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Miela bendruomene, 
 
visi džiaugiamės, kad po intensyvaus pusmečio artėja šventinis periodas, kuomet ramiai galėsime apmąstyti per metus nuveiktus darbus, prisiminti 
sutiktus žmones, įgytas patirtis ir permąstyti, o kokiais gi norime matyti sekančius savo gyvenimo metus.  
 
Mokykla yra be galo gyvas organizmas. Čia gyvenimas verda kiekvieną minutę ir man visuomet sunku išskirti kažkuriuos įvykius iš kitų, nes mūsų 
bendrystei ir mūsų pasiekimams yra svarbi kiekviena diena.  
 
Peržvelgdamas lapkričio ir gruodžio mėnesių veiklas galiu pasidžiaugti, kad mūsų veiklos turi tęstinumą ir tam tikras ilgametes tradicijas. Smagu buvo 
išgirsti iš šiemet mus aplankiusių moksleivių bei jų mokytojų iš Japonijos, kad jie važiuotų pas mus ir važiuotų. Į klausimą, kiek kartų jie galėtų 
atvažiuoti, atsakėme vienareikšmiškai – tiek, kiek atvažiuosite, tiek esate laukiami.  
 
Ramaus, pakylėto, džiugaus šventinio laikotarpio, linksmų Šv.Kalėdų ir laimingų artėjančių Naujųjų Metų! 

                                                                Gimnazijos bendruomenės vardu 

direktorius Jonas Kietavičius 
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Mokinių atostogų metu Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija buvo pilna mokinių. Laukėme svečių iš Japonijos Sapporo miesto „Ritumeikan 
Keishou“ vidurinės mokyklos, rengėmės kultūriniams mainams bei diskusijai apie savo svajones. 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija turi bendravimo su Japonijos mokiniais, mokytojais, kultūros atstovais tradicijas. Ypač padėkoti norime 
ponui daktarui Jurgiui Gediminui Rimdeikai, kurio dėka jau antrą kartą mokyklos istorijoje užmezgame ryšius su Japonija. Daktaras Gediminas 
Rimdeika žinomas Lietuvoje kaip Černobylio avarijos metu nukentėjusiųjų gydymo organizatorius, Trakų Rotary klubo garbės narys, aktyvus 
kovotojas prieš atominį ginklą. Prieš daugiau nei dešimtį metų jo iniciatyva į Japoniją iškeliavo gausi mūsų gimnazijos mokinių piešinių paroda, kuri, 
kaip neseniai sužinojome, iki šiol dar keliauja po Japonijos mokyklas. Ponas G.Rimdeika jau ne vienerius metus aktyviai pasisako už atominio ginklo 
panaikinimą, bendradarbiauja su „Japonijos-Eurazijos“ organizacija, kuri siekia taikos pasaulyje bei visuotinės draugystės. Pono Jurgio Gedimimo 
Rimdeikos kalba, pasakyta 2013 metų kova 1d. Sizuoka miesto atominės elektrinės uždarymo proga, buvo atspausdinta pirmame „Japonijos-
Eurazijos“ organizacijos laikraštyje 2013 metų balandžio 15d. Būtent šios organizacijos dėka prasidėjo mūsų bendradarbiavimas su „Ritumeikan-
Keishou“ mokiniais. Šiemet ponas Jurgis Gediminas Rimdeika buvo pakviestas ir mielai atvyko į gimnaziją bei japonų kalba pasveikino svečius. 

Rudens atostogų savaitę į Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnaziją atvyko 40 mokinių ir 2 mokytojų delegacijos iš Sapporo miesto „Ritumeikan 
Keishou“ vidurinės mokyklos, kurioje mokosi 12-18 metų moksleiviai. Šis miestas yra ketvirtasis iš didžiausių miestų Japonijoje pagal gyventojų 
skaičių ir yra įsikūręs šiaurinėje Japonijos saloje Hokkaido. „Ritumeikan-Keishou“ mokykla turi savo mokyklų tinklą visoje Japonijoje ir yra viena 
geriausių mokyklų savo mieste. Pasitikdamas svečius gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius džiaugėsi stiprėjančiais ryšiais bei galimybe tiek vienos, 
tiek kitos šalies mokiniams bendrauti ir pažinti vieniems kitus. Gimnazistai pristatė svečiams mūsų gimnaziją, miestą, parengė meninę programą. 
Bendravimas vyko lietuvių, japonų bei anglų kalbomis. Ypač japonus sudomino merginų choro (vadovė Eugenija Aliukonytė) atliekamos į UNESCO 
pavelą įtrauktos sutartinės. Buvo organizuota pamokėlė ir japonų mokiniai turėjo galimybę atlikti vieno sutartinės balso partiją. Muzikos mokytoja 
E.Aliukonytė kultūrinių mainų programai parengė skudutininkų pasirodymą, aštuntokai taip pat skudučiavo sutartines bei pristatė unikalų lietuvių 
tautos instrumentą. Šokių mokytojos Vilimos Klimaikienės suburtos merginos atliko lietuvių liaudies šokį, taip pat pasirodė ir ne vienerius metus 
gimnazijoje koncertuojantis lietuvių liaudies šokių kolektyvas, kurio nariai mūsų gimnazijos abiturientai. Japonų mokinių delegacija taip pat pristatė 
savo šalį, mokyklą, šoko senovinių tradicijų turintį japonų šokį bei atliko kelias dainas. Kultūriniai mainai tęsėsi dirbant grupėmis. Buvo galima 
išbandyti japonų liaudies populiarius žaidimus, išvysti japonų hieroglifais parašytą savo vardą, paragauti pagal japonų tradicijas pagamintos sriubos, 
išmokti lankstyti gerveles. Vėliau svečiai išbandė Lietuvoje populiarų vilnos vėlimą (vadovės Oksana Kietavičienė ir Aurelija Balakauskienė) bei 
kiekvienas gavo dovanų po mūsų gimnazijos mokinių pagamintą keramikos dirbinį (vadovė Sigita Maknienė). 

