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Mokslo metams įsibėgėjus
Jonas Kietavičius

Šių mokslo metų prioritetinės sritys –
saugumo
užtikrinimas
mokykloje
ir
asmeninis tobulėjimas. Gimnazijos tarybos
sprendimu (atsižvelgus į tėvų išreikštą
nuomonę), nuo šių mokslo metų gimnazijoje
yra vykdoma vėlavimų ir rūkymo prevencija.
Jau dabar akivaizdu, kad rakinant mokyklos
duris, ženkliai sumažėjo į pamokas
vėluojančių mokinių. Ši prevencinė sistema
yra stebima ir analizuojama. Kitame
gimnazijos tarybos posėdyje svarstysime,
kiek ji veikia ir ką galima būtų tobulinti.

Miela bendruomene,
kaip visada, malonu kreiptis į Jus su
gausiomis naujienomis apie mokyklos
gyvenimą. Mokslo metai netruko įsibėgėti, o
veiklos veja viena kitą. Šiame naujienlaiškyje
pateikiame Jums rugsėjo – spalio mėnesių
įvykių retrospektyvą.
Norisi taip pat pažymėti keletą veiklų, kurių
nerasite
aprašytų
naujienlaiškyje.
Džiaugiuosi, kad įsibėgėja nauja įsivertinimo
sistema, kurią pradėjome kurti nuo šių
mokslo metų – aktyviau stebime ir
analizuojame visas gimnazijoje vykdomas
veiklas, vyksta daug pokalbių, apklausų apie
tai, kaip gerinti mūsų siūlomas paslaugas,
ieškome būdų, kaip padaryti mūsų pamokas
įdomesnėmis. Planuojame įrengti naujas
edukacines erdves, kurios skatintų mokytojus
dirbti
netradicinėje
aplinkoje,
būtų
patrauklesnės mokiniams, leistų išeiti iš
įprasto pamokos formato. Kol kas vyksta
idėjų paieška ir Jūsų idėjų taip pat labai
laukiame.

Jau
esame
minėję
praeituose
naujienlaiškiuose, kad gimnazija laimėjo
Nordplus Junior moksleivių mainų projektą.
Veiklos po truputį įsibėgėja – atrinkta dalyvių
grupė (8-10 klasių mokiniai), kuri pradėjo
pirmuosius projekto darbus – kalbinį
pasirengimą, projekto tinklapio kūrimą,
logotipo konkursą ir kitas projekto
suplanuotas veiklas. Pirmasis šios grupės
vizitas Latvijoje vyks 2017 m. balandžio
mėnesį.
Šiais metais gimnazija pradeda dalyvavimą
dar vienoje programoje. Pagal Lietuvos
Junior Achievement programą, gimnazijoje
bus įkurta pirmoji mokinių bandomoji
bendrovė. Labai tikiu, kad tai skatins mokinių
verslumą, išmokys pradinių įgūdžių valdant
įmonę, žmogiškuosius išteklius ir finansus.
Mokiniai turės galimybę susipažinti su įmonių
veikla nuo jų steigimo iki realių veiklos
rezultatų pasiekimo.
Tiek naujienų šiandien. Smagaus skaitymo.

MES DALYVAUJAME:
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Rugsėjo 1 d.
Šią dieną gimnazijos kieme ilgai netilo šurmulys. Čia susirinko ikimokyklinukai ir vyresnieji, tėveliai ir mokytojai. Nuskambėjo pirmasis skambutis,
pakvietęs mokinius į pamokas!
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Rugsėjo 16-22 d.
Europos judrioji savaitė
E
Europoje kiekvienais metais rugsėjo 16-22 dienomis minima judrioji
savaitė, kurios metu rengiami įvairūs renginiai ir akcijos. Gyventojai
skatinami daugiau judėti, rinktis ekologiškas transporto priemones taip
prisidedant ne tik prie oro taršos ir triukšmo mažinimo bei eismo
saugumo gerinimo, bet ir tausojant savo sveikatą, daugiau laiko
leidžiant lauke, renkantis aktyvų gyvenimo būdą.
Rugsėjo 19 dieną mūsų gimnazijos mokiniai taip pat prisijungė prie
Judriosios savaitės akcijos. Socialinė pedagogė Natalija Jastrebova
mokiniams priminė apie šios akcijos svarbą ir prasmę, informavo apie
kitus šios akcijos renginius vykstančius mūsų mieste, bei šios savaitės
kulminaciją – Dieną be automobilio, kuri minima rugsėjo 22-ąją.
Mokiniai buvo raginami bent šią dieną išsiversti be automobilio, o į
gimnaziją atvykti dviračiu, riedlente, riedučiais ar kita alternatyvia
judėjimo priemone.

