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Mieli skaitytojai!
„Už visa tai, kuo esu arba svajojau būti – skolingas savo mamai.“ (Abraomas Linkolnas)
Štai ir atėjo paskutinysis pavasario mėnuo – gegužė.
Su nauju mėnesiu atėjo ir nuostabi šventė – Mamos diena.
Daug gražių dalykų gyvenime mes galime turėti po du, po tris, šimtais, netgi tūkstančiais! Daug gražių rožių,
žvaigždžių, saulėlydžių, vaivorykščių, brolių, seserų, tetų, pusseserių ir pusbrolių, bet tik vieną vienintelę
Mamą, visame plačiame pasaulyje.
Juk mama yra meilės, gailestingumo, užuojautos ir atlaidumo šaltinis.
Todėl ne tik gegužės 2 d. svarbu parodyti mamai, kaip mes ją vertiname, bet visada, nes be savo mamos
nebūtume čia, kur esame dabar.

Visada su Jumis ir dėl Jūsų
Jaunųjų ţurnalistų redakcija

Mokslo galia

JAV bendrovė „SpaceX“ balandţio
23 d. 12:49 val. (Lietuvos laiku) išsiuntė
savo trečią, per maţiau nei metus,
pilotuojamą misiją į Tarptautinę kosminę
stotį (TKS).

Keturi astronautai iš JAV, Japonijos ir
Prancūzijos TKS pasiekė ankstų šeštadienio
rytą. Komanda kosminėje stotyje praleis pusę
metų.
Dėl anksčiau ,,SpaceX” bendrovėje vykusių
nepasisekimų su raketų konstravimu ir
paleidimu, bendrovė vos nebankrutavo, bet po
partnerystės su NASA jiems sekasi puikiai ir
jau spalį planuoja „SpaceX“ ketvirtą
pilotuojamą misiją NASA.

Kuo tai yra svarbu? Šie paleidimai mums yra labai svarbūs. Tai ne tik tobulėjimas Astronomijos srityje,
bet taip pat artėjame prie antrojo nusileidimo mėnulyje. NASA planuoja 2024 m. vėl nuskraidinti
astronautus į mėnulį, bet kol kas tai tik planai.
Kaip sakė Elon Musk: ,,Tai tokie dalykai, dėl kurių ţmonės laukia ateities“. Iš tikrųjų šie pasiekimai
verčia pagalvoti, kas nuostabaus gali atsitikti ateityje, ką gebėsime atrasti, pamatyti, suţinoti. Tokiu būdu
mums yra suteikiamas šansas.

Informacija pateikta remiantis LRT.lt, Spacex.com, nasa.gov, delfi.lt duomenimis
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Pabendraukime
Šį kartą nusprendţiau pakalbinti anglų kalbos mokytoją Sigitą Grinaveckienę, kuri jau šešiolika
metų dirba su mokinais. Įdomu suţinoti, kodėl Sigita pasirinko mokyti, būtent, anglų kalbą,
kokius metodus ji taiko pamokose, kaip stengiasi atitrūkti nuo darbų ir ką jai reiškia ši
profesija.
Tad visų pirma noriu paklausti, ką jums reiškia būti
mokytoja?
Esu dirbusi ir kitus darbus, tačiau dirbdama
mokytoja jaučiu, kad padedu kitiems, darau kaţką daugiau. Labai
smagu stebėti, kaip mokiniai uţauga, mokosi universitetuose ir
daug pasiekia. Tad jaučiu, kad šis darbas yra prasmingas.
Kokius metodus taikote savo pamokose? Kokios uţduotys
padeda vaikams geriau įsisavinti anglų kalbos ţinias?
- Vadovaujuosi naujausiomis edukacinėmis technologijomis,
tradiciniais ir novatoriškais metodais, skatinančiais kritinį
mastymą, kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą.
Dţiaugiuosi, kad mokomės iš naujausių mokyklos įsigytų
vadovėlių, kuriuose pateikiami įdomūs ţinių gilinimo ir pamokos
refleksijos metodai. Galima būtų daugiau ir negalvoti, jei jau
profesoriai parašė vadovėlius, tačiau šiuo metu technologijos sparčiai vystosi pasaulyje, todėl
reikalingos ir IKT (informacinių, komunikacinių technologijų) priemonės, formos pamokoje. Todėl
mėgstu įkelti uţduočių iš patikimų, efektyvių uţsienio kalbai ir ne tik, internetinių šaltinių
(Liveworksheets, Quizlet, Kahoot, Mypadlet), atlikti uţduotis „Google Docs“, pristatyti pamokas
naudojant „Web“ įrankius (Youtube, Edpuzzle). Mokytis galima naudojantis kompiuteriais,
planšetėmis ar mobiliaisiais telefonais. Domiuosi naujausiomis technologijomis, nes studijuoju
Edukacinių technologijų magistrantūrą Mykolo Riomerio universitete. Per šiuos metus išklausiau virš
150 valandų seminarų, susijusių su technologijų taikymu pamokose.
-

