliktoje parodoje savo kūrybą pristatė
gimnazijos dailės mokytojos Ingrida
BUDRAITIENĖ, Daiva LELIUKIENĖ ir
Marytė RUZGYTĖ. Kuriantys mokytojai pristato savo tapybos, grafikos,
tekstilės, keramikos , skulptūros darbus. Parodos kuratorė dailės mokytoja Marytė Ruzgytė.
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Kodėl virusas gimnazistų
Rugsėjo mėnesį „Tebūnie šviesa“ domėjosi mokinių nuomone apie minėtų priemonių
veiksmingumą, mokinių savijautą reikalavimų sukaustytoje gimnazijoje. Klausėme, ar gimnazistai
baiminasi užsikrėsti COVID-19?

supančiotoje gimnazijoje verčiau visus mokslo
metus mokytis nuotoliniu būdu? Čia mokinių nuomonės išsiskyrė. Janoniečiai, pasisakę už nuotolinį
mokymąsi, teigė: blogėjant situacijai, gimnazijoje
niekada nebus taip saugu, kaip namuose; kita
vertus, jeigu visi mokiniai taisyklingai dėvėtų kauMokiniai viruso nebijo?
kes ir plautų rankas, nuotolinio mokymosi nereikėAbsoliuti dauguma atsakė: baimės nė- tų. Kita dalis mokinių įsitikinę: nuotolinis mokymasis
ra. Ką mokiniai mano apie bandymus kontroliuoti nėra toks kokybiškas, o apsaugos priemonės pasrautus gimnazijoje? Daugumos nuomone, ši prie- kankamai veiksmingos.
monė nėra veiksminga. Pagrindinės priežastys:
Pasigenda gimnazistų sąmoningumo
eidamas srautais sutinki daugiau žmonių nei paprastai; pertraukų metu mokiniai vis tiek buriasi į
Viruso grėsmės tema „Tebūnie šviesa“
grupeles; per kūno kultūros pamokas įvairių klasių pakalbino ir mokytojus.
gimnazistai yra priversti persirengti labai mažuose
Istorijos mokytoja Skirmantė ULVIDIENĖ
kambarėliuose, kuriuose išlaikyti atstumą yra neįteigė: didelės baimės užsikrėsti COVID-19 nejaumanoma.
čia, nes laikosi atstumo, vėdina kabinetą, dėvi
Tačiau ir tie, kurie pritarė srautų kontro- kaukę, dezinfekuoja rankas. Mokytoja įsitikinusi:
liavimui, ir tie, kurie nepritarė, teigė: vaikščioti taikomos priemonės būtų veiksmingos, bet reikia
srautais labai nepatogu: būna atvejų, kai kabine- mūsų visų sąmoningumo. „Nuotolinis ugdymo
tas yra kitame koridoriaus gale, tačiau procesas nėra toks efektyvus, kadangi rezultatas
priklauso nuo daugelio veiksnių“, - mano S. Ulvidėl ,,krypčių“ turi pereiti per visą mokyklą.
dienė.
Prancūzų kalbos mokytojos Virginijos
Dauguma apklausoje dalyvavusių mokiVAIČIULIENĖS nuomone, reikia pasisaugoti ir kitų
nių mano, jog kaukių dėvėjimas yra veiksmingas.
virusų, ne tik COVID-19.
Bėda, jog dalis mokinių kaukes dėvi neteisingai –
neuždengdami nosies – arba dėvi kaukes, kurios
„Geriau yra dirbti klasėje, matant mokinėra medicininės.
nius, gyvai bendraujant, turint kontaktą. Juolab
kad mokymas nuotoliniu būdu nėra toks efektyGal vietoje pamokų įvairių reikalavimų
vus ir sukelia nemažai problemų tiek mokytojams,
tiek mokiniams“, - sakė mokytoja.
Mokinių apklausos rezultatus buvo paprašyta pakomentuoti Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Rasos VAIŠVILĖS:
„Labai gaila, kad ne visi mokiniai juda
pagal krypties rodykles. Jeigu to nedaro visi, srautų valdymas tampa neveiksmingu. Krypties rodyklių esmė yra ta, kad judėjimas vyktų ratais ir nebūtų priešpriešinio eismo. Na o mokiniai, kurie per
pertraukas buriasi į grupes, neturėtų užimti viso
koridoriaus ploto, turėtų būti paliktas tarpas praeinantiems.“

Nors krypčių rodyklės yra visuose gimnazijos aukštuose, pastato projektas (siauri koridoriai, laiptai) tiesiog
neleidžia tinkamai valdyti mokinių srautus.

