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Tęsiasi Olweus patyčių prevencijos
programos įgyvendinimas
Mokykla nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio įgyvendina
Olweus programą. Be MSG (mokymosi ir supervizijų
grupių) susitikimų, kuriuose dalyvauja visi mokyklos
mokytojai, administracija, techninis personalas, nuo vasario mėnesio taip pat pradėjome rengti
specialias klasių valandėles pagal Olweus programą. Šios valandėlės vyksta kiekvieną savaitę
visose klasėse. Jose aptariamos, nagrinėjamos bendravimo, bendradarbiavimo, patyčių temos.
Taip pat per programos įgyvendinimo laikotarpį jau įvyko 2 tyrimai, kuriais buvo siekta
išsiaiškinti patyčių paplitimo mastą bei kitus patyčių mūsų mokykloje ypatumus. Tyrime dalyvavo
3-10 klasių mokiniai, tyrimai vyko 2013 metų gruodį ir šių metų lapkritį. Praeitų metų rezultatai
parodė, kad yra ką tobulinti ir kad yra darbo patyčių srityje. Mokytojai, administracija, techninis
personalas mokėsi, tobulėjo, o dabar nekantriai laukiame paskutiniojo tyrimo rezultatų, kad
galėtume įvertinti savo darbą.
Rengėme ir specialius renginius mokyklos bendruomenei.
Viename iš jų su mokiniais, mokytojais siūlėme idėjas kaip
sumažinti patyčias mūsų mokykloje. Kitame tobulinome
mokinių skatinimo bei drausminimo tvarką. Visų klasių mokiniai
bei mokytojai siūlė kokie paskatinimai ir nuobaudos laukia
mokinių, jei jie nusižengs vienam ar kitam mokinių elgesio
kodekso punktui. O mokinių tėvelių pasiūlymų labai lauksime
bendruomenės sueigos metu.
Olweus patyčių prevencijos programos diegimą mokykloje planuojame užbaigti 2014 metų
gruodžio mėnesį.
Programos koordinatorė socialinė pedagogė Vilma Kilijonė


PRIMENAME, KAD MOKYKLOJE ŠIAIS MOKSLO METAIS VYKSTA
5-11 KLASIŲ KONKURSAS ,,METŲ KLASĖ“!!!
Jo tikslas yra
padidinti mokinių motyvaciją, gerinti
pamokų lankomumą, stiprinti mokinių savivaldos vaidmenį
mokyklos gyvenime, suaktyvinti klasių bendruomenes, paskatinti
mokinius aktyviai neformaliojo ugdymo veikloje, mokyklos,
rajono ir šalies renginiuose, šventėse, akcijose, konkursuose,
parodose, olimpiadose, varžybose.
Visos klasės rinks taškus, kurie sumuojami kas du mėnesiai. Klasė, surinkusi daugiausiai
taškų, taps ,,Metų klase“.

Taškai bus gaunami už: 1. ugdymosi rezultatus ( klasės pažangumą, klasės
pažymių vidurkį); 2. pamokų lankomumą; 3. drausmę ir elgesį; 4. mokyklinės
uniformos dėvėjimą; 5. dalyvavimą (organizavimą) šventėse, parodose,
akcijose, talkose ( mokyklos, rajono, šalies); 6. tvarką klasėse ( budinčio
mokytojo vertinimas) 7. išskirtinius nuopelnus.
Mokslo metų pabaigoje ( gegužės mėn.) suvedami galutiniai rezultatai. Klasė nugalėtoja
apdovanojama prizu ( prizas vertas klasės pastangų).
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Mokausi iš kino
Spalio 10 ir 21 dienomis mūsų mokyklos
moksleiviai turėjo puikią galimybę susipažinti su
kinu iš arčiau dalyvaudami projekte „ Mokausi iš
kino“. Pirmąją dieną 8 ir 10 klasių moksleiviai
mokykloje besisvečiavusių kino kūrėjų buvo
supažindinti su kino kūrimo procesu (kino
dirbtuvėmis) ir patys bandė kurti kiną.
Kitą dieną mūsų mokyklos mokiniams edukaciniokultūrinio projekto „Kinobusas“ ir „Skalvijos“ kino centro buvo suteikta galimybė žiūrėti pagal
amžių grupes moksleiviams atrinktus kino filmus, o pažiūrėję juos buvo mokomasi analizuoti ir
interpretuoti, susipažinta su kino gamybos paslaptimis, dalintasi savo patirtimi apie patinkančius
filmus ir kaip atpažinti, kur geras kinas, o kur pigus ir nieko vertas dalykas..



Mokytojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo
programoje
Spalio 10 ir lapkričio 24 dienomis mūsų mokyklos
mokytojai dalyvavo projekto "Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)" Nr.
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009 mini mokymų kvalifikacijos
tobulinimo programos "Tėvų įtraukimo į mokyklos veiklas
stiprinimas" seminaruose, kuriuose jie buvo patraukliai
supažindinti su įvairiais tėvų dalyvavimo mokyklos
veikloje aspektais, kaip spręsti iškylančias problemas
naudojant neseniai pradėtą taikyti meditacijos techniką,
t. y., kaip išspręsti konfliktą, kad nė viena pusė
nenukentėtų. Mokytojai buvo ne tik pasyvūs klausytojai
- jie gyvai dalijosi darbo su tėvais patirtimi, kylančiomis
problemomis ir kaip būtų galima jas spręsti. Kitas ir
paskutinis šios mini mokymų programos pasimatymas –
sausio 8 d.


Seminaras-užsiėmimas tėvams
2014 m. lapkričio mėn. 11 d., 18 val., mokykla,
vykdydama Tėvų švietimo programą, organizavo
seminarą - užsiėmimą "Septyni žingniai gerų tėvų - vaikų
santykių link". Seminarą vedė Lietuvos vaikų ir jaunimo
centro lektorė, vaikų ir paauglių psichiatrė, turinti didelę
tėvų ir vaikų konsultavimo patirtį, Aurima Dilienė.
Lektorė mielai pasidalino savo darbo su paaugliais
patirtimi, pasidalino darbo su jais metodais, kuriuos galės panaudoti ne tik tėvai, bet ir mokytojai,
bendravo
po
seminaro
su
dalyviais, atsakė
į
jų
klausimus.
Puslapį parengė mokytojas E. Vėta
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Tolerancijos diena mokykloje
Lapkričio 14-ąją, artėjant tarptautinei Tolerancijos
dienai, mokiniai, mokytojai, techninio personalo atstovai
mokyklos II-ojo aukšto fojė susirinkę į Tolerancijos
dienos renginį galvojo, siūlė teigiamas ir neigiamas
pasekmes
dėl
mokinių elgesio
kodekso
laikymosi
ar
nesilaikymo. Jau
kiek anksčiau mokyklos moksleiviai mokinių elgesio
taisykles aptarė klasėse kartu su klasių auklėtojais ir
pasirinko jiems labiausiai aktualius klausimus. I-IV klasių
moksleiviai savo siūlymus aptarė klasėse ir šiame renginyje tik pristatė savo siūlymus, o V-XI
klasių mokiniai šias taisykles draugiškai pasitarę siūlė jau
renginio metu.
Kadangi visi mokyklos kolektyvas nori, kad mokykla būtų
gero elgesio pavyzdys visiems, darbo grupelės dirbo
entuziastingai ir nenuobodžiai. Todėl jau darbų pristatymo
metu netrūko originalių ir šmaikščių pasamprotavimų, kaip
reikėtų bausti už mokyklos kodekso nesilaikymą – be
tradicinių palikimų po pamokų , pastabų ar pokalbių su
tėvais moksleiviai siūlė jų neleisti į diskotekas, skirti
pinigines baudas ar prasikaltusius palikti vienus klasėje,
o mokytojai pasiūlė nesilaikančiųjų nuotraukas kabinti
gėdos lentoje. Kur kas mieliau moksleiviai kūrė
paskatinimus – už pavyzdingą elgesį jie siūlė didinti
pažymius, apdovanoti šokoladu ar išvyka mokslo metų
pabaigoje.
Buvo ir kitų įdomybių, nes mokytojos Aušros
Indrišiūnienės vadovaujami jau renginio pradžioje mes
kūrėme gyvąsias skulptūras ir dalijomės energija, o
pačioje pabaigoje galėjome pademonstruoti savo
jausmus ištardami paprastą žodelį - viskas. Viskas
tik šiam kartui, nes visi šie mokinių ir mokytojų
pasiūlymai vėliau suguls į bendrą visos mokyklos
„Tolerancijos knygą“, o kai kuriais siūlymais bus
tikrai galima pasinaudoti sudarant tikrąjį mokyklos
mokinių elgesio kodeksą.
Soc. pedagogė
Vilma Vaičekauskaitė ir mokytojas Ernestas Vėta
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Mokytojų diena mokykloje
Spalio 3 dieną (penktadienį) mūsų mokykloje. vyko
Mokinių savivaldos organizuojami Mokytojo dienos
renginiai. Labiausia visus nudžiugino šventinis
koncertas „Mokiniai sveikina mokytojus“ , kuriame
ne tik skambėjo dainos ir mokinių atliekamos
melodijos,
bet ir savo aktorinius sugebėjimus
demonstravo ne tik mokiniai, tačiau ir mokytojai.




