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Baltosios Vokės „Šilo“ mokyklos laikraštis

Kokia tyla skaidrėjančiam ore...
Kokia viltis, užgimstanti iš balto
Lengvučio sniego, ir visai nešalta,
Kada liepsnelė dega širdyje...
Kada į delnus – iš dangaus šviesa,
Kada į širdį – iš širdžių gerumas...
Auksinis kyla dėkingumo rūmas
Už tuos, kurie šiandien yra šalia...
Už meilę tą, kuria galidalintis,
Už šilumą širdy ir delnuose,
Kuri sušildo gruodžio speiguose,
Kuri kasmet įžiebia naują viltį.
Aušra Indrišiūnienė
Valentino Balachnin nuotrauka
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Aktualijos

Mokslo metų pradžioje gausios Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių
dovanos Baltosios Vokės “Šilo” mokyklai
Taip greitai prabėgo vasara ir vėl
mokyklos skambutis visus mokinius ir
mokytojus kviečia susirinkti į mokyklą.
Šiuos mokslo metus „Šilo“ mokykla,
kaip ir daugelis, sutiko kiek vėliau nei
įprasta – rugsėjo 3 dieną. Iš pat ryto su
šypsenomis
veiduose
ir
nešini
įvairiausių gėlių žiedais, vaikai
žingsniavo mokyklos link.Šiais metais
lydimas savo tėčių ir mamų mokyklos
duris pirmąsyk pravėrė kaip niekad
gausus pirmokų būrys – jų mūsų maža
mokykla
turi net aštuoniolika.
Pirmokėliai,
vedami
mokyklos
abiturientų, simboliškai papildė mūsų
mokyklos gretas įžingsniuodami į mokyklos kiemą, kur vyko mokslo metų pradžios minėjimas. Čia
jų laukė ne tik susirinkusi visa mokyklos
bendruomenė (iš viso šiais mokslo metais
mokykloje mokysis apie 130 moksleivių), bet ir
gausus svečių būrys.
Bene labiausiai visų akis traukė nemažas
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių būrelis,
atvykęs į „Šilo“ mokyklą vykdydamas kilnią
knygų dovanojimo akciją. Kariuomenės kūrėjai
savanoriai mokyklai dovanojo 236 knygų
rinkinį, iš kurių daugiau kaip trečdalis yra
išleistos per paskutinius penkerius metus ir yra
tarp perkamiausių knygų. Jos buvo nupirktos už
organizacijos narių paaukotus pinigus (1815 Lt)
bei padovanotos organizacijos narių ir juos remiančių piliečių iniciatyva. Visa tai mums papasakojo
savo gražioje sveikinimo kalboje Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos
Vilniaus apskrities skyriaus pirmininkas
Vytautas Račkauskas, vildamasis, kad ši
akcija ne tik paskatins lietuviško žodžio
skaitymą, bet ir labiau išjudins visus
Lietuvos patriotus prisidėti prie lietuviškų
mokyklų paramos.
Visus mokytojus,
mokinius bei juos atlydėjusius artimuosius su
išties gražia rudenine švente sveikino
mokyklos direktorė
Nijolė Balinskienė,
pasidžiaugusi ir svečių dovanomis mokyklos
bibliotekai, juolab, kad tai buvo pirmas
kartas per visą, 20 metų, „Šilo“ mokyklos
gyvavimo istoriją, kai sulaukta tokios
vertingos paramos. (nukelta į 3 psl.)
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Aktualijos

(atkelta iš 2 psl.)

