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Aktualijos
Mokyklos 20-mečio šventę prisiminus...

Šių metų gegužės 17 dieną į Baltosios Vokės
Pramogų centrą rinkosi šalia esančios „Šilo“ vidurinės
mokyklos esantys ir buvę mokiniai, mokytojai bei
garbūs svečiai pasveikinti
mokyklos ir jos
bendruomenės su gražia 20-ties metų sukaktimi.
Šventės žiūrovai galėjo grįžti į mokyklinius laikus,
nes ne tik tapo netradicinės pamokos stebėtojais, bet ir
patys galėjo pamokyti moksleivius viešosios kalbos
pagrindų ar sudainuoti kartu žinomą dainą. Šios
pamokos „Mokykla XX-XXI amžių sandūroje“ pagrindinėmis kūrėjomis bei režisierėmis buvo
lietuvių kalbos mokytoja Aušra Indrišiūnienė ir muzikos mokytoja Ona Balachnina, o joje
dalyvavo daugiau nei pusė mokyklos 2 – 12 klasių moksleivių. Pamokoje vaikai – mokiniai
svarstė, kas svarbiausia yra mokykloje, ir taip pamoka buvo suskirstyta į tematines grupeles:
abėcėlė, vaikystė, pamoka, gimtinė, laikas, šventės, mokytojai, atostogos, žaidimai ir pirmoji meilė
bei draugystė. Jas pristatydami šio renginio mokytojai – abiturientai Mykolas Stankevičius, Justyna
Kaziukonytė
ir
Justyna
Ulanovskaja
demonstravo įvairias skaidres iš mokyklos
gyvenimo, taip savo mokinukus ir žiūrovus
pažindindami su „Šilo“ mokyklos istorija,
rengiamomis
šventėmis,
edukacinėmis
išvykomis, pasiekimais, projektine veikla, o kad
tai nepabostų, skambėjo įvairios eilės, dainos,
saksofonus virkdė septintokai Deimantas ir
Deivydas, muzikinę – poetinę kompoziciją
paruošė buvusios mokyklos mokinės Brigita
Goriačkina ir Ina-Marija Šniukštaitė.
Pristatant tikrai gausią mokyklos projektinę
veiklą, nemažai dėmesio sulaukė šventėje pristatyti mūsų moksleivių kartu su Skalvijos kino
teatro režisieriais pagal projektą „Kino dirbtuvės" sukurti tumpametražiai filmukai: 3 ir 4 klasių
kurti du animaciniai filmukai :"Vėžliukas ir žuvytė" ir "Ežiuko Muko nuotykiai" bei 7-8 klasių
sukurtas vaidybinis filmukas „Nindzės“.
Mokyklos
direktorė
Nijolė
Balinskienė
nuoširdžiai dėkojo mokytojams, mokiniams,
mokyklos darbuotojams ir į šventę atvykusiems
svečiams už buvimą kartu, linkėdama visuomet su
džiaugsmu sugrįžti į mokyklą ir nuolat dalyvauti
jos gyvenime. Direktorė teigė, kad labiausiai
didžiuojasi
mokiniais
ir
mokytojais,
jų
išradingumu ir tuo, jog mūsų mokykloje jaučiasi
svarbus ir išskirtinis kiekvienas vaikas, nes
kiekvienas mokytojas padeda mokiniui atrasti
save, įgauti pasitikėjimą savo jėgomis, padrąsina.
Jaudulio, nerimo, džiaugsmo, vilčių kupina
šventė – jau mokyklos istorijos dalis. Gražus stabtelėjimas pažiūrėti, kiek nuėjome bei kur ir kaip
einame. O kad renginys pavyko tikrai puikiai liudija ir šis lietuvių švietimo draugijos „Rytas“
pirmininkas Algimantas Masaitis pastebėjimas, kad tos pustrečios valandos, kai truko mūsų
šventinis renginys, praėjo nepastebimai, kaip viena akimirka...
Lietuvių kalbos mokytojas Ernestas Vėta
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    Projektinė

