2015 m. spalio mėn., Nr.1

JIEZNELĖ
Pri en ų r . Ji ez no g i mn az i jos NV Š b ūr elis “M ed i jo s —
lan gas į p as au lį ”. J au n ųj ų ž u rn alis t ų laik raš t u k as

REDAKCIJOS SKILTIS
Gerbiamieji, visuomet turime du
pasirinkimus, kad be skausmo galėtume atsirinkti tai, kas mums atrodo
teisingausia, kad nebijotumėme išdrįst
pažvelgti vieni kitiems į akis kaip
teisūs žmonės, kaip žmonės, kurie
pyksta, bet atleidžia, kurie nusivilia,
bet tiki savo sėkme, kurie nekenčia,
bet kartu ir myli. Kiekvieno mūsų
pasirinkimas būna vienintelis ir nepakartojamas, negrįžtamai pakeičiantis
mūsų likimus: darbus, mintis ir ateities
lūkesčius. Tai komunikacinė istorija,
komunikacinė tautos atmintis, neužfiksuota tekstuose, o gyvuojanti kasdienėje žmonių patirtyje, jų pasakojimuose. Mūsų paieškos – savo vietos,
žemės, religijos ir tiesos – baigiasi
pasižadėjimu kurti, įtikėti, o galbūt ir
aukotis dėl to, kas tikra.
2015-2016 mokslo metais gyvenkime pasirinkę teisingai ir kuo mažiau
klysdami, nes kiekvienas sau mes
esa me teis ūs. T odė l te i singi
A. de Sent – Egziuperi žodžiai, kad
„jei ta religija, ta kultūra, tas vertybių
matas, ta veikimo forma, o ne kuri kita
įgalina žmogų pajusti sielos pilnatvę,
padeda išsiskleisti jame žmogiškai
didybei, kurios
jis nė nemanė
turįs, tai, vadinasi, kaip tik
tas
vertybių
matas, ta kultūra, ta veikimo forma ir
yra
tikroji
žmogaus tiesa.

IŠSKIRTINIS INTERVIU_______

Justina Galaveckaitė

JIEZNO GIMNAZIJOS VADOVĖS ŽODIS

Jiezno gimnazijos direktorė
Neringa Zujienė
Jieznelė (a.p. – J.) - Kokio
poelgio netoleruotumėte mokykloje?
Direktorė Neringa Zujienė
(a.p. – Dir. Neringa Z.) Kiekvienas žmogus daro klaidų, visi poelgiai turi būti vertinami. Aš labiausiai netoleruoju be jokių skrupulų į akis drebiamo melo. Juokingiausia yra
tai, kai tau meluoja, o tu žinai
tiesą. Jei ir nežinai, yla visada
išlenda iš maišo...
J.
Kokios
Jums
maloniausios/ nemaloniausios darbo dienos, akimirkos
gimnazijoje?
Dir. Neringa Z. – Malonių

akimirkų tikrai jau buvo ne
viena. Malonu, kai įvertina,
pasitiki, tiki. Man labai svarbu, kad manimi, kaip direktore, visi patikėtų - mokytojai,
mokiniai, tėvai - visa gimnazijos bendruomenė. Išskirti
norėčiau keletą be galo jautrių
man įvykių. Pirmąjį
„atlyginimą“ už darbą Gimnazijoje gavau mokslo metų
išvakarėse: pirmojo Mokytojų
tarybos posėdžio metu vienos
mokytojos akyse pastebėjau
vilties ašaras. Labai malonu
buvo gerti arbatą ir šnekučiuotis su dviem mokinėm
savo kabinete (arbata jas vaišinau už mūsų sutarimo laikymąsi). Nepaprastai malonu,
kai mokiniai ateina pasitarti
dėl savo individualių ugdymo
planų ar kitais rūpimais klausimais.
J. - Jūsų nuomone, ko mokykla turėtų išmokyti jauną
mokinį?
Dir. Neringa Z. – Išmokyti
mokytis: kiekvienas mokinys
turi žinoti ir suprasti, kaip
vyksta mokymosi procesas,
kokie mokymosi būdai ir stra-