Gražių mokslo pasiekimų linkėjo Šalčininkų
savivaldybės ir Baltosios Vokės seniūnijos atstovai ,
Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Juozas
Narkūnas, palinkėjęs
mokiniams visais šiais
mokslo metais Dievo palaimos bei lenktyniauti
tarpusavyje su draugais gerais darbais. Į visus
susirinkusiuosius kreipėsi visų klasių atstovai,
linkėdami prasmingų ir turiningų mokslo metų,
buvo akcentuota, kad šie metai mūsų mokyklai
ypatingi, nes dauguma renginių skirti artėjančiam
mokyklos dvidešimtmečiui. Vėliau pirmokėliai,
vedini dvyliktokų, buvo palydėti į jų klasę, kur
pirmąsyk atsisėdo į mokyklinį suolą, o garbūs
svečiai ir klasių atstovai prie mokyklos sodino
tujas, taip pradėdami, renginių, skirtų mokyklos
jubiliejui, ciklą. 
Po gražaus šventinio renginio prie kavos puodelio
buvo aptartos ir tolimesnio „Šilo“ mokyklos ir
Lietuvos
kariuomenės
kūrėjų
savanorių
bendradarbiavimo idėjos, o prieš atsisveikinimą svečiams įteiktos mūsų lietuvių kalbos mokytojos
Aušros Indrišiūnienės poezijos ir prozos rinktinės „Ties riba“ knygelės.
Lietuvių kalbos mokytojas Ernestas Vėta


Mokyklos mokytojai dalyvavo seminarų cikle
"Rinkos ekonomika, verslumo ugdymo mokymas
mokykloje"
Kad mokosi ne tik moksleiviai, bet ir mokytojai visi puikiai
žino. Kokių verslumo įgūdžių pasisėmė seminarų cikle
"Rinkos
ekonomika,
verslumo
ugdymo
mokymas
mokykloje", mokytojai galėjo pademonstruoti baigiamajame
seminare
pristatyda
mi savo verslo idėjas. Viena grupelė mūsų
miestelyje ruošiasi kurti SPA centrą „Šilo
dovanos“ ir kviečia „atgal į gamtą“ , kita
verslininkų grupelė nusprendė pasipelnyti
sukurdama kelionių agentūrą „Ežiukas rūke“ ir
siūlydama labai patrauklias kelionių po visą
pasaulį sąlygas, o trečioji grupelė pamalonino
visus gardžiais duonos gaminiais iš kepyklos
„Tikra duona – SKANAUS“. Taigi, ne tik daug
išmokome, bet ir puikiai ir nuotaikingai
praleidome laiką.
Mokytojas Ernestas Vėta
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Renginiai  mokykloje

Mokytojų dienos šventė
Spalio 5 dieną Baltosios Vokės
,,Šilo’’ vidurinėje mokykloje buvo
švenčiama Mokytojų diena. Ši šventė
kasmet džiugina mūsų mokytojus.
Mokytojams per šią šventę suteikiamas
šansas grįžti į savo jaunystę ir pavirsti
mokiniais, o dvyliktos klasės mokiniai
gali perimti mokytojų pareigas.
Šių metų Mokytojų diena buvo ypač
įdomi. Pirmiausia dvyliktokai vedė pamokas 1-11 klasių mokiniams. Jie nepabijojo mūsų ir
nepasidavė, kai mes jų neklausėme. Po pamokų visi
rinkomės į antro aukšto fojė, kad pademonstruotumėme ką
išmokome per dieną: tiek mes, mokiniai, tiek mūsų
mokytojai, kurie per šią šventę buvo taip pat mokiniai.
Visų klasių moksleiviai renginyje pasirodė labai gerai,
buvo paruošti labai skirtingi pasirodymai. Pavyzdžiui,
septintos
klasės
mokiniai
vaidino
pasaką
,,Pagranduk
as’’, trečios
klasės mokiniai mokė mus spalvų angliškai, o
antrokėliai gražiai sušoko ratelį pagal dainą ,,Mes
mokėmės toj pačioj klasėj’’.
Mokytojai per šventę pasirodė labai nuotaikingai
ir,
man
o manymu, gerai: šoko ir vaidino pagal Vytauto
Kernagio dainą ,,Kansaras’’. Labai gerai pasirodė
antros klasės mokytoja Inga, trečios klasės
mokytoja Česlava bei lietuvių kalbos mokytoja
Aušra. Tačiau pati didžiausė žvaigždė buvo
lietuvių kalbos mokytojas Ernestas Vėta. Jis buvo
apsirenges rausvą chalatą ir ant kaklo buvo
užsivyniojęs mėlyną rankšluostį. Buvo panašus į
vieno filmo herojų.
Tačiau, mokytojai nebūtų mokytojais, jei
nebūtų
prigalvo
ję užduočių tikriesiems mokiniams, t.y. dvyliktokams,
kurie turėjo įrodyti, kad gali būti mokytojais ištaisydami
klaidas Vytauto Kernagio dainoje bei pasidalinti
žiniomis, ką žino apie tą laikmetį.
Manau, kad panašių renginių reikia daugiau, nes buvo
labai smagu ir gera mokytis su vyresniokais.
Agnė Kavaliauskaitė, 7 kl.
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Renginiai  mokykloje