veikla 

LEADER+ programa – mokyklos ir vietos bendruomenės pilietiškumui bei
kultūriniam sąmoningumui ugdyti
Gavus paramą projektui pagal LEADER+ programą (finansuojamą ES ir Lietuvos
ŽŪ) ,,Daugiatautės vietos bendruomenės kultūros ir informacijos centro veikla“ (vadovė Aušra
Indrišiūnienė) mokykloje įrengtas kabinetas, skirtas mokyklos ir vietos bendruomenės narių
švietimo ir kultūros veiklai. Bendra projekto vertė – 58 120,5 Lt. Už šią sumą leidžiamas mokyklos
veiklą pristatantis leidinys „Tarp Merkio ir Vokės“ („Mokykla XX – XXI amžių sandūroje“). Taip
pat įsigyta moderni ir šiuolaikiška įranga: spintos, kompiuteriai, projektorius, demonstracinis
ekranas, garso aparatūros komplektas, interaktyvi lenta. Šios modernios technologijos priemonės
jau buvo pristatytos vietos bendruomenei ir svečiams mokyklos dvidešimtmečio minėjimo
renginyje. Tikimės, kad turėdama tokią šiuolaikišką technologinę bazę mūsų mokykla galės teikti
dar kokybiškesnį išsilavinimą, toliau stiprės kaip vietos bendruomenės švietimo ir kultūros centras,
skleidžiantis lietuvišką žodį ir kultūrą daugiakultūrėje erdvėje.

Modernus ekranas ir garso aparatūra buvo
panaudoti mokyklos 20-mečio šventėje, kur jų
privalumus įvertino vietos bendruomenė ir
svečiai

Mokyklos veiklą pristatantis leidinys „Tarp
Merkio ir Vokės“ („Mokykla XX – XXI
amžių sandūroje“).

Mokiniai mokosi naudodamiesi naujomis
technologijomis

Mokytojas Ernestas Vėta veda užsiėmimą
mokyklos bendruomenei, naudodamas
interaktyvią lentą
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Mokykla įgyvendina OLWEUS patyčių
prevencijos programą

Rugpjūčio 29 dieną į mokyklą atvykusi
programos instruktorė Ivona Suchodolska, mokytojus
trumpai supažindino su OLWEUS programos esme,
pagrindiniais principais, programos įgyvendinimu
mokykloje bei palinkėjo sėkmės įgyvendinant
programą.
 Spalio 22, 24, 29 dienomis vyko pirmieji
MSG susitikimai. Juose dalyvavo visas
mokyklos personalas – tiek mokytojai, tiek
techninis personalas, tiek kiti darbuotojai.
 Nuo šiol kiekvieną mėnesį, kas 2 savaites
visą programos įgyvendinimo laikotarpį
vyksta šie susitikimai. Kaip vyksta darbas
grupėse? Visas mokyklos personalas yra
suskirstytas į tris MSG grupes. Šioms
grupėms vadovauja šeši vadovai – po du
kiekvienai grupei. Grupės susitinka 90 minučių mokymams, atvejų aptarimams,
diskusijoms.
 Mokyklos darbuotojų užsiėmimai grupėse laikomi pačia svarbiausia Olweus patyčių
prevencijos programos veikla.
 Nuo sausio mėnesio planuojama OLWEUS patyčių prevencijos programą įgyvendinti 112 klasėse.
Trumpai apie programą...
Tai norvegų profesoriaus Dan Olweus sukurta
ilgalaikė prevencinė programa, kuri yra
įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių
ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos
esmė – išmokyti visą mokyklos personalą
atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas
reaguoti. Olweus programą mokyklose padeda
įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai,
kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos,
klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos
vykdymą įtraukiamas visas mokyklos personalas, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka
pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų
mokinių tarpusavio santykiai.
Programos įdiegimas vienoje mokykloje trunka 18 mėnesių. Jį sudaro:
mokyklos personalo, mokinių, tėvų atstovų apmokymai,
klasės valandėlės patyčių tematika,
renginiai.
Daugiau informacijos: http://www.sppc.lt/index.php?-1647982807
Socialinė pedagogė Vilma Vaičekauskaitė
Programos koordinatorė
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Aktualijos



Mokyklos biblioteką papildė naujos
knygos
Džiugu pranešti, kad naujų mokslo metų
pradžioje tęsiama graži knygų dovanojimo akcija
mūsų mokyklai. Pernai mes sulaukėme gausių
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių dovanų,
kuriomis mes džiaugėmės visus metus, o šiemet
mūsų bibliotekai grožinės ir mokslinės literatūros
knygų padovanojo Lietuvių švietimo draugijos
„Rytas“ Gražutės Sirutis Fondas ir buvusi mūsų
mokyklos mokinė, dabar Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja dr. Jolanta Kovalevskaitė.
Ypač malonu, kad buvę mokyklos moksleiviai ne tik kad neužmiršta mokyklos, bet ir rūpinasi
dabartinių moksleivių lavinimusi. O dovanotos knygos, pasak Jolantos, skirtos „Šilo“ mokyklos
mokiniams, ypač tiems, kuriems patinka skaityti geras ir vertingas lietuvių ir nelietuvių autorių
knygas – galima pasirinkti ir knygų paaugliams apie meilę, yra ir mokslo populiarinimo knygų,
kurios gali sudominti ir mokytojus bei mokinių tėvus.
Visiems gero skaitymo!
Lietuvių kalbos mokytojas Ernestas Vėta

