Mielieji,

POKALBIS PRIE ARBATOS

Man didelė garbė ir labai rimtas profesinis
išbandymas vadovauti mokyklai, kurią pati
prieš daugelį metų baigiau. Esu šios
mokyklos XXXII–osios laidos absolventė
(XI d klasė, klasės vadovė – šviesios
atminties lietuvių kalbos mokytoja Elena
Mašauskaitė). Priklausau tiems žmonėms,
kurie iš savo mokyklos išsinešė labai
šviesius atsiminimus. Čia jaučiausi vertinama ir mylima, labai
gerai sekėsi mokytis. Turėjau daug gerų mokytojų. Iš jų
išmokau diplomatijos, nepataikauti, atkaklumo ir kantrybės.
Ir dabar iš buvusiųjų šios mokyklos mokytojų – senjorų išgirstu daug padrąsinančių žodžių, sulaukiu draugiško, šilto
palaikymo. Žinau, kad jiems buvau, esu ir liksiu jų mokine.
Ačiū, mielieji, kad esate.
Gimnazijos administracijos ir gimnazijos tarybos vardu
sveikindama Jus visus su mokyklos jubiliejiniu gimtadieniu
mūsų bendruomenei noriu palinkėti darnos ir taikios
bendrystės ir gyvuoti ilgus metus. Tegul šio laikmečio tempas
ir modernios technologijos neatima iš mūsų realaus
bendravimo ir bendros veiklos džiaugsmo. Linkiu, kad
mokiniai vertintų savo mokytojus ir jais pasitikėtų,
nepamiršdami atkakliai ir nuosekliai dirbti, o mokytojai –
neprarastų tikėjimo savo mokiniais ir niekada nepavargtų,
dirbdami labai mums visiems svarbų, prasmingą, kilnų
darbą.
Gimnazijos Direktorė
Audronė Buzienė

Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija mini jau
90 metų jubiliejų! Tik pagalvokite, kiek visko nutiko per
tiek metų! Nugirdau, kad gardžiai gaminančios mūsų
valgyklos darbuotojos ne tik čia dirba, bet čia kadaise ir
mokėsi. Štai ką man pavyko sužinoti.
Koks įvykis labiausiai įsiminė iš mokyklos laikų?
Leokadija: Sunkoka kažką atsiminti, kai mokykla
baigta jau prieš keturiasdešimt metų… Bet atmintyje
išliko tai, kaip atėjau į penktą klasę ir atsidarė naujoji
mokykla.. Beje, prisimenu, kaip vaikščiojome su
šlepetėmis, savo batus palikdavome kartu su paltais,
lauke šiukštu nelakstydavom, viskas turėjo būti švaru ir
tvarkinga.
Audronė: Man labai patiko mokytojo L.Vaicekausko
karinio parengimo pamokos. Įvairūs šaudymai, pamenu,
reikėjo ardyti Kalašnikovo automatą. Mokinius veždavo į
kolūkius padėti nuimti derlių, buvo smagu, tai taip pat
įsiminė. Atvažiuodavom, pavalgydavom valgykloj, tada
dirbdavom: kasdavom burokus, morkas, bulves.
Živilė: Oi, labiausiai įsiminė, kai visi pabėgom iš
mokytojo J. Stankevičiaus pamokos ir nuėjom prie
„Marytės” (juokiasi).
Rūta:. Buvo įdomu dirbti vasaros stovyklose,
važiuodavom į ekskursijas. Prisimenu, buvom Nidoje,
labai patiko. Mokykloje būdavo darbo desantai,
nesinorėdavo nei spjaudyt, nei šiukšlint, patys
valydavom viską. Vieną kartą per mėnesį susirinkdavom
vakarais ir gaudavom po aukštą,
tvarkydavom. Visi draugiškai dirbdavom.

