LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJA

NAUJIENLAIŠKIS - 2016 KOVAS

Mieli gimnazijos bendruomenės nariai,
Mokslo metų pabaiga ne už kalnų, bet mūsų darbo ir mokymosi
tempai nelėtėja. Balandţio mėnesį 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo
respublikiniame standartizuotų testų vertinime, dešimtų klasių
mokiniai pradėjo ruoštis 2016 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimui, kuris vyksta geguţės mėnesį. Dvyliktokams balandis taip pat paskutinis mėnuo pasiruošimams prieš geguţės mėnesį
prasidėsiančius valstybinius egzaminus.
Smagu, kad mūsų gimnazijos mokytojai nuolatos ieško būdų, kaip
paįvairinti pamokas, veda jas netradicinėse erdvėse ar pasikvietę į
mokyklą svečių. Neabejoju, kad lietuvų kalbos pamokos Vilniaus universitete, miesto
bibliotekoje, istorijos pamokos Lietuvos nacionaliniame muziejuje, anglų kalbos pamokos
Amerikos ambasadoje bei čia mokykloje kartu su JAV ambasados diplomatais, chemijos
pamokos - tarpklasinės viktorinos, tradicinė lietuvių kalbos savaitė mokiniams įsimins
žymiai tvirčiau ir ilgesniam laikui nei įprasta pamoka su vadovėliu.
Be galo džiaugiuosi mokinių, dalyvaujančių olimpiadose bei įvairiuose konkursuose ir
laminčių juose, gausa. Sveikinu visus siekiančius akademinių aukštumų. Taip pat noriu
pasidţiaugti, kad mūsų mokytojai taip pat yra kūrybiškos asmenybės ir šį mėnesį Trakuose
surengta dailės mokytojos Leonidos Tamulytės šeimos darbų paroda.
Iš balandžio mėnesio renginių mokykloje norėtųsi išskirti mobilią Jono Meko kino galeriją,
kurioje buvo rodomas šio ţymaus menininko filmas “Lietuva ir Tarybų Sąjungos ţlugimas”.
Tikiu, kad tie mokiniai, kurie šį filmą pamatė, ţymiai geriau supras to meto, kai patys dar net
nebuvo gimę, įvykius.
Džiaugiuosi, kad šiemet mūsų gimnazijos mokiniai buvo pakviesti atstovauti Trakų rajoną
Turkijos Alanijos mieste šių dviejų miestų bendradarbiavimo proga.
Dėkoju visiems dalyvavusiems “Darom” 2016 akcijoje. Mūsų mokinių ir mokytojų dėka
mokyklos aplinka ir miesto teritorijos tapo ţymiai tvarkingesnės.
Šį mėnesį mes taip pat intensyviai mokėmės ir mokėme kitus. Vilniaus Vytauto Didžiojo
gimnazijos anglų kalbos mokytoja Goda Čiplytė surengė mums seminarą apie
bendradarbiavimą, o mes būsimiems pedagogams, studijuojanties LEU, surengemė paţintį
su mokyklos veikla. Taip pat noriu padėkoti naujajai gimnazijos mokinių tarybai uţ
aktyvumą - vienas įsimintiniausių šio mėnesio renginių - pirmasis LMŠG protmūšis.
Tikiuosi šis renginys taps ilgamete gimnazijos tradicija. Linkiu visiems darbingo pavasario.
Jonas Kietavičius
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LIETUVIŲ KALBOS PAMOKA VILNIAUS UNIVERSITETE
Balandžio 1 dieną IIIa klasės mokiniai, lydimi lietuvių kalbos mokytojos Ritos Junevičienės, keliavo į
Vilniaus Universitetą. Universitete jie lankėsi P.Smuglevičiaus salėje, kurioje, išklausę paskaitą apie
Vilniaus Universitetą bei jo istoriją, turėjo išskirtinę galimybę apţiūrėti Martyno Maţvydo „Katekizmą“ –
pirmosios lietuviškos knygos originalą. Taip pat gimnazistai apţiūrėjo eksponuojamus unikalius,
bibliotekoje saugomus rankraštinius dokumentus ir Plantino-Moretų, ţymiausioje XVI–XVIII a. Vakarų
Europos leidykloje, išleistų knygų parodą. Išvyka į universitetą gimnazistams buvo tikrai išskirtinė, kadangi
pirmoji lietuviška knyga yra eksponuojama tik kartą metuose.
IIIa klasės mokinė Auksė Podrezaitė