Nukelta į 4 psl.
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Atkelta iš 3 psl.

Kodėl virusas gimnazistų negąsdina?
„Mokinių daug, prie kiekvieno nepastovėsi ir neprižiūrėsi: kad laikytųsi atstumo, kad
kaukę dėvėtų teisingai. Tėvai turėtų įdėti ir dar
bent vieną kaukę pasikeitimui. Kita vertus, vien
kaukė, nesvarbu, medicininė ar daugkartinė, nuo
užkrato neapsaugos, jeigu ji bus naudojama netinkamai ir nebus imamasi kitų priemonių: dažnai
plauti rankas, nešvariomis rankomis neliesti nosies,
akių, burnos, taip pat pačios kaukės“.

žinoma, buvo veiksmingi. Kiek – niekas to nežino.
O kai kurie nurodymai net trukdė mums saugoti
mokinius. Pavyzdžiui, kad pamokų metu kaukės
nebūtinos“.

Direktorius taip pat paminėjo, kad gimnazijos projektas (siauri koridoriai, laiptai) tiesiog
neleidžia tinkamai valdyti mokinių srautų. Taip
pat užsiminė, kad prie kiekvieno mokinio budėtojos nepastatysi. Mokyklos vadovas vylėsi, jog mo„Kol tik įmanoma reikia visiems būti są- kiniai susipras, kad dėvėdami kaukes ir plaudami
moningiems, imtis visų priemonių, kurios padeda rankas saugome ne tik save, bet ir kitus.
sumažinti riziką susirgti ir džiaugtis gyvu bendravi„Geri Jūrio klausimai man. Visi matome,
mu“, - teigė specialistė.
kad dalis gimnazistų dar neišmokę kai kurių bend“Branda pirmiausia yra atsakomybė”
rųjų dalykų. Taigi mokykla turi rengti mokinį gyvenimui, ne tik brandos egzaminų išlaikymui. O
Gimnazijos direktorius Rimas BUDRAITIS,
branda, mano supratimu, pirmiausia yra ATSAKOpaklaustas ar sunku buvo įgyvendinti Sveikatos
MYBĖ už save ir greta esančius. Tikiu, kad janonieapsaugos ministerijos reikalavimus bei ką pats
čiai tokie ir užaugs.“
mano apie šių priemonių veiksmingumą, atsakė:
„Teko pirkti daug apsaugos priemonių:
kaukių, pirštinių, dezinfekcinių medžiagų, termometrų, nuorodų ir panašiai. Lėšų tam nebuvo ir
nebus skirta - teko suktis kaip išmanai, nuimti lėšas
nuo kitų suplanuotų išlaidų. Sveikatos apsaugos
ministerijos reikalavimai, kuriuos įgyvendinome,
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Janoniečiai mokosi formuoti medijas

Grupė janoniečių, paskatinti profesijos patarėjos Sigitos Stonkienės, rugsėjo pabaigoje įsijungė į
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos organizuojamą projektą „Mediaformeriai: jaunimo medijų
dekonstrukcijos laboratorija“. Projekto tikslas - padėti jaunimui kritiškai pažvelgti ir išnaudoti medijas.
Užsiėmimai vyksta paskaitų forma, vieną kartą per mėnesį. Po kiekvienos paskaitos yra skiriama užduotis, kurią dalyviai turi atlikti ir aptarti komandose.

Jūris DABAŠINSKAS,
žurnalistų klubo ,,Tebūnie šviesa‘‘ narys

Rugsėjo 1 – oji tapo kaukių švente
Atrodo, visai neseniai, Rugsėjo 1-ąją, į gimnaziją sugužėjo mokslų pasiilgę gimnazistai: 130
pirmokų, 152 antrokai, 143 trečiokai ir 151 ketvirtokas.
Dėl pandemijos Mokslo ir žinių šventė nebuvo įprasta. Siekiant išvengti didesnių susibūrimų,
kaukėmis veidus prisidengę moksleiviai nesirinko į
aktų salę ar stadioną kartu iškilmingai paminėti
mokslo metų pradžios. Susidariusios sąlygos lėmė
tai, jog gimnazistai su savo auklėtojais susitiko tiktai klasėse, kuriose aptarė būsimuosius mokslo
metus bei užsibrėžė naujus tikslus. Skirtingose klasėse vyko įvairios veiklos: pirmokai tik pradėjo susi- Rugsėjo 1-ąją kaukėmis veidus prisidengę moksleiviai ir
pažinti vieni su kitais, vyresnieji linkėjo vieni kitiems jų mokytojai susitiko tiktai klasėse, kuriose aptarė būsigeros nuotaikos ir sutarimo.
muosius mokslo metus. Tada dar nežinojo, kad rugsėjo
pabaigoje pereisime į nuotolinį mokymą.

