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Sveiki! Štai jau ir pirmasis pavasario mėnuo. Grįžta
paukščiai, šyla oras ir... visi skaičiuojame dienas iki
vasaros atostogų... Tačiau pabaigus II trimestrą
svarbu nepamiršti ir paskutiniojo. Kad ir kaip trauktų
kiemas, draugai, reikia prisiversti eiti į mokyklą. O
kad laikas neprailgtų, siūlome pasiimti „Pertraukėlę“.
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Šventės
Šiokie tokie įvykiai
Smalsučio kampelis
Kovo mėnesio veikla mokykloje
Šis tas iš interneto
Patyčios- grėsmė visuomenei

Taip, išgirdus žodį patyčios daug kas susiraukia “Ir vėl!”. Tačiau artėja veiksmo savaitė
“Būk mano draugas”, kuri skatina susimąstyti apie patyčių daromą žalą. Mes net
nesusimąstome ką patiria vaikai , kurie turi iškęsti patyčias, kol patys neatsiduriame jų
kailyje. Dabar plintantis vaikų agresivumas,patyčios yra šių laikų aktuali tema.
Svarbiausios patyčių savybės:
Patyčios apima tyčinius veiksmus;
Šis elgesys yra pasikartojantis;
Vaikas, kuris tyčiojasi irgi yra auka. Tikėtina, kad skriaudėjas pats patiria ar yra
anksčiau patyręs patyčias.
Agresijos formos, naudojamos patyčių metu:
Žodinės patyčios – kuomet yra skaudinama žodžiu arba užrašais.
Fizinės patyčios – kai užgauliojama, skaudinama veiksmais.
Patyčių situacijos, nepalieka nė vieno dalyvio abejingo. Auka ir skriaudėjas sukuria
įtemptus ir nelygiaverčius santykius ir aplink save suburia palaikančius ar puolančius
asmenis. Net ir neutraliais besistengiantys išlikti jaunuoliai tampa šios situacijos
dalyviais– jie tampa publika, kuri tenkina skriaudėjo dėmesio ir garbės poreikį ir tuo pat
metu sukuria auką žeminančią atmosferą, net to nenorėdami.
Kodėl priekabiaujama?
Dažnai būna įvairios priežastys , tačiau išskiriamos kelios: skriaudėjas pats yra patyręs
patyčias, jis nori pasirodyti prieš draugus, nori pajausti dėmesį, užsitarnauti garbę... Tai
kelios priežastys

SVARBU: MES PATYS GALIME UŽKIRSTI KELIĄ PATYČIOMS!
NEBŪKITE ABEJINGI!!!

Parengė Dovilė Janušaitė

Kovo mėnesio
svarbiausi
įvykiai

Kovo 12-20 d.
Vyks piešinių
konkursas Žemės
dienai.

Kovo 15 d.
Mūsų mokyklos,
pradinių klasių
polkos
konkursas.

Kovo 21 d.
Mūsų
mokyklą
šturmuos
matematiko
s ,,Kengūra‘‘.

Kovo 22 d.
Vyks raiškiojo
skaitymo
konkursas ,,Mano
Lietuva‘‘.

Kovo 18 d.
Vyks
matematikos
olimpiada.

Kovo 18-24 d.
Mūsų mokykloje vyks
veiksmo savaitė ,,
Būk mano draugu‘‘.

Kovo 18 d.
Gargždų
,,Kranto‘‘
mokykloj vyks
anglų olimpiada.
Olimpiadoje
dalyvaus 7-8 kl.

Kovo 6-7 d.
Vyks
dailyraščio
konkursas.

Kovo 13 d.
Bus
susitikimas
su klebonu.

Kovo 20 d.
Mokykloje vyks
viktorina ,,
Žemės diena‘‘.