Kūno kultūros mokytojos Ramutė Kontorovičienė ir Jelena Kerdokienė
vedė netradicines pamokas, kalbėjosi su mokiniais apie fizinio
aktyvumo naudą, sveiką gyvenimo būdą, gerą savijautą ir puikią
nuotaiką.

Rugsėjo 21 d.
Mokinių sporto pasiekimai
rudens kroso varžybose
Jelena Kerdokienė

Š.m. rugsėjo 21d. Totoriškių miške vyko Trakų rajono bendrojo
lavinimo mokyklų rudens kroso varžybos. Jose savo jėgas išbandė
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai. Nors oro sąlygos
nebuvo malonios, tačiau tai nebuvo kliūtis mūsų sportininkams pasiekti
puikių rezultatų.
Merginų tarpę 2001-2002 g.m. amžiaus grupėje 500 m bėgime 1 vietą
užėmė 8b klasės mokinė Karolina Boborikaitė, 1 km bėgime dalyvavo
trys mūsų bėgikės: 2003 g.m. ir jaun. amžiaus grupėje 7c klasės mokinė
Kamilė Baliukonytė, užėmusi 1 vietą, 6 c klasės mokinė Dominyka
Salėvič, užėmusi 3 vietą, 2001-2002 g.m. amžiaus grupėje Ic klasės
mokinė Evelina Gavlaitė, užėmusi 1 vietą.
Nuo merginų neatsiliko ir vaikinai, taip pat visi gavo prizines vietas. 1,5
km bėgime startavo du bėgikai. Tai 6b klasės mokinys 2003 g.m. ir jaun.
amžiaus grupėje Deividas Osipovas, užėmęs 1 vietą, bei 8 b klasės
mokinys 2001-2002 g.m. amžiaus grupėje Dovydas Vainalavičius,
užėmęs 2 vietą. 1999-2000 g.m. amžiaus grupėje 3 km bėgime startavo
IIIa klasės mokinys Arnoldas Gavlas, užėmęs 1 vietą ir IIc klasės mokinys
Laurynas Mažuolis, užėmęs 2 vietą.
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Rugsėjo 27 d.
Konstitucijos egzaminas 2016
Vaiva Urbelionienė

2016 09 27, 9 val., kaip ir visoje Lietuvoje, mūsų gimnazijoje vyko Lietuvos
Respublikos Konstitucijos egzaminas. Egzamine dalyvavo 17 IVb klasės ir 16 IVa
klasės mokinių besimokančių istoriją A kursu, taip pat 3 IIb klasės mokinės. Jau
10
E kartą Lietuvoje organizuojamas Konstitucijos egzaminas – puiki proga
pasitikrinti savo Konstitucijos žinias ir pasiruošti valstybiniam istorijos
egzaminui, nes Konstitucijos išmanymą teks pademonstruoti ir laikant istorijos
egzaminą. Be to, dalyvaudami šiame egzamine Lietuvos piliečiai parodo savo
pilietinį brandumą ir meilę savo valstybei. Egzamine buvo tikrai nelengvų
klausimų, labai panašių į tiesą atsakymų, iš kurių tik vienas buvo tas teisingasis.
Labai gaila, kad niekam nepavyko peržengti 24 taškų ribos ir patekti į antrą turą.
Tik vieno taško pritrūko IVa klasės mokinei Skaistei Ustilaitei. 22 taškus surinko
IVb klasės mokinė Saulė Tolstych, po 21 – Laura Kasparavičiūtė, Daumantas
Dalala, Goda Chmeliauskaitė iš IVb klasės, Kasparas Žostautas iš IVa klasės ir 810 klasių grupėje – Rūta Tamanauskaitė iš IIb klasės. Tikiuosi, Konstitucijos
egzamino rezultatai bus paskata mokiniams atidžiau ir giliau pasidomėti
pagrindiniu mūsų šalies įstatymu.