Klasių valandėlės metu įprastą įžanginę kalbą
pasakė ir gimnazijos direktorius Rimas Budraitis.
Direktorius džiaugėsi bendruomenei sugrįžus į mo- kyklą tęsti ugdymo proceso įprastais būdais ir linkėjo gimnazistams saugoti save bei kitus.
Ugnė TIMONYTĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė

Pirmoji paskaita vyko rugsėjo 30 dieną, ją „SocialDrum“ įkūrėjas ir vadovas Petras RAMAvedė VDU viešosios komunikacijos katedros lek- NAUSKAS.
torius Algirdas DAVIDAVIČIUS.
Paskaitos metu projekto dalyviai sužinojo
Paskaitos metu janoniečiai turėjo galimybę apie įvairių socialinių tinklų (Facebook, Youtube,
sužinoti apie medijų istoriją, kaip sparčiai besikei- LinkedIn) vartojimo statistiką pasaulyje, Lietuvoje,
čiančios medijos veikia mus bei kokie pavojai ky- Baltijos šalyse. Taip pat apie įvairių socialinių tinklų
la žmonėms dėl augančios medijų įtakos. Po pas- paskirtis, komunikacijos socialiniuose tinkluose veikaitos mokiniai gavo dvi užduotis: vieną iš lekto- kimo principus, socialinių tinklų „trendus“.
riaus, kitą iš projekto vadovų. Lektoriaus užduotis
Šįkart projektų vadovų skirta užduotis—
buvo vieną parą praleisti be mobilaus telefono, o
„Netflix“ platformoje pažiūrėti serialo „Black
vadovai uždavė rasti vieną seną, o kitą - šių diemirror“ seriją „Nosedive“.
nų straipsnį ir juos palyginti.
Projektas truks iki gegužės mėnesio. DalyPraėjus savaitei po paskaitos, projekto dalyvaujantys projekte janoniečiai laukia tolesnių pasviai sužinojo, kokioms grupėms buvo paskirti ir kas
kaitų bei užduočių.
yra jų komandų vadovai. Turėdami šią informaciją grupių nariai turėjo susitarti, kada galėtų susitikti
nuotoliniu būdu ar gyvai, ir aptarti savo atliktas
užduotis.
dė

Antroji paskaita vyko spalio 16 dieną. Ją vesocialinių tinklų ekspertas, agentūros

Jūris DABAŠINSKAS,
žurnalistų klubo ,,Tebūnie šviesa‘‘ narys
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Atkelta iš 1 psl.

Karinių oro pajėgų atstovai gimnazijai dovanojo buvusio mokinio,
lakūno Juozo Kumpio portretą

5

Lai kaukės mūsų neuždusina
Vaida RAČKAUSKAITĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė
Sveiki, janoniečiai! Aš Vaida – 170 laidos
abiturientė ir gimnazijos žurnalistų klubo
„Tebūnie šviesa“ redaktorė. Visų pirma, noriu
Jums nuoširdžiai palinkėti, kad po kaukėm
paslėptos šypsenos atsispindėtų akyse bei
skleistų gerą energiją šeimai, mokytojams,
bendraklasiams ir draugams. Tegu neišsenka
noras siekti, kuo daugiau išmokti ir patirti, o jei
ir išsenka – greitai pasipildo nauja energija
bei užsidegimu.

Nuotraukoje - kariškių dovana, mokytojo J. Janulio tapytas lakūno J. Kumpio portretas.