Jei šis dviejų šalių mokyklų susitikimas prasidėjo rimtimi ir susikaupimu, tai kultūrinių mainų suartinti mokiniai vėliau laisvai diskutavo, fotografavosi ir 
drauge juokavo. Šilta bei jaukia renginio atmosfera džiaugėsi ir japonų, ir mūsų mokytojai. Direktorius Jonas Kietavičius perdavė Sapporo miesto 
„Ritumeikan Keishou“ vidurinės mokyklos direktoriui dovanų bei nuoširdžiausių linkėjimų palaikyti tolimesnę šių mokyklų draugystę. 

 
 

 

Lapkričio 3 d. 
Bendradarbiavimas su Japonijos Sapporo miesto „Ritumeikan 
Keishou“ vidurine mokykla 
Giedrė Širinskienė 
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Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos odontologų rūmais 
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 
skyriuje svečiavosi ir mažiesiems ugdytiniams vaikų burnos higienos 
pamokėlę apie taisyklingą dantukų priežiūrą vedė odontologė Gražina. 

Labai svarbu kuo anksčiau išmokyti vaiką tinkamai prižiūrėti savo 
dantukus, valgyti sveiką maistą ir laikytis šių principų visą gyvenimą. 
Vaikai turi žinoti kas saugo, stiprina, gražina dantukus, o kas jiems 
kenkia. Susipažinti su dantuko sandara, pamatyti, kaip reikia 
taisyklingai valyti dantukus, pamatyti ir paliesti dantukų priežiūros 
priemones – tokios galimybės ikimokyklinukams buvo sudarytos 
renginio metu. 

Tikimasi, kad dalyvavimas projekte padės mažiesiems įgyti pagrindinių 
higienos įgūdžių ir padės būti sveikiems. 

 

 

 

Labai džiaugiamės, kad šių metų lapkričio 7 d. mokykla pasirašė sutartį su 
viešąja įstaiga “Lietuvos Junior Achievement”. Šios sutarties pasirašymas 
suteiks galimybę mūsų gimnazijos mokiniams dalyvauti mokomųjų mokinių 
bendrovių (MMB) veikloje. Mokomosios mokinių bendrovės – tai unikali 
galimybė mokiniui sukurti ir valdyti realų verslą dar mokykloje. Moksleiviai 
lavina komandinio darbo, komunikacijos, bei verslumo įgūdžius. Taip pat, 
stiprina supratimą apie ekonomiką ir verslą iš praktinės patirties. Mokomoji 
mokinių bendrovė apima visus etapus: 

1.Verslo idėja, oficialus registravimas, akcijų išplatinimas 

2.Bendrovės veikla: nuo registracijos iki mokslo metų pabaigos 

3.Metinės ataskaitos paruošimas, likvidavimas ir pelno paskirstymas 

Mokiniai turi galimybių varžytis tarpusavyje: 

Regioninėse mugėse (VLN, KNS, KLP, Šiauliai, Alytus, Marijamp.) 

Proginėse mugėse (Kalėdinė, „Kaziuko“ ir kt.) 

Nacionaliniame geriausios MMB konkurse 

Europos geriausių MMB konkurse (Lietuvos atstovai) 

Atvirose tarptautinėse mugėse 

 

Lapkričio 7 d. 
Tęstinis projektas ,,Dantukų draugai ir priešai” 

Lapkričio 7 d. 
Mokinių mokomosios bendrovės 
Oksana Kietavičienė 
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Š. m. lapkričio 8 d. mūsų gimnazijos I kl. mokiniai lankėsi UAB 
Askovita, kuri randasi Širvintų rajono mažajame kaimelyje 
Pokiškės. Tai unikali šeimos gamykla, kuri gamina dekoratyvius 
keramikos dirbinius iš ekologiško lietuviško molio. Gamyklos 
darbuotojai papasakojo apie ilgą ir sudėtingą keramikos dirbinių 
gamybos procesą, kur taikomos technologijos yra vienintelės 
Lietuvoje. Labai džiugu, kad mokiniams buvo suteikta galimybė 
patiems prisiliesti prie molio. Edukacinių pamokėlių metu, jie 
žiedė, liejo skystą molį į paruoštas gipso formas, gamino lauko 
vazonus specialiu aparatu, dekoravo vazonus ir kitas smulkmenas. 

 

 

 
Lapkričio 9 dieną, trečiadienį, Lentvario Motiejaus Šimelionio 
gimnazijos bendruomenė taip pat prisidėjo prie visoje Lietuvoje 
vykstančios „Išsipildymo akcijos“, kuri organizuoja „Pyragų 
dieną“. Jos tikslas yra parduoti kuo daugiau savo gamybos kepinių 
draugams, bendradarbiams ar kolegos, o gautus pinigus paaukoti 
„Išsipildymo akcijai“. Gimnazijoje pertraukų metu moksleiviai 
taipogi pardavinėjo savo keptus pyragus draugams ir 
mokytojams, o surinktus pinigus paaukojo „Išsipildymo akcijai“. 
Šiemet dalyvavo gausus būrys moksleivių, kurie prikepė įvairiausių 
pyragų, pagamino gardžių keksiukų ir skanių sausainių. Itin 
aktyviai vyko ir prekyba skanumynais, kuriuos pirkdami ir 
mokiniai, ir mokytojai prisidėjo prie gražios akcijos, kuri vyksta jau 
14–tus metus. Mokiniai buvo itin nuoširdūs ir laimingi, jog gali 
bent kruopelyte padėti tiems, kam sunku.  

