Drevernos pagrindinės
ės mokyklos laikraštis
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Sveiki, mielieji. Pagaliau Kalėdos ir... taip išsvajotos
ATOSTOGOS!!! Kiek galima sėdėti palinkus prie tų knygų? Mes
siūlome jums pasiimti “Pertraukėlę” , atsisėsti ir atsipūsti.
Šiame laikraštyje rasite mokslo pasaulio įdomybių, anekdotų,
horoskopų ir kitų dalykų, kurie mums įdomūs. Taigi, mokslai
niekur nepabėgs, jei laiką praleisite naudingai
naudingai-skaitysite
skaitysite
mokyklos laikraštį!
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Sveiki. Šioje skiltyje reikšis 7 klasės mokinė Raminta. Darbas jai atiteko
nelengvas- sekti visas mūsų mokyklos naujienas. Linkime jai sėkmės!

Nauji veidai:
Šiais metais gana daug pasikeitė mokytojų. Pasikeitė šie
mokytojai: anglų mokytoja Eglė Muižė, dailės mokytojas Vytautas
Sajauskas, geografijos mokytojas Antanas Jurgilas ir rusų mokytoja
Liuda Tarleckienė.
Naujas vertinimas:
Be mokytojų pasikeitė ir kai kurių pamokų vertinimas. Pvz.: kūno
kultūra, tikyba, muzika ir žmogaus sauga pradėta vertinti ne pažymiais,
o įskaitomis arba neįskaitomis.
Būrelių fronte:
Per mokslo metus buvo naudojamos visos mokyklai skirtos
neformaliojo ugdymo valandos. Neformaliojo ugdymo veikloje dalyvavo
100 proc. pradinių klasių mokinių ir apie 73
proc. 6-10 klasių mokinių. 50 proc. neformalaus ugdymo valandų 6-10
klasėse buvo skirta kūno kultūrai. Dėl to mokytojo Antano Rimkaus
vadovaujami mokiniai pasiekė puikių rezultatų.
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Bėdos, kaip visada:
Mokiniams buvo sudarytos geros sąlygos įgyti pagrindinį
išsilavinimą, atitinkantį jų galimybes. Deja, ne visi mokiniai tinkamai tuo
naudojosi. Kiekvienoje klasėje atsiranda 1–2 mokiniai, absoliučiai
nesistengiantys mokytis, nors mokytojai ugdymo turinį diferencijuoja
(skirsto lygiais) . Tie patys mokiniai kelia rimtų drausmės problemų. 6-8
klasėse jau daugelį metų dėstoma sveika gyvensena. Gal dėl to
mokykloje neturime rūkymo problemos.
Elektroniniui dienynui sakome- TAIP!
2011–2012 mokslo metais mokykloje buvo įdiegtas elektroninis
dienynas. Dienynu
naudojosi apie 93 proc. mokinių ir 80 proc. mokinių tėvų. Tai pasirodė
efektyvi informavino priemonė. Iškilo problema, kaip informuoti tėvus,
kurie neturi ar nenori naudotis elektroniniu
dienynu. Tėvai nenoriai lankė klasių ir visuotinius susirinkimus.
Skundų dėl mokinių mokymosi rezultatų įvertinimo nebuvo.
Pinigų trūkumas:
Šiais mokslo metais buvo sunkiau teikti mokiniams socialinę,
psichologinę ir pedagoginę pagalbą, nes dėl mokinio krepšelio
lėšų stygiaus neturime specialistų.Algos mažėjo ir mokytojams bei
darbuotojams. Per mokslo metus buvo stebima ir aptariama, kaip
mokytojai vykdo mokykloje patvirtintų tvarkos aprašų reikalavimus:
(Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, Ugdymo individualizavimo ir
diferencijavimo) ir kitas.
Parengė Raminta Miežetytė
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Išspręskite šį Sudoku
Jei išspręsi pirmas- gausi prizą.

