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Dėmesio!

Birželio 10-tą dieną 10.00 val. mūsų mokykloje vyks pagrindinio ugdymo pasiekimo pažymėjimų
įteikimo šventė dešimtų klasių mokiniams. Šventės organizatoriai - devintų klasių mokiniai ir
auklėtojos.

Birželio 10-tą dieną 11.00 val. mokslo metų užbaigimo šventė aktų salėje 6 – 11 klasių
mokiniams.

„Kelionė apie Europą, pasitelkus vaiko fantaziją“

Gegužės 7-12 dienomis vyko paskutinis projekto ,,Kelionė apie Europą, pasitelkus vaiko
fantaziją“ mobilumas. Jame dalyvavo mokyklos direktorius V. Vaitkus, direktoriaus pavaduotoja
J. Dapšienė ir projekto vadovė D. Raudienė.

Buvo aptarti paskutiniai baigiamieji darbai, mokyklose vykdytos ekskursijos (mūsų mokyklos
daugiau, kaip 100 mokinių aplankė Palangos muziejų, Medvėgalio ir Džiugo piliakalnius).

Projektas jau eina į pabaigą, tačiau įspūdžiai dar gyvi, kad ir projekto narių susitikimas mūsų
mokykloje. Jį prisimena mūsų mokiniai ir mokytojai. Manau, kad mokytojų įspūdžiai, kurie
dalyvavo mobilumuose, dar taip pat nėra išblėsę.

Projekto vadovė Danutė Raudienė

eTwinning projektams Lietuvoje 5 metai
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2010 metai labai svarbūs eTwinning projekto dalyviams. Šiemet sukanka 5 metai, kai projektas
pradėjo savo veiklą visoje Europoje. 2010 vasario mėnesį vyko Europos eTwinning konferencija
Sevilijos mieste, Ispanijoje. Mūsų mokykla, kaip eTwinning aktyvios veiklos dalyvė tapo viena iš
geriausių mokyklų Lietuvoje. Projekto vadovei buvo suteikta teisė dalyvauti šioje konferencijoje.

2010 gegužės mėnuo svarbus Lietuvos projekto dalyviams, nes šią dieną sukanka 5 metai, kai
Lietuva įsijungė į eTwinning veiklą. Mūsų mokykla projekte dalyvauja nuo 2006 metų. Ši veikla
suteikė mokyklos mokiniams galimybę atstovauti mokyklą Europoje, parodyti savo šalį, jos
kultūrą, savo mokyklą. Susipažinti su kitomis Europos mokyklomis, tobulinti anglų kalbos
gebėjimus.

Su gimtadieniu eTwinning!!!

Projektų vadovė Danutė Raudienė pradinių klasių anglų kalbos mokytoja

Sveikinimas

Balandžio 22 dieną „Džiugo“ vidurinėje mokykloje įvyko folklorinio šokio konkursas „Sukim,
trypkim šokymėlį 2010“. Mūsų mokyklai atstovavo 1-5 klasių mokiniai: Ieva Baltrukonytė ir
Dovydas Norvilas iš 2a klasės (II vieta, mokyt. I. Klaišytė), Laura Overlingaitė ir Mindaugas
Stonkus iš 3a klasės (II vieta, mokyt. S. Norkuvienė), Kotryna Valužytė ir Giedrius Kazlauskas iš
5c klasės (I vieta, mokyt. E. Tirūnienė). Sveikiname nugalėtojus!

Dėmesio!!!

Su pavasariu, su saule daigas kelias

Mama, aš kaip daigas Tau esu.
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Mūs abiejų bendras kraujo kelias,

Tavo laime augu, gyvenu...

Mielos Mamos,

maloniai kviečiame Jus į šventę, skirtą Motinos dienai, kuri įvyks gegužės 3 d. 18.00 val. Telšių
„Atžalyno“ vidurinės mokyklos aktų salėje.

Konkurso finalas

Balandžio 20 d. „Džiugo“ vid. mokykloje, vyko pradinių klasių konkurso „Saugokime jaunas
gyvybes keliuose“, rajoninės varžybos „Šviesoforas“. Jose dalyvavo mūsų mokyklos pradinių
klasių moksleivių komanda, kurią ruošė mokytojos Nijolė Šiurkuvienė ir Irma Klaišytė.

Konkurso dalyviams teko varžytis įvairiose rungtyse pristatyti meninę miniatiūrą, demonstruoti
žinias apie pėsčiųjų ir keleivių pareigas, atpažinti kelio ženklus, saugiai pereiti gatvę
nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje bei šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje.

Varžybose teisėjavo Telšių rajono PK pareigūnai.

Susumavus rezultatus komanda laimėjo 3-čią vietą. Tik vienu balu mūsų šaunuoliai atsiliko nuo
2-os vietos laimėtojų.

Dalyvavusioms komandoms įteikti Švietimo skyriaus padėkos raštai. Konkurso rėmėjai VĮ
Telšių, „Regiono kelių“ atstovai - padėkojo kiekvienam varžybų dalyviui ir apdovanojo atminimo
dovanėlėmis, o visai komandai įteiktas saldus prizas - „Šakotis“.
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Geros mokinių žinios - mūsų vaikų saugumas kelyje.

„Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“

H. Radauskas

Informacija

Balandžio 22 d. mokyklos skaitykloje paminėtos poeto Henriko Radausko 100-osios gimimo
metinės.