tegijos tinka vienai ar kitai
mokymosi problemai spręsti.
Visada jam svarbu žinoti
savo mokymosi stilių, savo
mokymosi galias ir galimybes bei šaltinius, iš kurių
galima mokytis.
J. – Ko palinkėtumėte pagal neformaliojo vaikų
švietimo
programą
„Medijos – langas į pasaulį“ veikiančiam jaunųjų
žurnalistų būreliui?
Dir. Neringa Z. - Pastabumo
ne tik tarp mokinių, bet ir
tarp tėvų, mokytojų, darbuotojų. Objektyvumo ir sumanumo aprašant svarbiausius
Gimnazijos įvykius. Idėjų,
gero laiko drauge ir visko,
ko geriausio.
Labai tikiu, kad gimnazistai
kartu su jaunųjų žurnalistų
būreliu dalyvaus Mokyklinių
laikraščių konferencijoje.
Tikiu, kad gimnazijos laikraštis bus įvertintas skaitytojų palankiai.
J. – Ačiū, gerbiama Direktore, už šiltą, jaukų ir kryptingą pokalbį.

ATMINTIS___________________Kamilė Urbelytė ir Klaudija Ostrauskaitė
Šiame leidime:

DALYVAUTA SOCIALINĖJE-PILIETINĖJE AKCIJOJE

Pažintis su jaunaisiais
žurnalistais

2

Asmenybė

2

Helovino (vaiduoklių)
vakaras

3

,,Baisiausio” moliūgo rinkimai

3

Smagus pokalbis

3

Sporto ir kitos svarbios
naujienos

4

Laimėjimai

4

Spalio 23 d. Jiezno gimnazija kartu su miestelio seniūnija organizavo
socialinę-pilietinę akciją „Atmintis-dovana išėjusiems“.
Akcijos tikslas – pagerbti mirusiųjų atminimą. Akcijoje dalyvavo gimnazijos
direktorė Neringa Zujienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Danutė Bajorienė, Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius,
gimnazijos mokytojai ir 5-8 ir
1-2g klasių mokiniai. Akcijos
metu buvo tvarkomos kapinės,
uždegtos žvakelės, pagerbtas
mirusiųjų atminimas.

Puslapis 2

PAŽINTIS. REDAKCIJA______________________

Rugilė Žigaitė

GIMNAZIJOJE VEIKLĄ PRADĖJO JAUNIEJI ŽURNALISTAI
Susipažinkite su gimnazistais, kurie pasirinko neformaliojo vaikų švietimo
programą „Medijos – langas į pasaulį“ ir pritarė iniciatyvai kartu su jaunųjų žurnalistų būrelio nariais kurti Jiezno gimnazijos laikraštuką, nes...

,,Malonu, kai įvertina, pasitiki, tiki.”
(gimnazijos direktorė)

Laikykis
atokiau nuo
žmonių, kurie
siekia
sumenkinti
tavo tikslus,
svajones.
Menkaverčiai
žmonės taip
elgiasi, o
didieji padeda tau
patikėti, kad
tu irgi gali būti
sėkmingas
Mark Twain

RAMINTA ...norėjo ko nors daugiau naujo sužinoti ir išmokti;
iniciatyvi mergina siekia jaunojo žurnalisto pažymėjimo. Būrelyje
nori fotografuoti, filmuoti, montuoti video, maketuoti laikraštį.
Labiausiai patinka rašyti apie mokytojus.
KAMILĖ P. ...jai patinka ieškoti kuo daugiau išsamios ir
objektyvios informacijos; siekia įgyti žurnalistinio darbo patirties.
Labiausiai patinka rašyti apie gimtadienius
ir vardadienius.
RUGILĖ ...nori patirti žurnalistinio darbo subtilybes;
tikisi gerų rezultatų, žinių. Labiausiai patinka rašyti
naujienas.
KAMILĖ U. ...norėjo išbandyti savo
žinias žurnalistikos srityje; žingeidi mergina siekia išmokti ko nors
naujo, niekada nenuobodžiauti. Patinka fiksuoti gimnazijos
įvykius, juos aprašyti.
JUSTINA ...jai patinka linksmai dirbti, siekti kryptingų tikslų ir gero rezultato.
Patinka domėtis įvairiomis temomis, kurios papildys laikraščio skiltis.
POVILAS ...susidomėjo būrelio veikla, sužinojęs iš lietuvių kalbos mokytojos
ir būrelio vadovės; jaunuolis nori tobulinti žinias. Labiausiai patinka žodinės
apklausos - interviu.
ALEKSAS ...įdomus būrelis; vaikinas tikisi išmokti viešojo kalbėjimo - drąsiai
kalbėti, ruošti interviu. Mėgiamiausia sritis rašyti – sportas.
MANTVYDAS ...įdomus būrelis; vaikinas siekia mokėti rinkti, kaupti reikalingą informaciją iš interneto, žurnalų, laikraščių, kitų leidinių. Labiausiai patinka
rašyti apie sportą.
Visos būrelio narių nuotraukos iš asmeninių archyvų
Bus daugiau...