Rugsėjo 28 d.
Apdovanoti Kings olimpiados dalyviai
Kings olimpiados komanda aplankė mūsų mokyklą ir asmeniškai apdovanojo praeitų
mokslo metų olimpiados dalyvius.
6b klasės mokinė Vitalija Ališauskaitė - anglų kalba/I laipsnio diplomas
6b klasės mokinė Miglė Kezytė - anglų kalba/II laipsnio diplomas,
matematika/sertifikatas
7b klasės mokinė Rūta Jurkevičiūtė - anglų kalba/II laipsnio diplomas
8b klasės mokinys Saulius Aleksandras Sergatiuk - matematika/sertifikatas
Kings - tai tarptautinė įmonė, turinti savo padalinius Estijoje, Gruzijoje, Lietuvoje ir
Lenkijoje. Įmonė organizuoja edukacinius konkursus (olimpiadas) mokiniams ir siekia
padidinti mokymosi motyvaciją bei skatinti nuolatinį tobulėjimą. Kiekvienais metais
dalyvių skaičius auga, o 2016-tais jis sieks 300 000 mokinių.
Šių mokslo metų kvalifikacinis matematikos turas vyks spalio 16d.,
anglų kalbos kvalifikacinis turas vyks spalio 30d. Visus norinčius dalyvauti, kviečiame
informuoti savo matematikos ir anglų kalbos mokytojus.
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Spalio 2 d.
Pažinsi miestą – surinksi derlių
Daiva Prakapaitė

Sekmadienį, spalio 2 dieną, Lentvario seniūnijos gyventojai ir svečiai rinkosi į jau pamėgtą Derliaus šventę. Šventėje dalyvavo ir Lentvario miesto
biblioteka, kuri organizavo intelektualų orientacinį žaidimą ,,Pažinsi miestą – surinksi derlių“. Dalyvauti žaidime išreiškė norą 7 komandos:
Vaiva
Urbelionienė
Mandarinės,
Vynuogės, Vyšnios, Salotos, Keptos bulvės, Persimonas ir Morkytės. Komandos turėjo įveikti ilgą trasą ir išspręsti literatūrinį kryžiažodį.

Kiekviename aplankytame taške komandos gaudavo po obuolį. Iš viso buvo aplankyta 10 svarbių Lentvario miestui vietų: paštas, bažnyčia,
ambulatorija, stotis, senoji vaistinė, biblioteka, nusipelniusio mokytojo Motiejaus Šimelionio gatvė, liaudies meistro Timofejaus Ževžikovo pastatyta
Tiškevičių rūmų kopija, senojo kino teatro pastatas-vaiduoklis ir apgailėtinos būklės Lentvario miesto simbolis – grafų Tiškevičių rūmai ir parkas.
Greičiausiai įveikti trasą, surinkti 10 obuolių su raidėmis ir iš tų obuolių sudėlioti žodį pavyko Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos komandai
E
,,Morkytės“. Merginos džiaugėsi pagrindiniu prizu – bilietais į pasirinktą kino filmą, o antros vietos laimėtojai nudžiugo ne ką mažiau, kadangi renginio
rėmėjas jojimo klubas ,,Laimingas žirgas“ įsteigė prizą – valandos laiko jojimą ant žirgo visai komandai. Visi kiti dalyviai pasivaišino verslininkų S.
Grigorovičienės, S. Olševskienės, I. Kralikauskienės ir G. Vadeikio padovanotais saldėsiais ir vaisiais. Pavargę, bet puikiai nusiteikę ir turiningai praleidę
laiką dalyviai skirstėsi namo.
Šiuo renginiu buvo siekiama pažinti ir aplankyti savo miesto įžymias vietas per literatūros kūrinių ištraukas, taip pat paminėti Bibliotekų metus.
Renginį padėjo organizuoti bibliotekos savanoriai: Viktorija Sava, Evelina ir Julita Zacharevskajos, Audrius Dzingeliauskas. Dėkojame bibliotekai už
nuostabų renginį ir linkime darbuotojoms sėkmingų metų.

NAUJIENLAIŠKIS | 2016 rugsėjis - spalis

6

Spalio 5 d.
Tarptautinė mokytojų diena
Auksė Podrezaitė, IVa klasė

Spalio 5 dieną, eidami Klevų alėja, pasipuošusia įvairiaspalviais klevo lapais,
Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojai net pagalvoti negalėjo, kad per Tarptautinę mokytojų dieną jie taps mokiniais, o