Lietuvių kalbos mokytoja-metodininkė J. Šliažienė ir bibliotekininkės paruošė skaidres apie
poeto gyvenimą ir kūrybą.

Netradicinės pamokos metu dvyliktokai jas peržiūrėjo ir prisiminė žymiausio lietuvių poeto,
estetizmo srovės atstovo kūrybą. Abiturientai išgirdo poeto H.Radausko balsą: pamokoje
skambėjo paties poeto skaitomi eilėraščiai.

Dvyliktokams paruošti lankstinukai apie poeto gyvenimą ir kūrybą, kurie jiems pravers ruošiantis
brandos egzaminui.

Mokyklos bibliotekoje pristatytos turimos Henriko Radausko knygos.

Organizatoriai
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Kelionės įspūdžiai

Šiltą ir saulėtą balandžio 15 dienos rytą, mokytoja Danutė Raudienė antrokus ir jų mokytojas
Ireną Bugelienę ir Irmą Klaišytę, pakvietė į Comenius projekto antrųjų metų ekskursijų
maratoną. Drauge vyko ir aktyviausiai projektinėje veikloje dalyvavę trečių klasių moksleiviai.

Lydimi ekskursijos vadovo bei mokytojų, projekto dalyviai aplankė įdomiausias Varnių regioninio
parko vietas, kopė į Medvėgalio piliakalnį, išklausė daug įdomių pasakojimų ir istorijų apie
Lietuvos praeitį.

Lūksto ežero pakrantėse ieškojo gintaro.

Vaikai džiaugėsi puikia galimybe pakeliauti, daugiau sužinoti apie savo kraštą.

Konkurso atgarsiai

Balandžio 16-tą dieną įvyko pradinių ir penktų klasių folklorinių šokių konkursas „Sukim, trypkim
šokymėlį 2010“. Konkursą pradėjo mažieji 1b klasės šokėjai (šokių vadovė S. Račkauskienė) ir
5-7 klasių šokių studija (vadovė E. Tirūnienė). Poros šoko polką, valsą (5-tų klasių poros),
šokius „Mikita“ (1-4 - tų klasių poros), „Grečenikė“ bei „Gradskveras“ (5-tų klasių poros). Kol
komisija skaičiavo balus, visi šoko „Polka su ragučiais“. Į rajoninį šokių konkursą keliaus
penkios (1-4 - tų klasių) poros ir trys poros iš penktų klasių. Visos konkurso poros buvo
apdovanotos padėkos raštais.

Šviesoforo šventė

Balandžio 9-tą dieną ketvirtokai savo paruošta programėle pradėjo pradinukų saugaus eismo
šventę „Šviesoforas“. Mūsų mažiausieji uoliai ruošėsi šiai šventei ir tądien parodė savo žinias.
Visų dalyvių laukė 4 užduotys: kaip teisingai pereiti reguliuojamą sankryžą, situacijos
maketuose, kelio ženklų žinojimas ir viktorina. Mokinukai pakartojo, kaip saugiai ateiti į mokyklą,
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kuriose vietose galima žaisti, kaip saugoti savo sveikatą ir dar daugelį kitų dalykų. Visiems
dalyviams direktoriaus pavaduotoja J. Dapšienė įteikė apdovanojimus. Na, o balandžio
pabaigoje nugalėtojai keliaus į rajonines šviesoforo varžybas. Linkime jiems sėkmės.

Projekto veikla

Kovo – balandžio mėn. mūsų mokykloje vykdomas projektas „Globalinės jaunimo problemos“.
Šio projekto tikslas yra paminėti Tarptautinę jaunimo solidarumo dieną. Dalyvauja 10 – tų klasių
mokiniai. Projekto vadovai: mokytoja S. Gvazdovienė ir soc. pedagogė V. Dacienė. Skaitykloje
eksponuojami mokinių parengti darbeliai, kuriais išreiškiamos dabartinės jaunimo problemos.
Bus rodomas ir aptariamas kino filmas „Blogis“. Prašome apsilankyti!

Jaunųjų gamtininkų darbai

Mūsų jaunieji gamtininkai labai myli gamtą. Vos tik pašvietė saulutė, suskubome tvarkyti
mokyklos aplinką. Grėbėme lapus, rinkome šiukšles. Norime gyventi švarioje ir tvarkingoje
aplinkoje. Tikimės, kad ir kiti neliks abejingi ir nešiukšlins, o prisidės, kad išsaugotume ne tik
gražią mokyklą, bet ir jos aplinką.

Dėmesio!

Balandžio 16 – tą dieną 12-14 val. mūsų mokykloje įvyks ekologinė akcija „Darom 2010“.
Akcijoje dalyvauja 7-9 klasių mokiniai. Pradinių klasių mokinukai tvarkys savo klases. Kviečiame
aktyviai dalyvauti!