Lietuvos mokinių parlamento rinkimų rajoninis
etapas Šalčininkuose
Lapkričio 7 dieną aš, Agnė Kavaliauskaitė, kaip kandidatė
į Lietuvos mokinių parlamento (LMP) narius (kandidate į LMP
narius tapau laimėjusi rinkimus savo mokykloje) buvau
nuvykusi į Lietuvos Mokinių Parlamento rajoninį etapą
Šalčininkuose. Iš 9 skirtingų Šalčininkų rajono mokyklų
atvažiavę 9 kandidatai-rinkikai buvo pilni įvairių ir šaunių idėjų,
kurias siūlydami jie siekė patekti į LMP. Visi moksleiviai turėjo
sakyti viešąsias kalbas, todėl jaudinosi, bet, kadangi visi buvo
gerai bei linksmai nusiteikę, tai tas jaudulys vėliau dingo.
Rinkimai praėjo gerai, buvo labai smagu ir įdomu.
Susipažinau su daug įvairių ir gan įdomių mokinių. Visi buvo
draugiški ir turėjo tikslą tapti vienu iš Lietuvos mokinių parlamento narių. Viskas truko apie 2
valandas ir per 2 etapus buvo išrinktas narys į LMP. Juo man tapti šį kartą nepavyko. Taip pat šio
susitikimo ir rinkimų metu buvo gerintas ir tarpmokyklinis bendradarbiavimas, buvo tartasi dėl
tolimesnių veiklų.
9 kl. mokinė Agnė Kavaliauskaitė
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Šių metų lapkričio 18 d. 5-11 klasių moksleiviai vyko į pažintinę – edukacinę išvyką po
Kauno kraštą, kurios metu pabuvojo edukacinėje pamokoje apie senuosius papročius
Rumšiškėse, aplankė poetės S. Nėries namą-muziejų Palemone, baroko stebuklą - Pažaislio
vienuolyno kompleksą ir Kauno senamiestį. Verta paminėti, kad ši kelionė (tiek autobusas,
tiek bilietai ir edukacinės programos Rumšiškėse ir Pažaislyje buvo apmokėta mokyklos
lėšomis. Grįžę iš kelionės 10 kl. mokiniai pasidalino įspūdžiais apie šią išvyką. Vieną iš jų
spausdiname mūsų laikraštyje.