Vaiva Urbelionienė

gimnazijos dvyliktokai– mokytojais. Jau mokyklos vestibiulyje juos pasitikę IV – okai sveikino su švente, paruošę nuostabų nuotraukų koliažą ir
įteikdami gėlių. Į pirmąją pamoką susirinkusieji mokytojai buvo išskirstyti į penkias grupes. Mokiniai grupėms paskirstė užduotis. Kiekviena grupė gavo
užduotį per 3 pamokas paruošti penkis skirtingus šokius pagal „Modern Talking – You‘re my heart, You‘re my soul“, „G&G sindikato – Darome Hip –
Hop“, „Los del Rio - Macarena“, „Psy – Gangnam style“ ir lietuvių liaudies šokio „Gransvero“ muzikas. Ir štai mokytojos kibo į darbus. O tuo metu
gimnazijos vyriausieji mokiniai, tapo mokytojais ir vedė keturias pamokas 5 – III klasių mokiniams, kol tikrieji mokytojai ruošė šokius.
E
Po tris pamokas trukusios šokių treniruotės mokytojai buvo pakviesti pabendrauti tarpusavyje, pasidalinti idėjomis prie gausaus vaišių stalo. Pailsėję ir
atsipūtę, 12 valandą visi mokytojai susirinko gimnazijos aktų salėje vykusiame koncerte, kuriame pasirodė gimnazijos mažiausieji, tai Lentvario
Motiejaus Šimelionio gimnazijos Ikimokyklinukai, gimnazijos merginų choras, pop šou grupė ir patys dvyliktokai. Tačiau koncerto metu pasirodė ne tik
mokiniai, bet ir patys mokytojai, atlikdami scenoje savo sukurtus šokius, dalyvaudami viktorinoje bei dainuodami karaoke. Taip pat į šventę atvyko
Trakų rajono merė Edita Rudelienė ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys, kurie ir atidarė šventę sveikinimo žodžiais
mokytojams ir įteikė padėkos raštus už nuoširdų atsidavimą savo darbui. Sveikinimus tarė ir gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius. Po nuoširdžių
sveikinimų mokytojai scenoje atliko savo šokius, kuriuos balais vertino dvyliktokų sudaryta komisija. Tarp atliekamų šokių gimnazijos aktų salėje vyko
arši viktorina, kurioje mokytojai atsakinėdami į klausimus varžėsi tarpusavyje. Taip pat skambėjo ir karaoke atliekamos mokytojų „Stasio Povilaičio –
Vėl, švieski man vėl“ ir „Kastyčio Kerbedžio – Dėl tavęs galiu“ dainos. Išvydę ir įvertinę visus pasirodymus, komisijos nariai, ilgai mąstę, nusprendė, kas
gi pasirodė geriausiai ir užėmė prizines grupes. Sudarytos komisijos pirmininkė ir gimnazijos mokinių tarybos prezidentė Auksė Podrezaitė
apdovanojo laimėjusias grupes prizais. Šventės pabaigoje dvyliktokai padėkojo savo klasių auklėtojoms Ritai Junevičienei ir Augenijai Markauskienei
už rūpestį jau aštuonerius metus kaip savo vaikais, įteikiant gėlių puokštes, ir gimnazijos administracijai už pagalbą, organizuojant šią šventę.
Padėkomis ir sveikinimais renginio vedėjai užbaigė renginį, mokytojoms linkėję didžiausios kantrybės, begalinės sveikatos ir paklusnesnių mokinių.
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Rugsėjo 27 d. – spalio 7 d.
Aš neskriaudžiu kitų –
prisijunk ir tu!
Nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 7 d. mūsų gimnazijoje vyko patyčių
prevencijos akcija ,,AŠ NESKRIAUDŽIU KITŲ! PRISIJUNK IR TU!”,
kurioje dalyvavo gimnazijos priešmokyklinė grupė, gimnazijos 5-6
klasių ir specialiųjų poreikių klasės mokiniai. Akciją organizavo
gimnazijos švietimo pagalbos specialistai.
Visi akcijos dalyviai, drauge su savoauklėtojomis ir švietimo
pagalbos specialistais turėjo atlikti užduotį pagal atitinkamus, iš
anksto aptartus metodus. Priešmokyklinė grupė ir II specialiųjų
poreikių klasės mokiniai atliko darbelius karpydami karpinius iš
spalvoto popieriaus, 5 kl. mokiniai naudojo popierių ir senų
žurnalų iškarpas, o 6 kl. mokiniai naudojo savo kūrybiniams
darbas turėjo panaudoti medžių lapus.
Akcijos tikslas – skatinti mokinių komandinį darbą, valdyti
emocijas, gerbti draugo nuomonę, susimąstyti apie gerus ir
blogus poelgius, skatinti kūrybiškumą, gerai ir linksmai praleisti
laiką.