ANEKDOTAI :
Ar žinot, kad humoras (humor)lotynų kalboje reiškia drėgmė, skystis. Senovės medicina manė,
kad jis lemia žmogaus temperamentą.
Mokytojas pasakoja mokiniams:
- Archimedas, maudydamasis vonioje, sušuko – „Eureka“...
- Atsiprašau, - nutraukia mokytojo pasakojimą Petriukas, - o ką reiškia šis žodis?
- „Suradau“. Ir kaip manai, Petriuk, ką jis surado?
- Tikriausiai muilą!
Ateina Petriukas į mokyklą. Mokytoja jo klausia, koks skaičius eina po 8.
- Devyni.
- Šaunuolis. Kas tave išmokė pažinti skaičius? – vėl klausia mokytoja.
- Tėtis.
- Puiku. Na, o koks skaičius eina po 10?
- Valetas, - atsako Petriukas.
- Petriuk, - sako mokytoja, - paaiškink, kaip tau sekėsi spręsti uždavinį.
Petriukas skubiai atsistoja, išsiblaškęs dairosi, varto sąsiuvinį... Pagaliau ima skaityti:
- Nulis, nulis, nulis, kryžiukas, kryžiukas...
- Ei, - kumšteli jį suolo draugas, - čia ne tas lapas! Čia mes „kryžiukus-nuliukus“ žaidėme.
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Ši žiemužė mus tikrai stipriai pakratė... Brrrr... Tačiau kokių gi
vaizdų nepamatėme... Ir medelius apsnigtus, ir snaiges bešokiančias
vėjyje... Daug kas prie langų sustojo ir dūsavo pamatę pūgą.

TODĖL MES SKELBIAME ŽIEMOS FOTOGRAFIJŲ
KONKURSĄ!!!

Konkurso sąlygos:
 1 asmuo gali atnešti iki 3 nuotraukyčių (rinkite pačias gražiausias.)
 Spausdinti nereikia, tiesiog atsiųskite mums elektroniniu paštu
(drevernoslaikrastis@gmail.com)
 Atsiųsti darbus reikia iki sausio 18 d.
Konkurso prizai: (turbūt sąlygų net neskaitėte.. Perėjote tiesiai
prie prizo...  )
 3 žmonių nuotraukos, kurios patiks visai redakcijai, bus
išspausdintos kitame numeryje.
 Gaus apdovanojimą.
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Gruodžio mėnesiui

AVINAS. – Naujus žingsnius, kuriuos numatęs šių metų pabaigai, Avinas turėtų dar kartą
nuodugniai apsvarstyti ir neskubėti. Nuo mėnesio vidurio jam daug kas paaiškės. Tada Avinas galės
nedvejodamas leistis į naujų sferų užkariavimų ir atradimus
JAUTIS.- Jaučiui teks parodyti savo drąsą. Artėja atsiskaitymo laikas.Jis bus priverstas atsisveikinti su
tuo, kas atgyveno.
DVYNIAI. – Kai kurie Dvyniai karštai trokš permainų ir bus pasiryžę bet kokia kaina išsilaisvinti.
Neskubėkite trenkti durimis.Palaukite, kol aiškiai žinosite, kur žengti toliau.
VĖŽYS. –Mieli vėžiai, nekaltinkite kitų dėl visų savo nesėkmių. Tik jūs vieni esate atsakingi už tai,
koks prasmingas ir laisvas yra jūsų gyvenimas. Tik jūs vieni esate savo likimo kalviai. Tad imkitės
darbo!
LIŪTAS. - Liūtų skausmo ir kantrybės riba graudžio mėnesį bus pasiekta. Atsisveikinkite su
žmonėmis, kurie pasirodė neverti jūsų kilnios dvasios ir sukelia tik rūpesčių.Kam jums svetima
našta?
MERGELĖ. – Kai kurios mergelės gruodžio mėnesį gali suabejoti savo tobulumu ir nusivilti savimi.
Menkavertiškumo kompleksai neturi apkartinti gyvenimo. Sumažinkite sau keliamus reikalavimus ir
sudarykite taiką su savimi.
SVARSTYKLĖS. - Ir taikioms Svarstyklėms reikia retkarčiais nuleisti garą, kad nesprogtų. Gruodžio
mėnesį nesitikėkite, kad kiti jumis pasirūpins ir išspręs visas problemas. Nelaukite permainų, o
pačios jas padarykite.
SKORPIONAS. –Skorpionas neišvengs dvasinių sukrėtimų ir kritinių situacijų. Idealu būtų, jei jis
sugebėtų suvokti, kad turi atsikratyti senų nuostatų ir klaidingų įsitikinimų.Tik taip pavyks
apsisaugoti nuo didelių nusivylimų.
ŠAULYS. - Nemalonios tiesos, kurios išaiškės, gali priblokšti Šaulį ir pakirsti jo jėgas. Pripažinkite
savo silpnybes ir paskubėkite pasimokyti iš savo klaidų.
OŽIARAGIS. - Ožiaragį kankins vidinis nerimas. Anaiptol ne džiuginančios pareigos jam jau apkarto?
Palankus metas planuoti pokyčius.Kas labiausiai slegia: padėtis namuose, darbe ar socialinė aplinka?
O gal užtektų paieškoti naujo būsto?
VANDENIS. - Vandenis stebins aplinkinius savo puikiomis, drąsiomis ir beprotiškomis idėjomis.
Neapsiribokite šnekomis, imkitės įgyvendinti. Jūsų pionieriška dvasia dabar ištikrųjų galės daug ką
pakeisti į gera.