ASMENYBĖ________________

Raminta Kardokaitė

Į gimnazijos mokytojų kolektyvą įsiliejo nauja mokytoja. Kviečiame susipažinti...

JIEZNELĖ

Vardas, pavardė – Žaneta
Garkauskienė
Amžius – 35 metai
Gimimo data – 1980.06.07
Zodiako ženklas – Dvyniai
Hobis – Medžioklė
– Ką veikiate laisvalaikiu?
– Šiaip tikro laisvalaikio neturiu, bet jei papuola, tai tvarkausi namuose.
M ėgia miausias fil ma s:
,,Kerštas“, ,,Tobula kopija“,
,,Moterys meluoja geriau“.
Mėgstamiausias vaisius:
Obuolys, vynuogės
– Ar būti mokytoja svajojote vaikystėje, o gal norėjote
rinktis kitą profesiją?
– Nuo vaikystės nesvajojau,
maža norėjau būti gydytoja.
– Kokią baigėte mokyklą?
– Baigiau Šilutės r. Pagėgių

vidurinę mokyklą.
– Kiek metų dirbate mokytoja?
– Dirbu mokytoja 13 metų.
– Ar kada gailėjotės pasirinkusi mokytojos profesiją?
– Nesigailėjau, nes nieko
kito daryti nemoku, tik kitus
mokyti.
– Kodėl pasirinkote mokyti anglų klb., o ne, pvz.
lietuvių klb.?
– Aš rinkausi vokiečių klb.,
bet gyvenimas pats parinko
man anglų klb.
– Kodėl pasirinkote Jiezno
gimnaziją?
– Nes čia buvo laisva darbo
vieta.
– Ar daug užduodate namų darbų?

– Būna visaip, vyresnėse klasėse, aišku, daugiau.
– Už ką rašote dvejetuką?
– Stengiuosi dvejetų nerašyti.
– Kokio mokinio poelgio netoleruojat?
– Tokio, kuris negerbia manęs
ir klasės draugų pamokose.
– Koks jūsų mėgiamiausias
mokytojas kolega?
– Net nežinau, dar nepažįstu
visų, bet šiai dienai – muzikos
mokytoja.
– Ką manote apie Jiezno gimnaziją, jos mokytojus ir mokinius?
– Ką galiu pasakyti, ne kas dieną dirbu, bet gyventi galima,
būna ir blogiau.
- Ačiū už atvirą ir nuoširdų
pokalbį.

Prienų r. Jiezno gimnazijos NVŠ būrelis

Puslapis 3

ĮVYKIAI_____________________________________

Kamilė Urbelytė

VAIDUOKLIŲ ŠVENTĖS INFEKCIJA ATKELIAVO IR Į JIEZNO GIMNAZIJĄ
Pašėlęs Helovinas (vaiduoklių šventė),
švenčiamas daugelyje pasaulio šalių, vis
labiau populiarėja ir Lietuvoje. Šia vaiduokliška infekcija „užsikrėtė“ ir mūsų
gimnazijos mokiniai.
Spalio 23 d. gimnazijoje surengtas Helovinui skirtas šokių vakaras. Renginį organizavo
Mokinių parlamentas, vadovaujamas soc.
pedagogės Dalios Mazuronienės. Šioje
šventėje mokiniai dalyvavo aktyviai ir noriai.
Vyko efektingiausios kaukės rinkimai. Čia
mokiniai parodė savo kūrybiškumą ir išradingumą, kurdami kuo baisesnes kaukes. Septyniolika išradingiausių ir aktyviausių mokinių
buvo apdovanojami. Su jais buvo galima nusifotografuoti. Šiame renginyje buvo visiems
smagu ir linksma.