Ar didžiuojatės mokykloje nuveiktais darbais? Ką Jums reiškia 90-mečio minėjimas?
Leokadija: Žinoma, mokykla labai pasikeitė. Viskas dabar atrodo geriau palyginus su senais laikais. Kai
mes mokėmės, nebūdavo tiek renginių, kiek yra dabar. Prisimenu, organizuojami buvo šokiai, metiniai
renginiai, tačiau dažniau ten lankydavosi klasių seniūnai.
Audronė: Aišku, didžiuojuosi, kad jau tiek daug metų gyvuojam. Dabar mokykla labai pagražėjo,
anksčiau buvo niūroka, liūdna.
Živilė: Jubiliejus patvirtina gimnazijos tobulėjimą, pažangą, laikmečio ypatybes.
Rūta: Daug pasiekta. Pastatas renovuotas, darbo sąlygos geresnės.

Kodėl pasirinkote šį darbą ir ar Jums patinka dirbti?
Leokadija: Man patinka čia dirbti. Jei atvirai, negalvojau, kad pasirinksiu būtent tai, bet
jau dirbu čia trisdešimt metų. Labiau traukė buhalterija, tačiau čia irgi reikia šių įgūdžių.
Audronė: Žinoma, dirbti patinka, norėjau dirbti restoranų tinkle, tad, galima sakyti, beveik
pavyko (juokiasi).
Živilė: Iš tikrųjų jau vienuoliktoje klasėj žinojau, kuo norėčiau būti, ir dirbdama šį darbą džiaugiuosi. Savo darbą tikrai
myliu. Vadovaujuosi posakiu: „Pasirink mėgstamą darbą ir nereikės dirbti“.
Rūta: Myliu savo darbą, dėl to jį ir pasirinkau.Viliojo dvi profesijos: medicinos sesers ir virėjos. Įgyvendinau antrą
svajonę.

Kalbėjosi Ieva Jankauskaitė

GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA
Metodinė veikla – nuolatinė, kryptinga ir tikslinga
informacinė, ekspertinė ir konsultacinė pagalba mokytojui,
kurios paskirtis – sudaryti sąlygas mokytojams toliau
mokytis, sukurti aplinką, skatinančią mokytojo profesinį
tobulėjimą bei mokyklos plėtrą.
Gimnazijos metodinės tarybos
tikslai: siekti
nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir
švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo; užtikrinti
metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą; skleisti
pedagoginės ir metodines naujoves, dalytis gerąja
pedagogine patirtimi, skatinti ją.
Gimnazijos metodinė taryba apibendrina ir skleidžia
švietimo institucijos metodinės veiklos patirtį. Organizuoja
mokytojų darbo gerosios patirties sklaidą; svarsto
metodinės veiklos tyrimo, apibendrinimo ir skleidimo
klausimus gimnazijoje; tiria ir analizuoja mokytojų
kvalifikacijos saviugdos klausimus: rūpinasi mokytojų
metodinės veiklos tobulinimo formomis, naujais veiklos
metodais, teikia pasiūlymus mokyklos tarybai ir
administracijai; siūlo mokykloje organizuojamų seminarų

tematiką ir tikslingumą; skatina mokytojų
bendradarbiavimą, pažangias iniciatyvas.
Metodinių
grupių
pagrindinės
veiklos tikslas – tobulinti mokytojų
profesinį
meistriškumą,
užtikrinantį
ugdymo proceso organizavimo kokybę,
įvairių ugdymo(si) strategijų paiešką ir
kokybišką bei efektyvų jų įgyvendinimą
gimnazijoje, skatinti mokytojų savišvietą,
bendradarbiavimą.
Metodinę grupę sudaro to paties arba gretimų dalykų
mokytojai. Mūsų gimnazijoje šiuo metu yra 6 metodinės
grupės: Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė
grupė, Menų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė,
Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė,
Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė, Socialinių
mokslų mokytojų metodinė grupė, Klasių vadovų metodinė
grupė.