1918 ir 1919 metais vyko kovos dėl Lietuvos
Nepriklausomybės. Tada kūrėsi Lietuvos kariuomenė, į kurią įstojo apie 20 Šiaulių gimnazijos vyresniųjų klasių mokinių. Du mokiniai - Juozas Kumpis ir Leonas Vacbergas - įstojo į besikuriančią Lietuvos aviaciją. (J. Krivickas „Šiaulių berniukų gimnazijos – J. Janonio vidurinės mokyklos istorija
(1891 – 1991)“. Kaunas, 1991 m.). Būdamas 19
metų Juozas Kumpis žuvo karo mūšyje (1920-1010).
Jis buvo pirmasis Nepriklausomos Lietuvos
lakūnas, žuvęs kovose už Nepriklausomybę. 1924
metų birželio 7 dieną Šiaulių gimnazijos aktų salėje (dabartinėje Didždvario gimnazijoje) buvo pakabinti dviejų žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę kovotojų - L. Vacbergo ir J. Kumpio - portretai.
Portretus nutapė gimnazijos piešimo mokytojas J.

Janulis. Ta pačia proga koridoriuje įmūryta paminklinė lenta gimnazistų kovoms su bermontininkais atminti. (J. Krivickas „Šiaulių berniukų gimnazijos – J. Janonio vidurinės mokyklos istorija (1891
– 1991)“. Kaunas, 1991 m.). Per karą, 1943 metais,
paveikslai dingo. Spalio 12 dieną, minint jaunojo
lakūno J. Kumpio 100-ąsias mirimo metines, Juliaus Janonio gimnaziją aplankė Lietuvos karinių
oro pajėgų atstovai ir įteikė dovaną - atkurtą aviacijos leitenanto J. Kumpio portreto kopiją.
Gimnazijos direktorius R. Budraitis svečiams
padovanojo fotografijų albumą „Šiaulių berniukų
gimnazija. XIX a. II p. – XX a. I p.“, kuriame yra
1925 metų nuotrauka su aktų salės vaizdu.
Rita MARGEVIČIENĖ,
Juliaus Janonio gimnazijos mokytoja

Pirmieji žingsniai Juliaus Janonio gimnazijoje
Rugpjūčio 28 dieną Juliaus Janonio gimnazijoje būsimieji pirmokai buvo pakviesti susipažinti su
mokyklos aplinka ir bendruomene kasmet vykstančioje Pirmokų stovykloje.
Nedrąsiai peržengę mokyklos slenkstį, vieni keliavome pas klasės vadovus, kiti, auklėtojų lydimi,
fotografuotis pažymėjimui. Kas mokyklos kieme, kas klasėse, žaisdami susipažinimo žaidimus, prisistatėme vieni kitiems. Mums mokykla nauja, todėl pasivaikščiojimas jos koridoriais tikrai pravertė. Pasiteiravus stovyklos dalyvių nuomonės, pastebėjome, jog daugelio mintys sutampa. Pirmokai teigė, kad
stovykla pasiteisino ir buvo naudinga, tačiau truputį gaila, jog dėl pandemijos neteko artimiau pažinti visų 173 laidos mokinių. Turėjome galimybę susipažinti tik su savo klasės draugais - mokiniai
džiaugėsi šiltu kitų pirmokų ir auklėtojų bendravimu. Metai bėgs, bet ne vieno stovyklos dalyvio veide, prisiminus pirmuosius sėkmingus pirmoko žingsnius Juliaus Janonio gimnazijoje, nušvis šypsena.
Urtė RAMANAUSKAITĖ ir Evelina RIUKAITĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narės

Linkiu didžiausios sėkmės administracijai,
mokytojams bei gimnazistams susidoroti su
visais kelią pastojusiais iššūkiais. Tikiu: žingsnis
po žingsnio jie bus įveikti ir išmokys vertinti tai,
ką turime: galimybę mokytis, kvėpuoti grynu
oru, būti kartu be jokių distancijų, baimės apaukščiausi pažymiai iš kontrolinių ar puikus vikabinti brangų žmogų, matyti jo šypseną.
durkis.
O kol šokame kaukių baliuje, norėčiau
Labai kviečiu janoniečius dalyvauti, kurti,
paskatinti visus kuo aktyviau dalyvauti gimnazijos gyvenime - pasisemti naujų patirčių, įsitraukti, domėtis, veikti, drąsiai svajoti ir tas
įgyti įgūdžių, pasiekti užsibrėžtų tikslų ar net svajones paversti tikrove, susikrauti gražiausių
pasirinkti tinkamą kelią po gimnazijos baigi- akimirkų bagažą. Svarbiausia neleisti pastoti
kelio baimėms bei abejonėms. Suteikite sau
mo. Gimnazijos siūlomi būreliai, veiklos, projektai gali padėti geriau pažinti save ir suteikti galimybę pabandyti, net jeigu iš pradžių keneišdildomų įspūdžių, gali būti vertingesni nei lias atrodys nepatogus, o galbūt netgi kvailas. Smagių, turiningų ir įdomių mokslo metų!