Šiaurės Šalių bibliotekų savaitė mokykloje
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė šiemet Lietuvoje
buvo
rengiama penkioliktą kartą, o mūsų
mokykloje penktą. Tai tradicinė šviesos ir knygos
šventė.
Šventė mūsų mokyklos bibliotekoje prasidėjo
lapkričio 12 d. „Ryto aušros“ skaitiniais. 3 klasės
mokiniai prie žvakės skaitė ištrauką iš Thorbjørn
Egner knygos „Peliukas-lipiukas Klasas“ apie peliuką
Klasą ir jo draugą meškutį Niurzgutį. Išklausę
istorijos, mokiniai iliustravo ją piešiniais, kurių
parodėlė eksponuojama mokyklos bibliotekoje.
Po pamokų bibliotekoje susirinkę mokytojai aptarė
švedų rašytojų Julijos ir Tomo Wieslanderių Mamulės
Mū istorijas ir pasivaišino bibliotekininkės iškepta pagal
norvegišką receptą duona „Limpa“ ir bruknių uogiene
su arbata.
Lapkričio 14 dieną per pertraukas mokiniai iš sūrios
tešlos lipdė įvairius žvėrelius. Kitą dieną su 3 klasės
mokiniais prisiminėme švedų rašytoją Astrida Lindgren
ir jos knygų herojus. Vėliau pasižiūrėjome ištrauką iš
1971 m. sukurto filmo „Emilis iš Lionebergos“ švedų
kalba. Mokiniai išgirdo švedų kalbą ir smagiai pasijuokė iš
Emilio išdaigų.
Penktadienį po pamokų bibliotekoje rinkosi vyresnių
klasių mokiniai, kurie pristatė savo sukurtas trumpas
istorijas – komiksus. Aštuntokai ir devintokai pasakojo
istorijas apie bendravimą ir savijautą svetimoje aplinkoje,
o septintokai pristatė dvi istorijas apie futbolą. Visi
dalyviai buvo apdovanoti atvirukais.
Baigdama noriu padėkoti visiems mokiniams už
dalyvavimą savaitės renginiuose ir mokytojams Česlavai
Šniukštienei, Ingai Tamkevičienei, Anai Daunoravičienei,
Ernestui Vėtai ir Aušrai Indrišiūnienei.
Bibliotekininkė Romutė Šostakienė


Lapkričio 16 dieną mokykloje mirguliavo
"Tolerancijos skėčiai"
Mūsų mokykla tarptautinę Tolerancijos dieną
paminėjo
dalyvaudama
pilietinėje
iniciatyvoje
"Tolerancijos skėtis". Kiekviena klasė klasių valandėlių
metu aptarė, kas yra tolerancija, ar tolerancija vyrauja
vienas kito atžvilgiu, kokius tolerancijos ar netolerancijos
pavyzdžius prisimena ir kūrybiškai apipavidalino vieną
skėtį - kas rašė žodžius, kas piešė piešinėlius apie tai, kas
jiems padeda būti tolerantiškiems ir kas skatina
toleranciją, kuriuos pristatė per akciją susibūrus visiems mokyklos mokiniams.
Socialinė pedagogė Vilma Vaičekauskaitė
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Mūsų kelionės



