
Drevernos pagrindinės mokyklos laikraštis Nr. 2

Atostogos pasibaigė, šventinis šurmulys pabėgo, laikas suimti save į 
nagą ir... pradėti mokytis. Nieko tokio,  tiek čia beliko... kokie 5 
mėnesiukai.Iškentėsim, beje, galbūt šiek tiek ir pasimokysim. Artimiausia 
mums svarbi šventė- Valentino diena. Tai kas ką kvies į pasimatymus...?Kas 
ką prašys būt Valentinu, kas ką širdelėm nuo galvos iki kojų apklijuos... Och 
tas Valentinas. Tikėkimės šventinė nuotaika visus aplankys. Tačiau dabar 
laikas susiimti... och... pirmyn į mokslus!!!

Numeryje skaitykite:

¸ Mokykloje siaučia ligos!

¸ Interviu su mokytoju

¸ Šiokie tokie įvykiai

¸ Smalsučio kampelis

¸ Horoskopas

¸ Šventės



Pirmąjį interviu nutarėme surengti su pačia jauniausia, dar neseniai pradėjusią 
dirbti,tačiau jau pamilta- anglų mokytoja Egle Muiže.

Kokie įspūdžiai susidarė dirbant mūsų mokykloje?

Įspūdžiai teigiami. Maža kaimo mokykla tikrai skiriasi nuo didelės  miesto 
mokyklos ar gimnazijos.

O kaip jums mūsų mokyklos mokiniai?

Mokiniai kaip ir visur. Atsiranda visokių, juk visi yra individualūs.Bet man 
pasirodė, kad čia, mažesnėje mokykloje vaikai bendrauja nuoširdžiau, galbūt netgi nori 
eiti į mokyklą...

Iš mokytojų kolektyvo esate pati jauniausia. Ar tai nesukelia problemų?

Ne, problemų tai nesukėlė. Man labai smagu, kad kolektyvas mažas. Jauties kaip 
namie (juokiasi).

Pati, atrodo, dar neseniai sėdėjote mokyklos suole. Kas paskatino jus 
pasirinkti mokytojo specialybę?

Iš tikrųjų, mokydamasi net negalvojau kuom būsiu. Labai patiko dirbti su vaikais. 
Patiko ir anglų kalba. Taigi ieškojau būdo sujungti šiuos du dalykus. Galiausiai tapau 
mokytoja. Tik dar nenusprendžiau, ar norėčiau mokyti pradinukus, ar vyresnius.

Negi nepabijojote triukšmo, nuolatinio streso,drausmės stokos, sunkaus 
darbo?

Aišku, kad pabijojau.Nors manau, kad tų stresų ir sunkių darbų neišvengsi net 
dirbdamas kitą darbą. Kiekviename darbe yra vis kitokių stresų.

Ko tikitės iš mūsų mokyklos ateityje?

Tikiuos, kad mokykla patobulės, atsiras daugiau mokinių...

Ko palinkėtumėt mūsų mokyklai?

Linkiu didesnio supratimo, susišnekėjimo tarp mokytojų ir vaikų, teigiamų 
emocijų...



ŽIEMOS FOTOGRAFIJŲ KONKURSĄ LAIMI 4 KLASĖS MOKINĖ 
GINTARĖ JAURAITĖ.  Štai ką ji mums atsiuntė:

Netingėkite ir neškite savo darbus, juk laukia prizai... O_o

NAUJAS KONKURSAS:

Piešinių konkursas “Valentinas, arba kaip įsivaizduoju Valentinadienį”

Konkurso sąlygos: 

∑ Darbo formatas A3 arba A4
∑ Priemonės nesvarbios: guašas, akvarelė, karpiniai,lipdiniai ir t.t
∑ Atnešti iki VASARIO 14 DIENOS.

Prizai:

∑ Piešiniai bus viešai eksponuojami
∑ Laimėjusio laukia asmeninis prizas.

∑



Parengė Ugnė Dovidavičiutė

Šventės šventelės.... Jų visada pilna. Kalendoriuje galima rasti pačių netikėčiausių švenčių. 
Pati artimiausia rimta šventė- UŽGAVIENĖS. Kas blynus keps, kad senais skarmalais 

dabinsis. Čia jau nuo skonio priklauso...

PLAČIAU APIE UŽGAVIENES:

Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, 
paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) 
iki Velykų. Šis laikotarpis būna nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos. Lietuvoje Užgavėnės 
tradiciškai švenčiamos centrinėse miestų aikštėse.

Šventės ištakos pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai susietos su krikščionybe. Per 
Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną 
prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kristaus prisikėlimo). Šiuo laikotarpiu 

skatinama pasninkauti, nevalgyti mėsos, gedėti iki Kristaus prisikėlimo šventems.