Šiaurės

šalių bibliotekų savaitės
renginys mokykloje

Lapkričio 11 d. mūsų mokyklos mokiniai
dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
renginyje – Aušros skaitiniai. Mokiniai išklausė
bibliotekininkės ir penktokų skaitomą ištrauką iš
Ingos Borg kūrinio „Žiema su Plupu“. Po to buvo
spėjami, kokie žvėreliai yra Hermelina ir Lemelis,
mokiniai pabandė prisiminti, kokius žino miško
žvėrelius ir piešė „Žiemą šiaurėje“.
Netrūko geros nuotaikos ir noro, kuo geriau pavaizduoti, kaip atrodo greit pasirodysianti žiema,
ne mažiau noro buvo ir papozuoti ir su savo piešinėliu ir nuotraukai.
Bibliotekininkė
Romutė
Šostakienė
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Renginiai  mokykloje
Mokytojų diena mokykloje

Prasidėjus spaliui mokytojai ir mokiniai mūsų
mokykloje tradiciškai švenčia Mokytojų dieną. Šią
dieną įprastus mokytojus pakeičia naujieji dvyliktokai, kurie moko likusiuosius moksleivius,
o nuo pamokų vedimo atsipūsti gavę šios šventės
kaltininkai turi prisiminti mokyklinius laikus, kai
jie patys buvo mokinukais,nes gauna šūsnį
užduočių.
Šį kartą
mokytojams reikėjo sukurti mokyklinę pasaką, kuri
neblogai pavyko, nes per pasakos "Apie meilę Baltosios
Vokės karalystėje" premjerą baigiamajame renginyje
susilaukta
daug
juoko ir
aplodismentų, o patys mokiniai, naujųjų mokytojų
pamokyti dovanojo atvirukus, linksmas situacijas
ir daug dainų.Šiemet sulaukta svečių ir iš
Šalčininkų savivaldybės, nes mus aplankė ir
didžiulį tortą padovanojo ir gražiai su Mokytojų
diena pasveikino rajono Švietimo ir sporto
skyriaus vyr. specialistas H. Danulevič.
Mokytojas Ernestas Vėta


Europos kalbų dienos minėjimas mokykloje
Rugsėjo 26 dieną mūsų mokykla minėjo Europos kalbų
dieną. Renginio pradžioje buvo prisiminta, kaip ir kodėl ši
diena
minima,
vėliau galėjome
stebėti 5-6 kl.
sukurtą
spektakliuką anglų kalba, moksleiviai patys inscenizavo
rusų kalba skaitomą pasaką ir vaidino situacijas, o
geriausiai įsiminę visą savaitę ant kabinetų durų
kabojusius posakius kita kalba buvo apdovanoti
saldainiais. Labiausiai vaikai laukė klasių namų darbų, nes
čia kiekviena klasė turėjo suvaidinti jiems pateiktą žinomą dainą. Visi buvo šauniai pasiruošę, o
vaidinimai
sukėlė
daug
gardaus
juoko.
Mokytojas Ernestas Vėta
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Renginiai  mokykloje
Konstitucijos dienos minėjimas

Spalio 25 d. mūsų mokykloje vyko
pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“, skirta
paminėti
Konstitucijos
dienai.
Akcijoje
dalyvavo 5 – 12 klasių mokiniai, kurie turėjo
pristatyti atliktas kūrybines užduotis, susijusias
su tam tikrais Konstitucijos straipsniais. Visos
klasės, padedamos auklėtojų ir istorijos
mokytojo, gerai atliko jiems patikėtas užduotis.
Štai penktokai suvaidino situaciją, kurioje yra
mokoma, kad ne tik tėvai rūpinasi vaikais, bet ir užaugę vaikai turi pasirūpinti savo tėvais. Šeštokai
nagrinėjo visuomenės lygybės problemą, Septintokai suprato, kad, jei jiems atlikus savo darbą
nebus mokamas atlyginimas, jie turi teisę streikuoti. O štai aštuntokai mums parodė, kad savo teises
galima ginti ir teisme. Devintokai mums priminė,
kad Konstitucija garantuoja tikėjimo ir kitas
laisves. Dešimtokai vaizdžiai pademonstravo, kas
yra cenzūra ir davė mums suprasti, koks svarbus
yra laisvas žodis. O dvyliktokai džiaugėsi, kad
nuo pilnametystės galės balsuoti.
Mokiniai suvaidindami situacijas, gyvai
prisilietė prie Konstitucijos ir pagilino supratimą,
kas Konstitucija yra.
Istorijos mokytojas A. M. Mačėnas




