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REDAKCIJOS SKILTIS
Mielieji, vienintelis ir nepakartojamas kiekvieno
užgimimas, gailus
pirmuoju kūdikio
riksmu, pirmuoju
nerimu ir džiaugsmo ašara motutės.
Pirmuoju bučiniu
į skruostą ji dovanojo Meilę, Tikėjimą ir Viltį - vertybes, atgimstančias kiekvieną Šv. Kalėdų rytą.
Džiaukimės speigo gėlėmis lange,
baltų snaigių šokiu ar šalto oro
gūsiu. Pamirškim savo baimes ir
pasveikinkim sugrįžusius į tėviškę.
Džiaukimės tais, kurie šalia, kurie
išklauso, kurie mus moko pažinti,
suvokti, gyventi.
Atsiplėškime nuo kasdienybės ir
laukime stebuklo savo širdyse.
Būkime dideli...

Pagrindinio straipsnio antraštė

___________________________________________________________________________

KONKURSAI_____________________________

Giedrė Paškevičiūtė

SVEIKINAME RESPUBLIKINIO SKAITOVŲ KONKURSO LAUREATUS
Jiezno gimnazijos mokiniai Viktorija Venzlauskaitė ir
Raimundas Giedraitis tapo 2015 metų respublikinio moksleivių
meninio skaitymo konkurso, laureatais.
Maironio muziejuje, Kaune, vykusiame konkurse 5 klasės mokinė
Viktorija Venzlauskaitė skaitė A.Karosaitės eilėraštį „Kas?“ ir
P.Cvirkos „Pasaką apie gaidį Kakarykorių ir jo vaikus“, o 1bg
klasės gimnazistas Raimundas Giedraitis įveikė kitus skaitovus
pasirinkęs P.Širvio eilėraštį „Trijulė“ ir ištrauką iš P.Cvirkos romano „Frank Kruk“. Skaitovų konkursui mokinius paruošė lietuvių
kalbos mokytoja Nijolė Kuliešienė.
Iš 140 skaitovų kartu su Jiezno gimnazijos mokiniais laureatais
tapo dar 13 dalyvių iš Kauno, Klaipėdos, Vilniaus ir Jonavos
rajonų, Elektrėnų. Laureatai apdovanoti diplomais ir knygomis.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Kviečiame registruotis į NVŠ programos būrelį “Medijos - langas į pasaulį”
Programa skirta aktyviems, mėgstantiems visur dalyvauti, turintiems savo nuomonę mokiniams. Bus siekiama ne
tik perteikti žurnalistines žinias ir įgūdžius, bet ugdyti savarankišką, konstruktyviai mąstantį, turintį tvirtas vertybines nuostatas, motyvuotą jaunuolį. Esamos sąlygos ir bendradarbiavimas su medijų pasaulio atstovais leis sudaryti
sąlygas ruošti TV reportažus, imti interviu, rašyti straipsnius, patiems kurti laikraštį, parodyti savus sugebėjimus
rašant straipsnius mokyklų internetiniuose portaluose, miesto spaudos leidiniuose, pamatyti ir praktiškai pajusti
žurnalisto profesiją.

Laisvasis mokytojas Jūratė Liutkuvienė mokiniams ir jų tėveliams (globėjams) informaciją teikia
telefonu (8 606) 03 284 bei elektroniniu paštu praktikosvadovas@gmail.com
Baigusiems programą bus įteikti Jaunojo žurnalisto pažymėjimai, o iniciatyviausiems ir geriausiai lankiusiems –
Padėka už kruopštų ir originalų darbą .
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PAŽINTIS. REDAKCIJA_____________________