Parengė
Raminta
Miežetytė

Avinas -kovo mėnesį turės tiek energijos, kad jausis pajėgus rauti medžius
rankomis. Atsargiai: pernelyg skuboti veiksmai gali turėti naikinančių pasekmių.
Jautis- pirmą ir antrą mėnesio pusė bus nelengva. Kovo mėnesį Saturnas nepakęs
jokio patogumų vaikymosi ir tinginiavimo. Nusiteikit pozityviai.Viskas išeis tik į
gera.
Dvyniai- žvaigždės kovo mėnesį bus palankiai nusiteikusios. Pradžioje atsibus jūsų
mūza ir suteiks įkvėpimo. Gausite daug naujų impulsų ir galėsite nemažai pasiekti.
Vėžys- nepatartina įnirtingai kabintis į tuos žmones, kurie neduoda jam nieko
gero, , kurie atgyveno, laikosi senų netinkamų įpročių
Liūtas- kovas bus kaip niekada įtemptas mėnuo, kupinas nerimo ir rūpesčių. Kils
noras viską mesti, iš pagrindų ką nors pakeisti ar nuo ko nors išvaduoti. Tačiau tai
padaryti Liūtui nebus lengva.
Mergelė- Pasistenkite nematuoti kovo mėnesį jūsų gyvenime įsiviešpatavusio
chaoso .Argi netikėtumai ir kvailystės nepagražina gyvenimo?Įsivaizduokite, kaip
būtų nuobodu, jei viskas vyktų vienodai sklandžiai.
Svarstyklės- Harmoniją mėgstančios Svarstyklės gali nusiteikti tikrai neramiam
laikui, kad ne viskas klostysis taip sklandžiai, kaip jos norėtų. Ne visižmonės bus
tokie mandagūs ir kultūringi, kaipjoms patiktų. Grubūs žodžiai žeis kaip niekada
stipriai.
Skorpionas- Jei Skorpionas tiksliai žinos,ko nori, kovo mėnesį galės viską pasiekti.
Jo fantazija bus laki, protas – aštrus.
Šaulys- turės gerų pretekstų pasidžiaugti. Jis sulauks tiek daug žvaigždžių
pagalbos, kad visus sumanymus galės įgyvendinti lengvai, be didelių pastangų.
Ožiaragis- laukia didelės permainos, kurių jis nebegalės ilgiau ignoruoti.Kitus
kritikuoti ir svetimų trūkumų ieškoti mėgstančiam Ožiaragiui laikas užsiimti savimi.
Vandenis- baisiausias dalykas bus sėdėti namie. Jis stengsis visur dalyvauti, ieškos,
kur išlieti energiją, bus nuolatos užsiėmęs nesibaigiančiais darbais.
Žuvys-svajonės, jei jos yra nors kiek realistiškos, kovo mėnesį gali pradėti pildytis,
bus padėti kertiniai akmenys drąsiausiems jų projektams

Išbrauk visus žodžiuis kokius tik randi:

Išspręskite šį Sudoku
Jei išspręsi - gausi prizą.

ANEKDOTAI:
Vaikas klausia tėvo:
- Tėti, pameni tą granatą po daržine?
- Prisimenu.
- Tai aš ją į mokyklą nusinešiau.
- Oi, ir vėl mane direktorius kvies į mokyklą.
- Koks direktorius? Į kokią mokyklą????

Motina mokykloje skundžiasi sūnaus matematikos mokytojui:
- Gerbiamas mokytojau, kodėl jūs vaikams namų darbams uždavėte spręsti
uždavinius, kuriuose alaus butelys kainuoja 50 centų?
- O kas čia blogo?
- Na, mano vyras išgirdęs uždavinio sąlygą taip susinervino, kad visą naktį negalėjo
užmigti!

Eilinį kartą skelbiame konkursą!!!

Piešinių konkursas “Velykos!”
Sąlygos ir prizai:

 Piešti ant A4,A3 formato lapo
 Perteikite mintį,svarbu, kad atsispindėtų pavadinimas
 Priemonės įvairios

 Prizai skiriami I, II, III vietoms
 Visi piešiniai bus viešai eksponuojami

DARBUS ATNEŠTI IKI BALANDŽIO 8 D.

Internetas- daug kas be jo negali gyventi. Dažniausiai atliekama veikla
buvimas “Facebook’e” Kai kuriems tai jau manija. Tačiau tame pačiame internete
(:D) radau straipsnį apie “Facebook’ą”:

GRĖSMĖ : “Facebook” tinkle siaučia tapatybės vagys
Pastarosiomis dienomis socialiniame tinkle „Facebook“ pradėjo plisti
pranešimas, jog nedorų tikslų turintys asmenys vagia kitų tinklų
vartotojų tapatybę.
Pranešime, kuriuo jau pasidalino daugiau nei 1000 vartotojų rašoma:
„Dėmesio! Prašome, būkite atsargūs: kai kurie hakeriai atrado kažką
naujo. Jie ima tavo profilio nuotrauką ir vardą, pavardę, kuria naują
paskyrą. Tada kviečia draugus pridėti. Draugas mano, kad tai jūs,
todėl sutinka. Nuo to momento jie gali kalbėti ir rašyti tai, ką nori
jūsų vardu. Prašau nepriimti antro kvietimo mano vardu. Turiu tik
vieną paskyrą. Nukopijuokite ir užsidėkite ant savo sienos!”, teigiama pranešime.
Nors socialiniuose tinkluose tapatybių vagystės nėra naujas reiškinys,
specialistai įspėja, jog tie asmenys, kurie savo socialinio tinklo
paskyrą naudoja ne tik pramogoms, bet ir darbo reikmėms, turėtų
patikrinti ar jų vardu neatsirado netikra paskyra.
Pastebėjęs tokį atvejį, vartotojas turėtų tuoj pat apie tai informuoti
tinklo administratorius, kad netikra anketa būtų užblokuota.
Tai va, jei turite paskyrą šiame socialiniame tinklalapyje, esate užsidėjęs
dailią nuotraukytę (daugiau galioja moteriškos lyties atstovėms) ,
saugokitės. Nes vieną dieną gali nebepavykti patekti į paskyrą, o draugai
stebėsis, kodėl “Facebook’e” rašote tokias nesąmones.

Kovas- švenčių metas, siūlome plačiau susipažinti su kai kuriomis iš jų...

Tarptautinė Moters Diena-Kovo 8-oji – tarptautinė moterų solidarumo
diena. Šios dienos esmė labai dažnai pamirštama, ir kartais tiesiog tampa
„pagarbos moteriai“ diena, visai nepabrėžiančios jos pagrindinės minties – lyčių
lygybės, moterų teisių išsikovojimu.
Idėja švęsti tokią dieną pirmą kartą kilo 20 a. pradžioje, tuo metu, kai pasaulyje
sparčiai plito industrializacija, vystėsi ekonomika, po kurių sekė protestai dėl
sunkių darbo sąlygų. 1857 m. kovo 8 d. Niujorke moterys, dirbusios drabužių
siuvimo fabrike, surengė protestą dėl labai prastų darbo sąlygų ir mažų algų.
Protestuotojas išvaikė policija. Po kelių mėnesių šios moterys įsteigė pirmąją
darbuotojų profesinę sąjungą.

Paukščių diena- Kovo 10-oji - Keturiasdešimties paukščių diena-Nuo senovės
kovo 10-ąją Lietuvoje švenčiama keturiasdešimties paukščių diena,
simbolizuojantis paukščių parskridimas. Tikima, kad šią dieną į Lietuvą jau būna
sugrįžę svetur žiemojusių 40 paukščių rūšių. Lietuvoje įsigalėjus krikščionybei ši
šventė buvo pervadinta 40 šventų kankinių diena, IV a. atidavusių gyvybę už
krikščionybės išpažinimą. Liturginę ir liaudišką šventę apibendrinus buvo sakoma,
kad kankinių garbei atskrenda 40 paukščių.

Kovo 11-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena- 1990 m. kovo 11 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos
panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra
nepriklausoma valstybė.

Knygnešio diena- Knygnešio diena-Knygnešystė – XIX amžiaus Lietuvos
istorijos fenomenas, patriotinė veikla, nukreipta prieš carinės Rusijos vykdytą
lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią daugiau kaip 40 metų.
Šiuo laikotarpiu lietuviški leidiniai buvo spausdinami užsienyje, nelegaliai
gabenami per sieną ir platinami Lietuvoje, tuo metu buvusioje carinės Rusijos
imperijos sudėtyje. Leidiniai buvo spausdinami tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje
Lietuvoje,

Parengė Ugnė Dovidavičiutė

Šiokie tokie įvykiai...

Kyla klausimai dėl mokyklos
perorganizavimo. Galbūt
kitais metais atėjus
Drevernos mokyklėlė bus
labai pasikeitusi? Matysim,
matysim...
Kiekvieną šeštadienį,
Drevernos kultūros
namuose, samariečių
bendrija organizuoja
užsiėmimus su vaikais. Kas
norite, niekada nevėlu
pasirodyti...

Šiais metais labai
daug olimpiadų,
konkursų, akcijų...
Daug kur mes
dalyvaujam. O ar tu
kur nors dalyvauji?
Artėja pavasaris...
Daugiau laiko norisi
praleisti aikštėje,
tad mes jūsų norime
paprašyti: mielieji,
besikarstydami,
bežaisdami krepšinį
nenusisukite
sprando! Aikštelėje
būkite saugūs .

