LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJA

NAUJIENLAIŠKIS - 2016 VASARIS
Mieli moksleiviai, tėveliai, mūsų bendruomenės nariai,
Tikriausiai, dar neprasidėjus vasariui, visi skaičiavome, kiek liko dienų iki pavasario ir,
tikriausiai, niekas net nepastėbejo, kaip greitai jis atėjo. Neabejoju, kad mums, dirbantiems
ir besimokantiems Motiejaus Šimelionio gimnazijoje, laikas prabėgo labai greitai dėl
gausybės veiklų, kurių ėmėmės įgyvendinti paskutinį žiemos mėnesį.
Pradėję vasario mėnesio veiklas žymaus rusų poeto Sergejaus Jesenino jubiliejaus
minėjimu Lentvario “Versmės” gimnazijoje, pirmą vasario šeštadienį tradiciškai
pakvietėme susiburti buvusius mūsų gimnazijos abiturientus. Kaip ir kiekvienais metais,
minėjome Saugaus interneto dieną ir kartu su gamtos mokytojais mokėmės gyventi
sveikai.
Vienas didžiausių ir svarbiausių mėnesio akcentų – Vasario 16-oji. Šilta ir gera eiti pirmojo aukšto foje, kur
kabo mokinių meilės laiškai Lietuvai. Tikiu kiekvieno žodžio nuoširdumu ir tikiuosi, kad gimnazijoje
auginame savo tautos ir kultūros patriotus.
Smagu, kad gimnazijos teatro būrelio ir jo mokytojo Manto Cegelsko veikla įgauna pagreitį ir, kad jų dėka
mūsų gimnazijos vardas nuskambėjo respublikinėje skaitymo skatinimo konferencijoje Kaune.
Artėja į pabaigą Erasmus+ projektas “Mokykla ir darbas”, kuriame dalyvauja ir mūsų gimnazija. Neabejoju,
kad lentvariškio mago Roko Bernatonio susitikimas su gimnazijos mokiniais paskatino juos susimąstyti, kokiu
keliu jie nori eiti toliau ir kokių kompetencijų jiems reikia siekiant savo tikslo, ko ir siekiama šiuo projektu.
Džiaugiuosi, kad mokinių susidomėjimas gyvąją gamta neslūgsta ir tuo, kad mokytojai ieško galimybių
parodyti mokiniams neišvažiuojant iš mokyklos, kokia ji gali būti įvairi ir idomi. Lietuvių kalbos mokytojams
dėkoju, kad nesiliauna skatinti mokinių domėjimosi gimtąja kalba ir sveikinu mokinius, kuriems rūpi šią kalbą
išsaugoti ir puoselėti jos švarą.
Šių metų šimtadienis bus tikrai nepamirštamas - visi smagiai praleidome dieną cirko arenoje ir buvo be galo
gera dalyvauti oficialiojoje šimtadienio ceremonijoje. Šių mokslo metų vienuoliktų klasių moksleiviai surengė
tikrai gražią ir atmintiną Oskarų teikimo šventę mokyklą baigiantiems mokiniams. Smagu, kad mūsų
moksleivių renginiai tampa vis kokybiškesni ir kultūringesni.
O baigiant savo vedamąją naujienlaiškio kalbą noriu pasveikinti mūsų darželinukus, jų auklėtojus ir tėvelius.
Vasario mėnesį šventėme 1-ąjį darželio gimtadienį. Mes augame!
Pagarbiai,
Gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius
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Rusų poetui Sergejui Jeseninui - 120
2016 m. vasario 2 d. Lentvario "Versmės" gimnazijoje susirinko visų trijų Lentvario mokyklų poezijos
mylėtojai rusų poeto Sergejaus Jesenino metinėms paminėti. Mūsų gimnazija atstovavo I a klasės mokinės
Beatričė Tadarovskytė ir Dajana Marcinkevičiūtė, II a klasės mokinės Agata Timochina ir Raminta
Dubosaitė, II c klasės mokinės Greta Bingelytė, Viktorija Sava ir mokinys Justinas Šimas. Jie skaitė
Sergejaus Jesenino eilėraščius, renginio metų plačiau susipažino su žymaus rusų poeto kūrybą bei
