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Mieli skaitytojai!
„Saugokime valandą, kuri ateina; nesivykime jos, kai išeina.“ (Anglų poetas William Shakespeare)
Visi dažnai pagalvojame apie greitai bėgantį laiką. Gal net gailimės, kad neproduktyviai jį išnaudojome.
Bet ar neišvaistome laiko, kai apie tai tiek daug galvojame? Kad ir kaip ten bebūtų, reikia dažniau
gyventi čia ir dabar, mažiau galvoti, ką galėjome padaryti, nes laiko atgal neatsuksime.
Tad to Jums ir linkime. Šias atostogas praleisti dabarties akimirkoje!

Visada su Jumis ir dėl Jūsų
Jaunųjų žurnalistų redakcija

PABENDRAUKIME
Šį kartą nusprendžiau pakalbinti muzikos mokytoją Miglę Matuliauskaitę ir kviečiu su ja
susipažinti.

1. Kodėl pasirinkote dėstyti muziką?
- Nuo vaikystės mokiausi muzikos, turėjau daug puikių mokytojų, dėstytojų, kurie išmokė suprasti ir
pamilti muziką. Norėdama aktyvios, kūrybingos veiklos, pasirinkau muzikos mokytojo profesiją.
2. Kodėl pasirinkote mokytojos profesiją?
- Pasirinkau mokytojos profesiją, nes patinka dirbti su vaikais ir jaunimu. Mokytojo profesija verčia
tobulėti ir siekti, nesustoti.
3. Kokius mokymo metodus taikote pamokose?
- Pamokose taikau informacinius, praktinius ir kūrybinius metodus, kurie aprėpia įvairias muzikos
ugdymo formas.
4. Apibūdinkite gerą mokytoją. Koks jis turėtų būti?
- Manau, kad geras mokytojas turi spinduliuoti pozityvią energiją, turi būti reiklus, kūrybingas ir atviras
naujovėms, puikiai bendrauti su vaikais ir jaunimu.
5. Ar pasitaiko taip, kad skirstote mokinius į gerus ir blogus?
- Mokinių į blogus ir gerus niekada neskirstau. Kiekvienas mokinys yra asmenybė, turinti savitus
gebėjimus ir savitą nuomonę.
6. Kokius drausminimo būdus taikote mokiniams, kurie neklauso? Ar tai sukelia jums sunkumų
darbe?
- Pirmiausia su mokiniu kalbuosi, nes nuoširdus pokalbis dažnai padeda susitarti. Manau, kad yra
mokinių, kurie reikalauja didesnio dėmesio.
7. Kaip leidžiate laisvalaikį?
- Mėgstu keliauti ir leisti laiką gamtoje, nes gamtos garsai suteikia atgaivos.
8. Ar knygų skaitymas jums yra artimas pomėgis? Jei taip, tai kokia knyga yra jūsų
mėgstamiausia?

- Šiuo metu neturiu laiko knygų skaitymui. Tad daugiausia skaitau straipsnius, publikacijas, pedagoginę
literatūrą apie muziką. Jaunystėje labai mėgau skaityti biografines knygas, romanus, poeziją. Mėgstama
knyga Lotynų Amerikos rašytojo G. G. Markeso ,,Šimtas metų vienatvės“.

9. Kiek laiko dirbate mokytoja?
- Mokytoja dirbu 39-erius metus.
10. Kokiose mokyklose prieš tai teko dirbti?
- Dirbau Nemenčinės Gedimino gimnazijoje.
11. Kaip sekėsi studijų metu? Ar buvo sunku? Su kokiais iššūkiais teko susidurti?
- Pasirinkau mėgstamą specialybę, todėl studijų metai buvo puikūs: daug muzikos, repeticijų, koncertų.
Sunkiausia buvo keltis 4 ryto, kad gaučiau klasę pagroti pianinu ir pasiruoščiau atsiskaitymams.
12. Kokie yra mokytojos darbo pagrindiniai iššūkiai?
- Sudominti, motyvuoti, skatinti.
13. Ko palinkėtumėte šiuolaikiniam jaunimui?
- Neleisti laiko veltui, turėti valios ir motyvacijos mokytis, nes siekti žinių teks visą gyvenimą.

Ačiū, mokytoja Migle. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės.

Kalbino Smiltė Podvaiskytė

ĮSIJUNK ŠYPSENĄ

Mama klausia vaiko:
- Sūnau, ar tu suvalgei visus saldainius?
Sūnus:
- Ne, tai Naminukas.
Balsas iš už krosnies:
- Neskiesk.

- Petriuk, kiek bus 2 kart
- Penki, - atsako
- Neee, - sako mokytoja
- Tada šeši.
- Ne, Petriuk, geriau
- Keturi.
- Tai ko iškart nesakei?
-

2?
Petriukas.

pagalvok..
- nustemba mokytoja.
Tėtis mane mokė derėtis, - atsako Petriukas.