Sigitai patinka išbandyti
įvairias edukacijas bei
organizuoti šeimos šventes.

Kokiais būdais atitrūkstate nuo
darbų
ir
kaip
leidţiate
laisvalaikį?
Groju
smuiku
ir
ateityje planuoju nusipirkti pianiną
bei išmokti juo skambinti. Taip pat
mėgstu ţiūrėti įvairius serialus.
Ypač
patinka
istoriniai
ir
fantastiniai, o šiuo metu ţiūriu
apdovanojimų sulaukusį „The
Crown“ serialą.

Mokytoja yra atvira naujiems
potyriams ir ekstremaliems
pojūčiams.

Laisvalaikiu daţniausiai sportuoju, mėgstu išbandyti naujas edukacijas, atrakcijas. Šiemet, jei
pavyks apsiginti magistrinį darbą, tai šoksiu parašiutu. Taip pat pradėjau laikyti motociklo
teises. Man patinka skirti laiką įdomiems atradimams, patirti naujus įspūdţius. Taip pat labai
mėgstu organizuoti įvairias šventes artimiesiems, dekoruoti, puošti. Seku naujausias mados
tendencijas ir tuo domiuosi. Daţnai tobulinu anglų kalbos ţinias, įgūdţius bei suţinau kaţką
naujo.
Ar reikia daug kantrybės dirbant su mokiniais?
-

Dirbant mokytoja šešiolika metų, tikrai būna momentų, kada pritrūksta kantrybės, ypač kai nori
visus išmokyti, - šypsosi Sigita.

Su kokiais iššūkiais teko susidurti studijų metu?
-

Studijų metu buvo linksma ir nesunku mokytis. Gal sunkiausia parašyti bakalauro ir magistro
baigiamuosius darbus.

Ţadate ir toliau dirbti mokytoja ar turite kitų ateities planų?
-

Neţinau, kiek laiko dar dirbsiu mokytoja, bet tikiuosi, kad artimiausiu metu išbandysiu kaţką
naujo.

Na, ir mūsų pokalbį noriu pabaigti jūsų palinkėjimu jaunimui.
-

Palinkėčiau visiems mokiniams pradėti siekti savo tikslo jau dabar, o ne „kaţkada“ ir stengtis
mokytis iki tol, kol jį sugalvosite. Šiam palinkėjimui puikiai tinka lietuvių liaudies patarlė:
„Lenk medį, kol jaunas“. Ir, ţinoma, visiems linkiu SĖKMĖS!

Nuoširdţiai dėkoju jums uţ šiltą, atvirą pokalbį ir linkiu atrasti kuo daugiau naujų atradimų.

Kalbino Smiltė Podvaiskytė

Rimti pokalbiai




-

Kokia būtų pati geriausia dovana?
„LOL“ lėlytė. Ne, gal telefonas.
Tai kas geriau – telefonas ar lėlytė?
Ne, lėlytė...
O tai nenorėtum kokio namo ar mašinos?
Ne, man geriau lėlytė.
Tai jei dabar gautum lėlytę, daugiau nieko nenorėtum? Viskas būtų tobula?
Nu taip.