Išvyka į ,,Tyrėjų nakties“ renginius
Rugsėjo 28 dieną 9 valandą susėdome į
autobusą ir išvažiavome į Vilnių. Važiavo 5-12
klasių mokiniai. Autobusas buvo sausakimšas.
Maždaug po valandos išlipome prie Vilniaus
Katedros ir nužygiavome paskui istorijos
mokytoją. Jis mums pasakojo apie Vilniaus
istoriją,o kai prieidavome kokį nors įžymų
pastatą, ar kokią statulą, mokytojas nepraeidavo
pro šalį, vis pasakojo ir pasakojo. Įdomu buvo
klausytis. Kai priėjome prie VU (Vilniaus
universiteto), pradėjo lyti ir mokytojas apie
universitetą pradėjo pasakoti paskubomis. Aplankę Aušros vartus, nubėgome į McDonald‘s kavinę
pasislėpti nuo lietaus ir nuraminti savo gurgiančių pilvų. Pavalgę nulėkėme į autobusą ir važiavome
į botanikos sodą.
Čia važiavo 5-9 klasių mokiniai. Jame daug ką
sužinojome apie vaismedžius ir visokius kitus
augalus bei jų rūšis. Buvo tikrai įdomu
pasigrožėti egzotiniais augalais bei paskanauti jų
vaisiais. Prisivalgę uogų nuskubėjome atgal į
autobusą.
Važiavome į VGTU (Vilniaus Gedimino
technikos universitetą). Išlipę iš autobuso
nuėjome į universitetą. Pasirodo, ne ten
pakliuvome. Darbuotojai mokytojams pasakė,
kad mums reikia eiti į kitą pastatą.
Ėjome maždaug apie pusvalandį. Pagaliau tas
VGTU. Visi apsidžiaugė. Mus pasitiko
universiteto darbuotojas ir papasakojo, apie ką bus paskaitos. Mes įėjome į pastatą, užėjome į
auditoriją. Atsisėdę į suolus pradėjome klausytis paskaitų. Kadangi jos buvo apie techniką, man
buvo gana nuobodu! Pasiklausę paskaitos nuėjome į salę pažiūrėti roboto, kuris valo vamzdžius.
Dauguma žmonių atidžiai stebėjo ir klausėsi apie robotą, bet kadangi robotais nesidomiu, tai man
nebuvo įdomu, tik truputį sužavėjo robotas. Po
roboto demonstracijos, nusprendėme su
mokytojais važiuoti namo, bet autobusas turėjo
atvažiuoti tik po 10 minučių, nes turėjo dar
paimti ir vyresniokus. Kadangi laukėme
autobuso, prie mūsų atėjo dėstytojas ir pasakė,
kad už pastato bus rodomas vandens
Kalašnikovo veikimas. Nubėgome už pastato.
Išties buvo įdomu žiūrėti, kaip jis veikia. Po
demonstracijos mums dėstytojas pasiūlė
pavažinėti kartingais, bet mums jau buvo laikas
namo.
Pagaliau po valandos kelionės mes jau namie.
Šios kelionės įspūdžiais pasidalinau su tėvais.
Neskaitant gan nuobodžių paskaitų, šis ,, Tyrėjų nakties” renginys paliko daug neužmirštamų
įspūdžių. Norėčiau dar sudalyvauti tokiuose renginiuose kaip šis.
Justina Verbickaitė, 8 kl.
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    Projektinė