Šie pinigai bus skirti tiems, kuriems jų labiausiai trūksta, todėl 
džiaugiamės, kad taip gausiai visa gimnazijos bendruomenė 
prisidėjo prie „Pyragų dienos“. Norime padėkoti 5a, 5b, 5c, 6a, 6c, 
7a, 7c ir IIb klasių mokiniams už visus iškeptus ir pagamintus 
gardėsius. Surinkome 180,54 eurus! Ačiū, kad aukojate 
„Išsipildymo akcijai!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 8 d. 
Ekskursija į keramikos gamyklą 
Aurelija Balakauskienė 
Oksana Kietavičienė 

Lapkričio 9 d. 
Pyragų diena 
Auksė Podrezaitė 
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Lapkričio 15 dieną mūsų gimnazijos sporto salėje vyko 
tarpklasinės 6 klasių mokinių kvadrato varžybos. Komandų 
palaikyti susirinko šių klasių auklėtojos ir būrys sirgalių su 
plakatais. 

Mišrios šeštų klasių komandos įnirtingai rungėsi tarpusavyje ir 
siekė iškovoti aukščiausią vietą savo klasei, bei aktyviai praleisti 
laiką po pamokų su bendraamžiais. 

Kvadrato aikštelėje stipri ir nenugalima, antrus metus iš eilės, 
buvo 6c klasės komanda, antrąją vietą užėmė - 6b, tretieji liko 6a 
klasės mokiniai. Klasė nugalėtoja ir prizininkės buvo apdovanotos 
gimnazijos padėkos raštais ir organizatorės nuoširdžiais 
sveikinimais, bei linkėjimais gerinti kvadrato žaidimo įgūdžius ir 
sportiškumą, kuriuos galės demonstruoti rajoninėse kvadrato 
varžybose. 

Tarpklasines kvadrato varžybas organizavo ir vykdė kūno kultūros 
mokytoja - Ramutė Kontorovičienė, jai talkino IVa klasės mokinės: 
Monika Krasovska, Laura Kerdokaitė, Ieva Lelekauskaitė ir Skaistė 
Ustilaitė. 

Sveikiname tarpklasinių kvadrato varžybų komandą nugalėtoją ir 
prizininkes, bei linkime puikių startų rajoninėse kvadrato 
rungtynėse! 

 

 

 

 

 

„In a world of diversity, tolerance is a prerequisite for peace.“ 

„Šiame įvairovės pilname pasaulyje tolerancija yra būtina, norint 
gyventi taikiai.“ Šiais žodžiais pradeda savo kreipimąsi į tautas 
UNESCO generalinė direktorė Irina Bokova. 

Šią dieną gimnazijoje pakvietėme paminėti atliekant labai 
skirtingas užduotis ar misijas. Gimnazijos antro aukšto foje 
mokinių ir mokytojų laukė tolerancijos fotostudija – čia, tapus 
kažkuo kitu, pavyzdžiui, žydu, juodaodžiu, musulmone, senuku 
bei kitais personažais ir nusifotografavus, galime išreikšti savo 
palaikymą kitos rasės, tikėjimo, lyties, kitokio kūno sudėjimo 
žmonėms. Stendą parengė IIa ir IIc klasės mokiniai, jiems talkino 
istorijos mokytoja Vaiva Urbelionienė. 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 15 d. 
Tarpklasinės 6 klasių mokinių kvadrato varžybos 

Lapkričio 16 d. 
Tarptautinė tolerancijos diena 
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Tradiciškai, etikos pamokose, šią dieną daug kalbama apie toleranciją bei mokiniams yra siūloma išreikšti savo toleranciją pačių sukurtais piešiniais bei 
plakatais. Už šią veiklą atsakinga mokytoja Daiva Prakapaitė. 

Kitos veiklos, kurias gali pasirinkti atlikti mokiniai, yra skrajučių, paneigiančių stereotipus gamyba bei barkoduose užkoduotų citatų apie toleranciją 
paieška mokyklos teritorijoje. Taip pat galima pasirinkti išversti UNESCO generalinės direktorės Irinos Bokovos kreipimąsi dėl tolerancijos dienos 
minėjimo į lietuvių kalbą. 

Šiuo renginiu moksleiviams pasiūlėme naujovę – už dalyvavimą veiklose gauti elektroninį pasiekimų ženkliuką. Mokslo metų pabaigoje tokie ženkliukai 
virs pažymėjimais, patvirtinančiais mokinio gebėjimus, pasiekimus, indėlį į bendrą veiklą. Šią idėja mums pasiūlė UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklas 
ir šiuo metu yra rengiami bendri ženkliukai su UNESCO organizacija, kurie netrukus bus pasiūlyti tiek mūsų mokyklos mokiniams, tiek mokytojams, 
kaip galimybė fiksuoti savo indėlį į bendras veiklas. Tolerancijos dienos ženkliukai yra bandomieji, skirti išbandyti www.badgecraft.eu platformą. Už šių 
ženkliukų parengimą atsakinga anglų kalbos mokytoja Neringa Šakinienė. 

Aktyviausius mokinius žiemą pakviesime į pamoką su JAV Ambasados Lietuvoje atstovu. Vasarą pažadą dėl tokio susitikimo galimybės gavo mūsų 
gimnazijos mokiniai, dalyvavę Baltijos šalių tolerancijos stovykloje, kurią finansavo Amerikos ambasada. 