Sveikiname Konstitucijos egzamino laureatus
Spalio 1 dieną, antradienį, mūsų mokykloje vyko
Konstitucijos egzaminas, kuriame dalyvavo 5 -12 klasių
moksleiviai, o pradinių klasių mokiniai atliko kūrybines
užduotis „Ką man reiškia Konstitucija?“. Istorijos
mokytojui Augustinui Mariui Mačėnui ištikrinus
egzaminų užduotis, paaiškėjo, kurie moksleiviai
geriausiai išmano konstituciją, o pradinių klasių
mokytojai išrinko geriausiai užduotis atlikusius 1-4 klasių
moksleivius.Kitą dieną antrojo aukšto fojė už puikius darbus diplomais buvo apdovanoti šie
moksleiviai: Tomas Dargužis (1 kl.), Vadimas Navikas (2 kl.), Emilija Liorančaitė (3 kl.),
Anastasija Uskova (4 kl.), Radmiras Beinarovič (5 kl.), Aleksandras Gželka (6 kl.), Deimantė
Šimelytė ( 7 kl.), Agnė Kavaliauskaitė (8 kl.), Mantas Dausėnas (9 kl.), Gintarė Giliūtė (10 kl.),
Katažyna Vinckevič ( 12 kl.). Sveikiname ir linkime toliau sėkmingai dalyvauti įvairiuose
konkursuose!
Mokytojas Ernestas Vėta
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Renginiai  mokykloje
Tolerancijos diena mokykloje

Šiemet Tolerancijos dienos tema ir simbolis buvo
„Tolerancijos gėlė“, todėl (nors ir vėlyvas ruduo) mokyklos
antrojo aukšto fojė penktadienį (lapkričio 15 d.) trumpo renginio
metu pražydo daug įvairiaspalvių, įvairiausių formų ir tekstūrų
gėlių. Į jas visas savo mintis apie toleranciją „sudėjo“ 1-12 klasių
mokiniai!
Tačiau ne
tik
buvo
pristatyta
paroda, bet ir
patys mokiniai
atsakinėjo
į
socialinės
pedagogės
paruoštus
viktorinos
klausimus,
klausėsi
svarbiausių faktų apie toleranciją. Baigiamuoju renginuko akcentu pasirinkta daina „Reikia draugą
turėti“, kurią visi ir sudainavome.
Socialinė pedagogė Vilma Vaičekauskaitė


Įvyko tarpmokyklinės futbolo varžybos
Atsirado daug norinčių žaisti - sunku net išrinkti
buvo, ką deleguoti atstovauti mokyklą šiose
varžybose. Todėl sudarėme dvi savo mokyklos 8-10
klasių komandas. Taip pat pasikvietėme mūsų
kaimynės, E. Ožeškovos vidurinės mokyklos, 2
komandas ir suorganizavome ilgai lauktas
tarpmokyklines futbolo varžybas. Varžybos vyko
dviem etapais: pirmasis įvyko spalio 15 dieną,
antrasis spalio 22 dieną.
Spalio 15 dieną pasitikome nerimaudami – linojo lietus. Tačiau mūsų futbolininkai nepabijojo
lengvo lietučio ir įvyko ilgai pirmasis varžybų etapas. Burtų keliu išaiškėjo pirmųjų tos dienos
varžybų dalyviai. Tai buvo „Šilas A“ ir „Šilas B“ komandos. Rezultatu 7:3 stipresnė pasirodė „Šilas
B“ komanda. Antrosiose varžybose tarpusavyje konkuravo dvi E. Ožeškovos komandos. Rezultatu
5:1 nugalėjo pirmoji E. Ožeškovos mokyklos komanda.
FINALAS! Spalio 22 diena. Finalinėse varžybose dėl pirmos vietos tiek daug įvarčių, kiek
pirmajame etape, nesulaukta. Kiekviena komanda labai saugojo savo vartus. Rungtynėms skirtam
laikui pasibaigus, rezultatas buvo lygus (1:1). Po baudinių serijos, pergalę šventė pirmoji E.
Ožeškovos mokyklos komanda. Sveikiname!
“Šilo” vidurinės mokyklos mokinių savivalda
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Mūsų