Nuotraukoje Jiezno gimnazistai helovino vakare

KUNKURSAI______________________________________

Kamilė

GIMNAZIJOJE VYKO „BAISIAUSIO MOLIŪGO“ KONKURSAS

Alekso J. nuotraukoje moliūgas ,,Baisuoklis”

Po truputį įsibėgėja mokslo metai, todėl ir
renginių Jiezno gimnazijoje daugėja. Naujai
Tamsūs
išrinktas Gimnazijos parlamentas spalio 21 d.
debesys,
organizavo „Baisiausio moliūgo“ konkursą.
šviesos
Ketvirtadienio rytą mokiniai, nešini išskobtais
pabučiuoti,
moliūgais, skubėjo į gimnaziją. ,,Baisiausio moliūtampa
go“ konkurse dalyvavo 8 mokiniai. Moliūgų paroda
dangaus
vyko pirmajame gimnazijos aukšte. Visi rinko mogėlėmis.
liūgą „Baisuoklį“.
Spalio 22 d. dieną Gimnazijos parlamentas (R. Tagorė)
apdovanojo geriausius darbus. Nugalėtoja tapo
moliūgą „Baisuoklį“ sukūrusi 7 klasės mokinė
Kamilė Urbelytė. Visiems prizininkams buvo įteikti
diplomai ir saldūs prizai.

SMAGUS POKALBIS_________

Justina Galaveckaitė

Kalbinome „Baisiausio moliūgo“ konkurso laimėtoją iniciatyvią,
kūrybingą ir originalią Kamilę
1. Kaip jauteisi, Kamile, kai
sužinojai, kad laimėjai
„Baisiausio moliūgo“ konkursą?
- Labai buvau laiminga, nes tam atidaviau visą save, įdėjau tikrai daug
darbo.
2. Ar buvo sunku kurti kuo baisesnį moliūgą?
- Ganėtinai sunku, bet su keletu specialių įrankių išskobti moliūgą buvo
žymiau lengviau ir paprasčiau.

3. Ar buvo sunku sugalvoti,
kaip atrodys tavo kuriamas moliūgas „Baisuoklis“?
- Tikrai nelengva. Sunku buvo iš
karto galvoti, kaip atrodys moliūgas, tuo metu dar neturėjau konkrečios vizijos. Teko truputį „sukti“
galvą ir įsivaizduoti, kaip turėtų
atrodyti baisios išvaizdos moliūgas.
Ačiū už nuoširdų pokalbį. Linkime gerų idėjų.

Nuotraukoje iš asmeninio archyvo
“Baisiausio moliūgo” konkurso
laimėtoja Kamilė Urbelytė

SPORTO NAUJIENOS_____Rugilė Žigaitė ir Mantvydas Bartkus
Prienų r. Jiezno gimnazija
Vytauto g. 42, LT-59427 Jieznas
Tel. (8 319) 57118
Faks. (8 319) 57118
mokykla@jieznas.prienai.lm.lt

Leidžia
Prienų r. „Jiezno“ gimnazijos
NVŠ programos būrelio
“Medijos - langas į pasaulį”
jaunieji žurnalistai.
Redaktorė - NVŠ programos
vadovė - Jūratė Liutkuvienė
2015 m. spalio mėn., Nr. 1
Jaunieji korespondentai:
Justina Galaveckaitė, Kamilė
Urbelytė, Kamilė Paškevičiūtė, Klaudija Ostrauskaitė, Rugilė Žigaitė, Raminta Kardokaitė, Mantvydas Bartkus,
Aleksas Jasiūnas ir kt.
Pasiūlymus ir pastabas rašykite el. paštu
praktikosvadovas@gmail.com