Spalio 3 d.
Esi vertas daugiau
Bendradarbiaujant su Trakų r. paramos
šeimai ir vaikui centru, spalio 3 d. vyko
lytiškumo ugdymo
,,Esi vertas
daugiau“ seminaras, kuriame dalyvavo 14-16 metų
gimnazijos mokiniai.

mūsų

Dėl didėjančio lytiškai aktyvių paauglių skaičiaus ir nepilnamečių
seksualinės patirties vis jaunesniame amžiuje paauglių seksualinio
patyrimo problema tampa gana aktuali. Viena iš ankstyvų
seksualinių santykių pasekmių yra nepilnamečių mergaičių
nėštumas. Tikimasi, jog projektas ,,Esi vertas daugiau“ padės
jaunimui sudėlioti vertybes pagal dorinius prioritetus, o ne pagal
jaunimo priimtus ,,standartus“.
Pagrindinis užsiėmimų tikslas – suteikti žinių apie šeimą, pateikti
lytiškumo sampratą, ugdyti brandžią ir dorovingą asmenybę,
gebančią kurti brandžius tarpasmeninius santykius, puoselėti
lytinę sveikatą ir mokyti pasipriešinti neigiamai įtakai.

Spalio 7 d.
Integruota pamoka
,,Gamtą reikia studijuoti
visą gyvenimą“

Spalio 7 d. Lentvario miesto bibliotekoje vyko dviejų
fotomenininkų Juozo Padolskio ir Onos Mickevičiūtės integruota
pamoka ,,Gamtą reikia studijuoti visą gyvenimą“, skirta Pasaulinei
gyvūnų globos dienai paminėti. Šioje pamokoje dalyvavo mūsų
gimnazijos 5c klasės mokiniai ir biologijos mokytoja L.
Sabolevskienė. Fotomenininkai pristatė savo fotografijų parodą ir
papasakojo, kad fotografija juos lydi visą gyvenimą. Ona su Juozu
daug keliauja po Lietuvą ir keliais fotoaparatais vienu metu
fiksuoja tuos gyvūnus, kuriuos sutinka miškuose, pievose,
laukuose, pelkėse ir baisiuose šabakštynuose. Prabėgus ne
vieneriems metams jau sunku prisiminti, kuris kadras yra kurio iš
jų. Nuotraukos yra bendros, nes būdavo visaip: vienas
pastebėdavo
upelyje
braidžiojantį
gandrą,
kitas
nufotografuodavo barsuką arba lapiuką, o kitas tuo metu net
uždusęs fotoaparatu ,,pleškindavo“ tą gražuolį. Nors daug kam
pievose marguojantys žiedeliai atrodo vienodi ir neįdomūs,
kiekvienas augalas yra unikalus. Į daugybę neįprastų smulkmenų,
gamtos grožį bei unikalumą buvo kreipiamas mokinių dėmesys
šios netradicinės pamokos metu. „Gamta yra talentingiausias
dailininkas ir unikaliausias architektas. Mums lemta ją stebėti,
grožėtis, fiksuoti ir gerbti tą jos talentą,“ – teigė fotomenininkė
Ona Mickevičiūtė.
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Spalio 7 d.
Netradicinė rusų kalbos pamoka
Rytis Zakševskis, 7b klasė

Šių metų spalio 7d. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 7b
klasės mokiniai su auklėtoja Arina Janavičiene ir socialine
darbuotoja Natalija Jastrebova dalyvavo netradicinėje rusų kalbos
pamokoje Vilniuje, Markučiuose esančiame literatūriniame
A.Puškino muziejuje. Mes neišsigandome lietaus ir daug
sužinojome apie didį rusų rašytoją Aleksandrą Puškiną bei jo
sūnaus Grigorijaus šeimos gyvenimą. Matėme A.Puškino sūnaus
Grigorijaus ir jo žmonos Varvaros namus. Ten buvo prabangi
svetainė, svečių kambarys ir Puškinų biliardo stalas. Dar
sužinojome, kad A.Puškino sūnaus žmona labai gražiai piešia.
Pamokos pabaigoje išbandėme piešimo įgūdžius ir pabandėme
nupiešti knygos viršelį. Visiems labai patiko netradicinė pamoka
A.Puškino muziejuje. Tokių išvykų norėtume ir daugiau.

Gimnazija vykdo Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijos mokinių tarybos pateiktą ir Trakų rajono savivaldybės
jaunimo projektų (veiklos) konkurse gavusį dalinį finansavimą
projektą „Suaugęs ir atsakingas“.