gyvenimą. Mokinius ruošė rusų kalbos mokytojos Arina Janavičienė, Jolanta Peciukonienė ir Alina
Novikova.
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BUVUSIŲ ABITURIENTŲ SUSITIKIMAS 2016
Kaip ir kiekvienais metais, pirmo vasario šeštadienio (vasario 6 d.) vakarą Lentvario Motiejaus
Šimelionio gimnazijos aktų salėje susitiko buvę šios mokyklos abiturientai. Susitikimo metu savo
buvusiems mokiniams kiekvienais metais stengiamės pasiūlyti kažką naujo, tad šių metų tema buvo mokyklos nūdiena ir ateitis. "O kas toliau?" - klausė renginio vedantieji gimnazijos teatro mokytojas
Mantas Cegelskas ir anglų kalbos mokytoja Neringa Šakinienė. IVa klasės mokiniai (mokytoja Neringa
Borovikė) žvilgtelėjo į Lentvario ateitį bei pasiūlė naują mokyklos himną, IIIa klasės mokiniai (mokytoja
Rita Junevičienė) pašmaikštavo praeities, dabarties ir ateities uniformos atžvilgiu, teatro studijos
moksleiviai (mokytojas Mantas Cegelskas) parodė, kaip atrodys mokymosi procesas ateityje, pasvajojome
ir padiskutavome apie mokyklos renovacijos perspektyvas, na ir, žinoma, vieni kitus geriau pažinome.
Susirinkusieji susipažino su kitais šventės dalyviais, pasipasakojo, kada baigė mokyklą, prisiminė, kas
jiems labiausiai patiko mokykloje, kas juos mokė bei pasidalino savo pasiekimais šiandien.
Mokyklos direktorius Jonas Kietavičius padėkojo visiems susirinkusiems už tai, kad nepamiršta šios
mokyklos ir čia susirenka kiekvienais metais, už tai, kad buvę mokiniai remia mokyklą ir palaiko jos
bendruomenės telkimo idėją. Kuriant mokyklos viziją, labai svarbu kiekvieno indėlis, tad šiemet
pakvietėme buvusius mokinius dalintis savo asmenine patirtimi su mūsų mokyklos moksleiviais.
Renginio vedantieji taip pat pakvietė visus prisijungti prie mokyklos siekio laimėti išmaniąją klasę. Viskas
ko reikia - padovanoti mokyklai savo senus mobiliuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius - bet kada
užsukite į mokyklą, jei turite šią įrangą - kartu rūšiuokime atliekas.
Renginio pabaigoje IIIb klasės mokinės kartu su anglų kalbos mokytoja Irmante Temenkova
tradiciškai pakvietė į mokinių kavinę, kurioje buvo galima nusipirkti mokinių keptų pyragų ir pyragaičių, o
tuo pačių paremti mokyklos veiklas. Iki kitų susitikimų!
Renginio organizatoriai
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SAUGAUS INTERNETO DIENA
2016 m. vasario 5 – 12 dienomis gimnazijoje 5-10 klasių
moksleiviams buvo organizuojamos pamokos skirtos
„Saugaus interneto dienai “. Pamokų metu su penktokais
kalbėta apie saugų naudojimąsi Facebook, buvo rodomi
filmukai apie saugų naudojimąsi internetu.
5-10 klasėms buvo rodoma vaizdinė medžiaga, kurioje
pateiktos gyvenimiškos situacijos, susijusios su saugiu
informacijos naudojimu. Taip pat daug diskutuota šia, šiuo
metu ypač aktualia, tema.
7 B klasės mokiniai dalyvavo virtualioje pamokoje „Saugus
internetas su ežiu“.
Vaikai ir jaunimas auga skaitmeninėje aplinkoje, todėl
technologijos yra jų gyvenimo dalis. Vis dėlto jie ne visada
susimąsto apie interneto galimybes ir iššūkius. Padėkime
vaikams ugdyti sąmoningumą.