SVARBIOS NAUJIENOS

JIEZNE VYKO RAJONINĖS JAUNŲJŲ ŠAULIŲ VARŽYBOS
Spalio 23 d. Jiezno gimnazijos sporto salėje vyko rajoninės
Jaunųjų šaulių varžybos, skirtos Konstitucijos dienai paminėti.
Varžybose dalyvavo Jaunieji šauliai iš Balbieriškio, Birštono, Išlaužo, Jiezno ir Pakuonio mokyklų ir rinktinė Prienų komanda.
Dalyviai varžėsi trijose - stalo teniso, smiginio ir baudų mėtymo rungtyse. Pirmąją komandinę vietą iškovojo Prienų rinktinės komanda. Jiezno šauliai
džiaugėsi antrąja
vieta. Asmeninėse
rungtyse
mūsų
gimnazijai iškovotos

dvi I vietos. Baudų
mėtyme geriausiai
sekėsi Ryčiui Žuromskui, o smiginio rungtyje nepralenkiamas
buvo
Marius Vaitulionis.
Nuotraukoje Jaunieji šauliai ir jų vadovai po varžybų Jiezno sporto salėje

KITOS

SAVO VEIKLĄ PRADĖJO

Spalio 22 d. Jiezno gimnazijoje savo
veiklą pradėjo naujai išrinktas Tėvų
komitetas.
Tėvų komiteto pirmininke išrinkta
Violeta Kudžmaitienė, pavaduotoja Roma Armanavičienė, sekretore Greta Sinkevičienė.

LAIMĖJIMAI_______________2015 m. spalio mėn.
2015-10-23

Rajoninės
Jaunųjų šaulių varžybos, skirtos
Konstitucijos dienai paminėti

2015-10-22

Respublikinis
meninio skaitymo konkursas
,,Skaitau tarmiškai"
Rajoninės
Rudens kroso varžybos

2015-10-16

Evelina Kazlauskaitė, 10.03
Aleksas Jasiūnas, 10.19
Judita Mališauskaitė, 10.24
Inga Milišauskaitė, 10.24
Sandra Žigaitė, 10.25
Ernestas Klimašauskas, 10.27
Romas Pempė, 10.28
Spalio mėnesį gimusiems
skiriame šias eiles:

I vieta
K. Šakavičius 6
L. Tamošiūnas 8
II vieta
L. Karpavičiūtė 1ag
III vieta

2015-10-14

Rajoninis
tarpmokyklinis futbolo turnyras
,,Revuona 2015"

2015-10-07

Rajoninės
paplūdimio tinkliniovaržybos

I vieta

2015-10-02

Rajoninė
,,Mokytojo dienos Regata 2015"

II vieta

SVEIKINIMAI____________________________________
GIMTADIENIAI

II komandinė vieta
Baudų mėtymas
I vieta
R. Žuromskas 2g
Smiginis
I vieta
M. Vaitulionis - 3g
Padėka
G. Dubovikas 2g

„Gimimo dienos proga,
Siunčiame Jums baltą,
vanilinį bučkį,
Su ilgesio razinom,
tikėjimo gabaliukais,
Džiugesio glaistu ir
nuoširdumo įdaru.“
___________________
Redakcija atsiprašo tų, kurių
nepasveikino. Norintys pasveikinti draugus, mokytojus
ir bendruomenę, rašykite el.p.

VARDADIENIAI
1 d. Mantas, Remigijus
2 d. Modestas
3 d. Evaldas
4 d. Edvinas, Pranciškus
5 d. Edvinas
6 d. Renata
7 d. Justina
8 d. Brigita
9 d. Jonas
10 d. Danielė, Pranciškus

Kamilė Paškevičiūtė
12 d. Deimantė
14 d. Mindaugas
16 d. Aurelija, Lukas,
Margarita
18 d. Lukas
19 d. Jonas
20 d. Saulė
23 d. Jonas
24 d. Antanas
25 d. Inga
28 d. Simona, Skirmantas

Laikraštuke yra tekstų ir nuotraukų, paruoštų pagal Jiezno gimnazijos tinklalapio www.jieznogimnazija.lt ir socialinio tinklo facebook.com informaciją