Švenčių kalendoriukas:

Sausio mėnesio įsimintinos datos

25 - Šv. Pauliaus atsivertimas, Pusiaužiemis, Kirmėlinė.
26 - Tarptautinė muitinių (muitininkų) diena.

Vasario mėnesio įsimintino datos

02 - Grabnyčios, Perkūno diena
02 - Kristaus Paaukojimo šventė
02 - Pasaulinė pelkių diena
03 - Šv. Blažiejus, Linų diena arba Eglės diena
05 - Šv. Agota, Duonos diena
05 - Užgavėnės
06 - Pelenų diena
07 - Kinų naujieji metai
11 - Pasaulinė ligonių diena



Išspręsk visą 
Smalsučio kampelį 
ir laimėk PRIZĄ!!!

Sudoku
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Avinas- Jau perėjote tą ribą, po kurios perimate likimo vadeles į savo rankas. Mėnuo itin svarbus jūsų asmeniniam 
pripažinimui ir kilimui karjeros laiptais. Nepamirškite, kad esate Avinai, ir elkitės, kaip priklauso jūsų ženklui – drąsiai, 
neįžūliai. Dabar privalu daug užsibrėžti – įveiksite visas kliūtis. Norėkite daug. Ir tai bus gerai. 

Jautis - Sausis – jūsų laikas, tad kol nevėlu, džiaukitės sėkme ir aktyviai spręskite visas aktualias problemas. 
Nesitikėkite pagalbos iš šalies. Per šį laiką palanku įgyvendinti senus planus, apdairiai plėtoti veiklą. Nesistenkite 
pirmauti, bet rizikuoti nebijokite... Paskutinės mėnesio dienos suteiks galimybę išsikapstyti iš bėdų.

Dvynys -Šis mėnuo nebus lengvas, bus sunku išvengti dvasinės krizės. Labiau pasitikėkite artimųjų, draugų 
nuoširdumu! Aplinkinių meilės, atsidavimo ir pagarbos tikrai nestigs. Kad ir kaip būtų nesmagu, kad ir kas nutiktų, 
pasistenkite mažiau dėmesio kreipti į nesklandumus: jie beveik neišvengiami, ir jei nustosite jų bijoti jie savaime išnyks. 
Tik nemanykite, kad jums viskas galima. 

Vėžys -Nuo pat sausio pradžios būsite apimti darbinio azarto. Nenuostabu – prasideda aktyvios veiklos metai.. Norai 
daug nuveikti puikūs, bet jei to imsitės vieni, sausį tikrai nieko nepešite, nebent kokią ligą „užsidirbsite“.Pirmą mėnesio 
pusę daugiau dėmesio skirkite sveikatos stiprinimui – gali paaštrėti  ligos. 

Liūtas -Prasideda sėkmės meilėje ir avantiūrose metai, bet sausį ypatingo lengvabūdiškumo nedemonstruokite. Nuo 
mėnesio pradžios jūsų mintys labiau suksis apie reikalus. Vis dėlto jūsų nuotaika tokia pakili, kad net patys 
neįdomiausi, nykiausi darbai ir pareigos atrodo intriguojantys, perspektyvūs. Tad būsite darbingi.Nepamirškite apie 
sveikatą

Mergelė -Pareigingų darbštuolių Mergelių laukia tylūs šeimyninės laimės metai. Tam palankus laikas, juk jus taip 
nualino pareigos, darbas. Reikalai darbe pajuda gera linkme – laikina stagnacija baigėsi ir viskas ima sparčiai keistis, 
tvarkytis. Daugiau bendraukite. Venkite finansinių avantiūrų.

Svarstyklės -Įdomus metas, susijęs su jūsų auklėjimo programa, tęsiasi. Šį mėnesį gyvybinės energijos semsitės iš 
šeimos. Laikykitės tradicijų ir būkite su artimaisiais. Labiau pasaugokite sveikatą – dabar susirgus bus sunku pasveikti. 
Gali paaštrėti lėtinės ligos, kilti virškinimo problemų. Gali pablogėti ir miegas.

Skorpionas -Sausis visai neblogas, jei daug neužsibrėšite. Todėl nors degsite noru ką nors sunkaus ir reikalingo atlikti, 
neužsigriebkite didelių darbų – pristigs ar jėgų, ar laiko, ar pinigų. Tai laikas, kai reikia kuo labiau nuo visų ir nuo visko 
atsiriboti, mat jūsų nuotaika ir sveikata priklausys nuo sugebėjimo laiku prikąsti liežuvį, Netikėta sėkmė ir nauda galima 
mėnesio pabaigoje. 