Lapkričio 18 dieną gimnazijoje vyko 

akcija „Keičiam cigaretę į obuolį!“, skirta tarptautinei nerūkymo dienai. Ta proga buvo eksponuojami 
spalvingi plakatai, kurių pagrindinis tikslas – skatinti mokinius gyventi sveikai. 
Pertraukų metu socialinė pedagogė ir mokinių tarybos atstovė mokinius vaišino obuoliais, o žaismingas 
užrašas prie obuolio „Keičiam cigaretę į obuolį…“ ragino mokinius susimąstyti, ar saldus vaisius nėra 
geriau ir naudingiau už kartų tabako dūmą… 
 

 

Lapkričio 18 d. 
Akcija „Keičiam cigaretę į obuolį“ 
Edita Zaksienė 
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1. Raudonadienis.                                                                          4. Mėlynadienis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Žaliadienis. .                                                                              5. Spalvadienis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Geltonadienis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lapkričio 18 d. 
Spalvų savaitė ikimokyklinukų 
grupėse 
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Lapkričio 22 d. 
Trakų rajono mokinių 2016-2017 m. m. Lietuvos 
mokyklų žaidynių kvadrato varžybos 
 

Lapkričio 24 d. 
Kvadrato aikštelėje rungiantis Trakų rajono mokyklų žaidynių 
komandoms, mūsų gimnazijos žaidėjoms atiteko – bronza 

Lapkričio 22 dieną Trakuose vyko Trakų rajono 
mokinių 2016 - 2017 m. m. Lietuvos mokyklų 
žaidynių 2004 metų gimimo ir jaunesnių berniukų kvadrato 
varžybos. 

Trakų gimnazijos sporto salėje susirinko Trakų rajono mokyklų 
berniukų komandos, kurios burtu keliu susiskirstę į pogrupius 
rungėsi tarpusavyje. 
Mūsų gimnazijos kvadrato komanda kovojo su Lentvario Henriko 
Senkevičiaus ir Trakų gimnazijos komandomis. Nugalėjusi visas 
šias komandas, finale susitiko su kito pogrupio nugalėtojais Trakų 
Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniais. Po įnirtingos, azartiškos ir 
atkaklios kovos mūsų gimnazijos komanda, vadovaujama kūno 
kultūros mokytojos metodininkės Ramutės Kontorovičienės, 
triumfavo.  

Sveikiname mūsų gimnazijos mokinius, Trakų rajono mokinių 2016 - 2017 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių berniukų kvadrato varžybų nugalėtojus: 
Domą Sabolevskį (6c kl.), Luką Makelį (6c kl.), Luką Vigelį (6c kl.), Modestą Graliauską (6c kl.), Roką Senutą (6c kl.), Vilių Janulevičių (6c kl.), Ernestą 
Kazlauską (6b kl.), Deividą Osipovą (6b kl.), Martyną Mešką (6b kl.), Edviną Petrauską (6b kl.), Robertą Aksomaitį (6b kl.), Mindaugą Milinavičių (6b kl.). 

Mūsų gimnazijos mergaičių kvadrato komanda (Gabija 
Kamandulytė 6a kl., Ieva Abramovič 6b kl., Gabija Sabonytė 6b kl., 
Reda Urvalkytė 6b kl., Jovita Strasevičiūtė 6b kl., Mantė Vaičiulytė 
6b kl., Airida Kovalčiuk 6b kl., Ula Koniušanec 6c kl., Agnė Kmitaitė 
6c kl., Austėja Maslauskaitė 6b kl., Laura Sajauskaitė 6c kl., 
Dominyka Salevič 6c kl., Deimantė Tamaševičiūtė 6c kl., 
vadovaujama kūno kultūros mokytojos Ramutės Kontorovičienės) 
lapkričio 24 dieną dalyvavo Trakų rajono mokinių 2016-2017 m. m. 
mokyklų žaidynių 2004 metų gimimo ir jaunesnių mergaičių 
kvadrato varžybose, kurios vyko Lentvario Henriko Senkevičiaus 
gimnazijos sporto salėje. 

Varžybos buvo labai įtemptos ir įnirtingos, Trakų rajono mergaičių 
kvadrato komandos atkakliai kovojo tarpusavyje ir savo sėkme 
tikėjo iki paskutinės kėlinio minutės, nes beveik visose rungtynėse 
prireikė papildomo kėlinio laimėtojui išaiškinti. Daug emocijų, azarto ir intrigų kėlusios varžybos, tik po finalinio švilpuko komandas surikiavo į 
nugalėtojų ir prizininkų gretas, mūsų gimnazijos žaidėjoms atiteko – bronza. Sveikiname mūsų gimnazijos mokines! 
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Lapkričio 23 d. 
Ką aš žinau apie Rusiją? 
 

 

2016 m. lapkričio 23 d, vyko rusų kalbos viktorina „Ką aš žinau apie Rusiją?“, kurią 
paruošė rusų kalbos mokytojos Arina Janavičienė, Jolanta Peciukonienė ir Alina 
Novikova. 

Viktorinoje dalyvavo 8a, 8b ir 8c klasių mokinių komandos. Mokiniai pasakojo, 
dainavo  ir iliustravo rusų liaudies pasakas. Renginio eigoje mokiniai pasidalino savo 
žiniomis apie Rusiją, joje gyvenančius žymius žmones, skaitė eilėraščius, bandė 
atspėti mįsles, teisingai sudėlioti rusiškas patarles. Daug dėmesio sulaukė komandų 
kapitonų konkursas, kuris atnešė komandoms lemiamus taškus. Vertinimo komisija – humanitarinių mokslų, technologijų, menų ir dorinio ugdymo 
skyriaus vedėja Daiva Prakapaitė, bibliotekos darbuotoja Irena Malachova, anglų kalbos mokytoja Viktorija Česonienė ir IIIa klasės mokinių atstovai – 
renginio pabaigoje suskaičiavo kiekvienos komandos surinktus taškus ir pranešė, kad viktorinoje I-ąją vietą laimėjo 8c klasės mokinių komanda, II-ąją 
vietą – 8b klasės mokinių komanda, III-ąją vietą – 8a klasės mokinių komanda. 