Po
-

Mokytojas:
Vaikai, atsistokite, kas save laikote kvailais!
kelių minučių atsistoja Petriukas.
Mokytojas:
Petriuk, tai tu galvoji, kad esi kvailas?
Ne... Bet nepatogu, kai jūs vienas stovite…

Mokytoja liepė vaikams nupiešti lauke besiganančią karvę. Petriukas atnešė tuščią popieriaus lapą.
Mokytoja ir klausia Petriuko:
- O kur žolė?
- Ją suėdė karvė.
- O kur tada pati karvė?

- O ką ji ten veiks, kur nėra žolės?
Parengta pagal http://nesamonikes.blogspot.com/2011/03/vaikiski-anekdotai.html
Skilties autorius Gytis Rimkevičius

KĄ MANO MOKYKLA?
Pakalbinau mokyklos bendruomenės narius ir sužinojau jų nuomonę apie tai, ar lietuviams reikia
nelietuviškų švenčių, kaip „Helovynas“ ar „Šv. Valentino“ diena?
Nuomonių buvo įvairių...
Vieni neįžvelgė nieko blogo. Pasak jų, tokiu būdu sužinome apie kitų šalių tradicijas.
,,Manau, kad tikrai reikia, nes taip mes galime sužinoti apie kitų šalių kultūrą. Pažinti
papročius/tradicijas. Paįvairinti mūsų gyvenimą ir šventes.’’
Antri teigė, kad nelietuviškos šventės yra gana panašios į mūsų tradicines šventes. Juk kuo daugiau
švenčių, tuo smagiau.
,,Dėl Helovyno, nieko blogo neįžvelgiu. Lietuvių senosios tradicijos turi panašių papročių kaip ši šventė.
Paprastai tiek pas mus, tiek kitose šalyse, tai būdavo derliaus nuėmimo šventė, kurios metu žmonės
rinkdavosi prie kapinių, degindavo laužus, sudegindavo senus kryžius, vaišindavosi, prie kapų palikdavo
daržovių. Manau, kad moliūgas tai puikiai atspindi.
O Valentinas – tai kuo daugiau meilės, tuo geriau. Ypač pastaruoju, nelinksmu laikotarpiu.
Šiaip ar taip – globalėjam. Kiek pastebėjau, tradicinių lietuvių švenčių Vilniaus mokyklose nebedaug likę.
Šias tradicijas uoliai puoselėja rajonų mokyklos. Aš, žinoma, už tradicijas, bet yra kaip yra.’’
Treti manė, kad taip yra užmirštamos mūsų lietuviškos šventės. Visgi savas tradicijas reikia puoselėti.
,,Jeigu mes matome save kaip pasaulio žmogų, matyt, reikėtų žinoti ir puoselėti pasaulines tradicijas. Jau
seniai esame pripratinti prie globalinių švenčių, kurias išpopuliarino reklama, prekybinės akcijos. Šias
tradicijas atnešė globalizacijos procesai, kurie siekė gamybos, prekybos, darbo ir kitokių ryšių tarp šalių
suartėjimo, ekonomikos susiliejimo. Mes esame įtraukti į šias šventes manipuliuojant reklamos
priemonėmis. Nuo seno, naujo tikėjimo įtvirtinimas kitose tautose buvo vykdomas pakeičiant arba
adaptuojant vietines šventes naujo tikėjimo šventėmis. Lietuvoje turime daug tokių pavyzdžių: Rasos ir
Joninės, Kalėdos ir Kristaus gimimas, Velykos ir Kristaus prisikėlimas, Žolinės
ir Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir pan...
Ar lietuviams reikia nelietuviškų švenčių, turėtume sąmoningai savęs paklausti, ar naujos šventės
neišstumia lietuviškų švenčių? Mano akimis, tai tik verslo interesų tenkinimo akcijos. Europos sąjunga
priėmė naują verslo vystymo kryptį, kuri yra išdėstyta Žaliojoje knygoje. Joje siūloma atsisakyti
globalinių principų, sektorinio ekonomikos vystymo ir pradėti koncentruotis į vietos privalomus ir
bendruomenių ugdymus. Taip pat reikėtų prisiminti tai, ką yra pasakęs Dr. Jonas Basanavičius: „Tauta,
pamiršusi savo praeitį, yra be ateitie.“

Manau, kad nereikia išsigąsti nelietuviškų švenčių, nes tokiu būdu susipažįstame su kitų tautų
papročiais ir tradicijomis. Ką, mano manymu, turime žinoti, jei norime augti. Tačiau labai svarbu
nepamiršti savo šaknų – tradicinių lietuviškų švenčių.