Suaugęs
ir
atsakingas

Atsižvelgiant į esamą situaciją Lietuvoje ir su lytiškumu susijusias
problemas visuomenėje, projektas siekia atkreipti suaugusiųjų ir
paauglių dėmesį į lytiškumo ir ankstyvojo nėštumo problemas,
siekiama suteikti paaugliams informacijos, žinių, skatinti mąstyti
apie atsakomybę už save ir kitą. Projekto veiklos apima ne tik
paauglių tikslinę grupę, tai yra I-IV gimnazinių mokinius, bet ir
suaugusiuosius, tiesiogiai susijusius su paauglių ugdymu.
Gimnazijoje lankėsi Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos
asociacijos direktorė Esmeralda Kuliešytė, kuri vedė mokymus
mokiniams bei mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams.
Mokymų dalyviai teigiamai vertino užsiėmimus, išreiškė norą
sulaukti tęstinių užsiėmimų. Tikimės toliau bendradarbiauti su
Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija.
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Spalio 11 d.
Vizitas į Daugmales pamatskola mokyklą
Neringa Šakinienė

Spalio 11 d. 6b klasės mokiniai lankėsi Daugmales pamatskola (Latvija) mokykloje. Mūsų gimnazijos mokiniai kartu su šios mokyklos 7 klasės mokiniais
pristatė vieni kitiems savo šalis, mišriose grupėse ieškojo šalių panašumų ir skirtumų, tikrino vieni kitų žinias apie savo šalies ypatumus viktorinų metu.
Daugmales pamatskola anglų kalbos mokytoja Anita Muizniece parengė mokiniams viktoriną Kahoot programėlėje – tuo pačiu pasimokėme dirbti su
šiuolaikinės technikos teikiamomis galimybėmis. Po edukacinių veiklų mokinių laukė pramoga – šios mokyklos baseinas, kur mūsų mokiniams buvo
pravesta kūno kultūros pamoka.
Mokykla mus priėmė labai svetingai – direktorius Andris Ceļmalnieks asmeniškai įteikė kiekvienam mokiniui po dovanėlę, po visų veiklų mūsų laukė
gausus pietų stalas ir namo parsivežėme milžinišką pyragą, kurį mums iškepė mokyklos valgyklos darbuotojai.
Vakare mūsų laukė dar viena veikla – mūsų draugai latviai mokiniai pavedžiojo mus po Rygos senamiestį ir papasakojo apie įžymiausias jo vietas.
Dabar laukiame atsakomojo Daugmales pamatskola mokyklos mokinių vizito į mūsų mokyklą.
Šis projektas gimė Baltijos šalių tolerancijos stovyklos metu, kuri vyko praeitą vasarą Lietuvoje ir kurioje dalyvavo penki mūsų gimnazijos mokiniai.
Džiaugiamės, kad JAV ambasados finansuojamo projekto tikslas suvienyti žmones turi savo tęsinį.
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Spalio 10-11 d.
Anglų kalbos pamokose sukurtas Lentvario miesto planas
Julita Sabolevskytė

8a klasės mokiniai sugalvojo atlikti įdomią užduotį - sukurti savo miesto
planą. Per anglų kalbos pamokas mokiniai mokėsi apie įvairias pasaulio šalis,
miestus bei turistų lankytinas vietoves. Mokiniams kilo idėja sukurti
Lentvario miesto žemėlapį ir jame pavaizduoti vietoves, pastatus, kuriuos
verta aplankyti mūsų miestelyje.
Mokiniai išskyrė tokias vietas kaip Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč.
Mergelei Marijai bažnyčią, Tiškevičiaus rūmus, parką, Graužio ežerą,
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnaziją bei geležinkelio stotį. Mokiniai
pasiskirstė užduotimis, rinko informaciją, ją sistemino, surinktus faktus
pažymėjo miesto plane bei gražiai jį iliustravo.
Mokiniai džiaugėsi, jog galėjo ne tik pagilinti savo kultūrines žinias, sužinojo
daugiau apie mūsų miestelio istoriją, bet ir patobulino anglų kalbos
gramatines žinias, įgijo vertimo praktikos, praturtinto žodyną bei tobulino
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Spalio 20 d.
LMŠG protmūšis
Auksė Podrezaitė, IVa klasė