Visi viktorinos dalyviai apdovanoti saldžiais prizais. 
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Lapkričio 25 d. 
LMŠG filmų vakaras 
Auksė Podrezaitė 

 

Penktadieniai kitaip! 
Auksė Podrezaitė 

 

 

 

 

 

 

Penktadienio vakarą, lapkričio 25d., gimnazijos aktų salėje susirinko gausus būrys moksleivių, nes vyko „LMŠG filmų vakaras“, kurį organizavo MT. 
Buvo rodomi du filmai, skirti skirtingų klasių moksleiviams: 5 – 8 klasių moksleiviai žiūrėjo bene labiausiai Kalėdomis dvelkianti filmą „Vienas namuose“, 
o gimnazijos vyresnieji, I – IV klasių gimnazistai, žiūrėjo įtraukianti siaubo trilerį „Mirties namai“. Abu filmai visiems labai patiko, nes patys moksleiviai 
rinko filmus ir balsavo už norimus MT facebook‘o profilyje. Džiugu, kad šis vakaras sulaukė tokio didelio susidomėjimo, nes susirinko beveik 200 
moksleivių, kurie jau dabar laukia kito „LMŠG filmų vakaro“! 

Mūsų gimnazijoje paskutinis rudens mėnuo, lapkritis, buvo kitoks 
nei įprastai dėl jo penktadienių. Mokinių taryba organizavo akciją 
„Penktadieniai kitaip!“, kuri kvietė visą mokyklos bendruomenę 
lapkričio penktadieniais rengtis pagal tam tikrus aprangos kodus. 
Visi trys penktadieniai turėjo visai skirtingus apsirengimo stilius, tai 
„Gimnazijos herbo spalvos“, „LMŠG Forsadienis“ ir „Klasikos 
penktadienis“.  

Lapkričio 11 dieną vyravo gimnazijos herbo spalvos – geltona, žalia, 
mėlyna. Tai buvo įžanga į šią akciją, todėl itin didelio dėmesio 
nesulaukė. Tačiau ypatingo susidomėjimo sulaukė kiti du 
penktadieniai. Lapkričio 18 dieną mokinių taryba kvietė visus 
apsirengti sportiškai ir laikytis „LMŠG Forsadienio“ aprangos kodo. 
Daugybė moksleivių džiaugėsi, kad galėjo į mokyklą ateiti apsirengę 
sportiškai ir nebūti niekieno varžomi, todėl nemaža dalis moksleivių 
prisidėjo prie akcijos. Taip pat ir gimnazijos administracija, ir 
mokytojos palaikė šią idėją ir apsirengė sportinius kostiumus. 
Taipogi visi galėjo įsiamžinti prie 2 aukšto fojė įrengtos fotosienos. 
Paskutinis, uždaromasis šios akcijos penktadienis, lapkričio 25 diena, 
tapo „Klasikos penktadieniu“. Daugybė moksleivių ir mokytojų 
pasipuošė savo klasikiniais rūbais, aksesuarais ar net skrybėlėmis. 
Gimnazijoje vyravo klasikinė atmosfera, kurią užpildė puošni 
fotosiena.  

Šie penktadieniai ypatingai pagyvino gimnazijos kasdienį gyvenimą, 
įnešdami kitokią nuotaiką ir atmosferą. Džiaugiamės, kad ši akcija 
sulaukė tokio didelio visos bendruomenės susidomėjimo. 
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Lapkričio 29 d. 
Penktų klasių mokinių kvadrato varžybos 

Pasaulinės AIDS dienos protmūšis: 
„AIDS geriau žinoti” 

Lapkričio 29 dieną mūsų gimnazijos sporto salėje, palaikant gausiam sirgalių būriui, įvyko penktų klasių komandų kvadrato varžybos. Kiekvienos klasės 
komandos rinktinę sudarė 5 mergaitės ir 5 berniukai, kurie įnirtingai rungėsi tarpusavyje, siekdami iškovoti aukščiausią vietą savo klasei, bei norėdami 
išsiaiškinti, kurios klasės komanda pati stipriausia, ištvermingiausia ir draugiškiausia.  

Pasibaigus rungtynėms, kvadrato aikštelėje triumfavo 5c klasės rinktinė, kuri ir buvo draugiška, stipri ir nenugalima, antrąją vietą iškovojo 5a klasės 
komanda, o 5b klasei atiteko trečioji vieta. 

Klasė nugalėtoja ir prizininkės buvo apdovanotos gimnazijos 
padėkos raštais ir organizatorės nuoširdžiais sveikinimais, bei 
linkėjimais toliau gerinti kvadrato žaidimo įgūdžius, sportiškumą 
ir dar geriau pažinti savo klasės draugus, jais pasitikėti siekiant 
bendro tikslo.  
Tarpklasines kvadrato varžybas organizavo ir vykdė kūno 
kultūros mokytoja - Ramutė Kontorovičienė, jai talkino mūsų 
gimnazijoje kūno kultūros praktiką atliekanti, LEU studentė - 
Alina Slotiuk. 

Sveikiname tarpklasinių kvadrato varžybų komandą nugalėtoją ir 
prizininkes, bei linkime kad komandinė dvasia lydėtų visuose 
darbuose! 

Gruodžio 1-oji Pasaulinė AIDS diena. Visas pasaulis mini šią dieną. Mūsų gimnazijoje jau tapo tradicija, 
kad kiekvienais metais šią dieną minime vis kitaip. 

Šiais mokslo metais prisijungėme prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro iniciatyvos savo gimnazijoje 
organizuoti protų mūšį ,,AIDS: geriau žinoti“. Iniciatyvą gimnazijoje įgyvendino sveikatos priežiūros 
specialistė Rita Bandzevičienė bei biologijos mokytoja metodininkė Lilija Sabolevskienė. Protų mūšį 
,,AIDS: geriau žinoti“ vedė gimnazijos prezidentė Auksė Podrezaitė. 