Tautosakos lobių skrynią atvėrus

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje vyko etnografinė popietė
„Tautosakos lobių skrynią atvėrus“, kurią organizavo ir vedė mokytoja Stanislava Norkuvienė.
Jai ruoštis padėjo mokytojai Laima Petrulaitienė, Gintaras Vaitkaitis ir Gražina Jonikienė.
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Popietė prasidėjo Velykų bobutės ir zuikučių linksmais postringavimais apie pavasarį. Kiekviena
klasė, kaip beįmanydama, stengėsi dainuoti, šokti, atlikti linksmas užduotis. Didelį šurmulį įnešė
į svečius atvykusi žemaičių folkloro kapela „Rataa“ (vadovai Rima ir Jurgis Bomblauskai). Jie
mus linksmino ir mokino įvairių liaudiškų šokių bei ratelių. O po linksmybių visų laukė
žemaitiškais valgiais nukrauti stalai, kuriuos paruošė mokinių tėveliai. Renginio pabaigoje visi
kartu su bobute bei zuikučiais šaukėme ir raginome pavasarį, kad šis greičiau ateitų, o 3a
klasės mokinių tėveliai šventę užbaigė gražia daina.

Žemės dienos atgarsiai

Kovo 20-tą dieną (šeštadienį) mūsų mokyklos jaunieji gamtininkai, nešini plakatais, išskubėjo į
Savivaldybės aikštę. Ten vyko šventė, skirta Žemės dienai paminėti. Čia susirinko gamtos
mylėtojai iš daugelio rajono mokyklų. Apie meilę gamtai, ekologines problemas, kalbėjo
savivaldybės darbuotojas, mokytojai. Mokiniai deklamavo eilėraščius, kūrė šūkius, ragino
rūpintis gamta, nešiukšlinti.

Vėliau Savivaldybės salėje žiūrėjome filmą apie gamtos išsaugojimą. Gavome atmintines apie
šiukšlių rūšiavimą. Vaikai turėjo galimybę artimiau susipažinti su gyvąja ir negyvąja gamta,
suvokti atsakomybę už žaliąjį pasaulį.

20-asis Laisvės pavasaris

Telšių „Atžalyno“ vidurinė mokykla turi gražią tradiciją kasmet paminėti Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tad ir šiemet, minint Nepriklausomybės atkūrimo 20-metį,
visa mokyklos bendruomenė buvo kviečiama susimąstyti apie Kovo 11-osios dienos
reikšmingumą, pakeliauti mintimis po Lietuvą, pasigrožėti savo tėvyne, įvertinti atliktus darbus,
kurių sėkmė daug priklauso nuo mūsų visų polėkio, susiklausymo, nuo mūsų noro išsaugoti
tautinę dvasią.

Šventinis renginys prasidėjo Lietuvos himnu, kurį sugiedojo daugiau nei 700 mokinių ir
mokytojų. Istorijos kelią nuo 1990 m. iki 2010 m. priminė rodomas filmukas apie
nepriklausomybę. Iškart po filmuko jungtinis mokyklos 1-12 kl. choras (vadovai Laima
Petrulaitienė ir Gintaras Vaitkaitis) atliko legendinę dainą „Laisvė“, kuri suvirpino kiekvieno iš
mūsų širdį. Taip pat Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui skirto renginio scenoje dainavo
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mažieji solistai Jogilė Vaitkaitytė, Goda Tamavičiūtė, Mindaugas Stonkus, Kotryna Dacytė, šoko
mados šokio šokėjai (vadovė Erika Tirūnienė), liaudies šokio šokėjai (vadovė Stanislava
Norkuvienė), prasmingą kompoziją „Tėvyne mano“ atliko ateitininkai (vadovė Lijana
Norvaišienė). Renginį vedė mokyklos meninio skaitymo lauretai Simona Ramanauskaitė ir
Audrius Slanina.

Mokyklos kolektyvą, švenčiantį atkurtos Lietuvos valstybės dvidešimties metų sukaktį,
nuoširdžiai sveikino direktorius Vytautas Vaitkus.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šventėje dalyvavo garbus svečias Vyskupo generalvikaras
prelatas, bažn. t. dr. Juozas Šiurys, kuris linkėjo mokyklos bendruomenei saugoti ir stiprinti
Lietuvą savo pavyzdžiu, darbais, prieš 20 metų iškovota laisvė šiandien atiduota į jaunimo
rankas ir didžia dalimi nuo jo priklauso, kokia bus Lietuvos ateitis.

Šventė baigėsi skambant nuotaikingai dainai „Mūsų dienos kaip šventė“. Tad pasveikinkim
viens kitą ir visi kartu pasidžiaukim už Lietuvą, su Lietuva ir Lietuvoje!

Jadvyga Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Knygnešių diena

Šiandien, kai galime laisvai kalbėti gimtąja kalba,mes nepamirštame prisiminti tuos, kurie ją
išsaugojo.

Knygnešiai – didūs žmonės.Vieninteliai lietuviai žodyne turi žodį knygnešys.

Kovo 16-oji – Knygnešių diena.
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„Atžalyno” vidurinėje mokykloje knygnešių dieną pradinių klasių mokiniai kviečiami dalyvauti
knygų mainų šventėje, kuri įvyks mokyklos aktų salėje.

Vyresnių klasių mokiniai bus supažindinami su pranešimu „Lietuvos knygnešiai – tautos dvasios
gaivintojai” mokyklos skaitykloje.

Prisiminsime knygnešių įamžinimo vietas pagal knygnešių draugijos paruoštą leidinį „Paminklai
knygnešiams ir daraktoriams”.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Organizatoriai: A.Vaičiulienė, S.Račkauskienė, D.Krauzienė

Meilės dienos atgarsiai

Vasario 12 dieną mūsų mokykla mirgėjo purpurine spalva. Tądien šventėme šv. Valentino
dieną. Visus džiugino smagi muzika pertraukų metu, gauti meilės laiškai. Mokytojus šia proga
sveikino ir daug meilės linkėjo devintokai – Amūrai. Raudoniausia išrinkta 7D klasė.