Rugilė Žigaitė

GIMNAZIJOJE VEIKLĄ TĘSIA JAUNIEJI ŽURNALISTAI

ASMENYBĖ
Pažintis su šiais metais į
gimnazijos bendruomenę
įsiliejusia spec. pedagoge Ramune
Plentiene.
- Kaip pradėjote dirbti
gimnazijoje?
- Vyko konkursas, aš jame
dalyvavau.
- Ar dirbote anksčiau?
- Taip, dirbau anksčiau, ir šiuo
metu dirbu ne tik Jiezno
gimnazijoje.
- Ką veikiate laisvalaikiu?
- Esu baigusi ir kostiumo dizaino
studijas, todėl laisvalaikis savotiškas darbas. Negaliu atsispirti
ir knygoms…
- Jūs esate iš Jiezno krašto ar
atvykote iš kitur?
- Aš esu iš Alytaus.
- Kada ir kodėl nusprendėte tapti
specialiąja pedagoge?
- Ilgai galvoti nereikėjo, viena
mano draugė pamatė, kaip aš dirbu
su vaikais, ir pasakė, jog mano
vieta mokykloje.
- Pirmi įspūdžiai pradėjus dirbti
gimnazijoje?
- Pradžia kaip pradžia. Įspūdžiai
buvo labai geri.
- Darbas Jums pareiga ar
malonumas?
- Gal ir banalu, bet darbas su
mokiniais man yra malonumas.
- Papasakokite apie savo darbą
tiems, kurie apie jį nieko nežino.
- Mano darbas yra pagalba
mokiniui. Nuolatinis bendravimas
su mokytojais. Mokykloje mokinys
turi jaustis saugus, išklausytas ir
išgirstas. Jei mokinys turi kažkokių
mokymo-(si) sunkumų, jam turi
būti suteikta pagalba. Pagalba
mokiniui - tai surasti tam tikri
mokymosi metodai, padedantys jam
mokytis neišsiskiriant iš kitų.
- Ar mąstote ilgai čia dirbti?
- Niekada nieko negali žinoti...
Dėkojame už atsakymus ir
linkime sėkmės.
Povilas Jasiūnas
Vidinio straipsnio antraštė

Puslapis 2

Tęsiame pažintį su jaunaisiais korespondentais. Šie gimnazistai pasirinko neformaliojo vaikų švietimo programą „Medijos – langas į pasaulį“ ir pritarė iniciatyvai kartu su
jaunųjų žurnalistų būrelio nariais kurti Jiezno gimnazijos laikraštuką, nes...
GIEDRĖ ...nori daugiau sužinoti, kas yra žurnalistika; tikisi išmokti rašyti straipsnius. Labiausiai patinka rašyti apie gyvūnus, domėtis su jais susijusia įvairia informacija.
KLAUDIJA ...sunku pasakyti, kodėl pasirinko šį būrelį; paslaptinga mergina siekia
kažko daugiau. Jai aktualiausios temos apie gyvūnus.
MANTAS ...nes naujas būrelis, jam įdomu daugiau sužinoti ir išmokti; tikisi įvertinimo už darbą. Patinka viskuo domėtis ir apie tai rašyti.
MILENA ... retas būrelis; nelabai žino, ko tiksliai siekia, lankydama būrelį. Labiausiai patinka kūrybinis darbas – kurti laikraštuko maketą, turinį, rašyti apie sportą.
VIKTORIJA ...įdomus būrelis; siekia pažinti žurnalisto profesiją, džiaugiasi galėdama prisidėti prie šio kūrybingo darbo. Patinka dirbti kompiuteriu, labiausiai patinkanti
sritis rašyti – naujienos.
Visos būrelio narių nuotraukos iš asmeninių archyvų
Bus daugiau...

PASIEKIMAI___________

_Jaunieji korespondentai

„JIEZNELĖ“ įvertinta mokyklinių laikraščių leidėjų konferencijoje
Gruodžio 4 d. grupelė
mūsų, gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos būrelio „Medijos – langas į pasaulį“ jaunųjų žurnalistų, kartu su būrelio vadove
Jūrate Liutkuviene dalyvavome Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vykusioje mokyklinių laikraščių leidėjų konferencijoje „Mokyklos laikraštis rašo 2015“.
Prienų švietimo centro
metodininkė Oksana Radzvilavičienė kartu su Prienų
„Žiburio“ gimnazijos lietuvių
kalbos mokytoja Levute Karčiauskiene sveikino susirinkusius svečius ir konferencijos
dalyvius: 13 mokyklinių laikraščių jaunųjų žurnalistų komandų iš Mažeikių, Utenos,
Kėdainių,
Kaišiadorių,
Gruzdžių, Jiezno, Alytaus rajono ir Prienų miesto bei rajono
mokyklų. Po mokyklinių laikraščių komandų prisistatymo
klausėmės „Žiburio“ gimnazijos auklėtinės, dabar LRT radijo kultūros laidų redaktorės
Ramintos Jonykaitės skaitomo pranešimo „Koks turėtų
būti mokyklinis laikraštis?“.
Pranešėja pasidalijo savo patirtimi ir žurnalistinėmis įžvalgomis, koks turėtų būti įdomus
interviu. Fotografijos paslapčių
mokė laikraščio „Naujasis Gė-