Apie planuojamą iniciatyvą informavome gimnazijos bendruomenę ir pakvietėme III-IV klasių mokinius 
išrinkti 3 mokinius, kurie dalyvaus protų mūšyje. Žaidime dalyvavo 4 komandos po 3 mokinius. Kiti 
mokiniai ir mokytojai buvo sirgaliai. Mokiniai atsakinėjo į klausimus apie ŽIV ir AIDS, atlikinėjo užduotis, 
visi kartu skaitė, analizavo pateiktą informaciją, kuri buvo tiesiogiai susijusi su šia tema. Nugalėtojais tapo 
IVb klasės komanda. 

Žaidimas „Protų mūšis“ mokiniams suteikė galimybę pagilinti savo žinias apie greitai plintantį ŽIV virusą, 
jo sukeltą ligą, prevencines priemones, padrąsino apie tai kalbėti garsiai, skatino toleranciją ir užuojautą 
užsikrėtusiems ŽIV ir sergantiems AIDS.  

Neįprasta veikla šią dieną akivaizdžiai parodė, kad kartu dirbant galime pasiekti gerų rezultatų, jog 
nesame abejingi vienai iš didžiausių pasaulio problemų. 

Dėkojame visiems protmūšyje dalyvavusiems mokiniams ir mokytojams. 
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Pamokos kitaip! 
Gabija Sabonytė 
Miglė Kezytė 

 

Gimnazistų ekskursija ir mokymai Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 
Ineta Nebutova 

                            

Per anglų kalbos pamokas 6b klasės mokiniai mokėsi apie įvairius maisto produktus, 
patiekalus ir restoranus, tad mokiniams kilo idėja sukurti savo restoranų meniu. Mokiniai 
ilgai dirbo ties meniu kūrimu, jiems reikėjo ne tik sukurti patiekalų sąrašą, sugalvoti jiems 
kainas, papuošti patį menių, bet ir pristatyti juos prieš klasę savo draugams bei 
mokytojai.   6 b klasės mokininiams puikiai sekėsi. Vieni sukūrė savo menių kaip knygas, kiti 
viską sutalpino ant lapo. Mokiniams buvo labai įdomu daryti šį darbą, sužinojo daug 
angliškų žodžių ir praplėtė savo žodyną. Taip maisto temą nagrinėjo mokytojos Vitos 
Sadauskienės grupė. 

 

 

Kita 6b klasės grupė, kuri mokosi pas mokytoją Neringa Šakinienę, idėją šiek tiek pakeitė. 
Lapkričio 29 d. anglų kalbos pamokoje, pamatę įvairiausių naujų restoranų meniu, kelių porų 
suvaidinus pavyzdinius dialogus restorane tarp į restoraną ateinančio žmogaus ir priimančio 
jo užsakymą padavėjo, visi susiskirstė į klientus ir padavėjus. Padavejai siūlė užsukti į jų 
restoraną, prisėdusiems prie stalo klientams duodavo meniu, kurie išsirinkdavo patiekalą, 
kurio nori. Apsilankėme visuose restoranuose. Buvo smagu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos IV-ų 
gimnazinių klasių mokiniai lankėsi Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Ši 
biblioteka yra visiems vartotojams prieinama 
nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti 
informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir 
švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir 
pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės 
informacijos politikos įgyvendinimą. 
Gimnazistai turėjo galimybę aplankyti Vaikų ir 
jaunimo literatūros skaityklą, Humanitarinių 
mokslų skaityklą, Lituanistikos skaityklą, 
Socialinių mokslų skaityklą ir kt. 

Mūsų mokiniai dalyvavo mokymuose 
„Informacijos paieška Nacionalinės bibliotekos 
kataloguose ir duomenų bazėse“. Juose buvo 
supažindinami su Nacionalinės bibliotekos 
katalogais ir duomenų bazėmis, jų ypatybėmis. 
Mokomi rasti reikiamus dokumentus, juos 
užsisakyti, rezervuoti, pratęsti užsakymą, 
išsaugoti paieškos rezultatus. 
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Nekompleksuok – tu gražus! 
Jelena Ivanova 

 

 

 

                        

 

 

Gruodžio 8d. mūsų gimnazijoje vyko socialinė akcija "Nekompleksuok- tu gražus!", kurią organizavo mūsų gimnazijos IIb klasės mokiniai, jų auklėtoja 
Daiva Prakapaitė ir socialinė pedagogė Edita Zaksienė. 

Šį socialinės akcijos pobūdį bei tikslą mūsų mokiniai suformavo sesijų metu. Sesijas vedusi profesionalė Kristina Buožytė ne tik padėjo jiems apžvelgti 
aktualiausias visuomenės problemas, tačiau ir išmokė daug naudingų filmavimo bei bendravimo meno pagrindų. 

Gruodžio 8 dieną, ryte, organizatoriai pasitiko kiekvieną mokyklos bendruomenės narį ir įteikė akcijos simbolį- smėlio laikrodį. Šio simbolio reikšmė - 
parodyti visiems, jog bėgant laikui visi kompleksai nubyra, o jų vietą užima grožis. 

II-ojo aukšto fojė šis simbolis stovėjo šalia komplimentų bei kompleksų sienos. Kiekvienas norėjęs galėjo ant sienoje pakabintų lapų užrašyti savo 
kompleksus bei komplimentus sau ir kitiems. Taip pat kiekvienas buvo kviečiamas įsiamžinti šalia simbolio.  