Sveikinimas

Sveikiname mokinius, I pusmetį baigusius puikiai: Gintarė Karaliūtė (7D klasė) ir Goda
Paulauskaitė (7D klasė).

Labai gerai: Simona Albrikaitė (5Bklasė), Giedrius Kazlauskas (5C klasė), Emilija Ročiutė (5C
klasė), Robertas Sobutas (5C klasė), Kotryna Valužytė (5C klasė), Eglė Petkevičiūtė (6C klasė),
Valdonė Brazdeikytė (6D klasė), Viktorija Vasiukevičiūtė (6D klasė), Martyna Pukšmytė (7C
klasė), Akvilė Jankauskaitė (7D klasė), Justas Baltrukonis (8B klasė), Vilius Kazlauskas (8B
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klasė), Monika Volkvičiūtė (10A klasė), Viktorija Dužinskytė (11B klasė), Dovilė Kačinskaitė
(11B klasė), Valda Valiukaitė (11B klasė), Agnė Pociutė (12A klasė), Eglė Mockevičiūtė (12C
klasė).

Paroda „MOKYMASIS STUDIJOS KARJERA 2010“

Vasario 4-6 dienomis Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ jau aštuntąjį kartą įvyko
viena didžiausių Baltijos šalyse, tarptautinė žinių paroda – „Mokymasis studijos karjera 2010“.
Parodoje dalyvavo Lietuvos universitetai, kolegijos, profesinės mokymo įstaigos, kalbų kursus
rengiančios bendrovės, užsienio mokymo įstaigos. Abiturientams ši paroda – puiki galimybė
susipažinti su visų Lietuvos universitetų, didžiausių kolegijų, profesinio mokymo mokyklų
programomis ir pasiūlymais, išsiaiškinti stojimo sąlygas ir išsirinkti kur studijuoti.

2009 metais startavęs projektas „Profesijos gyvai“ buvo tęsiamas ir 2010 metų parodoje.
Dalyvausiančios Lietuvos profesinio mokymo įstaigos vėl pakvietė lankytojus į amatų miestą,
kuriame pačios įvairiausios profesijos ir amatai buvo gyvai demonstruojami. Visi parodos
lankytojai galėjo pamėginti kartu sukurti produktus, susipažinti su senaisiais tradiciniais
dailiaisiais amatais, pasimokyti kirpėjo, kosmetologo, juvelyro, floristo ir kitų amatų.

Telšių „Atžalyno” vidurinės mokyklos mokiniai parodoje lankėsi vasario 6 dieną. Šeštadienis
buvo Profesijų diena. Abiturientai galėjo aplankyti Lietuvos ir užsienio universitetų, kolegijų,
mokyklų stendus, užduoti klausimus jų atstovams.

Mokyklos skaitykloje esantis stendas „Kur studijuoti” papildytas nauja informacija, lankstinukais:
- Nacionalinis egzaminų centras. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) 2010.
Pravartu žinoti…
- Nacionalinis egzaminų centras. 10 svarbiausių dalykų, kuriuos reikia žinoti apie brandos
egzaminus 2010-aisiais.
- Studijų kokybės vertinimo centras. Jei išsilavinimą įgijai užsienyje /dažniausiai užduodami
klausimai apie stojimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas/.
- Švietimo ir mokslo ministerija.2010 m. abiturientams – būsimiesiems pirmakursiams. Apie
stojimą į aukštąsias mokyklas – iš pirmų lūpų.
- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Brandos egzaminai 2010.
- Studijų kokybės vertinimo centras. Būsimasis studente, neapsirik /Patarimai renkantis
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aukštąją mokyklą užsienyje/ Vilnius 2010
- Studijų kokybės vertinimo centras. Būsimasis studente, žinok daugiau rinkdamasis
studijas Lietuvoje. Informacija apie Lietuvos aukštąsias mokyklas ir vykdomas bei ketinamas
vykdyti (nauja) studijų programas. Vilnius, 2010.

Jame atnaujinta informacija apie profesines mokyklas, kolegijas, universitetus, apie studijas
užsienyje.

Mokiniai labai dėkingi mokyklos direktoriui V.Vaitkui, jo pavaduotojams, padėjusiems
suorganizuoti išvyką į parodą ir galimybę kuo daugiau sužinoti apie profesijas.

Kviečiame mokinius apsilankyti skaitykloje ir susipažinti su parodoje gauta informacija.