lupis“ redaktorius Mantvydas
Prekevičius. Išsamų straipsnį
ir objektyvų informacinį pranešimą rašyti mokė laikraščio
„Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė, o kuruojančių mokytojų grupės
moderatorius Vaclovas Sinkevičius, laikraščio ir naujienų portalo „Krašto vitrina“
redaktorius, kvietė diskutuoti
apie mokyklinių laikraščių
šiandienos situaciją ir bendradarbiavimą su rajonų spauda.
Darbą grupėse vainikavo apibendrintos mintys, kurias salėje grupių dalyviai išsakė kitiems konferencijos svečiams.
Čia visus dainomis sveikino
„Žiburio“ gimnazijos choras,
vadovaujamas Romos Ruočkienės.
Renginio pabaigoje visų
mokyklinių laikraščių atsto-

vams buvo įteiktos dovanėlės ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko
Dainiaus Radzevičiaus
bei Prienų r. savivaldybės
administracijos švietimo
skyriaus vedėjo Rimvydo
Zailsko pasirašytos padėkos.
Mūsų
laikraščio
„Jieznelė“
jauniesiems
žurnalistams skirta nominacija „už mokyklinės žurnalistikos idėjų puoselėjimą ir sklaidą bei aktyvų
dalyvavimą respublikinėje
mokyklinių laikraščių leidėjų
konferencijoje“.
Džiugu, kad konferencijos
kryžiažodį
išsprendėme
pirmieji, todėl buvome
pavaišinti saldžiu prizu ir
dideliu lietuvišku šakočiu
už nuoširdų ir kūrybinį
darbą.
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RENGINIAI

Rugilė Žigaitė

MINĖJOME TARPTAUTINĘ TOLERANCIJOS DIENĄ
Tarptautinės tolerancijos dienos
renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbti Prancūzijoje lapkričio
13 d. nuo teroristų šūvių žuvę taikūs žmonės. Kiekviena klasė turėjo
pristatyti tolerancijos mozaiką. Plakatą padarė ir trečiokai: jie buvo
nupiešę daug rankomis susikibusių
žmogeliukų.
Penktos klasės mokiniai pristatė
plakatą susijusį su Tolerancija. ŠešNuotraukoje tolerancijos dienos plakatai
tos klasės atstovai pristatė plakatą
„Lipk ant kojos, ne ant širdies!“ Septinta klasė sukūrė vaizdo įrašą, kuriame galėjome
pamatyti nufilmuotas skirtingas nuomones. Aštuntokai padarė plakatą, kuriame pavaizdavo tolerancijos rūšis: draugiškumą, pagarbą, mandagumą. 1ag klasė paruošė plakatą
„Žemė su spalvotomis rankomis“, 2g klasė buvo nusifotografavusi uždengtais veidais,
tokia buvo jų tolerancijos mozaika. 3 g klasės gimnazistai kartu su anglų mokytoja J. Stačiokaite ir pradinukais gimnazijos kieme iš gamtos medžiagų padarė ant žemės „saulę“
ir uždegė prie tolerancijos mozaikos žvakutes už Prancūzijoje žuvusiųjų aukas.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SVEIKATIADOS FIESTA DŽIUGINO GARDŽIAIS PYRAGAIS
Gimnazijos pradinių
klasių mokiniai jau antrus metus dalyvavo
„Sveikatiados fiestoje“.
Lapkričio 2-3 dienomis trečiokai vykdė pradinių klasių mokinių apklausą ,,Mano pusryčiai“. Buvo renkama skaniausia košė.
Lapkričio 5 d. vyko
„Mamytės pyrago diena“.
Gimnazijos pirmas aukštas
kvepėjo visokiausiais pyragais. Mamytės su mažaisiais rinkosi į aktų salę.
Joje buvo galima pasigrožėti mamyčių pyragais,
pasidalinti įdomiausiais

receptais. Visiems susirinkusiems aktų salėje 3 kl.
mokytoja A.Noreikienė
pristatė anksčiau atlikto
tyrimo rezultatus. Paaiškėjo, kad yra mokinių, kurie
visai nevalgo pusryčių arba suvalgo tik sumuštinuką. Skaniausia koše išrinkta manų, kuriai nenusileido ir grikių
košė.
Sveikatos
specialistė Gintarė
Meškauskė papasakojo apie sveiką
maistą. Sužinoję,
kaip sveikai maitintis, visi skubėjome
ragauti mamyčių

pyragų. Pradinių klasių mokytojos Audronė Noreikienė ir
Roma Kandrotienė džiaugiasi,
kad visos klasės aktyviai dalyvavo šiame projekte, ir dėkoja
mamytėms už skaniausius pyragus.
Kamilė Paškevičiūtė

ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKOS SAVAITĖ
vaitės metu susiburiama į
bendrą renginį, kuriame
skaitoma Šiaurės šalių literatūra. Pagrindinis akcentas tarptautinis renginys
"Šviesos ir žodžio šventė".
Šventės mažieji dalyviai
klausė knygų ištraukų,
sprendė įvairias užduotis,
laikė draugystės egzaminą.
Lapkričio 11 d. renginyje
dalyvavo ir šeštokai. Jie su-

sipažino su A.Lindgren biografija ir kūryba, atsakinėjo į
klausimus, pagilino savo
geografines žinias. Renginį
vedė bibliotekininkė
V. Rūdienė ir lietuvių kalbos
mokytoja N. Kuliešienė.
Visą savaitę bibliotekoje
veikė paroda "Skandinavų
rašytojai - vaikams lietuvių
kalba". Džiugu, kad įsijungėme į tarptautinį renginį.
Kamilė Urbelytė

JIEZNELĖ

Artėjant didžiosioms
metų šventėms gimnazijos
be ndr uo me nė s na r ių
klausėme, kaip švęs
artėjančias šventes ir kokią
jiems prasmę turi šios
šventės...
„Švęsiu tradiciškai prie
Kūčių stalo. Visa šeima
tvarkys namus, visi kartu
virsime kisielių. Sūnus
laikydamasis papročių
bėgioja aplink namus ir
šaukia „Kis kis kisielius, joja
Motiejus“. Kūčios - pati
mėgiamiausia metų diena.
Vakare su šeima važiuosiu į
bažnyčią. Šv. Kalėdas švęsiu
namuose. Kalėdos - laikas
pabūti kartu su šeima, nes
laiko ne visada užtenka
(Neringa, gimnazijos
direktorė);
„Švęsiu namuose. Kalėdos namų šventė kartu su visa
šeima. Kalėdos - tai proga
susirinkti prie bendro stalo
(Nijolė, mokytoja);

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________

Jau ne pirmi metai mūsų
gi mnazija įsi jungi a į
"Šiaurės šalių bibliotekų
savaitės" renginius.
2015 metais "Šiaurės šalių
bibliotekų savaitė - 2015"
skirta Draugystei. Draugystė ir
bendradarbiavimas tarp pasaulio šalių padeda užtikrinti taiką
pasaulyje, šalių pagalbą viena
kitai.
Šiaurės šalių bibliotekų sa-

KLAUSIMAS

„Su šeima švęsiu
trumpiausią dieną ir ilgiausią
naktį - Kūčias. O Kalėdas
švęsti kartu gavau daug
kvietimų“
(Sigitas,
mokytojas);
„Kaip ir visi žmonės. Visa
šeima susirenka prie bendro
stalo“ (Aldona, mokytoja);
„Namuose. Normaliai dėl
sveikatos“
(Irena,
gimnazijos darbuotoja);
Ačiū atsakiusiems.
Linkime gražių, jaukių ir
džiaugsmingų švenčių.
Puslapis 3
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EDUKACIJA_____________________________

Kamilė Paškevičiūtė

PRIEŠ DIDŽIĄSIAS METŲ ŠVENTES ŽVAKIŲ LIEJIMO PASLAPTYS
Gimnazijos septintokai kartu su auklėtoja
Vilma Mekionyte buvo išvykę į Birštono sakralinį muziejų, kuriame dalyvavo edukacinėje
programoje „Kaip gimsta vaško žvakė?“.
Valandos trukmės edukacinėje programoje
gimnazistai senuoju žvakių liejimo būdu „su lanku“
išliejo penkias pailgas žvakes, keturias formelėse ir
po vieną žvakutę sau susuko iš vaškuolių. Žvakių
liejimas yra labai įdomus ir įtraukiantis procesas.
Žvakių liejimo būdas ,,su lanku“ – tai senąsias
tradicijas išlaikiusi žvakių gaminimo technika,
manoma, kad nuo XIV a. išlikusi dzūkų kaimuose.
Ištirpintas vaškas statomas su dubeniu ant karštų
bulvių ar burokų katilo (,,kad neužstengtų”). Ant
kiekvieno ,,kriukelio kariamas siūlalis ir vaškas pilamas ant siūlo“. Apsukus ratą, procedūra kartojama.
Nuotrauka autorės
Birštono sakralinis muziejus siekia išsaugoti Birštono krašto kultūros vertybes ir
jas perduoti ateities kartoms.
MOKINIŲ PARLAMENTO NARIAI LANKĖ
Įdomu tai, kad Birštono
SENELIUS