Labai džiugu, jog šią dieną pamiršome savo kompleksus bei padėjome kitiems juos įveikti. Mūsų bendruomenės nariai labai smagiai įsitraukė į šią akciją, 
skatindami vis daugiau žmonių atkreipti dėmesį į ją. Smagu, jog ši akcija įtraukė ne tik mokinius, tačiau ir mokytojus bei priešmokyklinukus. 
Per pertrauką skambėjusi muzika, komplimentų laiškeliai, plakatai bei geros emocijos tryško iš visų pusių. 

6 pamokos metu, aktų salėje vyko uždaromasis renginys, kuriame dalyvavo 5-8 klasės. Renginio metu buvo pristatytos veiklos, kurias nuveikėme per 
sesijas. Taip pat, šeši savanoriai sugalvoję ir užrašę komplimentus įteikė juos vieni kitiems. Galiausiai, pasibaigus renginiui, visi ėjo plėšyti kompleksus, 
parodydami, jog jie jų neturi. 

Buvo labai smagu stebėti, kaip kiekvieną kompleksą keitė komplimentas kitam, kaip smagiai mūsų bendruomenė moka prisijungti prie įvairių 
organizuojamų veiklų. Ši diena iš tiesų buvo labai ypatinga, kadangi kiekvienas mes esame gražūs. Nes kiekvienas, nors ir neakivaizdžiai, pasakė kitam: 
"NEKOMPLEKSUOK – TU GRAŽUS!“ 

 

 

 

 

 

 

 



      NAUJIENLAIŠKIS | 2016 lapkritis - gruodis       15 

 

 

Gruodžio 9 d. 
Moksleivių žinojimo apie Europos 
Parlamento veiklą skatinimas 
Vaiva Urbelionienė 

Gruodžio 5-9 d. 

Užsienio kalbų savaitė 

 

 

 

 

Gruodžio 9 d. gimnazijoje startavo Lietuvos teisės instituto vykdomas projektas „Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamento veiklą skatinimas“. 
Projekte dalyvauja 20 mokyklų iš visos Lietuvos, po 2 iš kiekvienos apskrities. Pagrindinis projekto tikslas paskatinti domėtis Europos parlamento veikla 
ir pagerinti moksleivių teisines žinias apie Europos parlamento vaidmenį ir funkcijas. Projektą sudaro dvi dalys: 

LTI sukurtos ir organizuotos 3 mokymų ir dirbtuvių sesijos moksleiviams Lietuvoje skirtingomis temomis, susijusiomis su Europos parlamentu ir jo 
veikla. Šios sesijos suteiks ne tik galimybę interaktyviai ir įdomiai sužinoti EP funkcijas, bet ir galimybę patikrinti savo iš anksto susidarytą nuomonę, 
mitus, užduoti dominančius klausimus lektoriams. 

Finalinis renginys – moksleivių žinių konkursas, kur mokyklos varžysis tarpusavyje demonstruodamos projekto metu įgytas žinias apie EP ir Europos 
Sąjungos teisinį reguliavimą. Laimėtojų komanda bus apdonvanota prizu – kelione į Europos Parlamentą. 
Gruodžio 9 d. Lietuvos teisės instituto Teisinės sistemos tyrimų skyriaus vedėja-tyrėja Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė skaitė paskaitą tema „Europos 
Parlamento kompetencijos ir politinės grupės Europos parlamente“. Lektorė pateikė daug vertingos informacijos apie Europos parlamento institucija ir 
jų funkcijas, lygino Europos Parlamentą su nacionaliniu parlamentu – Seimu. Savo paskaitą pagyvino vaizdingu pristatymu. Paskaitos klausė virš 50 I-II 
kl. moksleivių. 

Projektą remia Eoropos Parlamentas ir Teisingumo ministerija. 

 

 

 

 

 

 

Gruodžio 5-9 dienomis mūsų gimnazijoje vyko užsienio kalbų savaitė. Didžiulio mokinių dėmesio sulaukė III aukšte trimis kalbomis pasidabinęs 
žmogeliukas. Vaikai smalsavo kaip vadinasi kūno dalys įvairiomis kalbomis, ieškojo panašumų ir skirtumų.  Spec. poreikių mokiniai vadovaujami 
mokytojos Žanos Jurgelienės nupiešė ir  surengė piešinių apie Kalėdas parodą. 
 
Savaitės metu 5–II klasių mokiniai rašė diktantantą. Išsiaiškinome raštingiausius mokinius, kurių pasirodo nėra taip daug kaip norėtųsi. 
Antradienį I–III klasių geriausi mokiniai dalyvavo mokyklinėje olimpiadoje, kurios tikslas atrinkti geriausius mokinius į rajoninę olimpiadą. Kadangi 
neįvykdyta kalbėjimo dalis,  geriausi mokiniai dar neišrinkti.  
 
Trečiadienį 5–6 klasių mokinukai dalyvavo abėcėlės konkurse: „Spelling bee“. Tarp 5 klasių mokinių konkursą laimėjo: Emilija  Šatevičiūtė 5c – I vieta, 
Vaida Tolvaišaitė 5b  – II vieta, Elinga Doškutė 5c – III vioeta.  6–kų tarpe nugalėtojomis tapo Kamilė Gornatkevič 6c – I vieta, Reda Urvaikytė 6b –II vieta 
ir Miglė Kezytė 6b – III vieta.  
 
Ketvirtadienį – mokytojos J. Peciukonienės kabinete vyko kūrybinių darbų paroda. IV klasių mokiniai rašė bandomąjį rusų kalbos egzaminą. 
Penktadienį – anglų kalbos mokytoja I. Temenkova jau ketvirtą kartą iš eilės, kartu su IVb klasės merginomis, organizavo angliškos arbatos kavinukę, 
kur mokyklos bendruomenė galėjo paragauti tikros juodos angliškos arbatos su pienu bei mokinių keptu pyragu. 
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Eglutė kitaip 

Gruodžio 13 d. 
„Knygų Kalėdų“ akcija 
priešmokyklinio ugdymo 
ugdytiniams 

 

 

 

 

2016 metų gruodžio mėnesį Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos penktųjų, šeštųjų klasių mokiniai iš 
antrinių žaliavų gamino žaisliukus Kalėdų eglutei. 