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė
Rūta Švelnikienė

Maketavimo darbus atliko: Augustė Kunevičiūtė
IV c, Nonita Iljeitytė IV b, Jomantė Rinkevičiūtė IV a.
Nuotraukų autoriai: Augustė Kunevičiūtė IV c.
Darbą koordinavo: mokytojos Edita Rutkauskienė ir
Lina Janickaitė.

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ
Gimnazijos Gamtos ir tiksliųjų mokslų
mokytojų metodinėje grupėje dirba 14
mokytojų.
Metodinė grupė nuolat analizuoja mokinių
pasiekimus ir pažangą, rūpinasi mokinių
ugdymo(si) kokybe, skatina mokytojus kelti
kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, naudoti pažangiausius
metodus, dalintis gerąja darbo patirtimi.
Tradiciškai metodinės grupės nariai organizuoja
mokyklines olimpiadas ir bandomuosius egzaminus:
paruošia užduotis, vykdo, vertina, analizuoja rezultatus,
konsultuoja respublikinėms olimpiadoms ir konkursams

besiruošiančius mokinius.
Jau antrus metus gimnazijoje organizuojamas
Širvintų krašto jaunųjų matematikų komandinis konkursas
mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti, kuriame aktyviai
dalyvauja mokinių komandos iš visos respublikos.
Mūsų mokiniai kasmet dalyvauja respublikinėse
dalykinėse olimpiadose, fizikų čempionate, respublikinėje
idėjų mugėje, Jaunųjų tyrėjų dienoje, rajoniniame mokinių
mokslinių darbų konkurse, skirtam Žemės dienai, gamtamoksliniame konkurse „Mūsų sielos kaip drugeliai“, tarptautiniame informatikos konkurse „Bebras”, tarptautiniame
matematikos konkurse „Kengūra”.

MOKINIŲ PASIEKIMAI
Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso
nacionalinio etapo III laipsnio diplomas - Indrė
Urbonavičiūtė, Modestas Šinkevičius, I kl. - 2007 m.
Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso
nacionalinio etapo II laipsnio diplomas – Ieva
Jakučionytė, Rūta Goštautaitė, III kl. - 2011 m.
Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso
nacionalinio etapo III laipsnio diplomas – Jovita
Jurkevičiūtė, Raminta Rinkevičiūtė III kl. ir Jonė Blažytė,
Brygida Ivona Pliška, II kl. - 2011 m.
Fizikos čempionatas – Donata Jaglinska, 11 kl. II
vieta, 2003-2004 m.m.
Trečioji vieta Širvintų krašto jaunųjų matematikų
komandiniame
konkurse mokytojo Antano Kuliešiaus
taurei laimėti 2013 – 2014 m.m abiejose amžiaus grupėse
– Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos

antrosioms komandoms. III-IV klasių komandoje dirbo
Miglė Kavaliauskaitė, Indrė Jankovskytė, Edgaras
Narbutaitis, Martynas Andriuškevičius, Dominykas Česonis.
I-II klasių komandoje gimnazijos garbę gynė Aivaras
Piškinas, Paulius Bareika, Povilas Raišys, Skaistė Taučiūtė,
Ernestas Urniežius.
Greta Gujytė – Respublikinio ekologinio konkurso
„Mano žalioji palangė“ nugalėtoja – Pagyrimo raštas.
(2012 m.)
Greta Gujytė ir Evelina Žygytė – Šalies mokinių
konferencija – paroda „Sveikatos galerija“ – Pagyrimo
raštas. (2013 m.)