Skilties autorė Gabija Mackonytė

Šunų veislė Čiau-čiau
Zoo skiltis

Istorija
Čiau-čiau veislė turi išvaizdą, dėl kurios sunku ją supainioti su kitu šunimi. Nedaugelis žino, tačiau
naujausi tyrimai parodė, kad šie šunys yra kilę iš Mongolijos ir Šiaurės Kinijos, o veislei yra daugiau nei
2000 metų. Senovės Kinijoje čiau-čiau veislė buvo naudojama kaip sarginiai šunys, taip pat medžioklei.

Čiau-čiau išvaizda
Čiau-čiau yra vidutinio dydžio šuo: patinų ūgis ties ketera 48-58 cm, patelės
yra kiek žemesnės, jų ūgis paprastai būna nuo 46 iki 51 cm. Čiau-čiau yra
didelio dydžio ir atrodo kaip mažas dekoratyvinis lokys. Kailis yra ilgas,
tankus, sandariai uždengiantis šuns galvą, ausis ir snukį. Snukis yra suplotas,
ausys yra mažos, plaukuotos ir stačios. Kūnas yra galingas, galūnės
vidutinio ilgio, raumeningos, uodega guli ant nugaros. Eisena specifinė, tarsi
„ant kojelių“ dėl užpakalinių kojų, kurių šuo eidamas beveik neištiesia.
Liežuvis melsvai juodos spalvos.

Elgesys ir temperamentas
Ramus, išdidus, savarankiškas, labai atsidavęs šeimininkui, tik juo pasitikintis ir pasirengęs jį
pasiaukojamai ginti. Įerzintas tampa bebaimis. Nemėgsta žaisti, mažai loja, sunkiai dresuojamas. Su juo
reikia elgtis ramiai ir griežtai.
Čiau-čiau veislė pasižymi savitu charakteriu, jungiančiu paklusnumą ir užsispyrimą. Atrodytų, kad šios
savybės negali būti sujungtos vienoje gyvoje būtybėje, vis dėlto jos yra derinamos šiame šunyje gana
harmoningai. Čiau-čiau – puikus ramybę mėgstančio žmogaus palydovas ir bendražygis. Šie šunys vengia
triukšmo, draugystės su kitais šunimis ir nori turėti šeimininką, kuris jį suprastų ir neįsakinėtų. Tačiau
niekada nebus visiškai paklusnus šuo, klausantis visur ir visada. Čiau-čiau šeimoje dažniausiai išsirenka
vieną šeimininką, tačiau pripažįsta ir kitus šeimos narius. Čiau-čiau sutaria su vaikais, tačiau su kitais
šunimis bendrauja nenoriai, gali rodyti agresiją. Jei su kitais augintiniais namuose gyvens nuo mažumės,
gali pripažinti ir kitus šunis ar kates. Būtina pasirūpinti savalaike socializacija ir dresūrą pradėti dar nuo
mažumės.

Jie turi aukštą intelektą, gerai supranta žmones. Turi normalų energijos lygį ir reikalauja vaikščioti bei
mankštintis. Tai taip pat svarbu, nes ši veislė yra linkusi priaugti antsvorio, be to, jei čiau-čiau neturi kur
dėti energijos, jis liūdi ir netgi gali tapti destruktyvus, sukeldamas netvarką, kai namuose nieko nėra.
Lėtas bėgimas ir ėjimas patinka, jie yra labai ištvermingi. Čiau-čiau pasižymi ryškiomis sargybinėmis
savybėmis. Čiau-čiau veislė nemėgsta būti per daug prispausta, apkabinta ir paliesta, todėl vaikus reikia
mokyti, kaip tinkamai elgtis su gyvūnu. Apskritai šie šunys gerai elgiasi su vaikais, jei jie žino, kaip
elgtis. Verta paminėti, kad čiau-čiau veislė netoleruoja fizinės jėgos panaudojimo – labai
nerekomenduojama mušti šių šunų.

Čiau-čiau priežiūra
Čiau-čiau veislė turi ilgą, tankų kailį, kurį reikia valyti bent du kartus per savaitę. Maudyti šunis
reikėtų saikingai (visada įsitikinkite, kad tinkamai išskalavote šampūną). Kirpimas būtinas tris kartus
per mėnesį. Ypatingo dėmesio reikalauja ausų ir akių švara – prireikus kiekvieną dieną po miego reikia
išvalyti akis nuo gleivių, o ausis paprastai valyti du tris kartus per savaitę.
Būtina parinkti tinkamą pašarą ir jį normuoti – šios veislės šunys yra linkę tukti. Čiau-čiau šunys gali
gyventi ir bute, ir nuosavame name – svarbu yra tai, kad su šunimi eitumėte pasivaikščioti. Tai
užtikrins, kad namuose šuo bus visiškai ramus. Šunys paprastai gyvena 11-12 metų.
Privalumai:
Lengvai perneša šaltį;
Sargus;
Lengvai prisitaiko bet kokioje aplinkoje.