Dalia Krauzienė ekonomikos mokytoja

Konkurso atgarsiai

Sausio 3 dieną mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo 5 – 12 klasių
mokiniai. Autoteritetinga komisija nusprendė: 5 – 8 klasių tarpe I – ąją vietą skirti Simonai
Ramanauskaitei (E. Milašiutė „Įsimylėjelių stovykla“, mokyt. J. Šliažienė), II – ąją vietą –
Simonai Albrikaitei iš 5b (mokyt. D. Eirošienė) ir Deividui Zaveckui iš 5a klasės(mokyt. D.
Eirošienė). Dvi III – ąsias vietas pasidalino Paula Gudauskytė iš 6c klasės (mokyt. Z. Banienė) ir
Goda Paulauskaitė iš 7 d klasės(mokyt. Z. Godeliauskienė). 9 – 12 klasių amžiaus grupėje I –
ąją vietą nutarta skirti Audriui Slaninai iš 12 a klasės(R. Gary „Aušros pažadas“, mokyt. A.
Petkuvienė). II – oji vieta atiteko Robertui Lukošiūnui iš 10 c klasės (mokyt. Z. Banienė) ir
Odetai Sobutaitei iš 11 b klasės (mokyt. J. Šliažienė). III – oji vieta atiteko Vaidai Dukštaitei iš
10 a klasės (mokyt. A. Petkuvienė). Pirmų vietų nugalėtojai Simona ir Audrius dalyvaus
zoniniame skaitovų konkurse, kuris vyks „Germanto“ vidurinėje mokykloje vasario 9 dieną.
Visiems konkurse dalyvavusiems skaitovams mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus įteikė
padėkos raštus, o nugalėtojams palinkėjo sėkmės.

Vasario 16 - ąją prisimenant...
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Vasario 08 – 12 dienomis mūsų mokykloje organizuojama integruota savaitė, skirta vasario 16 –
ąją paminėti. Mūsų mažiausiųjų piešti piešiniai, skirti šiai dienai, papuoš mokyklos skaityklą.
Skaitykloje taip pat rasite nemažai informacijos šia tema. Vyresniųjų klasių mokiniai bus
kviečiami rašyti rašinius, o įdomiausius faktus išgirsite per mūsų mokyklos radiją ir galėsite
paskaityti stende mokyklos fojė II – ame aukšte.

Profesinio informavimo mugė

Siekiame, kad kiekvienas mokinys gautų reikalingą informaciją apie mokymosi galimybes, darbo
pasaulį, kaip žingsnis po žingsnio planuoti savo karjerą.

Sausio 23 dieną aplankėme aukštųjų mokyklų mugę „Kur studijuoti?“ Kaune.

Kviečiame susipažinti su medžiaga, parvežta iš mugės ir pristatyta mokyklos skaitykloje, apie
šias aukštąsias mokyklas:
-

Lietuvos veterinarijos akademija,
Vilniaus dailės akademija,
Tarptautine teisės ir verslo aukštoji mokykla,
Mykolo Romerio universitetas,
Vytauto Didžiojo universitetas,
Kauno technologijos universitetas,
Šiaulių universitetas,
Lietuvos žemės ūkio universitetas,
Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla,
Kauno medicinos universitetas,
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas,
Aukštoji mokykla VšĮ Kolpingo kolegija,
Kauno kolegija,
Vilniaus universitetas,
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas,
Vilniaus Pedagoginis universitetas,
Lietuvos Kūno Kultūros Akademija,
Klaipėdos universitetas,
Vilniaus kooperacijos kolegija,
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- Kauno technikos kolegija.

Pateikiame vaizdinę medžiagą apie universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų pristatymus mokyklos
skaityklos kompiuteryje.

Prisiminkime, kad sprendimus dėl savo karjeros priima pats asmuo. Pateikdami teisingą ir
objektyvią informaciją mes tik turime jį parengti, kaip rasti geriausią sprendimą.

Bibliotekos ir skaityklos darbuotojos

Talentų šou

Sausio 19 dieną Telšių kultūros centre vyko talentų šou. Jame dalyvavo muzikos mokyklos,
Eigirdžių pagrindinės bei „Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokiniai. „Atžalyno“ mokyklai atstovavo
5b klasės mokinės Silvija Steckytė ir Simona Albrikaitė, 6b klasės mokinė Samanta Ziabkinaitė,
7c klasės mokinės Justė Kačerauskaitė, Dovilė Kačinskaitė, Ingrida Žutautaitė ir Jurgita
Ramšaitė iš 11b klasės. Į finalą pateko ir mūsų mokyklos mokinė Silvija Steckytė. Dėkojame
mokiniams, kurie atstovavo mūsų mokyklai ir linkime Silvijai sėkmės finale.

Sausio 13 – oji

Sausio 13-ąją ant “Atžalyno” vidurinės mokyklos palangių buvo uždegtos žvakelės ir tylos
minute pagerbti žuvusieji.

Filmavimo kamerų dėka visas pasaulis sužinojo tiesą apie sausio 13-osios įvykius Vilniuje.

Mokyklos skaitykloje galima rasti filmų apie tai, veikia paroda „Lietuvos radijo ir televizijos
centras okupacijos metu“.
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Kasmet sausio 13 - oji minima, prisimenamos žudynių vietos, rengiami teminiai renginiai.

Skaityklos ir bibliotekos darbuotojos

Sveikinimosi diena

Mokykloje tęsiama dviejų brolių amerikiečių Maiklo ir Brajeno Makkomal, kovojusių prieš šaltąjį
šalių karą, pradėta švęsti šventė.

1973 m. rudenį broliai netyčia susitiko Nebraskoje ir taip apsidžiaugė susitikimu, kad nutarė
savo džiaugsmu pasidalinti su kitais. Jie išsiuntė laiškus draugams ir pažįstamiems į visus
pasaulio kampelius.Jų siunčiamuose laiškuose nebuvo jokių idėjinių užuominų. Tai buvo tiesiog
sveikinimai, linkėjimai ir prašymas perduoti sveikinimus dar bent 10-čiai žmonių. Taigi lapkričio
21-ąją siūloma išsiųsti kuo daugiau sveikinimų visiems savo draugams ir pažįstamiems.