RAJONINĖ ISTORIJOS OLIMPIADA

Sveikiname IIIb klasės mokinę Adriją Naskauskaitę, laimėjusią II vietą rajoninėje 10-12
klasių istorijos olimpiadoje.
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6a klasės mokinių ir jų šeimos narių sporto šventė „Sportuoja visa šeima“
Asocijuotųjų UNESCO mokyklų siekis - bendruomenės stiprinimas, organizuojant ir vykdant įvairias
šeimos dienas, nes mokykla ir šeima - atsakingos už jaunosios kartos ugdymą, jas abi jungia vienas ir tas pats
tikslas – išugdyti, sveiką, mąstančią ir veiklią asmenybę. Mokykla ir šeima turėtų imtis vienodų pedagoginių
veiksmų, kurdamos bendradarbiavimo kultūrą bei ją plėtodamos.
Įgyvendindami šiuos siekius ir tęsdami klasės tradicijas, vėlyvą vasario 12 - tosios popietę 6a klasės
mokiniai ir jų šeimos nariai rinkosi į sporto salę, kurioje vyko renginys „Sportuoja visa šeima“. Renginio
tikslas: mokinių ir jų šeimos narių fizinio aktyvumo skatinimas, bendradarbiavimo kultūros ugdymas,
bendravimo įgūdžių tobulinimas, laisvalaikį leidžiant aktyviai drauge.
Klasės auklėtoja ir renginio organizatorė kūno kultūros mokytoja Ramutė Kontorovičienė sveikino
visus dalyvius, džiaugėsi, kad tai tampa tradicija, kurią reikia puoselėti ir palaikyti. Taip pat informavo, kad
mūsų gimnazijoje vasaris paskelbtas sveikatingumo mėnesiu, bei priminė, kad sveikai ir aktyviai reikia visada
gyventi, pristatė sporto renginio programą. Šventės dalyviai atlikę mankštos pratimus, varžėsi baudų metimo,
futbolo įvarčių spyrimo, smiginio ir kvadrato žaidimo rungtyse.
Gera ir malonu buvo stebėti, kaip klasės draugai ir šeimos nariai drauge ne tik rungtyniauja, bet ir
bendradarbiauja, bendrauja, palaiko vienas kitą, dalijasi naujais patyrimais, išgyvena daug džiugių emocijų.
Iš klasės mokinių sudaryta komisija akylai stebėjo rungčių varžybas, vertino ir skaičiavo rezultatus.
Renginio pabaigoje rungčių nugalėtojai ir dalyviai buvo apdovanoti klasės auklėtojos įsteigtais saldžiaisiais
prizais. Jais tapo ir taikliausiai baudas mėtė 6a klasės mokinys - Danielius Gernys, tiksliausias įvarčių rungtyje
buvo svečias Ilja Kononenko, daugiausiai taškų smiginio rungtyje surinko taip pat svečias Dominykas Debesys.
Kvadrato žaidimo rungtyje nugalėtoja tapo Roko Nedvedckio suburta komanda.
Gerai nusiteikę ir kupini įspūdžių, visi susirinko prie bendro vaišių stalo, kur aptarė įvykusį renginį,
pasistiprinę, vėliau jėgas išbandė žaisdami įvairius stalo žaidimus ir atlikdami kitas intelektualias užduotis.
Šeštokai ir jų tėveliai džiaugėsi renginiu, buvo kupini gerų emocijų, nes visi kartu linksmai, turiningai
ir aktyviai praleido laiką, o fizinis aktyvumas, tarpusavio bendravimas bei vienas kito palaikymas yra labai
svarbūs mūsų gyvenime.
Sportuokime, bendraukime ir būkime sveiki!
Kūno kultūros mokytoja Ramutė Kontorovičienė
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Vasario 16–oji
„Meilė artimam žmogui ir meilė Lietuvai yra visai šalia viena kitos, yra neatskiriamos viena nuo kitos. Šios dvi
šventės – Lietuvos Nepriklausomybės diena ir Meilės diena – leidžia mums susimąstyti apie atsakomybę, meilę
Tėvynei ir artimui savo,“ – kalbėjo gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius sveikindamas gimnazijos
bendruomenę Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirtame renginyje. Mokytojos Nijolės Mikalonytės paruošti
mokiniai pristatė ilgą ir sunkų Lietuvos valstybės kelią. Gražiausi žodžiai, muzika, eilės ir šokiai šią dieną buvo
skirti Lietuvai, kaip ir renginio pabaigoje nuskambėjusi daina „Laisvė“, kurią atliko visa gimnazijos
bendruomenė.