Dailės paroda ,,Mes – 2016”
Mūsų gimnazijoje buvo surengta kasmetinė moksleivių
dailės kūrybinių darbų paroda ,,Mes – 2016”.
Ekspoziciją sudarė įvairia technika atlikti tapybos ir
grafikos darbai, kuriuos sukūrė pradedantieji ir jau kelis
metus besitobulinantys dailės studijoje moksleiviai. Tai
portretai, peizaţai, natiurmortai, grafikinės ir tapybinės
skirtingos stilistikos kompozicijos.Parodoje pristatomi
darbai išsiskiria savo originalumu, savito braiţo
ieškojimais, sėkmingu mėgiamos atlikimo technikos
įvaldymu.
Paroda sulaukė didelio gimnazijos bendruomenės
dėmesio. Dėkojame jauniesiems dailininkams ir Juos
rengusiai mokytojai.
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Mokymai JAV ambasadoje
Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos moksleiviai kartu su anglų kalbos mokytojomis
Vita Sadauskiene ir Irmante Temenkova 2016 balandžio 4 dieną apsilankė JAV ambasadoje Vilniuje.
Susitikimo metu moksleiviai turėjo retą galimybę iš arčiau pamatyti ambasados veiklą, išklausyti paskaitą
apie studijas JAV bei susipaţinti su 3D printerio teikiamomis galimybėmis.
Patekimas į JAV ambasados patalpas buvo tikras iššūkis, nes moksleiviai turėjo prieiti prie registracijos
vietos ir pateikti savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, tuomet kiekvienas svečias praėjo
specialią patikrą ir tik atlikus visus šiuos veiksmus buvo įleisti į ambasados teritoriją. Nors procedūra ir
uţtruko, gimnazistai pasijautė tarsi aukšti šalies diplomatai.
Pakliuvus į vidų gimnazistus ir mokytojas pasitiko malonus ambasados darbuotojas, kuris visus pakvietė į
biblioteką,kurioje
vyko
paskaita
apie
švietimo
sistemą
ir
galimybes
studijuoti
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Paskaitą anglų kalba vedė amerikietė Dţina, kuri šiuo metu Lietuvoje
atlieka praktiką. Mokiniams buvo ypač naudinga daugiau suţinoti apie JAV švietimo sistemą ir gyvenimą
iš pirmų lūpų.
Po paskaitos ir trumpo „Protmūšio“, mokiniai turėjo galimybę susipaţinti su 3D printeriu ir jo veikimo
principu. Keliems mokiniams pasisekė pasigaminti miniatiūrines Laisvės statulėles.
Link vizito pabaigos, kartu su mus lydėjusiu ambasados darbuotoju susitarėm, kad tai buvo graţaus ir
produktyvaus bendradarbiavimo pradţia.
Anglų kalbos mokytoja Vita Sadauskienė
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Rusų ( užsienio ) kalbos olimpiada
Š.m. balandžio 7-9 dienomis Kaune įvyko 23-ioji Lietuvos mokinių rusų ( uţsienio ) kalbos olimpiada,
kurioje dalyvavo ir mūsų gimnazijos IIc klasės mokinė Viktorija Sava, kuri rajoninėje olimpiadoje uţėmė
I-ąją vietą. Ją paruošė mok. Arina Janavičienė. Respublikinėje olimpiadoje gimnazistė buvo apdovanota
pagyrimo raštu uţ puikų testo ir kalbėjimo uţduoties atlikimą.

Rajoninis anglų kalbos konkursas „Spelling Bee“
Balandžio 11 dieną Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vyko jau kasmetiniu tapęs anglų kalbos
konkursas„Spelling Bee“, kurio metu 5 ir 6 klasių mokiniai išbandė savo jėgas sakydami angliškus ţodţius paraidţiui.
Šiais metais konkurse dalyvavo trys rajono mokyklos Trakų Vytauto Didţiojo gimnazija, Aukštadvario gimnazija ir
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija. Visi dalyviai buvo puikiai pasiruošią todėl ir laimėti buvo ne taip lengva. Po
įtemptos kovos mūsų gimnazijos penktokės iškovojo dvi prizines vietas, Austėja Maslauskaitė laimėjo 2-ją vietą, o
VitalijaAlišauskaitė uţėmė 3-ją vietą. Šeštokų tarpe 3-ją vietą uţėmė Rūta Jurkevičiūtė.

Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyvavusiems konkurse.
Anglų kalbos mokytoja Vita Sadauskienė
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VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Balandžio 12 d. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vyko visuotinis tėvų susirinkimas, kuriame
dalyvavo gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Mokytojų taryba,
klasių tėvų komitetų atstovai, gimnazijos mokinių tėvai.
Vykusio visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
Meninė programa (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Širinskienė).
Gimnazijos direktoriaus pranešimas (gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius).
Gimnazijos tarybos rinkimai (gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius).
Gimnazijos direktoriaus Jono Kietavičiaus susitikimas su būsimų penktokų tėvais.
Atskiri klasių tėvų susirinkimai dalyvaujant dėstantiems mokytojams.
Gimnazijos administracija dėkoja mokinių tėvams, aktyviai besidomintiems vaikų mokymusi, pasiekimais
bei gimnazijos gyvenimu.