Spalio 20 dieną, mūsų gimnazijoje vyko arši protų kova, tai „LMŠG
PROTMŪŠIS“, kurį organizavo mokinių taryba. Dalyvavo net 9 komandos, iš
kurių aštuonias sudarė 3 gimnazistai ir 1 mokytojas. Tačiau devinta komanda
buvo kitokia, nes joje dalyvavo 4 mokytojai ir gimnazijos specialistai, o jai
vadovavo gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius. Protmūšis buvo
sudarytas iš 5 skirtingų turų, tai „Lietuva“, „Įvairūs klausimai“, „Asmenybės“,
„Muzikos garsai“ ir „Sudėtingesni klausimai“, juose buvo po dešimt
klausimų. Renginio vedančiąja tapo gimnazijos prezidentė Auksė
Podrezaitė, o mokinių tarybos nariai – komisija, kurį taisė ir vertino komandų
atsakymus.
Po įnirtingos komandų kovos, kuri truko net 1.5val., paaiškėjo ir nugalėtojai.
Garbingąją trečiąją vietą užėmė gimnazijos direktoriaus vadovaujama
komanda „Kietas ir KO“, antrąją vietą – IVa klasės komanda su anglų kalbos
mokytoja Vita Sadauskiene - „Žavūs ir pavojingi“, o pirmais tapo ir kovą
laimėjo IVb klasės vaikinų komanda drauge su istorijos mokytoja Vaiva
Urbelioniene - „Dvylika eurų“. Visos dalyvavusios komandos buvo
apdovanotos saldžiomis dovanėlėmis, o prizines vietas laimėjusios
komandos buvo apdovanotos dar ir protmūšio rėmėjo Trakai Resort & Spa
„Trasalis“ įsteigtomis dovanomis.
Mokinių taryba džiaugiasi, kad „LMŠG PROTMŪŠIS“ sulaukė itin didelio ne
tik gimnazistų, bet mokytojų susidomėjimo, nes jame dalyvavo net 36
dalyviai. Tikimės, kad tokiu pačiu gausiu būriu, o gal net dar didesniu
dalyvausite ir kitame būsimame protmūšyje bei jis taps naująja gimnazijos
tradicija.
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Spalio 20 d.
UNESCO pasaulinė statistikos diena
Nijolė Karcevienė, Jovita Širvytė

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja 2010 m. liepos 10 d. priėmė
rezoliuciją, pagal kurią spalio 20-oji paskelbta Pasauline statistikos
diena. Statistikos diena minima ir Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijoje.
Minint šią dieną gimnazijoje mokiniai rinko informaciją apie mergaičių ir
berniukų skaičių kiekvienoje klasėje, taip pat informaciją apie statistiką, jos
istoriją bei taikymą tiek matematikoje, tiek realiame gyvenime. Mokytojų
N.Karcevienės ir J.Širvytės padedami mokiniai surinktą informaciją
analizavo, sistemino, darė išvadas ir apibendrinimus, taip pat surinktus
duomenis pateikė dažnių lenetele bei diagramomis, susipažino su Lietuvos
statistika bei jos istorija. Pagal surinktą informaciją I-IV klasių mokiniai
parengė kryžiažodį 5-8 klasių mokiniams. Surinkta informacija buvo
panaudota rengiant stendus.
Spalio 20 d. skirta oficialiosios statistikos pasiekimams ir reikšmei paminėti.
Akcentuojamos pagrindinės vertybės, kuriomis vadovaujamasi rengiant
oficialiąją statistiką. Tai paslaugų kokybė, profesionalumas, duomenų
patikimumas ir prieinamumas. Šiuolaikinei statistikai keliami vis aukštesni
reikalavimai. Įvairių šalių organizacijos keičiasi duomenimis, patirtimi ir
mokosi vienos iš kitų. Vienas iš svarbiausių uždavinių – užtikrinti statistinės
informacijos kokybę, patikimumą ir viešumą. Be to, labai svarbu, kad
informacija būtų lengvai pasiekiama visiems vartotojams. Dėl šios
priežasties kuriamos bendros duomenų bazės, paieškos sistemos. Vienas iš
pavyzdžių – Jungtinių Tautų statistikos skyriaus sukurta priėjimo prie
duomenų sistema „UNdata“, apimanti 32 duomenų bazes, apie 60 milijonų
įrašų. Į statistiką pradedama žvelgti ne tik nacionaliniu, bet ir globaliu mastu.
Oficialioji statistika svarbi kiekvienai šaliai. Patikima ir objektyvi statistinė
informacija leidžia įvertinti demografinę, socialinę ir ekonominę šalies padėtį
ir raidą. Statistikai turi rengti ir teikti visuomenei aukštos kokybės statistinę
informaciją, reikalingą priimant svarbius ir pagrįstus sprendimus.