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų
metodinės grupės vadovė
Audronė Balčiūnaitė

SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ
Ekonomikos mokytoja
Rita
Česonienė
vadovauja
projektui
„Drąsinkime
ateitį“,
kuris vienija buvusius
mokyklos mokinius ir
dabartinius, ugdymo procese svarbūs
šie darbai:
 or ga niz u ota d ve j u s me t us
„Verslumo savaitė". Šiais metais bus
trečia.
 ruošti mokiniai respublikinėms
olimpiadoms, kuriose laimėjo prizines
vietas. Laurynas Jočys I ir III vietos,
Indrė Gedrimaitė III vieta.
 kiekvienais metais mokiniai
dalyvauja žaidimo VEMP (vadybos
ir e ko nomi ko s mode lia vimo
pratybos) respublikiniame
čempionate.

ugdomas mokinių verslumas
pasikviečiant verslininkus arba tam
tikrų sričių specialistus į pamokas.
Geografijos mokytoja Daiva Piškinienė
veikloje išskiria šiuos darbus:
Dalyvavimas Respublikiniame Č.
Kudabos geografijos konkurse,
dalyvavimas respublikinėse
olimpiadose 2012, 2013m.;
Organizuotos mokomosios pažintinės
pamokos: į Gelvonų seniūniją, į Zibalų
seniūniją, į Čiobiškio seniūniją, lankyti
dvarai, piliakalniai, draustiniai. Vestos
integruotos geografijos - biologijos
pamokos Širvintų grybyne. Dalyvauta

rajoninėse konferencijose, skirtose
Žemės dienai paminėti.
Geografijos mokytoja Renata Žygienė
kasmet dalyvauja respublikiniame
Č.Kuda bos konkurse , Europos
egzamine, respublikinėse
olimpiadose, organizuoja netradicines
p a mo k a s, i š v y k a s , v a d o va u j a
gimnazijos Profesinio informavimo bei
karjeros kūrimo centrui, organizuoja
susitikimus su mokymo įstaigų
atstovais, padeda gimnazistams
tinkamai pasirinkti profesiją.Istorijos
mokytoja s J ona s Stanke vičius
inicijavo paminklo kūrimą Kyvonyse
1863-64 m. sukilėliams, knygoje
apie rajoną išspausdintas straipsnis
apie rajono istoriją, kaupia istorinę
medžiagą apie Širvintas, rajoną,
organizuoja pamokas netradicinėse
erdvėse.

SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ
Mokytoja Edita Šidlauskienė vertina
dalyvavimą istorijos rajoninėse
olimpiadose (nuolat) ir respublikinėje
olimpiadoje 2012m. (Sandra Saveikytė
laureatė, VII vieta), kasmet mokiniai
dalyvauja Konstitucijos egzamine, ji
vadovauja Skautų veiklai. Margarita
Vaičelytė pilietiškumą ugdo konkrečiais Šaulių organizacijos
darbais, mokytoja Vida Ramanavičiūtė ruošia mokinius
konkursams, olimpiadoms, daug dėmesio skiria istorinės
atminties formavimui, istorijos mokytojai lydi svečius iš
užsienio ir šalies po rajono istorines vietas.

Dorinio ugdymo mokytojos Nomeda
Drazdienė ir Helena Marčiauskienė
veikloje akcentuoja vertybinių nuostatų
formavimą – atjautą, toleranciją,
konkrečią pagalbą silpnesniam, pagarbą
vyresniam. Tradiciniai Kalėdų darbai –
dovanos, koncertai ligoniams, seneliams, vaikams, Kalėdų
karavanas. Vertinga socialinė pagalba jiems,
bendradarbiavimas su pradinės mokyklos bendruomene,
olimpiadų, viktorinų, kūrybinių darbų parodų
organizavimas.

VEIDAI...

Administracija

Socialinė
pedagogė

Specialioji
pedagogė

Sveikatos
priežiūros
specialistė

Darbuotojai
Gimnazijos darbo kokybę lemia ir kruopštus švarą ir tvarką
prižiūrinčiųjų darbas. Jiems esame dėkingi už tinkamą aplinką mokytis
ir švęsti.

MENO, TECHNOLOGIJŲ, KŪNO KULTŪROS
MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ
Vyriškiausia gimnazijos metodinė grupė. Mokytojas Kęstutis - labai
paklausus, paskui jį (jo automobilį) sekioja būriai būsimų vairuotojų. Du
Romualdai apsupti sportininkų, Arvydas su mokiniais puošia gimnaziją,
įvaldo darbo įrankius ir prietaisus. Mokytoja Irena lavina merginų ir vaikinų
taiklumą, vikrumą.
Dailės mokytojos Jurga, Jolita, technologijų mokytoja Daiva sugeba su
mokiniais sukurti darbų, kurie žavi ir stebina.