Leonidos Tamulytės paroda „Trys kartos“
Balandžio 14 dieną Trakų kultūros rūmuose vyko mūsų gimnazijos dailės mokytojos ekspertės Leonidos
Tamulytės bei jos artimiausių ţmonių kūrybos paroda „Trys kartos“. Parodą sudarė Leonidos Tamulytės,
jos tėvo, ţinomo Lietuvos dailininko Leono Tamulio ir dukters Editos Tamulytės kūrybiniai darbai. Į
atidarymą susirinkę rajono valdţios atstovai, bendradarbiai, giminės, draugai ir bendraminčiai dţiaugėsi
originalia paroda, vertino galimybę pamatyti trijų skirtingų kartų atstovų darbus. Gimnazijos direktorius
Jonas Kietavičius paliko įrašą parodos lankytojų knygoje ir pasidţiaugė, kad gimnazijoje dirba kūrybinga,
mokinių menines galias ugdanti ir meniškumą puoselėjanti mokytoja Leonida.
Dėkojame mokytojai, parengusiai įspūdingą parodą, ir kviečiame bendruomenės narius apsilankyti Trakų
kultūros rūmuose ir ţengti ţingsnį meno link.
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Ar kultūra tampa valstybės prioritetu?
Šių metų balandžio 14 dieną sukanka 10 metų, kai Lietuvoje minima
Pasaulio kultūros diena, kurią Lietuvos Respublikos Seimas 2006 metų
liepos 19 dieną įteisino kaip atmintiną datą. Pasaulio kultūros diena susieta
su Rericho Paktu- sutartimi dėl kultūros vertybių apsaugos karo ir taikos
metu, pasirašyta Vašingtone 1935 metų balandţio 15 dieną. Ši sutartis
tapo 1954 metų UNESCO Hagos konvencijos pagrindu. Tarptautinio
taikos vėliavos komiteto prezidentė dr. Alicija Rodriges, įvertinusi
Lietuvos prioritetą skleidţiant taikos ir kultūros idėjas, 2015 m. rugsėjo
10d. paskelbė Lietuvą Taikos Respublika ir įteikė Seimui Taikos vėliavą.
Balandţio 15 Pasaulio kultūros dienos minėjimu Lietuvoje siekiama, kad
kiekvienas ţmogus susimąstytų apie kultūros ir kūrybiškumo svarbą
asmeniniame gyvenime, šalies ir pasaulio raidoje, siektų kultūros savo
veiksmuose, ţodţiuose, mintyse, priartėtų prie etninių šaknų ir per tai
suvoktų pasaulio kultūros reikšmę.
LR kultūros bei švietimo ir mokslo ministerijos Pasaulio kultūros dienos dešimtmečiui paţymėti
paskatino Lietuvos piliečius rašyti rašinius arba esė apie kultūrą tema „Kaip aš suprantu ţodţius „Kultūra
dovanoja taiką Pasauliui“. Į šį kvietimą atsiliepė mūsų gimnazijos IIIb klasės mokinė Ingrida
Jankauskaitė. Ji ir buvo pakviesta į balandţio 15 dieną LRS vykusią tarptautinę konferenciją „Ar kultūra
tampa valstybės prioritetu?“ Renginys prasidėjo Taikos vėliavos pakėlimu Nepriklausomybės aikštėje.
Jame dalyvavo Latvijos ir Estijos Respublikų Parlamentų atstovai, svečiai iš Vokietijos, Šveicarijos,
Ukrainos, Turkijos, Austrijos ir kitų Europos šalių.
Labai dţiaugiamės Ingridos pasiekimu. Puiku, kad mūsų gimnazijos mokiniai atsiliepia į aukštų šalies
institucijų iniciatyvas, išsako savo poţiūrį į šalies ir pasaulio aktualijas, dalyvauja renginiuose ir akcijose.
Mokytoja A.Markauskienė
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„Lietuvių kalbos savaitė“
Balandžio 11-15 dienomis mūsų gimnazijoje vyko tradicinė „Lietuvių kalbos savaitė“. Visą savaitę
mokiniai varţėsi dalyvaudami įvairiuose konkursuose ir viktorinose. Trečiame aukšte buvo stendai, skirti
„Lietuvių kalbos savaitei“, kuriuose buvo pateikiami viktorinų bei konkursų rezultatai. Taip pat čia buvo
„auksinės mintys“ iš mūsų moksleivių rašinių.
Penktadienį gimnazijos aktų salėje vyko baigiamoji „Lietuvių kalbos savaitės“ dalis. Renginį pradėjo
gimnazijos liaudies šokių kolektyvas.
Po to „Lietuvių kalbos savaitės“ projekto koordinatorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jovita
Urmulevičienė, padėkojo visiems, dalyvavusiems konkursuose bei viktorinose, ir kartu su gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedre Širinskiene įteikė padėkos raštus bei dovanėles nugalėtojams.
Dailyraščio konkursas: I – Kamilė Kiudulaitė 6b, II – Ieva Abramovič 5b, III – Evelina Skadaitė 6a ir Goda
Bendzelauskaitė 6c; Kalbos viktirina: I – 7b kl. komanda, II – 7c kl. komanda, III – 7a kl. komanda;
Literatūrinė viktorina: I- 8b kl. komanda, II – 8a kl. komanda, III – 8c kl. komanda; konkursas
„Raštingiausias mokinys (I-II kl.)“: I – Urtė Venclovaitė Ib, II – Gabija Babraitytė IIb, III – Emilija
Zapareckaitė Ib; konkursas „Lietuvių kalbos ţinovas“: I – Adrija Naskauskaitė IIIb, II – Julija
Černiauskaitė IIIb ir Laura Kasparavičiūtė IIIb, III – Ieva Lelekauskaitė IIIa.
Taip pat padėkos raštai buvo įteikti ir mokiniams, dalyvavusiems įvairiuose mokyklos, rajono bei
respublikos literatūriniuose ar kalbiniuose konkursuose.
Po oficialiosios renginio dalies Kamilė Kiudulaitė (6b kl.) deklamavo J.Erlicko eilėraštį, IIIb kl. merginos
dainavo, pianinu skambino Viktorija Gruntmejer (7c kl.), smuiku grieţė Linas Tolvaiša (7c kl), dainomis
dţiugino gimnazijos pop šou grupė, svajingais fleitos garsais uţbūrė IIb kl. mokinės Ieva Kvasnickaja ir
Greta Ptašinskaitė, o renginį smagiu šokiu baigė liaudies šokių kolektyvas.
Primename, kad š.m. geguţės 11 dieną visi pirmų vietų laimėtojai vyks į literatūrinę ekskursiją, lankysis
Subartonyse, Merkinėje, Druskininkuose.
Projekto koordinatorė J.Urmulevičienė
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Motinos Žemės diena ir JAV nacionaliniai parkai
Amerikos ambasados darbuotojų akimis
Balandţio 22d. švenčiama Tarptautinė Motinos Ţemės diena. Šią dieną padaryti tarptautine 2009 metais
nusprendė Jungtinių tautų Generalinė asamblėja. Daugelyje tautų Ţemės planeta taip ir vadinama – Motina
Žemė.
Šia proga balandžio 18 d. mūsų gimnazijoje lankėsi JAV ambasados delegacija: diplomatė Jillian
Schmidt, studentė iš JAV Gina Fonseca, kuri šiuo metu atlieka praktiką JAV ambasadoje Lietuvoje bei
ambasados politikos ir ekonomikos specialistė Giedra Demereckienė.
Jillian Schmidt trumpai papasakojo mokiniams apie diplomatų darbo specifiką, koks jos pačios kelias į
diplomatijos pasaulį bei kuo uţsiima diplomatinės tarnybos. Gina Fonseca mokiniams pristatė JAV
nacionalinius parkus, kurių tarnyba šiais metais švenčia 100 metų jubiliejų. Ši tarnyba rūpinasi daugiau nei
400 valstybės saugomomis teritorijomis, kurių apsauga įneša labai didžiulį indėlį į aplinkosauginių
problemų sprendimą bei klimato kaitos reguliavimą.
Smagiausia dalis susitikimo metu mokiniams, be abejonės, buvo klausimų-atsakymų dalis. Uţ teisingai
atsakytus klausimus apie nacionalinius parkus ir geriausius klausimus diplomatei mokiniai gavo dovanų
JAV ambasados tušinukus ir atšvaitus.
Kviečiame visus besidominčius Amerikos nacionaliniais parkais uţsukti į anglų kalbos mokytojos Neringos
Šakinienės kabinetą. Čia rasite didţiulį nuotruakų albumą su Amerikos nacionalinių parkų aprašymais.
O JAV ambasada vykstantiems į JAV siūlo pasinaudoti specialia programėle, kurioje galima rasti sau
patinkantį parką:http://findyourpark.com/
Anglų kalbos mokytoja Neringa Šakinienė
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Gimnazijos laureatai
Balandžio 19-tą dieną Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai, uţėmę pirmąsias ir
prizines vietas rajoninėse olimpiadose ir filologų konkurse, dalyvavo Trakų švietimo pagalbos tarnybos
surengtuose apdovanojimuose. Tarę sveikinimo ţodį, tarnybos administracijos atstovai apdovanojo Trakų
rajono mokyklų gimnazistus ir įteikė diplomus uţ aukštus pasiekimus olimpiadose bei konkursuose.
Diplomus uţ pirmąsias vietas rajoninėse chemijos, lietuvių kalbos, rusų ir uţsienio kalbų bei dailės
olimpiadose gavo Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinės Diana Griesiūtė, Adrija
Naskauskaitė, Viktorija Ţukauskaitė bei Viktorija Sava. Diplomą uţ puikų pasirodymą jaunųjų filologų
konkurse gavo Jelena Ivanova.
Po diplomų ir padėkų įteikimo ceremonijos mokinių bei jų mokytojų laukė vaišės. Dėkojame Trakų
pagalbos tarnybos darbuotojams uţ jaukų renginį ir išsakytus graţius ţodţius visiems dalyvavusiems Trakų
rajono mokyklų mokiniams. Uţ pagalbą ruošiantis olimpiadoms ir konkursams Lentvario Motiejaus
Šimelionio gimnazistės taria ačiū mokytojoms Augenijai Markauskienei, Astai Radimonienei, Arinai
Janavičienei bei Nijolei Stadalnykienei.
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Kaip bendradarbiavimas pamokoje gali pagerinti pamokos kokybę arba
kaip mokytojas galėtų mažiau, bet geriau dirbti?
Balandžio 20 dieną gimnazijos mokytojai tobulino kvalifikaciją dalyvaudami VVDG anglų kalbos
mokytojos Godos Čiplytės seminare „Kaip bendradarbiavimas pamokoje gali pagerinti pamokos kokybę
arba kaip mokytojas galėtų maţiau, bet geriau dirbti?“.
Programa skirta aptarti, kaip bendradarbiavimo metodo taikymas pamokoje gali teigiamai paveikti jos
kokybę, santykius klasėje, mokinių gebėjimą mokytis, siekimą augti kaip ţmogui, siekti paţangos, tapti
motyvuotam ir gebėti įsivertinti savo veiklą. Buvo analizuojama, kodėl efektyviau mokyti visą grupę/klasę,
o ne pavienius mokinius ir kodėl tai gali būti ypač naudinga pedagogui. Programa skirta kalbų mokytojams,
tačiau gali būti labai naudinga ir socialinių mokslų pedagogams, todėl dalyvavo įvairių dalykų mokytojai
besidomintys naujais metodais ir norintys tobulėti. Buvo keliama dalykų dėstymo problematika ir ţinių bei
jų praktinio pritaikymo koreliacija. Analizuojant Afrikos Zulu gyventojų patirtį, pateikiant psichologinį šio
klausimo aspektą, paremtą sistemų psichologija bei remiantis pedagogikos šaltiniais apie durstinio
mechanizmą, buvo aiškinamasi, kaip šie principai šiandien gali pasitarnauti ugdymo procese.
Seminare dalyvavę mokytojai turėjo galimybę susipaţinti su kitokiais darbo metodais. Tikimės, seminaro
medţiaga bus pritaikyta pamokose ir suteiks daugiau galimybių mokant bei mokantis.