Kelionė į Lietuvos centrą – Kauną
Kiekvienam žmogui patinka keliauti, nes keliaudami
susipažįstame su gamta, istorija, tradicijomis ir kitais
žmonėmis. Būtent kelionės į Kauną metu su tuo ir
susipažinau.
Jaunieji keliautojai, t. y. 5-11 klasių mokiniai,
ankstų antradienio rytą atėję į mokyklą laukė aštuntos
valandos,
kuomet
turėjo
važiuoti į Lietuvos centrą – Kauną. Vaikai buvo linksmi ir ,
be abejo, ištroškę linksmybių bei netikėtumų.
Kelionė prasidėjo. Mokiniai dairėsi pro langus, klausėsi
muzikos, dainavo, juokėsi, kalbėjosi ... ir buvo susimąstę apie
tai, kaip pavyks mūsų išvyka.
Po maždaug dviejų
valandų atvykome į
Rumšiškių liaudies buities muziejų. Čia pasiskirstėme į dvi
grupes: 5-7 ir 8-11 klasių ir patraukėme į skirtingas puses.
Priėjus senovinę aukštaičių sodybą mus jaukiai pasitiko
tautiniais drabužiais pasipuošusi moteriškė, kuri mums vedė
daugiau nei valandos laiko edukacinę pamoką. Šios
netradicinės pamokos metu mums pasakojo apie adventą ir
jo tradicijas, vėliau dainavome advento dainas, šokome
ratelius, kurie visiems labai patiko. Merginos turėjo
galimybę išbandyti senovinį lyginimo būdą, o
vaikinams teko paprastesnis darbas – aprūpinti trobą
malkomis. Be to, čia sužinojome daugybę burtų ir
kuri iš mūsų turėtų greičiausiai ištekėti... Žodžiu,
jaukiai ir naudingai praleidome laiką aukštaitiškoje
sodyboje.
Po pamokos turėjome galimybę pasigrožėti
žemaitukais, besiganančiais pievoje. Daug kas
bandėm paglostyti šiuos arkliukus, tačiau pavyko tik
devintokui Ruslanui.
Susėdę į autobusą patraukėme į Kauno priemiestį6
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Palemoną, kur aplankėme garsios poetės Salomėjos Nėries namą, kuriame ji su savo vyru ir sūnumi
gyveno apie keturis metus prieš II-ąjį pasaulinį karą. Gidė aprodė didelį ir jaukų namą, kuris dabar
virtęs muziejumi,
papasakojo istoriją apie jos neilgą
gyvenimą, žiūrėjome vaizdo medžiagą bei klausėme keletą jos
eilėraščių.
Galutinis kelionės tikslas – Pažaislio vienuolynas. Prie jo
mus pasitiko vienuolė-gidė, kuri aprodė mums vienuolyno
aplinką, papasakojo vienuolyno ir baroko šedevro – bažnyčios
pastatymo ir likimo istoriją. Be to buvome nusileidę į
katakombas, vaikštinėjome
po
vienuolyno
sales,
grožėjomės bažnyčia ir daug sužinojome apie vienuolių gyvenimą.
Pasibaigus ekskursijai keliavome į Kauno senamiestį ir Laisvės
alėją, kur galėjome pasotinti savo išalkusius skrandžius puikiais
pietumis. Valgėm, net seilę varvinom... O po to keliavome iki
autobuso. Laukė ilga kelionė, tik šįkart namo...
Apibendrindama, noriu pasakyti, kad tikrai nesigailiu keliavusi ir,
jei turėčiau galimybę, tikrai pakeliaučiau dar kartą.
10 kl. mokinė Justina Verbickaitė