Šiais metais minint Vasario 16 d., originaliu akcentu tapo istorijos mokytojos Vaivos Urbelionienės inicijuotas
meilės laiško Lietuvai rašymas. Paprastai, Valentino dienos proga gimnazijoje veikia Valentino paštas,
mokiniai rašo meilės laiškelius vieni kitiems. Kilo mintis meilės laiškelį parašyti ir savo gimtajam kraštui –
Lietuvai. Nuo mažiausių, ikimokyklinukų, iki vyriausių, abiturientų, visi rašė, piešė, klijavo ir kitaip išreiškė
šilčiausius savo jausmus savo gimtinei. Čia klasės galėjo atskleisti savo kūrybiškumą, originalumą,
nuoširdumą, estetikos supratimą, eiliavimo sugebėjimus. Laiškai papuošė gimnazijos fojė. Juos visą mėnesį iki
kovo 11 d. gali paskaityti visi užsukantys į gimnaziją.
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Valstybės atkūrimo dienai 5- 8 kl. mokiniai ruošėsi ypatingai. Jie iš spalvoto popieriaus karpė geltonas, žalias,
raudonas širdeles, kuriomis papuošė ne tik mokyklą, mokyklos teritoriją, bet ir Lentvario seniūnijos aplinką –
taip išreikšdami pagarbą savo šaliai ir jos istorijai.
8 klasių mokinių komandos dalyvavo istorijos viktorinoje ,,Lietuvos kelias‘‘. Jos metu komandos atliko
įvairias užduotis . Kai kurių komandų nariai pasipuošė ir pačių sukurtomis emblemomis. Geriausiai išmano
savo šalies istoriją ir daugiausia taškų surinko 8 a klasės komandą ir laimėjo pirmą vietą. Antra vieta atiteko 8 c
klasei, o trečia - 8 b.
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VASARIS – sveikatingumo mėnuo
Vasaris – sveikatingumo mėnuo. Tai puiki proga propaguoti sveiką gyvenimo būdą, rūpintis savo sveikata,
aktyviai leisti laisvalaikį. Penktų, šeštų klasių mokiniams vyko pamokos ,,Žinokim, ką valgom“, kurių
metu buvo kalbama apie sveikos mitybos naudą, maisto produktus, kuriuos reikėtų vartoti rečiau, o kuriuos
dažniau. Taip pat priminta apie sveikos mitybos piramidę, kuri iliustruoja pagrindinius tinkamos mitybos
principus, akcentuoja maisto produktų įvairovės svarbą bei vizualiai parodo, koks turėtų būti įvairių maisto
produktų grupių santykis paros mityboje.
Šių pamokų tikslas: atkreipti mokinių dėmesį į pagrindinius tinkamos mitybos principus: kokius produktus
(produktų grupes) bei kokiais kiekiais reikėtų vartoti, kad būtume stiprūs, energingi bei sveiki.
Supažindinta su sveiko maisto įtaka žmogaus sveikatai, aiškinta, kokios būna pasekmės piktnaudžiaujant
saldumynais, geriant daug spalvotų gazuotų ir energetinių gėrimų, nesilaikant mitybos režimo. Vėliau tarp
mokinių grupių vyko įvairios varžytuvės sveikos mitybos tema. Mokiniai atliko įvairias užduotis: piešė,
sprendė kryžiažodžius, vyko diskusijos apie tinkamą ir netinkamą maistą, minė mįsles, grupavo maisto
produktus, deklamavo eilėraščius apie vaisius ir daržoves.
Tikimės, kad mokiniai per pamokas pasisėmė naudingų žinių apie sveiką mitybą ir artimiausiu metu
stengsis pakeisti savo kai kuriuos mitybos įpročius, pradės maitintis sveikiau.
Biologijos mokytoja L.Sabolevskienė