MES MYLIME GAMTĄ
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai tęsia tradiciją
dovanoti miesto paukščiams inkilus. Balandţio pradţioje 5b klasės
mokiniai, padedami Lentvario miesto seniūnijos darbuotojų, Lentvario
eţero pakrantėse įkėlė 11 inkilų.
Esame dėkingi UAB "Jūsų namas" ir jos direktoriui Jan Macevič uţ
padovanotus ruošinius (dar liko 15 ruošinių kitiems metams),
technologijų mokytojoms Aurelijai Balakauskienei ir Sigitai Maknienei
uţ pagalbą kalant inkilus, mūsų direktoriui Jonui Kietavičiui uţ mūsų
idėjos palaikymą ir mūsų klasioko Mindaugo tėveliams uţ iniciatyvą. Be
galo ačiū seniūnijos darbuotojams Aivarui, Vladimerui, kad padėjo mūsų
inkilams papuošti eţero pakrantės medţius.
5b klasė
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„LMŠG PROTMŪŠIS“
Balandžio 21 dieną mūsų gimnazijoje vyko pirmasis „LMŠG PROTMŪŠIS“, kurį organizavo Mokinių
taryba. Protmūšis sulaukė didelio susidomėjimo, nes jame dalyvavo net septynios komandos. Protmūšį
sudarė VI skirtingi turai, todėl pamąstyti ir pagalvoti tikrai buvo apie ką. Kiekvieno turo klausimai buvo
labai skirtingi ir įvairūs, labiausiai visiems patiko V turas, tai yra klausymo turas. Jame, išgirdę dainos
fragmentą ar filmo garso takelį, komandos turėjo parašytipavadinimą, atlikėją, filmą.
Tačiau po sudėtingų VI turų net trys komandos surinko vienodą taškų skaičių, todėl buvo uţduotas
papildomas klausimas, į kurį atsakė IIIa klasės merginų komanda „Mergaicės voveraicės“. Jos, surinkusios
29 taškus, laimėjo pirmąjį mūsų gimnazijos protmūšį.
Dėkojame ne tik visiems dalyvavusiems, bet ir gimnazijos direktoriui bei pavaduotojui uţ visokeriopą
pagalbą, rengiant renginį.
MT prezidentė Auksė Podrezaitė
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Visuotinė akcija „DAROM - 2016“
Lietingąją balandžio 22 dieną Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija kaip ir kiekvienais metais
prisijungė prie visuotinės akcijos „Darom 2016“, skirtos tvarkyti bei graţinti aplinką. Po smarkaus lietaus
nušvitus saulei, visi mokiniai kartu su auklėtojomis ir mokytojomis suguţėjo į lauką. Gimnazistai tvarkė
aplinką ne tik gimnazijos ribose, bet ir mieste.
Ačiū visiems prisidėjusiems bei dalyvavusiems visuotinėje akcijoje, dėl kurios mūsų aplinka tapo graţesnė.
MT prezidentė Auksė Podrezaitė