Mokiniai ir mokytoja apdovanoti Ch. Frenkelio
konferencijoje „XXI a. lyderystė: iššūkiai 2020-aisiais ir
Ch. Frenkelio konferencijos „XXI a.
Lyderystė: kokie iššūkiai 2020-aisiais ir po jų“ metu buvo apdovanoti nusipelnę pramonei asmenys ir įmonės. Konferenciją papildė nauja
graži tradicija – apdovanoti švietimo įstaigų
atstovus.
Sidabro medaliais apdovanota Juliaus
Janonio gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė
Valentina Rakužienė ir jos mokiniai Benita Ulytė
ir Eimantas Urniežius. Laimėtojai apdovanojimus pelnė savo darbais ir pasiekimais, kurie kuNuotraukoje, iš kairės: sidabro medaliais apdovanoti
ria pridėtinę vertę ir garsina ne tik Šiaulių miesgimnazistė Benita Ulytė, mokytoja Valentina Rakužienė,
tą, bet ir pramonės sritį.
gimnazistas Eimantas Urniežius.
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RINKIMAI

LAIMĖJIMAI

Janoniečiai grįžo pasipuošę DofE ženkleliais

Rugsėjo 23 dieną Vilniuje, Pirklių klubo švenčių salėje, įvyko DofE apdovanojimų ceremonija,
į kurią susirinko bronzos bei sidabro DofE lygius
pasiekę moksleiviai iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Į ceremoniją atvyko ir Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai, pasidabinę mokyklos atributika – geltonais šalikais. Gimnazistai su jauduliu laukė apdovanojimo už jų pastangas, siekiant įgyvendinti
užsibrėžtus tikslus.

Mokinių seimo rinkimai – nauda rinkėjams ar

Janonietės apdovanotos bronzos ir sidabro lygio
ženkleliais bei diplomais.

ženklelius bei sertifikatus motyvuotiems moksleiCeremoniją atidarė Juliaus Janonio gimnaviams, padėkas DofE ir žygio vadovams, koordizijos sidabro lygį pasiekusi DofE dalyvė Deimantė
natoriams. Mūsų gimnazijos DofE dalyvėms buvo
ŽIGAITĖ, atlikdama muzikinį numerį saksofonu.
įteikta 10 bronzos ir 6 sidabro ženkleliai. Iškilmingą
Įžanginę sveikinimo kalbą pasakė Jungtinės ceremoniją muzikiniu pasirodymu papuošė
Karalystės ambasadorius Brian OLLEY. Ambasa- „Lietuvos balso“ dalyvė Karolina LYNDO, o renginį
dorius jauniems žmonėms linkėjo sėkmingai siekti grandioziškai užbaigė mokslo šou.
išsikeltų tikslų, tobulėti, nebijoti klysti ir iš klaidų paPo oficialiosios dalies DofE dalyviai buvo
simokyti.
pakviesti vaišių neformalioje aplinkoje, kiti skubėjo
Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kor- įsiamžinti Pirklių klubo terasoje.
nelija TIESNESYTĖ bei DofE programos vadovė LieVaida RAČKAUSKAITĖ,
tuvoje Inga NAUJALĖ įteikė sidabro ir bronzos
DofE dalyvė, žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė

Gimnazijoje surengta paroda „Išsigelbėjęs žydų vaikas pasakoja apie
Rugsėjo 22 dieną gimnazijoje eksponuota taip pat pasakoja ir apie žmones, kurie gelbėjo
Vilniaus Gaono žydų muziejaus parengta paro- žydus holokausto metu. Daugumai jų suteiktas
da ,, Išsigelbėjęs žydų vaikas pasakoja apie Šoa“. Pasaulio teisuolio vardas.
Kiekvienoje parodos nuotraukoje – žydų vaiParodą aplankę gimnazistai dalijosi savo
kų likimai. Salomita, Georgas, Šolomas... - tai ma- mintimis:
žieji Šiaulių miesto gyventojai, kurių gyvenimą tra„Šių vaikų gyvenimo istorijos tik dar kartą prigiškai pakeitė II pasaulinis karas. Likimų istorijos
minė, koks baisus yra genocidas, karas, neapykanta ir kaip tai paveikia dar besivystančios asmenybės gyvenimą“. Mantė, II b klasė.
,, Ne kartą per pamokas kalbėjome holokausto tema, tačiau perskaityti istorijas, papasakotas išgyvenusių tragediją, buvo visai kas kita“.
Saulena, II b klasė.
,,Parodoje sužinojau naujų dalykų apie žydų
gyvenimą, jų liūdną, tragišką kasdienybę II pasaulinio karo metais Labiausiai įstrigo moters užrašytas pasakojimas: vieną dieną iš jos atėmė vaikelį. Nuo tada ji nieko negirdėjo apie savo dukParodos iniciatorė, istorijos mokytoja Elvyra Rickevičiū- rą.“ Rokas, II b klasė.
tė pristatė gimnazistams parodą „Išsigelbėjęs žydų
vaikas pasakoja apie Šoa“.
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Elvyra RICKEVIČIŪTĖ,
istorijos mokytoja