Šaulys- Sustokite ir pagalvokite, ką darote ne taip, gal nevykdote svarbių pareigų, netesite pažadų? Vis dėlto metai 
prasidės gerai .Pirmą mėnesio pusę nieko neatidėliokite – darykite čia ir dabar, mat naudos sulauksite iš tų darbų, 
sumanymų, kurių iškart imsitės.. Antrą mėnesio pusę pasiruoškite netikėtumams. Šį mėnesį verta stiprinti sveikatą.

Ožiaragis -Jūsų laukia labai nestandartiški metai. Likimas tarsi pasistengs ištrinti visas mintis apie veiklą, karjerą ir 
privers pasinerti į ramybės vandenyną. Sausis palankiausias tiems, kurių didelis įdirbis – atsispirdami į buvusius 
laimėjimus, remdamiesi senais ryšiais laimėsite naujas erdves svajonėms, tikslams pasiekti.

Vandenis -Sausis – susikaupimo laikas. Dėmesys sau nėra paprastas dalykas, bet jei to nebus, pasijusite nualinti. 
Skubiems, atidėtiems, užvilkintiems reikalams tvarkyti palanki tik pirma mėnesio pusė.Iki to laiko derėtų ir skolas 
grąžinti. Jums itin komplikuotas metas prasidės nuo mėnesio vidurio.

Žuvis -Šiuos metus, ko gero, pradėsite kategoriškai nusiteikę..Aplinkiniams ir artimiesiems jūs būsite autoritetas.Teks 
išmokti vengti atvirų konfliktų ir nesusipratimus spręsti gražiuoju, be spaudimo ir svarbiausia – neskubant.. Dabar gali 
atsitikti keisti dalykai, panašiai kaip atsitinka pasakose.Atsiras ir pasirinkimo laisvė, darbai, pareigos taip nebeslėgs, 
nebevaržys

Sausio mėnesiui



Drevernos mokykloj gripas

Kaip nuo jo apsisaugoti?

Gripas Drevernos mokykloje pradėjo siautėti maždaug prieš 2 
savaites. Ir galima sakyti, kad kiekvienam mokiniui kyla klausimas: 
kaip apsisaugoti nuo gripo?

Kadangi gripo virusas plinta oro lašeliniu būdu, nuo jo 
apsisaugoti galima šiais būdais:

∑ Kosėjant ar čiaudint prisidengti burną ir nosį servetėle, o panaudotą 
servetėlę išmesti;

∑ Vengti didelių žmonių susibūrimų, kelionių;

∑ Laikytis higienos – dažnai plauti rankas su muilu ir vandeniu, tai 
stabdo viruso plitimą per daiktų paviršius ir viruso perdavimą 
kitiems;

∑ Stiprinti imunitetą įvairiais liaudiškais metodais, valgyti svogūnų, 
česnakų, vartoti vitaminus ir mikroelementus, pasižyminčius 
antioksidacinėmis savybėmis (vitaminai C, E, A ir mikroelementai 
selenas, varis, magnis, cinkas).

Kokie gripo požymiai?

Jai būdinga staigi ligos pradžia, aukšta, didesnė nei 38 laipsniai 
temperatūra, sausas kosulys, gerklės, raumenų skausmas, „kaulų 

laužymas“, didelis nuovargis ir silpnumas.

SVARBU!!!

JEI JAUČIATE GRIPO SIMPTOMUS, NEDRĮSKITE 
NEŠIOTI LIGŲ MOKYKLON!!! GERIAU LIKITE NAMIE 

IR TINGINIAUKITE J

Parengė: Raminta Miežetytė
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Parengė Dovilė Janušaitė



Šiokie tokie įvykiai...

10 klasės mokiniai, 
šiais metais matematikos 
egzaminą laikys birželio 13 d. 
... Pala, pala, o mokslo metai 
nesibaigia birželio 10 d.? 

Pasak vienos internetinės 
svetainės, Estijoje programuoti 
pradės ir pirmokai. Estų vaikučiai 
darosi mažaisiais genijais. Ar 
kartais mes neatsiliekam? 

Lietuvos mokytojai, 
kalbininkai ir kiti vieningai tvirtina: 
LIETUVOJE AUGA BERAŠČIŲ 
KARTA !Pasak jų, pasiektas toks 
lygis, kad dėl galybės klaidų, 
universitetuose jau atmetamos 
disertacijos... Kur ritasi pasaulis?

Pasaulyje buvo atliktas 
tyrimas, kurio metu paaiškėjo, 
kad geriausios pasaulio 
mokyklos veikia Suomijoje... 

Gydytojai prognozuoja 
gripo protrūkį... Gal Ponas 
Gripas kartais galėtų 
aplenkti mūsų mokyklą? 
Sirgti kažkaip nelabai norisi...