veikla 

Mokykloje vyko projekto „Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink.
Keiskis“ renginiai
Šių metų lapkričio 13 dieną „Šilo“ vidurinė mokykla sulaukė
svečių iš Šiaulių Socialinės integracijos centro. Visą dieną
mokykloje vyko paskaitos, pamokos visai mokyklos
bendruomenei: tiek mokiniams, tiek mokytojams, tiek tėveliams.
Atvirą pamoką mokytojams „Jauku būti šalia. Padėk kitam –
padėsi sau“ ir paskaitą tėvams „Diskriminacijos pažinimas.
Vertybių svarba šeimoje“ vedė įtaigi lektorė – psichologė
Virginija Servutienė. Per savo paskaitą ji neleido nuobodžiauti
ir savo „gyvu“, įtraukiančiu bendravimu papirko visus. Labai
įdomi buvo ir karjeros konsultantės Dianos Armalienės popietė
mokiniams „Atrask savyje „save“ “. Mokiniai galėjo
išsiaiškinti daugelį juos dominančių klausimų apie darbo
rinką, galėjo labiau save pažinti, išsiaiškinti kokios specialybės
jiems labiausiai tinka. Moksleiviai buvo patenkinti popiete ir
teigė, jog ji jiems buvo išties naudinga bei įdomi. Projektas
paskaitomis mokykloje nesibaigė – kitais metais planuojami
debatai, kuriuose varžysis mokinių, mokytojų, tėvų ir
darbdavių komandos. Norintieji jau gali kreiptis į socialinę pedagogę Vilmą V.
Socialinė pedagogė Vilma Vaičekauskaitė
          

Mokykloje startavo kūrybiškumo projektas
„Kūrybinės partnerystės“
Mūsų mokykla buvo pakviesta dalyvauti mokinių
kūrybiškumą lavinančiame projekte "Kūrybingumo plėtra
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir
įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį", kuris jau antri
metai yra vykdomas Lietuvoje. Jungtinėje Karalystėje šis
projektas sėkmingai taikomas jau 8 metus. Per trejus
projekto metus planuojama, kad Lietuvoje sudalyvaus
daugiau nei 100 mokyklų. Jo tikslas: ieškoti būdų,
kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo
ugdymo procese, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems
mokytis.
Mokykloje įvyko užsiėmimas mokytojams su
projektą pristatančia kūrybos agente Skirmante.
Užsiėmimo metu siekėme išsiaiškinti ar gali
kūrybiškas mokymas tapti nuolatine praktika, kaip šis
projektas įtakos mokinių socialinių kompetencijų
ugdymą, kalbinį lavinimą. Mokytojai atliko įvairias
užduotis, tarėsi, ieškojo atsakymo, kaip skatinti
mokinių žingeidumą, sudominti literatūra. Manome,
kad šis projektas padės rasti tą raktą, kuriuo su mokiniais atrakinsime kūrybinę skrynelę, kurioje
telpa ir meilė savo kraštui, ir nuoširdus bendravimas, ir perskaitytos knygos džiaugsmas. (nukelta į
8 psl.)
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Renginiai  mokykloje


Europos kalbų diena
Europos kalbų diena – tai rugsėjo 26 dieną minima
šventė, kurios metu Europos valstybėse organizuojami
įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi
įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms,
neaplenkiant regionų ir tautinių mažumų kalbų.
Mūsų mokykloje Europos kalbų šventė taip pat buvo
švenčiama rugsėjo 24-28 dienomis pamokų, pertraukų ir
popiečių metu. Per geografijos ir kalbų pamokas moksleiviai
prisiminė Europos kalbas, jų paplitimą ir įvairovę ir
antrojo aukšto fojė papuošė plakatais, pristatančiais šalių
vėliavas, kalbines ypatybes, įdomiais faktais apie Europos
kalbų dieną. Kad pažintis su šalimis nebūtų tokia „sausa“,
bibliotekoje vaikai sprendė kalbų testus, per pertraukas
buvo galima klausytis įvairia kalba atliekamų dainų,
grožėtis mokytojų iš kitų šalių atvežtais ir suvenyrais ir
sužinoti, kuris mokytojas labiausiai mėgsta keliauti, nes
mokytojai surengė savo kelionių nuotraukų parodėlę.
Ketvirtadienį vyko Europos kalbų dienų baigiamasis
renginys, kurio metu mokiniai parodė, ką naujo sužinojo
per šią savaitę. Manau, kad šios savaitės tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į turtingą Europos kalbų
paveldą ir kultūros įvairovę – buvo pasiektas, nes
paaiškėjo, kad mokiniai gali bendrauti ne tik lietuvių
ir rusų kalbomis, bet ir angliškai, be to dauguma
puikiai pažįsta Europos šalių vėliavas. Kadangi šie
metai paskelbti poeto ir tautos laisvės šauklio Maironio
metais, 12 klasės moksleiviai parodė iš šio poeto eilių
sukurtą poetinę kompoziciją, taip atskleisdami mūsų
lietuvių kalbos grožį.
Europos kalbų savaitė mūsų mokykloje tikrai
reikalinga, nes mokiniai turiningai praleido laiką, susimąstė apie kalbų žinojimo privalumus ir
susipažino su Europos kalbų įdomybėmis.
Sabina Vlasovaitė, 11 kl.