Sveikinimosi dieną, t.y. lapkričio 20 d., „Atžalyno” vidurinės mokyklos mokiniai pradėjo,
skambant M. Mikutavičiaus dainai „Pasveikinkim vieni kitus”. Atidarius sveikinimų dėžę,
daugiausia sveikinimų ir linkėjimų pasidalijo pradinių klasių mokiniai. Aktyvūs buvo ir vyresnių
klasių mokiniai. Sveikino mokiniai mokyklos administraciją ir mokytojus.

Tikimės sekančiais metais šią šventę švęsti dar įdomiau.

Organizatoriai

Kelionė į Suomiją
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2009 lapkričio 15 – 18 dienomis Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos direktorius V.Vaitkus,
direktoriaus pavaduotojos V.Savickienė, V.Svotienė, projekto koordinatorė D.Raudienė bei
pradinių klasių mokytojos I.Bugelienė ir G.Jonikienė dalyvavome Comenius projekto „Kelionė po
Europą, pasitelkus vaiko fantaziją“ susitikime, kuris vyko Suomijoje, Joroinen mieste. Susitikime
dalyvavo dešimties mokyklų projekto dalyviai iš devynių valstybių: Suomijos, Lenkijos, Lietuvos,
Velso, Airijos, Vokietijos, Turkijos, Italijos, Ispanijos. Tai trečiasis projekto dalyvių susitikimas,
kurio metu lankėmės Kaitaine pradinėje ir Joroinen aukštesniojoje mokykloje, stebėjome
pamokas. Visus projekto dalyvius nudžiugino pradinės mokyklos mažųjų mokinukų ir jų
mokytojų paruošta šventinė programėlė, sveikinimai. Kiekvienos šalies atstovai pasakojo, kaip
jų įstaigoje vykdomas projektas, rinkome Logotipą. Buvo aptarta tolesnė projekto partnerių
veikla, pasidalinta gerąja darbo patirtimi, įvairia mokymo praktika, aplankėme keletą įžymių
miesto vietų, susipažinome su nuoširdžiais žmonėmis, sutikome Kalėdų senelį. Kelionė buvo
puiki.

Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokytoja, projekto dalyvė G.Jonikienė

Atšvaitų akcija

Telšių „Atžalyno“ vidurinė mokykla jau keletą metų patiki Atšvaitų akcijos idėja, kurios
iniciatorius visuomeninis projektas „Drąsinkime ateitį“ ir joje aktyviai dalyvauja.

Ta proga mokykloje visą savaitę vyko renginiai, skirti mokinių saugumui kelyje užtikrinti. Klasių
vadovai vedė temines klasių valandėles. Suorganizuota pradinių klasių mokinių piešinių paroda
„Būk matomas kelyje“. Tarp 5 – 8 klasių mokinių vyko kūrybinis atšvaitų konkursas. Mokiniai
kūrė naujovišką, neįprastą, originalų atšvaitą. Geriausi darbai dalyvaus „Atšvaitų konkurse“ tarp
Lietuvos moksleivių. 4 – 6 klasių mokiniai savo jėgas bandė saugaus eismo viktorinoje.

Penktadienį, baigiamajame renginyje, svečiavosi Telšių apskrities VPK nepilnamečių reikalų
pareigūnų veiklos grupės specialistė Rasa Laučytė, kuri parodė ir pakomentavo filmuotą
medžiagą „Policijos bičiulio Amsio patarimai vaikams“. Mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus
padėkos raštais apdovanojo saugaus eismo viktorinos nugalėtojus bei kiekvieną pradinę klasę
už aktyvų dalyvavimą Atšvaitų akcijos renginiuose. 1-3 klasių mokinius nudžiugino „Drąsinkime
ateitį“ komandos dovana - atšvaitas, kuris padės apsisaugoti nuo eismo nelaimių tamsiuoju
paros metu. Ketvirtų klasių mokiniams padovanotos liniuotės su patarimais kaip saugiai elgtis
gatvėje. Taip pat įteikti laiškai tėveliams, kuriuose prašoma pasirūpinti, kad atšvaitas taptų
kasdieniu jų vaiko palydovu ir saugotų nuo pavojaus tamsiame kelyje.
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Jadvyga Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Spalvų savaitės atgarsiai

Prieš atostogas mūsų mokykloje vyko spalvų savaitė. Džiaugiamės, kad dauguma mokinių, taip
pat ir mokytojų, įsitraukė į šią akciją.

Mėlyniausi buvo 8a klasės mokiniai, geltoniausi – 11b, žaliausi – 8c, o raudoniausi ir balčiausi –
7d!

Taip pat norėtume paminėti ir mokytojus, kurie nenusileido mokiniams ir rengėsi spalvotai:
S.Kazokevičienė, L.Bareikytė, V.Svotienė, A.Daukantienė, J.Dapšienė ir kt.

Visiems labai dėkojame ir tikimės, kad šiek tiek praskaidrinome Jūsų nuotaiką, kai gamta tokia
niūri.

Mokyklos mokinių prezidentė Gintarė Kačinskytė

Profesinis informavimas Telšių „Atžalyno” vidurinėje mokykloje

Profesinio informavimo centras įsikūręs mokyklos skaitykloje.