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA
Galime pasidžiaugti, kad 20092011m. sėkmingai dalyvavome „Mokyklų
tobulinimo programos plius“ projekte
„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų
modernizavimas“, kurio dėka turėjome
galimybę įsigyti naujos kompiuterinės
įrangos ir baldų komplektus. Biblioteka
tapo jaukesnė, modernesnė, pagerėjo
teikiamų paslaugų kokybė ir mokymosi
sąlygos, įsikūrė dar viena erdvi ir moderni
skaitykla.
2012-2013 m. gimnazijos biblioteka
dalyvavo Lietuvos meno kūrėjų
asociacijos projekte „Aukštosios kultūros
impulsai mokykloms“, kurio tikslas –
mokyklų bendruomenių atskirties nuo
kultūros proceso mažinimas.
Šio
projekto
dėka
mūsų
gimnazijoje apsilankė net 7 Lietuvos
menininkai. Įvairių meno sričių kūrėjai
mokiniams vedė netradicines meninės
kūrybos pamokas ir praktinius

užsiėmimus. Mokiniai turėjo galimybę
tiesiogiai pabendrauti su menininkais,
praplėsti kultūros suvokimą, sužinoti ir
atrasti
kažką
na ujo,
įdoma us,
nekasdienio.
Organizuojame susitikimus su
žymiais lietuvių rašytojais. Pastaraisiais
metais gimnazijoje lankėsi ir naujausią
savo kūrybą pristatė Kazys Saja, Vytautas
Račickas, Sigitas Parulskis, Alvydas
Šlepikas, Eugenijus Ališanka, Laura
Sintija Černiauskaitė.
Gimnazistai bibliotekoje lankosi
nuolat. Čia jie rengia projektinius darbus,
ruošiasi pamokoms, internete ieško
reikalingos informacijos, domisi spauda,
bendrauja. Skaitykloje dažnai vyksta
pamokos, žiūrimi filmai.

Bibliotekininkė
Inga Grigalaitienė

UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ
Užsienio kalbų mokytojų metodinė
grupė veikia daugiau kaip 15 metų.
Ilgą laiką grupei vadovavo mokytoja
metodininkė Levutė Vitienė, vėliau
mokytoja
metodininkė
Valda
Maslinskienė.
Trejus
paskutinius
metus vadovauja rusų kalbos mokytoja ekspertė Ana
Geigalienė.
Grupė turi savo tradicinius renginius, kuriuos ne
vienerius metus gražiai organizuoja. Vienas iš tokių
renginių - „Europos kalbų diena“. Tą dieną teminiais
plakatais ir stendais puošiama gimnazijos foje, ruošiama
programa: skamba dainos ir eilėraščiai rusų bei anglų
kalbomis,
vyksta
viktorinos.
Mokiniai
apdovanojami.Kiekvienais metais mūsų mokiniai aktyviai
dalyvauja užsienio kalbų šventėje „Suteikime žodžiui
sparnus“, už gerą pasirodymą visada yra apdovanojami.
Pirmų klasių gimnazistai dalyvauja respublikiniuose žinių
konkursuose „Tavo žvilgsnis“ ir „Amberstar“.
Mūsų gimnazijos užsienio kalbų mokytojos savo
gerąja patirtimi dalinasi su kitomis Respublikos
mokyklomis. Dar jos veda integruotas pamokas. Rusų
kalbos mokytoja ekspertė Ana Geigalienė ir lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė Rasa Martinaitienė vedė integruotą
modulių pamoką apie Marinos Cvetajevos kūrybą. Anglų
kalbos mokytoja metodininkė Valda Maslinskienė ir
muzikos mokytoja metodininkė Irena Vasiliauskienė vedė
integruotą pamoką „Muzikinis Londonas“, anglų kalbos
vyresnioji mokytoja Ieva Vidauskienė ir IT vyresnioji
mokytoja Lina Janickaitė - integruotą pamoką „Using a
Computer Network“.