Mokykloje startavo kūrybiškumo projektas
„Kūrybinės partnerystės“
(atkelta iš 7 psl.)

Dvidešimt pradinių klasių mokinių visą lapkritį ėjo į
kūrybinius užsiėmimus su kūrybos agente Skirmante,
kurių metu jie atliko įvairias užduotis, žaidė žaidimus,
piešė, lipdė – žodžiu, ugdė savo kūrybiškumą.
Šių užsiėmimų metu su vaikais bus išgryninta
tolimesnė projekto „Kūrybinės partnerystės“ veikla.
Sausio mėnesį mokykloje savo darbą pradės kūrėjas.
Mokinių laukia įdomus metas, tikimės, kad tai, ką
kursime kartu, bus naudinga vaikų kalbiniam lavinimui, bendravimui ir įvairių kompetencijų
ugdymui. Linkime mokiniams sėkmės ir džiaugsimės visais jų pasiekimais kūrybiniame kelyje.
Mokytoja Inga Tamkevičienė
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Mūsų

pradinukai 
Švaros akcija „Aš myliu Lietuvos gamtą“

Jau antri metai antros klasės mokiniai rudenėjančią
Lietuvą pasitiko švaros akcija. Mokiniai miestelio
pušyne rinko šiukšles. Radome daug neatsakingų
gyventojų paliktų šiukšlių. Mokiniai spėjo, kad gal dėl
to
šiemet
tiek
mažai
grybų?
Labai smagu, kad kiekvieną metų balandį visos
Lietuvos žmonės tvarkosi aplinką, bet tai reikėtų daryti
visada. Rudenį prieš žiemą surinktos šiukšlės nedrėks ir
cheminės medžiagos nesubėgs į žemę, stiklai pašvietus
pavasario pirmai saulutei neįkais ir neuždegs žolės. Štai
apie
ką
postringavo
antrokai.
„Mylėkime savo miestelio pušyną, ir jis mus džiugins grybais ir uogom“. Štai kokį šūkį
sugalvojo mokiniai. Sektinas pavyzdys visos Lietuvos vaikams.
Mokytoja Inga Tamkevičienė


„Derliaus turgus“
2012 spalio 24 dieną mokykloje vyko
netradicinis 1-4 klasių renginys „Derliaus turgus“.
Pradinių klasių mokiniai su tėveliais labai ruošiasi
šiai šventei. Pardavimui mokiniai sunešė keptų
pyragų, obuolių, konservuotų gėrybių, suvertų
karolių. Galima buvo nusipirkti net medaus.
Gera pasiūla - puiki prekyba! Mokytojai ir
mokiniai greitai išpirko visas gėrybes. Liko
patenkinti ir prekeiviai ir pirkėjai.
Nuoširdus ačiū tėveliams už pagalbą
mokiniams, kurie pasijuto tikrais turgaus
prekeiviais.