pradinukai 

Kelionė į Naisus
Mūsų mokyklos pradinukai ir 5 klasės mokiniai
išsiruošė į ilgai lauktą ir planuotą kelionę į Naisius. O šį
miestelį mes galėjome pasiekti tik pravažiavę beveik visą
Lietuvą
–
Šiaulių
rajone.
Išvykome anksti ryte dulkiant lietučiui. Draugiškai
priimti į Meškuičių gimnaziją, sočiai papietavome.
Netoli Meškuičių yra ir Kryžių kalnas, apie kurį
daugelis keliaujančių buvo tik girdėję. Šitiek kryžių,
kuriuose sudėtos žmonių viltys ir svajonės, dar neteko matyti. Viduramžiais ant šio kalno stovėjusi
medinė pilis. Ji buvo sugriauta. XIX a. viduryje ant piliakalnio, liaudies vadinto Pilies kalnu, imta
statyti kryžius. Vietiniai žmonės pasakoja, kad pirmieji kryžiai pastatyti meldžiant Dievą sveikatos.
Kryžių kalnas yra ir visas kliūtis įveikiančios tikėjimo stiprybės ženklas. Mokiniai su savo
šeimomis ir mokytojos ant atvirukų surašė didžiausius savo troškimus. Palikome juos tikėdami šio
kalno didybe ir galia. Lai šie norai išsipildo. Pirkome ir daug suvenyrų. Mokinių namus pasiekė
dalelė
šio
didingo
Kryžių
kalno.
Ir štai kelionės tikslas pasiektas – Naisiai. Jodinėjome,
aplankėme Inkilų alėją. Matėme didžiulius sodus, kabančius
medžių viršūnėse.( Šiaudiniai sodai, anot tautodailininkų,
senovėje tikėta, jog sodai atbaido piktąsias dvasias). Gidė
mokiniams papasakojo apie Baltų dievus, po to apžiūrėjome
jų skulptūras. Laikas bėgo nenumaldomai greitai. Norėjosi
dar pajodinėti, dar kart užsukti į Kryžių kalną... Bet jau
laikas namo, laukia ilga keturių valandų kelionė atgal.
Važiavome smagiai, visai nesinorėjo miego. Pakeliui užkandome kavinėje. Manau, visi pasijutome
tikrais turistais, per vieną dieną pervažiavę visą mūsų gražią Lietuvėlę. Lauksime kitų kelionių.
Pradinių klasių mokytoja Inga Tamkevičienė






Rudens gėrybių paroda ir turgus mokykloje
Spalio 24 dieną mokykloje prašurmuliavo Rudens turgus. Jo metu
1-4 klasių mokiniai prekiavo savo pagamintais gardumynais,
rankdarbiais. Visi mokiniai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai
džiaugėsi galėdami nusipirkti darbelį ar paragauti siūlomų skanėstų.
Šventės metu mokyklos koridorių puošė "Rudens gėrybių paroda",
kuriai linksmų, originalių, daug kruopštumo ir ištvermės
reikalaujančių eksponatų paruošė pradinių klasių mokiniai bei jų
tėveliai. Rudeninės kompozicijos buvo sukurtos iš daržovių, vaisių,
gėlių ar kitos gamtinės medžiagos. Kiekvienas į namus parsinešė
rudeniškai spalvingą džiaugsmo gaidą.
Pradinių klasių mokytoja Ana Daunoravičienė
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Akimirkos iš mokslo ir žinių dienos šventės



Mokykla pasipuošė tautiniais
drabužiais
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių švietimo
draugijai ,,Rytas“ ir jos pirmininkui
Algimantui
Masaičiui bei Gražutės
Sirutis
Fondui
mūsų
mokyklai
dovanojusiems 8 poras tautinių drabužių.
Tai itin svari dovana mokykloje ir
miestelyje ugdant vaikų tautiškumą, tautinę
kultūrą, pagarbą savo tradicijoms.
Džiaugiamės ir didžiuojamės įsigiję
tautinius kostiumus, padėsiančius skleisti
lietuvybę šiame krašte.
Mokyklos
bendruomenės
vardu
mokyklos direktorė Nijolė Balinskienė




Laikraštį rengė „Šilo“ mokyklos moksleiviai ir mokytojai, nuotraukos –foto ir kino būrelio. Redagavo ir
maketavo mokytojas Ernestas Vėta 
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