Vaikai buvo labai išradingi. Gamybai panaudojo pačias įvairiausias medžiagas – nereikalingą kartoną, bei 
popierių, perdegusias elektros lemputes, senus kompaktinius diskus, kokteilių šiaudelius, vilnonių siūlų liekanas, 
kartono dėžutes, sulčių pakelius, įvairius plastiko dangtelius. 

Atlikimo technikos taip pat stebino įvairove: vaikai klijavo, karpė, siuvo… 

Gražiais ir originaliais žaisliukais papuošta eglutė džiugins visus iki Trijų karalių. 

Po švenčių neišmesime nei vieno žaisliuko. Jie bus saugiai sudėti į kartono dėžutes ir lauks kitų metų, kad galėtų 
papuošti biologijos kabinetą, o kiti vaikai pasisemtų naujų idėjų. 

Biologijos mokytojos Neringa Borovikė ir Lilija Sabolevskienė dėkoja mokiniams už išradingumą, šventinę 
nuotaiką ir gražius darbelius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodžio 13 d. į bibliotekos organizuojamą „Knygų Kalėdų“ akciją buvo pakviesti 
gimnazijos priešmokyklinukai. Renginio tikslas skatinti bendrauti ir dalintis 
knygomis su tais, kuriems jų trūksta. Vaikai buvo supažindinti su biblioteka ir 
kviečiami domėtis knygomis, kurios keičia žmonių gyvenimus, įkvėpia, padeda 
atsakyti į įvairius dominančius klausimus. 

Vaikai turėjo galimybę pademonstruoti savo meninius, kūrybinius ir vaidybinius 
gebėjimus žaisdami linksmus žaidimus, deklamuodami eilėraščius, vaidindami 
situacijas, mindami mįsles, šokdami ir atlikdami kitas užduotis. 

Renginio metu vaikai gamino informacinius skirtukus „Knygų Kalėdos“, skirtus 
tėveliams informuoti apie vykdomą akciją. Tėveliai raginami prisijungti prie akcijos 
ir dovanoti knygas darželiui. 

Vaikų laukė užduotis, kurią turės atlikti su tėveliais namuose: nupiešti piešinį „Knyga, 
kuri keičia gyvenimą“. Iš piešinių planuojama padaryti bendrą darželio piešinių knygą. 

Renginyje nestigo šiltų vaikų šypsenų ir emocijų. 
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Gruodžio 14 d. 
Integruota anglų ir gamtos pamoka                     
„Parts of the Body” („Žmogaus kūno dalys”) 
Julita Sabolevskytė 
 

Netradicinės Kalėdinės anglų kalbos pamokos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016m. gruodžio 14 dieną vyko integruota anglų ir gamtos pamoka 5c klasėje. Pamokos tema buvo: “Parts of the Body” (Žmogaus kūno dalys). 
Pamokos pradžioje mokiniai buvo supažindinti su pamokos tikslais ir uždaviniais. Pirmiausia moksleiviai į žodynėlius įsiklijavo naujus žodžius, kuriuos su 
mokytojos pagalba išsivertė bei klausydami garso įrašo išmoko taisyklingai juos tarti. Atliekant kitą užduotį mokiniams reikėjo parašyti kūno dalis 
angliškai naudojantis žodynėliu. Gamtos mokytoja Lilija Sabolevskienė  papasakojo mokiniams apie žmogaus kūno sandarą, jos dalis bei kokią funkciją 
atlieka žmogaus organizme. Siekiant, jog mokiniai įtvirtintų žinias buvo parodyti edukaciniai filmukai lietuvių bei anglų kalbomis. Peržiūrėjus filmukus 
mokytojos uždavė klausimus, į kuriuos mokiniai puikiai atsakė. Paskutinė užduotis, kurią turėjo atlikti penktokai – sukurti savo žmogeliuką. Mokiniai 
buvo paskirstyti grupėmis ir kiekvienai grupei reikėjo nupiešti ir pažymėti kūno dalis. Pamokos pabaigoje įvyko įsivertinimas, kuris parodė, kaip 
mokiniai išmoko žmogaus kūno dalis. 
Įvairių dalykų integravimas sudarė sąlygas plėtoti bendrąsias kompetencijas: kartu planuoti savo veiklą ir veikti, bendradarbiauti, siūlyti idėjas, jas 
įgyvendinti, išklausyti draugo nuomonę ir išsakyti savąją, valdyti emocijas bei jausmus, numatyti tobulintinas sritis. 

 

 

 

Artėjant Kalėdoms, anglų kalbos mokytoja Vita Sadauskienė, kartu su Ia ir IVa klasės mokiniais surengė netradicines anglų kalbos pamokas. Pamokų 

metu mokiniai dalyvavo  klasės diskusijoje apie įvairių Kalėdų burtų atsiradimą ir jų išsipildymą, anglų kalba užrašė savo šeimos Kalėdų tradicijas, kurias 

jie yra susikūrę su savo artimaisiais. Vėliau dirbdami grupėse  turėjo praktiškai pritaikyti savo turimas ir pamokoje įgytas žinias ir atsakyti į įvairius 

klausimus apie Kalėdų tradicijas, Senelį Šaltį bei atspėti pačią populiariausią Kalėdų dainą, kuri ir vainikavo visas pamokas. Paskutinė moksleivių 

užduotis buvo sudainuoti  Mariah Carey dainą „All I want for Christmas“.  

 