Išvyka į Medininkų pasieniečių mokyklą
Spalio 24 dieną 8-10 klasių mokiniai kartu su karjeros
ugdymo mokykloje konsultante mokytoja Česlava
Šniukštiene ir socialine pedagoge Vilma Kilijone lankėsi
Medininkų
pasieniečių
mokykloje.
Šioje
Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje esančioje įstaigoje
mes susipažinome su pasieniečių darbo pobūdžiu ir
stojimo į mokyklą sąlygomis. Mums buvo suteikta
galimybė
stebėti
pasieniečių darbą, pabendrauti su kinologais, žiūrėti šunų
pasirodymą. Taip pat apžiūrėjome šaunamuosius ginklus,
buvome apmokyti, kaip atpažinti padirbtus pinigus, asmens
dokumentus. Galiausiai mums aprodė bendrabučius bei
visą mokyklą.
Visi grįždami buvome patenkinti ir laimingi, o ne vienas
turbūt jau susimąstė, kur mokysis baigęs mokyklą.
10 klasės mokinė Justina Verbickaitė
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Pamokų metu mokiniai dažnai rašo įvairius kūrybinius darbus, kuriuose jie
bando samprotauti, fantazuoti, o kartais ir atskleisti ir slapčiausius savo
jausmus. Manome, kad kai kuriuos darbus verta paskaityti ir platesnei
auditorijai. Šįkart mintimis dalijasi
dešimtokas Audrius Žitkevičius ir
vienuoliktokė Erika Bogdevič.
Vasara senelių sodyboje
Daugelis žmonių tikriausiai pažinojo savo
senelius. Iš jų dauguma spėjo praleisti bent
vieną vasarą savo senelių sodyboje. Vienas jų
esu ir aš.
Kelionę pas senelius prisimenu miglotai, nes
buvau beveik ketverių metų. Tačiau
prisimenu, kad vienas nebuvau, nes keliavau
su broliu.
Beveik visą vasarą kartu su broliu praleidau
lauke. Kieme buvo senas, dar sovietinių laikų,
automobilis. Jis neturėjo ratų, tačiau bagažinėje buvo akvariumas su smėliu, akmenimis, bet be
vandens. Prie pat automobilio augo milžiniškas klevas, dengiantis pusę raudono namo stogo.
Artimų kaimynų ten nėra, o už namo nedidelis miškas, kurį kerta Nemunas. Priešais namą sodas,
kuriame tūno sandėlis, o už jo pieva ir siaurokas žvyrkelis, besitęsiantis tiek, kiek akys mato.
Aiškiai prisimenu beveik kiekvieno ryto pusryčius – omletą. Brolis jo nemėgo, bet man patiko. Po
pusryčių šunys dažnai aplodavo į darbą miško keliuku
išvažiuojančio senelio nugarą. Tuo keliuku mes
eidavome pasivaikščioti.
Kartą mus aplankė pusseserė. Ji gerokai už mane
vyresnė. Taigi su ja ir broliu ėjome prie Nemuno.
Tądien oras buvo geras – šiltas, saulėtas, o vanduo
akinančiai blizgėjo.
Vasarai besibaigiant radome duobę su moliu, bet jo
panaudoti nespėjome, nes brolis išvažiavo namo. Tą
vakarą grįžti į lovą neskubėjau – mėgavausi vėsiu
drėgnu oru ir šunų draugija.
Po poros dienų seneliai pranešė žinią – šiandien nuveš
mane namo. Bevažiuodamas aš užmigau. Pabudau
priešais namus. Užėjęs namo, neatpažinau mamos, nes
ji buvo su akiniais. Po akimirkos man pasakė, kad turiu
ne tik vyresnįjį brolį, bet dar ir jaunesniąją seserį.
Ta vasara pas senelius įsirėžė mano atmintyje kaip
viena linksmiausių ir maloniausių vasarų, nes tuomet man niekas nerūpėjo...
Audrius Žitkevičius, 10 klasė
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Ar verta emigruoti?
Šis klausimas kyla daugumai žmonių. Ar buvote nors kartą
apie tai pagalvoję? Ar tikrai įmanoma geriau gyventi
užsienyje?
Ne paslaptis, kad daug lietuvių savo noru emigruoja į kitas
šalis. Vieni dėl finansinių priežasčių, klimato, kiti ieško
daugiau profesinių galimybių ar tiesiog tikisi kitokio,
laisvesnio gyvenimo.
Kiekvienas žmogus, nesvarbu, kur jis bebūtų, nori būti laimingas. Deja, laimė šiais laikais yra ne
taip paprastai gaunama. Pavyzdžiui, danai – viena laimingiausių tautų pasaulyje. Gatvėje
nepažįstami žmonės šypsosi, kaimynai ryte palinki geros dienos, o pardavėjai nuoširdžiai
džiaugiasi, kad drabužis tiko. Prie ežero, kur gražiu oru pievelė mirga nuo įvairiaspalvių pledų, ant
kurių atsipūtę ilsisi tiek jauni, tiek senyvo amžiaus žmonės, o mašinų aikštelės pilnos dviračių,
niekam nerūpi, kokia tavo odos spalva ar kaip tu esi apsirengęs.
Kitaip nei Lietuvoje, ten žmonės gali sau leisti kas savaitę papramogauti, skaniai pavalgyti ir dar
užtenka pinigų neblogai mašinai ar namui pataupyt. Ir visa tai gali ne tik verslininkai, bet ir eiliniai
valstybės tarnautojai.
Aš manau, kad galbūt kitoje šalyje yra tikrai geresnės gyvenimo sąlygos, bet ar pagalvojate, kad
mūsų šalies padėtis priklauso nuo mūsų. Kokie mes būsime, ką mes darysim, kursim – tokią ir
matysime savo tėvynę.
Šiuo metu padėtis Lietuvoje nėra pati geriausia, nes daugelis jaunimo emigruoja, bet kaip tai
sutramdyti, ko reikia imtis?
Galbūt Lietuvoje nepakanka darbo, atlyginimas mažas, bet ar pagalvojate, kokius gerus
specialistus Lietuva paruošia, kokio aukšto lygio tebėra mūsų išsilavinimas?
Kaip aš atsakyčiau į klausimą ,,Ar verta emigruoti?“ Tiesą pasakius, tikslaus atsakymo
nepasakysiu, bet kaip pilietė manau- jeigu noriu geresnio gyvenimo, to ir turiu siekti, o ne laukti,
kad jis savaime pasikeis.
Žmogus privalo mylėti tai, ką turi, o emigracija nėra išeitis. Bet kiekvienas turime teisę rinktis...
Be to, ne kiekvienas žmogus gali prisitaikyti prie kitos šalies, ne visi laimi kovą su namų ilgesiu.
Emigracija savo noru leidžia patiems nuspręst, ar šią kovą apskritai yra verta pradėti.
Aš siūlyčiau jums pamilti šalį tokią, kokia ji yra, juk meilę tėvynei lemia ne tik finansinės
priežastys.
O kokia jūsų nuomonė?
Erika Bogdevič , 11 klasė


Netradicinė pamoka Lietuvos kino teatro ir
muzikos muziejuje
2014 metų spalio 22 dieną 7 klasės mokiniai vyko į
Vilnių, kur dalyvavo edukacinėje pamokoje - "kūrybos
procese" Lietuvos kino teatro ir muzikos muziejuje. Čia
mokiniai susipažino su autentiškais lietuvių liaudies
muzikos instrumentais, galėjo klausytis jų skambėjimo ir ,
kas labiausiai jiems patiko, patys muzikuoti.
Muzikos mokytoja Ona Balachnina
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Renkuosi ateitį
Popietė 8-11 klasių mokiniams

Rugsėjo 26 d. 8-11 kl. mokiniams vyko
pažinimo popietė "Atrask savyje
“save” (lektorė - karjeros konsultantė
Diana Armalienė).
Jaunimas, planuojantis savo karjerą,
pripažįsta tam tikrų profesijų skirstymą
pagal lytiškumo, tikėjimo, socialinės
padėties aspektą, t.y. vienos profesijos
įvardijamos kaip moteriškos, kitos vyriškos ir pan. Todėl mokiniai
rinkdamiesi savo ateities kelią, kartu pasirenka įvaizdį, kad ir koks klaidingas ar siauras jis būtų.
Popietės tikslas - atskleisti mokiniams stereotipų įtaką profesinės karjeros projektavime, formuoti
dorovinių vertybių sistemą.
Tai projekto „Lygių galimybių akademija. Priimk. Drąsink. Keiskis“ finansuojama veikla.
Džiaugiamės sudalyvavę projekte.
Koordinatorė - socialinė pedagogė Vilma



Svečiuose Kauno technologijos universitetas
Lapkričio 21 d. mūsų mokykloje lankėsi KTU matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dėstytojai
ir studentai, kurie 7-11 kl. mokiniams vedė paskaitas.
Pirmojoje paskaitoje kalbėjo apie matematikos paradoksus. Susipažinome su geometrinių figūrų
paslaptimis,
kokia
paslaptis
slypi
niekad
nesibaigiančiuose laiptuose, sužinojome, kad kiekvienas
matematinis klausimas tikrai turi atsakymą.
Antra paskaita buvo apie informacijos apsaugą. Buvo
kalbama, kaip kompiuteriai saugo informaciją, kurią
mes siunčiame,
pristatyta apsaugos kodų istorija
Antikos ir Romos imperijos laikais, be to buvome
supažindinti su Cezario apsaugos sistema ir kaip sukurti
savo privatųjį apsaugos raktą.
Trečioji paskaita – taikomoji fizika. Ji daugeliui patiko labiausiai, nes demonstravo bandymus ir
patys juose galėjome dalyvauti. Matėme dirbtinį žaibą, dujų skleidžiamą šviesą, -mogaus
įsielektrinimą. Taip pat parodė, kaip atskirti tikras pinigų kupiūras nuo padirbtų – tikrosios turi
fluorescencinių dažų, kurie švyti ultravioletiniuose spinduliuose. Įdomu buvo pamatyti elektros
judėjimą ir medžiagų spalvas vakuume.
Visos paskaitos patiko ir tokių pamokų reikėtų daugiau, nes taip mokslas tampa kur kas
patrauklesnis ir įdomesnis.
Parengė 10 kl. mokiniai J. Verbickaitė, A.Žitkevičius ir E. Kojelė

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