Balandžio 23 d., 5b, 5c, 7a ir 7b klasių mokiniai prisijungė prie seniūnijos rengiamos akcijos. Moksleiviai,
kartu su anglų kalbos mokytoja Neringa Šakiniene, tvarkė Bevardţio eţero pakrantes. Surinkta virš 60
maišų šiukšlių.
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Gimnazija aktyviai dalyvauja mokytojų rengime
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija jau keletą metų aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos
Edukologijos Universitetu ir dalyvauja jaunųjų mokytojų rengime. Gimnazijos direktorius Jonas
Kietavičius moko Ugdymo mokslų fakulteto šokio ir teatro bei kino edukologijos specialybių IV kurso
studentus vadybos pagrindų, supaţindina su gimnazijos personalo struktūra, gimnazijos veiklos ypatumais.
Kasmet gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius kviečia studentus į gimnaziją. Čia būsimieji mokytojai
bendrauja su gimnazijos bendruomene, stebi vadybinius procesus, diskutuoja švietimo vadybos klausimais,
domisi praktiniais gimnazijos administracijos darbo klausimais. Šiemet atvykusi šokio ir teatro ir kino
specialybių studentų grupė simuliavo situacijas, domėjosi gimnazijos valdymo struktūra, atvirų bei uţdarų
klausimų metodais nagrinėjo darbuotojų pareigybes, jų atsakomybės sritis bei praktines veiklas.
Uţsiėmimo metu būsimieji mokytojai turėjo galimybę išbandyti realią, jų ateityje tikrai laukiančią pirmos
darbo dienos naujoje darbovietėje situaciją. Atliekant uţduotį prireikė ir atidumo, ir ţinių, ir nugalėti tam
tikras psichologines baimes ar kompleksus. Refleksijos metu studentai išskyrė du dalykus, ypač juos
sudominusius ar įstrigusius atmintyje. Dauguma studentų teigė neţinoję, kad mokykloje gali būti tiek daug
įvairių pareigybių, kad čia dirba tiek daug už įvairias sritis atsakingų darbuotojų, nes įprastai visų sąmonėje
mokykla – tai mokytojai ir mokiniai. Gimnazijos struktūros ir bendruomenės paţinimas, studentų
nuomone, turėjo jiems ypač didelę naudą, nes tai padės jiems susivokti situacijoje įsidarbinant ar pradėjus
dirbti.
Būsimieji mokytojai atviravo, jog noriai eitų dirbti į mokyklas, pasakojo, kad jiems patinka pasirinkta
specialybė, taip pat minėjo, jog randa maţai darbo pasiūlymų, ypač savo gimtuosiuose miestuose ir
miesteliuose, todėl dauguma ieškosis darbo Vilniuje ar sostinės apylinkėse.
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Mobili J. Meko kino galerija
gimnazijoje
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje
pristatyta ir veiks visą kitą savaitę kino paroda su
Jono Meko filmu „Lietuva ir Tarybų Sąjungos
žlugimas“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dvidešimt penktosioms metinėms
paminėti.
Gimnazijos
direktorius
Jonas
Kietavičius dţiaugėsi atsiradusia puikia galimybe
supaţindinti mokinius su J.Meko asmenybe bei
kūryba ir kvietė mokytojus bei mokinius
kūrybiškai naudotis kino paroda.
Mobili Jono Meko kino galerija praėjusiais metais sulaukė didelio pasisekimo: 2 mėnesius
keliavusi galerija įveikė 3500 kilometrų, aplankė 21 Lietuvos miestą ir miestelį bei daugiau nei 5000
žiūrovų suteikė galimybę susipažinti su Jono Meko filmu. „Šiemet iniciatyvą skiriame Lietuvos regionų
moksleiviams ir studentams. Šios iniciatyvos pagrindinis tikslas – skatinti istorinės atminties ir kultūros
puoselėjimą bei suteikti galimybę iš naujo įvertinti ir kitaip paţvelgti į istorinius įvykius ne tik mūsų, bet ir
uţsienio ţiūrovų akimis“, – teigia idėjos autorius, „Jono Meko fondo“ vadovas Edgaras Stanišauskas.
Dţiaugiamės, kag mūsų gimnazija – pirmoji bendrojo lavinimo mokykla, kurioje eksponuojama ši kino
galerija.
Parodos lankymo metu mobiliuose televizijos ekranuose bus rodomas lietuvių kilmės JAV
kino kūrėjo ir menininko Jono Meko filmas „Lietuva ir Tarybų Sąjungos ţlugimas“. Šis filmas pateikia
chronologišką pasakojimą apie Lietuvos kovą uţ atsiskyrimą nuo Tarybų Sąjungos ir nepriklausomos
valstybės atkūrimą. Filmo pagrindas – 1989–91 metais videokamera namuose nufilmuotos Amerikos
televizijų naujienų ir televizijos debatų laidos, pateikusios interviu su įtakingiausiais to meto politikais,
analitikais ir ţurnalistais, taip pat laisvės demonstracijų, mitingų, Sausio 13-osios įvykių vaizdus. Filme
aiškiai atsispindi naujų santykių tarp Rytų ir Vakarų kūrimas, su tuo susijusios baimės bei netikrumas.
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Bendradarbiavimas su Alanija
Š.m. balandžio 22-29 dienomis 13 mokinių iš Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ir Trakų
gimnazijos kartu su anglų kalbos mokytojomis Vita Sadauskiene ir Daiva Bernatavičiene viešėjo Alanijos
mieste Turkijoje, kur dalyvavo Nacionalinio suverenumo bei Vaikų dienai skirtuose renginiuose. Šis
vizitas yra vienas iš ilgamečio Trakų ir Alanijos miestų bendradarbiavimo renginių. Netrukus laukiame 50ties svečių iš Alanijos, dalyvausiančių Trakų miesto šventėje – šiemet švenčiame 10-ties metų