Rudenėlio šventė
Spalio 25 dieną vyko 1-4 klasių tradicinė Rudenėlio šventė.
Kiekvienais metais mokytojos sugalvoja ką nors naujo ir įdomaus, kad
kuo smagiau mokiniams būtų šventėje. Šokome, dainavome, rinkome
pabirusius eilėraščio žodžius. Smagiausia naujovė šventėje buvo rudens
gėrybių mozaika. Kokie puikūs darbai!
Rudenėlio
šventės
laukiamiausia dalis –
apdovanojimai.
Didžiausia
padėka
nugalėtojų tėveliams už
pagalbą
gaminant
konkursui darbelį, nes tik
geriausieji buvo apdovanoti. Kartu apdovanojome ir
Dailaus rašto konkurso nugalėtojus.
Smagi buvo šventė. Ačiū dėdei Rudenėliui, kad pas
mus užsuko į svečius, lauksime jo ir kitais metais.
Pradinių klasių mokytojos Lilija Staliulionienė ir IngaTamkevičienė
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 Moksleivių

nuomonių skyrelis 

Kompiuteris – draugiškas, ilgas kelias į beprotybę
Kompiuteris – lyg saldūs nuodai. Kuo daugiau juo
naudosies, tuo labiau apsinuodysi ir sunkiau gydysies. Tačiau,
kaip be saldumynų galima gyventi, taip galima ir be
kompiuterio.
Kompiuteriniai žaidimai priverčia apie juos galvoti, kartais
net kartoti kai kuriuos veiksmus. Žinomas ne vienas atvejis,
kai net nusižudoma dėl žaidimų ar internetinių patyčių.
Aišku, to galima išvengti atsiribojant nuo publicistinių
svetainių, o jeigu patyčios vyksta žaidimuose, reikėtų jų
nežaisti arba žaisti tokius žaidimus, kur žaidėjai kitakalbiai.
Galima atsikirsti į patyčias, tačiau geriausia iš viso nežaisti,
nes kenčia ir sveikata, ir psichologija bei protas.
Tad viską reikia apgalvoti ir atsisukti į „tikrąjį pasaulį“ ir pasilikti jame gyventi.
Audrius Žitkevičius, 8 kl.


Graffiti – kūrybinė saviraiška ar
chuliganiškumas?
Pasaulyje yra daug meno sričių ir viena iš jų
yra graffiti. Kai kurie tai peikia, vadina sienų
niekinimu, bet man graffiti piešėjai –
menininkai. Taigi iškyla problema, ar graffiti
yra meninė talento išraiška ar tiesiog
chuliganizmas.
„Piešimas ant sienos, asfalto ar kitos
nelegalios vietos yra pasakiškai „fainas“,- taip tai vertina mano pažįstamas „graficioras“. „Nors esu
tik pradedantysis ir dažniausiai piešiu legaliose vietose, bet, kai „ištrunki į laisvę“, pieši su baime,
kad tavęs nepagautų. Tokio jausmo neįmanoma nupasakoti, tai reikia patirti“. Kai jo klausiau, man
buvo taip įdomu, kad net pačiai norėjosi eiti paišyti sienų ...nelegaliai...
Aišku, yra žmonių, kurie nėra patenkinti graffiti piešiniais, bet dauguma mano apklaustųjų
pritaria nuomonei, kad piešti ant sienų arba tuo grožėtis
yra nepakartojama.
Dažniausiai čia didžiulę problemą įžvelgia senyvi
žmonės ir jiems tai yra chuliganizmas. Manau, kad
būtent dėl to, kad tie piešėjai, vadinami „graficiorai“,
turi talentą ir nori tai parodyti apipavidalindami sienas,
daugeliui žmonių ir nepatinka. Taigi, nors ir anksčiau
suaugę teigė: „Mes norime, kad jaunimas save
reikštų“, dabar jie tarsi prieštarauja patys sau ir tai
mums draudžia.
Mano nuomone, jaunimas privalo rodyti tai, kuo jie
domisi ir ką mėgsta veikti. Ir jeigu sakote, kad turime save bei savo nuomonę reikšti, tai duokite
mums erdvės! Kitaip mes pradėsim streiką dėl savo teisių.
Katažyna Vinckevič, 11 kl.

Laikraštį rengė: Agnė Kavaliauskaitė,7 kl., Justina Verbickaitė,8 kl., Audrius Žitkevičius, 8 kl., Katažyna Vinckevič,
11 kl., Sabina Vlasovaitė, 11 kl., kiti mokiniai ir mokytojai . Redagavo ir maketavo mokytojas Ernestas Vėta 
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