Profesinio informavimo paskirtis – suteikti mokyklos bendruomenės nariams informaciją,
padedančią tikslingai planuoti profesinę karjerą.
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Tikslas:

Diegti ir plėtoti karjeros ugdymo sistemą mokykloje, teikiant profesinio informavimo paslaugas
mokyklos bendruomenės nariams.

Uždaviniai:

1. Sudaryti galimybes mokyklos bendruomenės nariams gauti informaciją apie profesijas,
specialybes ir kvalifikacijas, savianalizės galimybes profesijos rinkimosi metu, padėtį darbo
rinkoje ir profesinės karjeros galimybes.

2. Sudaryti sąlygas mokiniams susipažinti su profesinės karjeros planavimo procesu.

3. Užtikrinti profesinio informavimo sąlygas PIT lankytojams (darbo vieta, kompiuterinė įranga,
internetinis ryšys, IT sauga).

4. Supažindinti su AIKOS sistema.

5. Kaupti informaciją apie mokymosi įstaigas.

6. Bendradarbiauti su kitais PIT -ais, Telšių darbo birža ir kt.

Apsilankęs PIT, lankytojas gali:

1. Rasti informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo
sąlygas ir pan.
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2. Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis.

3. Atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines
savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Bendruomenės diena

Spalio 21 dieną Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos 2 – 12 klasių mokiniai, mokytojai ir
mokinių tėveliai skubėjo į Telšių Katedrą, kur jau keletą metų, pratęsdami mokyklos
bendruomenės tradiciją, dalyvavo šventose Mišiose. Šios mokyklos bendruomenės dienos
pradininkas – visų mylimas Prelatas Juozas Šiurys. Prelatas džiaugėsi, jog šiuo ypač sudėtingu
visuomenei metu mokyklos bendruomenės nariai dar aktyviau dalyvauja šventose Mišiose.
Mišias pradėjęs Rožinio kalbėjimu, Prelatas jas užbaigė palaiminimu ir kvietė bendruomenės
narius sugiedoti mokyklos himną. Tikėkimės, kad ši graži tradicija, kada širdys atsiveria maldai,
kiekvienais metais sukvies dar didesnį būrį bendruomenės narių.

Pasibaigus šventoms Mišioms, mokytojai Prelato Juozo Šiurio buvo pakviesti į kelionę.
Apsilankę ir pasigrožėję Šilutės ir Švėkšnos bažnyčiomis, mokytojai pasivaikščiojo Platerių
dvare. O Skomantų piliakalnis, gamtos grožis privertė mokytojus bent trumpam atitrūkti nuo
kasdienybės darbų.

Talentingų mokinių dėmesiui!

Telšių rajono savivaldybės kultūros centre organizuojamas konkursas „Telšių talentai“.

Mūsų mokyklos talentų pasirodymas vyks gruodžio mėnesio viduryje. Dalyvauti gali kiekvienas.
Amžiaus grupė neribojama. Pasirodymo trukmė 5 - 7 min. Grupinio pasirodymo trukmė ne
daugiau kaip 10 min. Asmuo, dalyvaujantis konkurso programoje, turi parodyti vieną savo
talentą per jam skirtą laiką scenoje. Norintys dalyvauti, kreipiasi į savo klasės auklėtoją arba į
pavaduotoją Jadvygą Dapšienę.
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Talentingus, kūrybingus mokinius kviečiame būti aktyviais, drąsiais ir parodyti savo talentus!

Projektai

Šiais mokslo metais „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje vykdomi šie projektai: „Žemaitiškai į
Lietuvos tūkstantmetį“ bei „Ištiesk draugui ranką“. Projektus vykdo direktoriaus pavaduotoja
Jadvyga Dapšienė ir socialinės pedagogės Vaiva Dacienė ir Laima Kuzminskytė.

Rugsėjo pabaigoje projekto vykdytojos ir aktyviausi mokinių savivaldos nariai vyko į Lietuvos
liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Projekto dalyvių atvykimas sutapo su šventiniais
renginiais, skirtais Baltų Vienybės Dienai. Dalyviai apsilankė Lietuvos etnografiniuose
regionuose: Aukštaitijoje, Žemaitijoje, Suvalkijoje, Dzūkijoje. Pabuvojo muziejiniame miestelyje
su bažnyčia, turgumi, karčema, krautuvėmis. Šiame miestelyje ir vyko renginio atidarymas
skambant Tūkstantmečio varpui ir pakeliant Baltų Vienybės Dienos vėliavą. Šventės svečiai
buvo kviečiami paklausyti folklorinių ansamblių muzikos, dainuojamosios poezijos, pasižiūrėti
Baltų archeologinių istorinių kostiumų kolekcijos pristatymo. Renginio metu - ne tik pramogos,
bet ir darbai. Visi norintys galėjo išbandyti senųjų amatų darbus. Pačių amatininkų prisistatymai
buvo perpinti lietuvių, latvių liaudies dainomis, šokiais, žaidimais, viktorinomis. Projekto dalyviai
noriai įsijungė į šias atrakcijas ir, atsisveikinę su vasaros Saulės šviesa, grįžo kupini gerų
emocijų ir gražių įspūdžių.

Mokytoja Gražina Jonikienė

TU esi MOKYTOJAS...

Tu gimei tą akimirką, kai klausimas išsiveržė iš vaiko burnos. Buvai daug kuo ir daug kur.

Tu – Sokratas, raginantis jaunimą pažinti pasaulį per klausimus.
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Tu – H. K. Andersenas, daugybėje pasakų atskleidžiantis tiesą.