Kasmetiniai Mokinių seimo rinkimai – tai laikas išrinkti asmenis, kuriems suteiksime galią atstovauti
mūsų, gimnazistų, poreikiams. Deja, dėl sudėtingos situacijos, kai mums tenka mokytis iš namų, nežinoma, ar rinkimai įvyks įprastu būdu. Ar nuotoliniu būdu sugebėtume išsirinkti tinkamus kandidatus ir
ko iš jų tikimės?
Rinkimų prognozės
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva GEDMINIENĖ teigė, kad nuo spalio 5
prasidėjusi kandidatų registracija vyks iki mokinių
rudens atostogų. Po atostogų, lapkričio pradžioje, vyks rinkiminė kampanija - kandidatų prisistatymai. D. Gedminienės teigimu, tikriausiai nereikia
tikėtis, kad tai galėtų vykti aktų salėje, todėl su
kandidatais teks susipažinti kitu būdu - paskaičius
jų siūlomas idėjas, peržiūrėjus reklamas gimnazijos
svetainėje, FB paskyroje. Teks prisitaikyti prie esamos situacijos ir dirbti kūrybiškai. Kokiu būdu vyks
balsavimas dar nenuspręsta.

nes kiekvienas narys deda didžiules pastangas ir
nuoširdžiai siekia tikslo“, - teigė Augustė.

Mintimis dalijosi ir II c klasės mokinė Ieva
AUKŠČIONYTĖ: „Kartais sudėtinga įvykdyti pažadą, bet pastangos turi būti dedamos ir, laikui bėgant, rezultatai turėtų pradėti matytis. Kita vertus,
jeigu abejojama, kad pažado įvykdyti nepavyks,
geriau nežadėti ir neteikti rinkėjams vilties. Kandidatai turi būti supratingi ir labai gerai apgalvoti
prieš duodami žodį, kitaip jais bus nebetikima,“ teigė gimnazistė.
Kokių kandidatų tikimasi?

Gabija TUZINAITĖ, III e klasės mokinė, norėtų,
Nuomone dalijosi ir dabartinio Mokinių seimo
jog būtų išrenkami veržlūs, savimi ir kitais pasitikinnarė Augustė GOČELKYTĖ:
tys, gebantys dirbti komandoje, nebijantys klysti„Registracija į rinkimus būtų prasidėjusi jau mokiniai. Svarbiausia, jos nuomone, nesėdėti viespalio 1-ąją, tačiau dabar dauguma procesų yra toje, sugebėti bendrauti, bendradarbiauti bei
sustabdyti. Jei kandidatams ir nepavyktų atlikti kurti.
prisistatymų gyvai, tikrai rasime alternatyvą. Pati
Jai antrino antrokė Ieva, kuri teigė vertinanti
tikrai noriu ir toliau būti seimuko dalimi, nes mažmones, mokančius laisvai reikšti savo nuomonę
nau, jog turiu puikių minčių, kurias norėčiau įgybei ją pagrįsti, taip pat išklausyti ir pasistengti supvendinti“, - sakė Augustė.
rasti kitus. „Seimukui būtini drąsūs, žingeidūs, kūryNeišpildyti pažadai
bingi ir sąžiningi atstovai“, - sakė Ieva.
Būsimos kandidatės Augustės nuomone, būna, kad pažadų nepavyksta išpildyti, nes kartais
jie „neatitinka realaus gyvenimo“. „Be abejonės,
didesnė dalis seimuko veiklos tikrai pasiteisina,

Dominyka SUTKUTĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė