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

KNYGA MŪSŲ PASAULYJE
2016 m. vasario 17 d. Kauno Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje vyko Tarptautinei Gimtosios
kalbos dienai skirta metodinė-praktinė Kauno miesto mokytojų ir 7 klasių mokinių skaitymo skatinimo
konferencija „Knyga mūsų pasaulyje”, kurioje dalyvavo ir mūsų gimnazijos teatro mokytojas Mantas
Cegelskas ir teatro studijos mokiniai Aistė Stankūnaitė, Erdvilė Debesytė, Rugilė Vasiljevaitė, Ingrida
Jankauskaitė. Mokytojas Mantas Cegelskas ir gimnazistės aktyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse
supažindinant konferencijos dalyvius su teatro forumo ir teatro improvizacijos metodais.
Konferencijoje dalyvavo 17-kos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai ir mokiniai.
„O labiausiai šėlo kūrybinės teatro dirbtuvės „Improvizacijos Forumo teatro metodu“, kurioms vadovavo
aktorius Mantas Cegelskas. Jis į Kauną atvyko iš Vilniaus, o drauge atsivežė gimnazistų iš Lentvario
Motiejaus Šimelionio gimnazijos, kur pats dirba ir teatro pedagogu. Atlikdami smagius etiudus, vaikai
spėjo ne tik susipažinti, bet ir susidraugauti,“- džiaugėsi konferencijos organizatoriai.
„Labai svarbu išmokyti mokinis būti čia ir dabar, būti kartu, girdėti, matyti ir liesti tikrovę. Išlaisvindami
kūrybiškumą, išlaisviname asmenybę“, – konferencijos metu kalbėjo mūsų teatro mokytojas.
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ERASMUS+ projektas „Mokykla ir darbas"
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija 2014 – 2016 m. dalyvauja Erasmus+ projekte „Mokykla ir
Darbas“, kurį gimnazijoje kuruoja technologijų mokytoja ekspertė dr.Oksana Kietavičienė. Projekto metu
bendradarbiauja 6 ES šalys. Šio projekto partneriai: Italija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Rumunija,
Lietuva. Projekto tikslas – gerinti mokyklų ir verslo įstaigų bendradarbiavimą vykdant prevencinę veiklą
dėl ankstyvojo moksleivių pasitraukimo iš švietimo sistemos ir aktyviau įtraukti darbdavius stiprinant
moksleivių motyvaciją tęsti mokymąsi mokykloje. Pristatydamas atvykusius svečius ir projekto idėjas
gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius kalbėjo apie savo karjeros kelią bei asmenines sėkmes ir patirtis.
Igyvendinant projekto tikslus, vasario 18d. gimnazijoje svečiavosi projekto koordinatorė Lietuvoje –
Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centro
vedėja Irena Navickienė. Siekiant įgyvendinti vieną iš projekto tikslų – interviu su sėkmingai dirbančiais
verslininkais, darbdaviais ir garsiais žmonėmis – į gimnaziją buvo pakviestas buvęs gimnazijos mokinys
garsus iliuzionistas Rokas Bernatonis.
Su iš Lentvario kilusiu ilizionistu bendravo I-III gimnazinių klasių mokiniai. Rokas Bernatonis papasakojo
apie savo gyvenimo būdo ir darbo pasirinkimą, karjeros kelią ir planuojamas tolimesnes veiklas.
Gimnazistai uždavinėjo juos dominančius klausimus. Galėjome pasiklausyti ne tik apie įdomų karjeros
kelio siekimą, bet ir pasimėgauti Roko Bernatonio atliekamais triukais. Visą reportažą su Roku Bernatoniu
galėsite išvysti „Erasmus +“ projekto „Mokykla ir Darbas“ tinklapyje, kurio adresas
http://schoolandwork.pixel-online.org/.
Džiaugiamės žinodami, kad projekto veiklose dalyvauja ir Gimnazijos tarybos pirmininkė Danguolė
Savickienė – UAB „Autodara“ direktorė, kuri džiaugiasi, kad gimnazija dalyvauja tokiuose projektuose.
D.Savickienė dalinosi savo patirtimi bei patyrimais renkantis ir plėtojant savo karjerą. Gimnazijos tėvų
atstovė kalbėjo projekto koordinatorei, kad itin svarbu vertinti patį mokslą ir žinias, nes ne visada gali
suplanuoti, kaip pasisuks gyvenimas, o žinios ir praktiniai gebėjimai liks visam laikui.
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Egzotiškas roplių pasaulis mūsų gimnazijoje
Vasario 22 d. į mūsų gimnaziją atkeliavo terariumai su 10 roplių rūšių. Ne tik pažinome paslaptingų organizmų
gyvenimo ypatumus, elgseną, įpročius bei mitybą, bet ir turėjome galimybę įveikti savo baimes. Galėjome
paliesti, palaikyti ir įsiamžinti su mums patikusiu ropliu. Didelį įspūdį paliko Kalifornijos Karališkoji ir
Kalifornijos Dykuminė gyvatės. Jos išsisikyrė savo kūno margaspalviais raštais. Mokiniai sužinojo, kad jų
pagrindinis maistas – kitos gyvatės, tarp jų ir barškuolės. Gana įdomūs atrodė Kukurūzinis ir Žiurkinis žalčiai.
Pieninė gyvatė mums atrodė labai maža (vos 10-30 cm), todėl jų maistas gali būti tik pelių jaunikliai. Paskaitos
pabaigoje jau buvome visi įsidrąsinę ir maloniai glostėme driežus: Barzdotąją aganą ir Leopardinį gekoną.
Lektoriaus įdomus ir šmaikštus pasakojimas, žinios apie jų augintinius, sugalvotos užduotys paliko įspūdį
mokiniams. Manau, kad atsiras keletas mokinių, kurie susidomės ir augins savo namuose ir tokius netradicinius
egzotinių kraštų augintinius.
Biologijos mokytoja L. Sabolevskienė
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Sveikiname konkurso – viktorinos
„Taisyk žodžiui kelią“ dalyvius
„Aš kreipiuosi į tėvus ir mokytojus, rašytojus ir kalbininkus, į
visus Lietuvos piliečius kviesdamas kiekvieną pagal išgales
patarnauti kalbai, padėti jai atsitiesti. O sutvirtėjusi ir laisva
kalba turėtų išvesti mus į didesnę kultūros kūrimo laisvę, turėtų
užtikrinti tautai aukštesnį dvasinės veiklos suverenitetą“.
Justinas Marcinkevičius
Lietuvių kalbos dienos 2016 m. rengiamos pirmą kartą. Tai daugybė vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir
užsienyje organizuojamų renginių. Vienas iš jų yra ir tradicinis Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijoje kasmet rengiamas konkursas – viktorina „Taisyk žodžiui kelią“, skirtas vasario 21-ajai –
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, kuri Jungtinių Tautų iniciatyva švenčiama nuo 1999 metų. Vasario 23
dieną mūsų gimnazijoje vykusio konkurso tikslas – skatinti mokinius vartoti norminę lietuvių kalbą ne tik
lietuvių kalbos pamokose, bet ir kasdieniniame gyvenime. Kalbos vartojimo užduotis sėkmingai atliko net 30 IIV gimnazinių klasių mokinių, o geriausiai sekėsi Ib klasės mokinei Urtei Venclovaitei, IIb klasės mokinei
Gabijai Igoriūtei, IIIb klasės mokinei Urtei Urmulevičiūtei ir IVb klasės mokinei Alvilei Savickytei.
Konkurso viktorinos TAISYK ŽODŽIUI KELIĄ rezultatai
Eil.nr./ Klasė/ Vardas, pavardė /Taškai
1. Ia Arvydas Jurkevičius 52
2. Ia Aurimas Kuncas 55
3. Ia Deividas Šidlauskas 39
4. Ib Dominyka Černevičiūtė 48
5. Ib Jelena Ivanova 53
6. Ib Urtė Venclovaitė 58
7. Ib Emilija Zapareckaitė 48
8. Ic Laura Abrosimovaitė 36
9. Ic Sandra Golubevaitė 54
10. IIa Kęstas Jegela 46
11. IIa Laura Piraškevičiūtė 34
12. IIa Beatričė Sinkevič 45
13. IIa Mindaugas Stukas 43
14. IIb Gabija Babraitytė 44
15. IIb Julius Grabovskis 38
16. IIb Gabija Igoriūtė 53
17. IIb Kamilė Švedavičiūtė 46
18. IIc Alvita Daudaitė 49
19. IIc Viltė Nareikaitė 52
20. IIc Justinas Šimas 49
21. IIIa Ieva Lelekauskaitė 60
22. IIIa Auksė Podrezaitė 50
23. IIIb Julija Černiauskaitė 59
24. IIIb Adrija Naskauskaitė 57
25. IIIb Aistė Stankūnaitė 59
26. IIIb Urtė Urmulevičiūtė 61
27. IVb Jovita Kaptiugaitė 47
28. IVb Akvilė Savickytė 53
29. IVb Raminta Senutaitė 45
30. IVb Laura Stadalnykaitė 43
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UŽGAVĖNĖS
Šių metų vasario 9 dieną Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vyko Užgavėnių šventė. Mažieji
Gimnazijos ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai dainomis, šokiais vijo žiemą iš kiemo ir kvietė
pavasarį. Gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius sveikino visus su švente ir vaišino mažuosius blynais
bei saldainiais. Tikime, kad po tokios linksmos šventės, žiema nebesugrįš į kiemus, o mes visi
džiaugsimės šiltu ir saulėtu pavasariu.
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SVEČIUOSE AMSIS
Vasario 18 dieną mus aplankė policijos ir visų vaikų bičiulis Amsis. Supratome, kas yra pėsčiųjų perėjos
ir kodėl jos reikalingos. Pažinome keletą kelio ženklų ir šviesoforo spalvas. Aptarėme, kokie būna draugai
ir kodėl jie visi skiriasi. Šokome ir dainavome. Labai smagu sulaukti svečių.
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PIRMASIS GIMTADIENIS
Vasario 26 dieną Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
šventė 1—ąjį gimtadienį. Sulaukėme daug garbingų svečių, išgirdome daug gražių žodžių, gavome daug dovanų.
Mažieji svečiams dovanojo šventinį koncertą.

2016 m. KOVO MĖN. MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA

Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Renginio pavadinimas
Tęstinis projektas ,,Kaziuko
mugė“
Trakų r. mokinių ,, Olimpinio
festivalio „ tinklinio varžybos
Tarpklasinės smiginio varžybos
Trakų r. mokinių ,, Olimpinio
festivalio „ badmintono varžybos
Pranešimas ,,Vertinimo pamokoje
tobulinimas“
Pranešimas ,, Namų darbai:
skyrimo tikslingumas,
panaudojimas ugdyme“
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos paminėjimas:
Viktorina: ,, Lietuva ir pasaulis“,
protų mūšis su Kėdainių
J.Paukštelio progimnazijos
mokiniaias
Matematikos ir IT savaitė

Data
2016-03-03

2016-03-04

Dalyviai
Gimnazijos
bendruomenė

R.Kontorovičienė
M.Šokaitis
L.Sabolevskienė

2016-03
2 savaitė

Metodinė grupė

J.Urmulevičienė

2016-0
2 savaitė

5b ir 6 klasės
mokiniai

J.Baltrūnienė
N.Mikalonytė

2016-03
2 savaitė

5-IV klasių
mokiniai

Matematikos ir IT
metodinės grupės
narės
Matematikos ir IT
metodinės grupės
narės
I.Temenkova

2016-03
1 savaitė
2016-03
1 savaitė
2016-03-17

Projektas ,, Tiksliukų žinios“matematinio laikraščio kūrimas

2016-03-17

5-IV klasių
mokiniai

10.

Rajoninis moksleivių konkursas ,,
Skaitome angliškai“

2016-03

11.

Pranešimas: ,, Namų darbų
motyvuotas skyrimas, jų
diferencijavimas bei
panaudojimas tolimesniame
ugdymo procese“
Tarptautinis matematikos
konkursas ,, Kengūra – 2016“
Trakų r. mokinių ,, Olimpinio
festivalio „ smiginio varžybos
Veiklos savaitės organizavimas,,
Savaitė be patyčių“

2016-03
3 savaitė

Mokyklos
skaitovai
nugalėtojai
Metodinė grupė

2016-03
23-27

Mokymosi stiliaus nustaymas

2016-03

13.
14.

15.

A.Balakauskienė
L.DinapaitėAstrauskė
R.Kontorovičienė

II- IV klasių
mokiniai
II-IV klasių
mokiniai
II-IV klasių
mokiniai
Metodinė grupė

9.

12.

Atsakingas

2016-03-22
206-03-26

5-IV klasių
mokiniai
II-IV klasių
mokiniai
Gimnazijos
bendruomenė

I-II klasių
mokiniai

R.Kontorovičienė

A.Leckienė
L.Dūdėnienė

A.Leckienė
R.Kontorovičienė
N.Jastrebova
J.Žilinskytė
I.Jakonienė
E.Zaksienė
J.Žilinskytė