Tu – M. Collins, kovojantis už kiekvieno vaiko teisę į mokslą.

Kartais veidai ir vardai greitai pamirštami, tačiau pamokos ir asmenybės mokinių darbuose
išlieka ilgai.

Tau per vieną dieną tenka pabūti aktoriumi, draugu, slauge, gydytoju, treneriu, pamestų daiktų
ieškotoju, pinigų skolintoju, taksistu, psichologu, tėvu, pardavėju, politiku, paslapčių saugotoju.

Tu – paradoksas. Geriausiai kalbi atidžiai klausydama(s). Tavo didžiausi gabumai – iš mokinių
pagarbiai priimti tai, ką jie duoda.

Tavo tikslas – ne materialios vertybės, nors visada ieškai mokiniuose slypinčių lobių. Nuolatos
bandai įžvelgti ir padėti prasmingai panaudoti kartais giliai po pralaimėjimų griuvėsiais
pasislėpusius gabumus.

Gydytojas suteikia žmogui progą gyventi per vieną stebuklingą akimirką, o Tu gali stebėti
atgimstančią vis naujais klausimais, mintimis ir draugystėmis asmenybę.

Auklėtojas – mokytojas žino, jog su meile ir tiesa kuriamas jo kūrinys liks visiems laikams.

Tu – kovotojas, kasdien kariaujantis prieš nuolatinį neigiamą požiūrį, baimę, abejingumą,
prisitaikėliškumą ir apatiją.

Laimei, turi puikius sąjungininkus: Intelektą, Smalsumą, Tėvų paramą, Individualumą,
Kūrybingumą, Tikėjimą, Meilę ir Juoką. Visi jie atkakliai Tave remia.
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Tavo praeitis pilna prisiminimų. Dabartis – viliojanti, pilna spalvingų darbų ir smagumo, nes Tau
leista prisiliesti prie ateities.

Pagal J. W. Schlatter

SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA!

Mokyklos administracija

Domėkitės...

Mokyklos skaitykloje veikia paroda. Parodoje eksponuojami lankstinukai ir informacija iš Vilniuje
„Litexpo“ parodų rūmuose vykusios parodos „Mokymasis.Studijos.Karjera“.

Kviečiame ateiti ir susipažinti su

1) atmintine stojančiajam į užsienio universitetą;

2) „Europa“ Lietuvoje;

3) lankstinuku „Mokykis kalbų, kad atrastum naują pasaulį”.

Nurodomi Europos Tarybos Kalbų politikos skyriaus internetiniai adresai, Europos Sąjungos
kalbų politika. Šiame lankstinuke atsakoma į klausimus:
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1. Kas yra Europos kalbų metmenys?

2. Kokie yra kalbų mokėjimo lygiai?

3. Kokiu lygiu mokomės kalbų Lietuvoje?

4. Kas padeda geriau išmokti kalbas?

5. Kaip nustatyti savo kalbinių gebėjimų lygį?

6. Kuo Europos kalbų aplankas naudingas?

7. Koks Europos kalbų aplankas tinka?

Galima susipažinti su Europos lygmenimis pagal įsivertinimo lentelę. Smalsiausieji gali
pabandyti nustatyti, koks kalbos mokėjimo lygis čia aprašytas.

4) kas ir kaip gali dalyvauti metų kalbų projekto, metų kalbų mokytojo, metų kalbų mokinio
konkursuose;

5) mokykla „House of English” ieškantiems kokybiškų užsienio kalbos kursų;

6) mokykla American English School;
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7) mokykla London International School of Languages;

8) vienuolika priežasčių, kodėl Lietuvoje verta mokytis vokiečių kalbos.

Mokyklos bibliotekoje veikia grožinės literatūros, metodinės literatūros ir vadovėlių įvairiomis
kalbomis paroda.

Manome, kad informacija bus naudinga ateičiai.

Bibliotekos ir skaityklos darbuotojos A.Vaičiulienė, S. Račkauskienė, D. Krauzienė

Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai,

Nuo 2009 mokslo metų pradžios mūsų mokykla kartu su dar 63 Lietuvos mokyklomis dalyvauja
ilgalaikės patyčių ir smurto prevencinės programos Olweus įgyvendinime.

Vienas iš iššūkių, su kuriuo susiduria šiandienos mokykla, yra smurtinio elgesio tarp vaikų
plitimas. Tai reiškinys, kuriam reikia skirti ypatingą dėmesį, nes jis trikdo ugdymo procesą,
apsunkina mokinių ir mokytojų darbą, komplikuoja mokyklos bendruomenės tarpusavio
santykius.

Olweus programa, kuri sukurta norvegų profesoriaus Dan Olweus, skirta mažinti patyčių ir kito
asocialaus elgesio apraiškas, išmokyti visą mokyklos bendruomenę – mokytojus, mokinius,
tėvus, mokyklos administraciją – atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Šios programos įdiegimas truks 18 mėnesių. Programoje dalyvaujantis mokyklos personalas
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bus apmokytas programos diegimo principų, aprūpintas reikiama metodine medžiaga ir gaus
reguliarias instruktoriaus konsultacijas.

Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas prisidės prie mokyklos bendruomenės pastangų kuriant
draugiškesnę ir saugesnę aplinką mokykloje.

Direktorius Vytautas Vaitkus

Programos koordinatorė Vaiva Dacienė
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