bendradarbiavimo sukaktį.
Turiningos išvykos metu lankėmės vienoje iš Alanijos privačių mokyklų, stebėjome mokinių pasirodymus,
skirtus Vaikų dienai, gėrėjomės turkų tautos ţmonių patriotizmu ir meile savo šaliai. Šioje šventėje
pasirodė ir mūsų mokiniai, jie deklamavo eilėraščius apie draugystę.
Išvyka buvo puikiai organizuota, jautėmės saugiai ir patogiai, visą laiką jutome nuoširdų mumis
besirūpinančių ţmonių dėmesį. Visiems išvykos dalyviams ilgam įsimins dienos, praleistos Kleopatros
paplūdimyje, kur mus maloniai stebino didţiulės Vidurţemio jūros bangos ir paplūdimį supantys įspūdingi
gamtos vaizdai. Iš arti gėrėtis uolomis ir kalnais galėjome plaukdami laivu – ši išvyka buvo puiki pramoga
su diskoteka ir fejerverkais laive bei plaukiojimu jūroje apsirūpinus saugiomis gelbėjimo liemenėmis.
Susitikime su Alanijos miesto meru įteikėme savo rankomis pagamintą draugystės medį, pristatėme savo
kraštą , deklamavome eiles bei dėkojome uţ nuoširdų ir šiltą priėmimą.
Didţiulį įspūdį paliko Dalmataš stalaktitų ir stalagmitų urvai ir Sapadere kanjonas, kur keliautojams teko
išbandymas įveikti daugybę laiptelių. Čia esantys stalaktitų ir stalagmitų dariniai susiformavo prieš 10-15
tūkst. metų dėl nepaprastai drėgno Turkijos klimato. Aplankėme ir kitas Alanijos įţymybes – Raudonąjį
bokštą, laivų statyklą, Alanijos miesto pilies ir miesto sienos liekanas. Mėgavomės skaniais pietumis
restorane virš Dim upės, gardţiavomės švieţiai kepta turkiška duona ir kitais turkiškais patiekalais. Maisto
įvairovė, neįprasti, bet puikūs patiekalų skoniai stebino visos kelionės metu.
Vakarai, kai gana greitai sutemdavo ir atvėsdavo, nebūdavo nuobodūs – viešbutyje vykdavo vakariniai
pasirodymai, dalyvaudavome diskotekose, susidraugavome ir smagiai leidome laiką su bendraamţiais.
Grįţome pailsėję, įdegę, įgiję naujų ţinių, patirties ir kupini įspūdţių apie nuostabų Alanijos miestą ir jo
nuoširdţius, draugiškus ţmones.
Anglų kalbos mokytoja Vita Sadauskienė
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Viktorina ,,Chemija linksmai“
Balandžio 26 dieną mūsų gimnazijoje per šeštą pamoką vyko chemijos viktorina, kurioje rungėsi aštuntų
klasių moksleiviai. Viktorinoje mokiniai galėjo parodyti savo per metus įgautas chemijos ţinias bei
smagiai praleisti laiką jas gilindami.
Viktoriną sudarė du etapai. Pirmąjį – teorinės uţduotys, o antrąjį – bandymai. Uţduočių buvo gausu, tad
komandos netgi neturėjo laiko atsipūsti. Mokiniai dėliojo dėliones, sprendė kryţiaţodţius ir rebusus,
atsakinėjo į viktorinos klausimus, kūrė eilėraštukus. Štai vienas iš jų: „Deguonis mums labai svarbus,/
Ryšys siejantis visus./ Chemija yra labai smagu,/ Be molekulių nebūtume kartu.“
Antroji dalis buvo šiek tiek aktyvesnė, kadangi mokiniams teko stebėti ir atlikinėti įvairius bandymus bei
mėginti paaiškinti vykstančius reiškinius.
Viską vainikavo apdovanojimai ir linksma nuotaika, tvyranti ore. Kiekviena komanda pasirodė puikiai.
Skirtumas tarp taškų sudarė vos vieną balą.
I vietą uţėmė – 8b
II vietą uţėmė – 8c
III vietą uţėmė – 8a
Renginį vedė Ib klasės mokiniai padedami chemijos mokytojos Nijolės Stadalnykienės bei puikios
komisijos, kurioje buvo mokytojos Lilija Sabolevskienė bei Natalija Jastrebova.
Ib kl. mokinė Jelena Ivanova
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UNESCO projektas "Mokymasis tiriant - Atrask"
Balandžio 26 d. 5b klasės mokiniai su istorijos mokytoja V.Urbelioniene ir klasės auklėtoja N.Šakiniene
vyko į Lietuvos nacionalinio muziejų Vilniuje. Jų tikslas – susipaţinti su priešistorės ekspozicija, neolito ir
geleţies amţių keramikos pavyzdţiais. Taip pradėtas įgyvendinti projektas „Mokymasis tiriant –
ATRASK“. Projekto pavadinimas pasiskolintas iš Šviesos leidyklos vadovėlių serijos ATRASK, iš kurio
mokosi šios klasės penktokai ir kuris įkvepia tyrinėti, atrasti pačiam.
Uţduotis muziejuje buvo išklausyti gidės pasakojimą ir nufotografuoti keramikos dirbinius, jų šukes ir
fragmentus. Mokytoja atkreipė mokinių dėmesį į indų formas, puošybos elementus, ornamentiką.
Mokiniams buvo skirtas namų darbas: iš fotografijų išsirinkti patinkančios formos indą ir ornamentą,
kuriuo norėtų indą dekoruoti. Apie ornamentų prasmes mokytoja paţadėjo papasakoti kitame projekto
etape, kai klasė vyks į keramikos dirbtuves ir lipdys savo indus.
Finansavimas projektui gautas pasinaudojus visuomeninio finansavimo (crowdfunding) platforma Gabus.lt,
kurią sukūrė Mantas Ţalkauskas ir Kęstutis Mačiulaitis po kelerių metų kūrybinio darbo mokyklose,
pastebėjus, kad norėdami įgyvendinti unikalius ir įtraukiančius projektus, iniciatoriai daţnai pritrūksta net
ir maţiausio kiekio finansų.
Istorijos mokytoja Vaiva Urbelionienė
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UŽSIENIO KALBŲ KENGŪRA IR VERTIMŲ KONKURSAS TAVO ŽVILGSNIS
Jau paskelbti uţsienio kalbų Kengūros ir vertimų konkurso "Tavo ţvilgsnis" rezultatai.
Skelbiame nugalėtojų sąrašą:

Anglų kalbos Kengūra
1. Sonata Golovač, Sidabrinės kengūros diplomas (mokytoja Viktorija Česonienė)
Vertimų konkurso "Tavo Ţvilgsnis" nugalėtojai:
Rusų kalba:
1. Ieva Abramovič, 5b (savarankiškai)
2. Liutauras Petrauskas, 7a (mokytoja Arina Janavičienė)
3. Narimantas Mickevičius, Ia (mokytoja Arina Janavičienė)
4. Andrius Tarasevičius, Ia (mokytoja Arina Janavičienė)
5. Jelena Ivanova, Ib (mokytoja Jolanta Peciukonienė)

Anglų kalba:
1. Adriana Gerda Simanavičiūtė, 5a (mokytoja Neringa Šakinienė)
2. Reda Urvakytė, 5b (mokytoja Neringa Šakinienė)
3. Urtė Venclovaitė, Ib (mokytoja Neringa Šakinienė)
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OLYMPIS konkurso rezultatai
Pavasario sesijoje OLYMPIS konkurse dalyvavusių mokinių rezultatai (gavusių diplomus):
Anglų kalba:
1. Brigita Daudaitė, 5a - I laipsnio diplomas
2. Mindaugas Milinavičius, 5b - II laipsnio diplomas
3. Danielė Sudnikovičiūtė, 5c - II laipsnio diplomas
Lietuvių kalba:
1. Brigita Daudaitė, 5a - II laipsnio diplomas
2. Mindaugas Milinavičius, 5b - III laipsnio diplomas
Informacinių technologijų konkursas:
1. Brigita Daudaitė, 5a - II laipsnio diplomas
Biologijos konkursas:
1. Danielė Sudnikovičiūtė, 5c - I laipsnio diplomas
2. Mindaugas Milinavičius, 5b - I laipsnio diplomas
4. Deimantas Sudnikovičius, 6a - II laipsnio diplomas
Geografijos konkursas:
1. Deimantas Sudnikovičius, 6a - II laipsnio diplomas
Istorijos konkursas:
1. Danielė Sudnikovičiūtė, 5c - I laipsnio diplomas
2. Deimantas Sudnikovičius, 6a - II laipsnio diplomas