Parengė Raimonda Gružininkaitė
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Šis tas apie Kalėdas

Kalėdos arba šventos Kalėdos – senas šaknis turinti žiemos
saulėgrįžos, saulės sugrįžimo šventė.
Europoje, paplitus krikščionybei, senosios tradicijos susipynė su
naujomis, Kalėdas imta minėti kaip Jėzaus gimimo šventę.
Katalikiškos Kalėdos švenčiamos gruodžio 25 dieną. Šiuolaikiniame
pasaulyje Kalėdos tapo ekonomiškai itin svarbia švente, susieta su
dovanų pirkimu ir dovanojimu, Kalėdų Seneliu ir pan.
Su Kalėdomis susijusios ir įvairios
įvairios vietinės bei regioninės
tradicijos, kurios gerokai skiriasi nepaisant didelio amerikietiškų ir
britiškų Kalėdų tradicijų išpopuliarinimo literatūroje, televizijoje ir
kitose žiniasklaidos priemonės

Be abejo Kalėdų laukiame ir dėl dovanų... Juk taip smagu
smagu keltis
6 valandą ryto, tipenti apžiūrėti dovanų, kai niekas nemato. O paskui
klausyti riksmų, kai tėvai ragina grįžti į lovą, nes protingi žmonės 6
valandą ryto per Kalėdas nesikelia... Dar stalas, ant kurio likę Kūčių
likučių. Apsivalgai, padejuoji , dovanom pasidžiaugi, ir “perjungi

bėgį”- prasideda Naujųjų metų chuliganinių atakų planavimai.Kur
fejerverką paleist, kam langą išdaužt...
Parengė Ugnė Dovidavičiūtė
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Šiokie tokie pranešimai

Nuo šių metų lapkričio
mėnesio DRAUDŽIAMA nešiotis,
prekiauti ar pirkti pirotechnikos
gaminius mokyklos teritorijoje. Taip
pat jais naudotis galima ne arčiau
nei per 30 m nuo mokyklos.

Laikraščio koorespondentė vykdė
apklausą, kurios metu paaiškėjo, kad
beveik nei vienas mokyklos mokinys
nepirks tėvams Kalėdinių dovanėlių.
Tai čia kaip išeina? Mes nuo Kalėdų
senelio dovanas gauname, o jie ne?
Gėda...

Mūsų mokykla 20112012 mokslo metais
pripažinta
SPORTIŠKIAUSIA rajono
MOKYKLA. Ceremonijoje
mūsų mokyklos atstovai
atsiėmė trofėjų.

Mokyklos pavaduotoja atskleidė,
kad kitais metais dešimtokams gali
tekti egzaminams ruoštis papildomai.
Mat, kalbama, kad reikės laikyti 2
įskaitas: privalomą informacinių
technologijų ir vieną pasirinktinai(
užsienio kalba, socialiniai , gamtniai
mokslai ir t.t )
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Leidėjo žodžiai:

Tikimės, kad gerai praleidote laiką vartydami šio leidinio
puslapius. Nuoširdžiai tikėjomės, kad mūsų triūsas pradžiugins jus ir
pakels nuotaiką artėjant šventėms. Tegu jūsų namus užlieja šiluma,
dovanos ir saldainiai.
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