sakraliniame muziejuje
yra pati mažiausia
Biblija pasaulyje.

Mes žiniatinklyje!
example.com
Mes
žiniatinklyje!
www.jieznogimnazija.lt

ETNOGRAFINĖ VAKARONĖ

Jiezno gimnazijos mokinių parlamento nariai Rusnė,
Emilija, Viktorija, Rūta, Inga, Lukas ir Rytis lankė
Jiezno PSPC slaugos skyriuje slaugomus senelius.
Mokiniai juos sveikino su artėjančiomis šventėmis,
nuoširdžiai linkėjo sveikatos ir stiprybės, dovanojo vaikų
sukurtus atvirukus ir šokoladinius saldainius. Ir aplankyti
seneliai, ir mokiniai buvo sujaudinti susitikimo
akimirkų, nes dalijimasis mus suartina, o gerumas
sušildo.

Lapkričio 27 d. Jiezno gimnazijos aktų salėje vyko etnografinė
vakaronė. Rinkosi 8 ir 1-4g klasių mokiniai, pedagogai, svečiai. Vakaronėje šokome, dainavome ir daug linksminomės. Vakaronės tikslas priminti ir parodyti vaikams senuosius liaudies papročius.
Renginys prasidėjo netradicine pamoka, kurią vedė lietuvių kalbos
mokytoja Nijolė Kuliešienė ir istorijos mokyt. Nijolė Aleškevičienė.
Vakaronėje dalyvavusių klasių atstovai buvo atlikę namų darbus paruošę pristatymus apie Suvalkiją, Dzūkiją, Žemaitiją, Aukštaitiją ir
Mažąją Lietuvą. Šiais metais renginyje dalyvavo Kaišiadorių rajono
Kruonio gimnazijos dešimtokai. Kaip ir kiekvienais metais visus
linksmino Birštono kultūros centro folkloro ansamblis ,,Raskila",
šokių ir ratelių mokė ansamblio vadovė Roma Ruočkienė.

Gimnazijos socialinio tinklo informacija

GIMNAZIJOS ATSTOVĖS DALYVAVO
PROJEKTO SESIJOJE

Gruodžio 7-11 dienomis Prancūzijoje, Bordo mieste
esančioje Jean Jaures mokykloje, vyko trečioji
Erasmus projekto „Įtraukianti Europa“ mokymų
sesija.
Šalia Italijos, Rumunijos, Latvijos, Lenkijos,
Turkijos, Lietuvos, Portugalijos mokytojų sesijoje
dalyvavo ir Jiezno gimnazijai atstovavo direktoriaus
pavaduotoja D.Bajorienė, projekto koordinatorė
J.Bartusevičienė, mokytojos N. Bisikirskienė,
Klaudija Ostrauskaitė R.Bubnienė ir R.Kandrotienė. Sesijoje kalbėta apie
sunkumus, su kuriais susiduria imigrantų vaikai, ir
būdus tiems sunkumams išspręsti. Sesijos dalyviai
susitiko su Bordo miesto valdžios atstovais, mokyklos
mokytojais, mokiniais, stebėjo pamokas, klausėsi
kolegų paskaitų. Pasibaigus užsiėmimams gimnazijos
atstovės turėjo galimybę apsilankyti nuostabiame
Arkašono mieste, įsikūrusiame ant Atlanto vandenyno
kranto, paragauti austrių bei sūrių. Kopė į aukščiausią
Europoje kopą, apžiūrėjo įžymias Bordo vietas, o
lankydamiesi Saint Emillion vyno gamintojų kaime
gėrėjosi nuostabia architektūra ir tvarkingais
vynuogynais.
(Daugiau informacijos – www.jieznogimnazija.lt skyrelyje „Projektai“)

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