Mokytoja Ana Geigalienė su savo paruoštais
mokiniais dalyvavo Kaišiadorių pagrindinės mokyklos
renginyje „Mažasis rusų dainų festivalis“ (2012 m.).
Dalyvavome Musninkų A. Petrulio gimnazijos, Gelvonų
vidurinės mokyklos bei „Atžalyno“ progimnazijos
renginiuose.
Mūsų gimnazistai nuolat dalyvauja rajono ir
Respublikos užsienio kalbų olimpiadose. Rusų kalbos
respublikinėse olimpiadose dalyvavo: 2008 m. Ona
Bagočiūnaitė, 2009 m. Augustė Kamarauskaitė. 2012 m.
Tautvydas Rubašenko apdovanotas Švietimo ir mokslo
ministerijos Padėkos raštu už gerą pasirodymą rusų kalbos
respublikinėje olimpiadoje. 2013 m. Jonas Chmeliauskas
rusų kalbos respublikinėje olimpiadoje užėmė II-ąją vietą.
Anglų kalbos Respublikos olimpiadose dalyvavo 2012 m.
Aistė Jotautytė, 2014 m. Jomantė Rinkevičiūtė.
Mūsų gimnazistai sėkmingai dalyvauja užsienio
kalbų rajono olimpiadose. 2008 m. Jurgita Grigalaitytė
užėmė II-ąją vietą, 2010 m. Violeta Ramanovskaja ir
Edvardas Serafinas - I-ąją vietą, 2014 m. Evaldas Pūras II-ąją vietą.

Užsienio kalbų mokytojų
metodinės grupės vadovė
Ana Geigalienė

Klasės vadovas – pats laimingiausias iš visų dirbančių žmonių. Gydytojas suteikia
žmogui progą gyventi per vieną stebuklingą akimirką, o klasės vadovas gali
stebėti atgimstančią vis naujais klausimais, mintimis ir draugystėmis asmenybę.
(pagal J.W.Schlatter)

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖ GRUPĖ

Klasės vadovas – tai mokytojas,
kuriam
pavesta
ugdyti
klasės
bendruomenę,
susidedančią
iš
mokinių, jų tėvų ir mokytojų,
dirbančių su klase. Klasės vadovas
atstovauja klasės interesams, ieško
galimybių tenkinti jos poreikius
Klasės
vadovas
savo
ugdytiniams yra prižiūrėtojas ir
vadovas, auklėtojas ir globėjas,
organizatorius
ir
kuratorius,
repetitorius, patarėjas ir konsultantas.
Šias pareigas gerai atlikti klasių
vadovams padeda klasių vadovų
metodinė grupė. Vienas iš metodinės
grupės uždavinių – aktyvinti gerosios
patirties sklaidą, gimnazijos narių
bendravimą ir bendradarbiavimą,
efektyvinti pagalbą mokiniams. Klasių

vadovams į pagalbą ateina specialioji
pedagogė R.Gedminaitė, vyr.socialinė
pedagogė
R.Kamarauskienė,
sveikatos
priežiūros
specialistė
L.Razmienė. Savo patirtimi dalijasi
mokytojai,
metodinės
grupės
uždavinys
–
skatinti
mokinius
puoselėti bendražmogiškas vertybes,
savarankiškumą, kūrybiškumą, Klasių
vadovai ruošiasi Tėvų dienoms,
susirinkimams.
Didžiausias mūsų džiaugsmas –
tradicinės
gimnazijos
šventės,
minėjimai,
renginiai,
kuriems
ruošiamės kartu su mokiniais. Klasių
vadovai,
bendradarbiaudami
su
direktorės pavaduotoja neformaliajam
švietimui M.Vaičelyte, su dalykų
mokytojais ir mokiniais, tėvais tariasi
dėl
renginių
organizavimo
ir
pravedimo. Didelis dėmesys skiriamas
gimnazijos
tradicijoms
puoselėti.