-

Ką geriau turėti, tris rankas ar vieną koją?
Tris rankas.
O kodėl tris rankas? Juk būna ţmonių su viena koja, bet su trim rankom dar nemačiau.
Nes galėčiau viską greičiau padaryti.
Darytum tris skirtingus darbus vienu metu?
Taip, viena ranka prie pamokų, kita su lėlytėm ţaidţia, o trečia į lauką eina.





-

Kuo norėtum būti uţaugus?
Šuniukų veterinare.
Kodėl, būtent, veterinare?
Nes man patinka gyvūnai.
O nebūtų baisu, nes reikėtų daryti gyvūnam operacijas?
Būtų, bet aš vis tiek noriu.
Bet, kad būti veterinare, tai reikia daug ir sunkiai mokytis.
Taip, ţinau, bet uţ tai veterinarei daug pinigų moka.



Gal turi kokią patinkančią įţymybę? Gal kokią dainininkę ar kaţką?
Taip, Billie Eilish.
Norėtum apsikeisti su ja gyvenimais, kad tu būtum ji?
Taip, ţiauriai norėčiau.
Ką veiktum būdama ja?
Eičiau į jos spintą, uţsidėčiau graţiausius rūbus ir dainuočiau.


-


-

Kalbino Gabija Mackonytė

Įsijunk šypseną

– Jonuk, juk tu kairiarankis...
– Na ir kas. Kiekvienas turi kokį nors trūkumą.
– O kuria ranka tu maišai arbatą?
– Ţinoma, kad dešine.
– Matai... O paprastai ţmonės arbatą maišo šaukšteliu.

***
Ateina Petriukas prie mokyklos ir ţiūri: valytojas dulkes šluoja.
- Kas atsitiko? - klausia Petriukas.
- Mokykla sudegė.
Ateina po pusvalandţio ir vėl klausia:
- Kas atsitiko?
- Gi sakiau, mokykla sudegė.
Ateina po valandos:
- Kas atsitiko?
- Nu dėl Dievo meilės, jau sakiau, mokykla sudegė!
- Klausyčiau ir klausyčiau...

***
Ateina Petriukas į mokyklą. Mokytoja klausia:
- Petriuk, kiek bus 2 kart 2?
Petriukas atsako:
- 53 milijonai.
- Ne, Petriuk, - sako mokytoja.
- Tada antradienis.
- Ne, Petriuk, turi paskutinį šansą pasakyti teisingai.
- Gerai, tada 4.
- Iš kur tu ţinai? - klausia mokytoja. - Mes dar to nesimokėm.
- Ai, tai yra labai paprasta, - atsakė Petriukas. - Iš 53 milijonų atėmiau antradienį ir gavau keturis.

***
Močiutė skrybėlių parduotuvėje nusiţiūri prašmatnų modelį.
- Su ja jūs iš karto atjaunėjote 20 metų, - giria pardavėja.
Anūkas močiutei:
- Tada jos nepirk. Neteksi pensijos.

Parengta pagal https://www.anekdotai.lt/apie-vaikus/2
Skilties autorius Gytis Rimkevičius

Galvosūkiai

Mokinių tarybos informacija
Geguţės mėnesio renginiai

Geguţės 6 d. 16 val. Filmų vakaras
Būsimų renginių informacija ir prisijungimo
nuorodos bus skelbiamos mokinių tarybos
Facebook„o paskyroje ir išsiųsime ţinutes
dienyne.

Nepamirškite...


Geguţės 2 d. pasveikinti savo brangiausių mamų su jų diena ir padėkoti uţ meilę, rūpestį bei
nuolatos spinduliuojamą šilumą.



Geguţės 7 d. minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
Ji primena rusų carinės valdţios represijas, kuriomis buvo varţomi kiekvienos tautos brandumą
liudijantys ţenklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas ţodis.