Trūkumai:







Kailiui reikia kasdienės priežiūros;
Gali pasireikšti įgimta minkštojo gomurio hipoplazija;
Kartais užsispyręs;
Turi polinkį kandžiotis;
Gali greit supykti;
Dažniausiai prisiriša tik prie vieno šeimininko.
Mokymai / dresavimas
Dresuojant šią veislę reikia turėti pakankamai kantrybės, kad įveiktumėte savo augintinio vidinį
užsispyrimą, tuo pačiu neprarandant temperamento ir išlaikant humoro jausmą.
Dirbdami su šia veisle turite save priskirti lyderio vaidmeniui, ir tai turėtų būti daroma ne naudojant
fizinę jėgą, nes tai yra nepriimtina, o pasitelkus įvairius triukus. Pavyzdžiui, kartais nereikia iškart
duoti šuns mėgstamiausio žaislo, nešerti jo, kai tik jis to reikalauja. Šuo turi suprasti, kad jo maistas,
pasivaikščiojimai, žaislai tiesiogiai priklauso nuo jūsų.

Skilties autorė Smiltė Pociūtė

RIMTI POKALBIAI
Šį kartą nusprendžiau pakalbinti Adomą Gelažauską, kuris puikiai groja saksofonu. Kviečiu paskaityti
jo pasakojimą.



Kiek laiko groji saksofonu?

-

Saksofonu groju penkerius metus. Susidomėjau dar būdamas priešmokyklinėje grupėje, nes grojau
dūdele.



Kaip išmokai groti?

-

Jau kokius 5-6 metus lankau muzikos mokyklą „Ąžuoliukas“. Ten mane išmokė groti mokytojas.



Kodėl pradėjai groti šiuo muzikos instrumentu?

-

Iš tikrųjų, tai norėjau groti gitara ar būgnais, bet supratau, kad jais groti sekasi sunkiau. Na, o
saksofonu groti mane paskyrė. Tačiau tikrai nesigailiu.



Ar planuoji koncertuoti?

-

Taip, aš jau koncertuoju. Artimiausias koncertas bus spalio 31 d. mano muzikos mokykloje. Tai pat
artėja ir atsiskaitymas, bet jis bus vėliau.



Ar siūlytum tai pabandyti kitiems?

-

Taip, tikrai siūlyčiau, kam tai patinka. Lankyti gali ir mergaitės, ir berniukai. Tai ne būtinai turi būti
grojimas saksofonu, nes galima groti ir kitais instrumentais. Svarbu, kad ta veikla patiktų.

Skilties autorė Gabija Mackonytė

KARDADANTIS TIGRAS
Zoo skiltis

Kardadančių tigrų liekanų randama
Eurazijos, Afrikos, Šiaurės ir Pietų
Amerikos paleogeno dariniuose. Buvo
didesni už dabartinį tigrą.
Stambiausi kardadančių tigrų rūšies
atstovai sverdavo virš 400 kg. Turėjo
trumpą uodegą, stiprias kojas,

Kardadančiai Tigrai išnyko
maždaug prieš 10 tūkst. metų,
drauge su kitais stambiais to
meto žinduoliais. Manoma, kad
jų išnykimo priežastimi galėjo
tapti pasikeitęs klimatas ir
gamtinės sąlygos
dėl ledynmečių bei į Ameriką
atsikėlusių žmonių įtaka.

raumeningą kaklą ir labai ilgas (iki 15 cm) kardo pavidalo
išlenktas viršutines iltis su smulkiais pjūkliškais dantimis.
Mito stambiais žolėdžiais gyvūnais.

Skilties autorės Urtė Januškaitė ir Smiltė Žemaitytė

GALVOSŪKIAI



Sujunk taškus ir
nuspalvink.



Pasiek tikslą.

Skilties autorius Gytis Rimkevičius

Mokinių tarybos informacija
Lapkričio mėnesio renginiai:

Lapkričio 22-26 dienomis savaitė be uniformos
savaitė“;

Lapkričio 12 d. „Pyragų diena“;

Lapkričio 16 d. „Tolerancijos diena“.

„Spalvų

Būsimų renginių informaciją ir aprašymus rasite mokinių tarybos Facebook‘o paskyroje „Bukiškio
progimnazijos MT“, Instagram „buk_mokiniu_taryba“ ir išsiųsime žinutes dienyne.
Lauksime aktyvaus Jūsų dalyvavimo!