Planuojant,
ruošiantis,
vedant
renginius
ugdomi
pilietiškumo,
pagarbos, meninio, estetinio, pareigos
ir atsakomybės jausmai.

Klasių vadovų metodinės
grupės pirmininkė
Violeta Geigalienė

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ
Mes su dėkingumu prisimename savo vyresniąsias
koleges - mokytojas L. Skardžiuvienę, Z. Kisielienę, D.
Miliukienę, S. Krušinskienę, J.Martinaitienę - iš jų mokėmės
dirbti ir vertinti lituanisto veiklą kaip žmogaus kultūrinį
ugdymą.
Rasa Baranauskienė džiaugiasi mokiniais, kurie
išmoko juoktis iš savęs,pasitikėti savo jėgomis,veiksmais
pranokti
svajones,
eiti
pasirinktu
keliu.Tai
Saulius,Gediminas,Aivaras, Ugnė, Justina, Liepa, Justas,
Indrė, Karolis, filologų konkurso laureatės Aistė ir Inga,
raštingiausia rajone III klasės mokinė Vaiva. Dar labai
svarbus mokinių pasiekimas - jie praneša, kada bus
Andriaus Mamontovo koncertas, domisi, kodėl nėra jo
naujos nuotraukos, žino, kur yra Alpės, Šveicarija,
Stromboli ugnikalnis.
Rasa Martinaitienė dvidešimt penktąjį lapkritį, kaip ir
anksčiau, skatina mokinius būti jautrius, darbščius,
pilietiškus, garbingus. Ji tiki, kad mokiniai tokie ir yra. Aistė
ir Jovita studijuoja lituanistiką, Ingrida - laikraščio
„Atodangos“ įkūrėja, leidėja, redaktorė - už lietuvių VBE
gavo 90 taškų, šmaikštuolis Rokas - regioninio meninio
skaitovų konkurso dalyvis - studijuoja režisūrą. Rasos
gyvenimo ir mokymo filosofija: „Rojus ten, kur aš esu“.
Vilma Kalesnykaitė išugdė talentingų dainuojamosios
poezijos atlikėjų - Simona, Agnė, Tomas, Aistis Respublikos konkurso II ir III vietos nugalėtojai. Kipras
vėliau išgarsėjo kaip Eurovizijos dalyvis, skaitovas Vakaris
buvo apdovanotas respublikinio konkurso Pagyrimo raštu,
Filologų konkurse dalyvavo Raminta. 2008 metų laidos

abiturientų klasės mokiniai puikiai pasirodė zoniniame
meninio skaitymo konkurse su kompozicija.
Elvyros Lipeikytės mokinės Karolina, Ieva, Simona,
Aušra puikiai išlaikė lietuvių VBE, rajono ir zoniniame
meninio skaitymo konkursuose gerai pasirodė Giedrius,
Donatas, Aivaras, Darius. Gimtosios kalbos olimpiadoje
rajone laureatais tapo Evelina ir Arnoldas. Mokytoja ugdo ir
išmaniuosius skaitytojus - tokie yra dabartiniai pirmokai ir
trečiokai.
Edita Rutkauskienė vertina mokinių kūrybiškumą ir
iniciatyvumą, moko Filologų konkurso ir Gimtosios kalbos
olimpiados dalyvę Jomantę – dabartinę laikraščio
redaktorę, organizuoja tradicines ekskursijas, išvykas į
spektaklius, jos mokinės Ugnė Grickevičiūtė, Ugnė
Urbonavičiūtė
tapo
respublikos
Filologų
konkurso
laureatėmis. Kasdien veikia lietuvių kalbos klubas, kurio
taisykles sukūrė 65 laidos abiturientai.