Klevų al. 26, Lentvaris, LT-25118. Tel./Faks. 8 (528) 28 280. El.paštas rastine@simelioniomokykla.lt

NAUJIENLAIŠKIS - 2016 BALANDIS
2016 m. GEGUŽĖS MĖN. MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA
Eil.Nr
.

Renginio pavadinimas

Data

Dalyviai

Atsakingas

1.

Trakų r. mokinių „ Olimpinio
festivalio“ lengvosios atletikos atskirų
rungčių varţybos

2016-05-07

5-III klasių
mokiniai

J.Kerdokienė

2.

Europos dienos paminėjimas

2016-05-07

8 klasių mokinai

A.Vyšniauskienė
J.Baltrūnienė

3.

Gimnazijos pavasario sporto šventė

2016-05
2 savaitė

5-IV klasių
mokiniai

Kūno kultūros mokytojai

4.

Projektas „Erdvinių kūnų tūris ir plotas“

2016-05
3 savaitė

I-III klasių
mokiniai

N.Karcevienė

5.

Mokinių kūrybinių darbų almanachas

2016-05
4 savaitė

Gimnazijos
bendruomenė

V.Zadyrkienė
V.Varnienė

6.

Kūno kultūros pamokų kokybės analizė,
patirties sklaida tobulinant pamoką bei
siekiant diferencijuoti ir
individualizuoti ugdymo turinį

2016-05
4 savaitė

Metodinė grupė

Metodinės grupės nariai

7.

Respublikinis moksleivių meninės
saviraiškos konkursas Markučių
A.Puškino muziejuje
„Mano Aleksandras Puškinas“

2016-05

6-8, I-IV klasių
mokiniai

A.Janavičienė
J.Peciukonienė
A.Novikova

8.

5-III klasių žinių patikrinimas

2016-05

5-III kalsių
mokiniai

I.Temenkova

9.

Seminaro „ Dailės terapijos elementai
dailės pamokose“ sklaida

2016-05

Metodinė grupė

A.Radimonienė

10.

Darbo su ATRASK komplektu 5b
klasėje refleksija (diferencijavimo
galimybės, įsivertinimas)

2016-05

5 b klasės
mokiniai

V.Urbelionienė

11.

Integruotas lietuvių k., anglų k. ir menų
projektas, skirtas M.Vainilaičio kūrybai

2016-05

5 klasių mokiniai

A.Markauskienė

12.

Veiklos analizė.

2016-05

Metodinė grupė

J.Urmulevičienė

13.

Gimnazijos mokinių poţiūrio į kūno
kultūros pamokas ir dalyvavimas jose
tyrimas

2016-05

5- IV klasių
mokiniai

R.Kontorovičienė

14.

Mokinių rengimas ir dalyvavimas
teisinių ţinių konkurse „Temidė“

2016-05

5- III klasių
mokiniai

N.Jastrebova
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