Spalio 20 d.
Apskritojo stalo diskusija
Gabija Igoriūtė, IIIb klasė

2016 m. spalio 20 d. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje įvyko
apskritojo stalo diskusija su Trakų r. mokinių tarybomis bei Trakų
r. savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariais, kurioje dalyvavo ir
mūsų gimnazijos mokinių tarybos atstovai. Buvo diskutuojama
apie įvairias jaunimo idėjas, mokinių tarybos problemas ir kaip jas
spręsti. Mokinių tarybos nariai dalinosi savo patirtimi
tarpusavyje, atlikinėjo užduotis, sužinojo daugiau apie kitas
gimnazijas, sėmėsi naujų idėjų. Tikimasi ir toliau bendradarbiauti
bei rengti įvairius renginius.
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Spalio 21 d.
Futbolo turnyras, skirtas G.Jelisejevo taurei laimėti
Spalio 21 dienos popietę Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos stadione vyko futbolo turnyras, skirtas G. Jelisejevo taurei laimėti. Nepabūgę
darganoto oro į turnyrą susirinko visų Lentvario miesto gimnazijų komandos.
Komandos tarpusavyje žaidė rato sistema, futbolo aikštelėje netrūko emocijų, sportinio azarto ir žiūrovų palaikymo.
Mūsų gimnazijos komanda, vadovaujama kūno kultūros mokytojos metodininkės Ramutės Kontorovičienės, nuo pat varžybų pradžios buvo
susitelkusi, darni puolime bei gynyboje, o įveikusi visas komandas tapo turnyro nugalėtoja, kuriai atiteko G. Jelisejevo taurė.
Sveikiname mūsų gimnazijos mokinius, turnyro nugalėtojus: Kęstą Jagėlą (IIIa gimn. kl.), Povilą Baliūną (IVa gimn. kl.), Darių Vitovič (Ia gimn. kl.),
Roką Garifovą (Ia gimn. kl.), Edviną Ivanauską (Ia gimn. kl.), Vladislavą Fidorovičių (IVa gimn. kl.), Edviną Andros (Ib gimn. kl.), Dovydą Vainalavičių
(8b kl.), Viktorą Slugevičių (IIc gimn. kl.), Jurijų Bricą (Ib gimn. kl.).
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Spalio 21 d.
Mokinių konsultavimas karjeros
planavimo klausimais
2016 m. spalio 21 d. į Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnaziją
atvyko Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologė ir ugdymo
karjerai konsultantė Austė Idaitė. Vyresnių klasių mokiniai,
turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, turėjo galimybę ateiti į
individualias konsultacijas karjeros planavimo klausimais. Šių
konsultacijų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas karjeros
interesų temai – juk renkantis karjeros kelią, jie yra viena iš
pagrindinių pasirinkimą lemiančių asmenybės charakteristikų.
Artimiausiu metu planuojamas kitas psichologės apsilankymas
mokykloje. Bus tęsiamas mokinių individualus konsultavimas, taip
pat numatomas užsiėmimas „Kartu karjeros keliu“ su II klasių
mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Drauge su
mokyklos ugdymo karjerai koordinatore Birute Vyližinska bus
vedami užsiėmimai visų IV klasių mokiniams.

Spalio 26 d.
Seminaras „Konfliktai ir jų
valdymas“
IVa mokiniai ir jų auklėtoja R. Junevičienė dalyvavo psichologės J.
Žilinskytės surengtame seminare apie konfliktus ir jų valdymą.
Seminarą vedė žymi psichologė Milda Karklytė, kuri šioje srityje
yra stipriausia. Mokiniai ne tik gavo teorinių žinių, bet teko
patiems suvaidinti konfliktines situacijas, išsiaiškinti konfliktų
priežastis ir pasekmes. Mokiniai buvo aktyvūs, susikaupę,
motyvuoti, norėjo sužinoti naujų idėjų ir minčių. Seminaro metu
mokiniams buvo paaiškintas konfliktų vystymosi ratas, kaip jis gali
padėti suvaldyti konfliktus ir netgi jų išvengti. Psichologė Milda
Karklytė buvo labai patenkinta mūsų IVa klasės darbu ir ateityje
norėtų dar kartą sugrįžti į mūsų mokyklą. Tikimės, seminaras
padės abiturientams išvengti konfliktinių situacijų.
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Spalio 28 d.
Krikštynos
Kiekvienais metais gimnazijoje vyksta tradicinės šventės. Viena jų
– I klasių krikštynos. Jų labai laukė pirmokai, ir krikštatėviai
antrokai. Renginiui buvo pasirinkta 80-90 metų dainų tema.
Krikštynos pavyko, pirmokai liko patenkinti, ką jau kalbėti apie
antrų klasių mokinius. Tikimės, jog renginys, kupinas įvairiausių
80-90 metų dainų, pagardintas kūrybingų pirmokų paruoštų
vaidinimų ir vainikuotas iškilmingu naujokų įšventinimu į tikrus
gimnazistus, visiems dar ilgai primins, kad gimnazistu būti nėra
taip paprasta – turi būti ir kūrybingas, ir atsakingas.

