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Renginiai, skirti Vasario 16-ajai
Valstybės atkūrimo dienos proga mokyklos vyko tarp mokytojų ir mokyklos darbuotojų.

Kitą mėnesį:

bendruomenė prisijungė prie LR Preziden-

― Viktorina žemės

švęsk išradingai“ .

dienai “ Žemė - mūsų
namai ” ,

tės paskelbtos akcijos „Vasario 16-ąją
Papuošė mokyklą trispalve širdimi ,
sudėta iš kiekvieno vaiko mažyčių širdelių.

Daugiausiai taškų surinko ir pirmąją vietą
laimėjo Stasys Gabrielaitis, antrąją- Nina
Paulauskienė, trečiąją – Ada Vaišvilienė.
Nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti

― Piešinių paroda

diplomais, dalyviai – simbolinėmis trispal-

“ P avasario nuotai-

vėmis strėlytėmis.

kos ” ,

Vasario 13 d. vyko integruota die-

― Mados konkursas-

na „ Mano kraštas “ .

paroda “ Pavasario

Nuo vasario 11 iki kovo 11d. orga-

dvelksmas ” ,

nizuojami biliardo turnyrai.

― Kovo 11-osios
paminėjimas,
― „ Ekonominė stovykla “ 1-8 klasių
mokiniams, kaimo
bendruomenės vai-

Nuotrauka Jūratės Šlitės

Vasario 11d. smiginio turnyre rankos taiklumą išbandė visa mokyklos ben-

kams,

druomenė. Pirmos grupės nugalėtojais ta-

― Kūrybinės dirbtu-

po Lukas Šešelgis ( 9 kl. ) ir Greta Pet-

vės - „ Aš - būsimas

rauskaitė ( 8kl. ) Antrąją vietą iškovojo

pirmokas “ ,

septintokai Šarūnas Mikšta ir Viktorija Nor-

― Tęsiamas projek-

kevičiūtė. Tretieji – penktokai Marco Brat-

tas “ Aš ir mokykla ”

Nuotrauka Stasio Gabrielaičio

Pinamos trispalvės draugystės apyrankės.

tich ir Ugnė Būtaitė. Arši ir emocinga kova

― Integruota diena su
sociainės globos
namais,
― Projektas „ Vieno
kvadratinio metro

Nuotrauka Vilmos Kardašienės

daržas.

Vykdomas projektas „ Mokykla ir aš “ .

Nuotrauka Reginos Jasnauskienės
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Integruota Vasario 13-osios veikla

svarbą, skaičiavo namus, analizavo
gatvių kilmę, svečiavosi Roko tėvų
dirbtuvėse.

Vasario 13-ąją dieną visa mokykla

sukūrė reklaminį plakatą ,,Aukštelkė

dirbo integruotai. Tema- „Mano

2015 “ ir video apie visą ekspedicijos pėsčiųjų žygyje po Aukštelkės Rūžą.

kraštas“. Mokiniai ir mokytojai su-

dieną, kurį žiūrėkite https://

siskirstė į penkias grupes.

www.facebook.com/video.php?
nustatyti pasaulio kryptis su
v=839734722732254&set=o.7109 kompasu, nustatyti azimutą į duotą
54095649694&type=2&theater

Pirmoji grupė kūrė video albumą "Pailių ir Raizgių kraštovaizdžio
unikalumas". Mokiniai, besidomintys

Trečioji mokinių grupė keliavo

Ketvirtoji grupė dalyvavo
Mokiniai ne tik žygiavo, bet mokėsi

objektą, išsimatuoti vidutinį savo

žingsnio ilgį, nustatyti atstumą iš ak-

Pailių ir Raizgių krašto istorija, geo-

ies, taisyklingai pakuoti kuprinę.

grafija, nusprendė juos patyrinėti.

Prieš žygį mokiniai pasinau-

Susirinkę pasidalijo turimomis žini-

dodami IT sužinojo, kad Rūžos

omis ir iš anksto iš įvairių infor-

rieduliai- tai prieš 14 tūkstančių

macijos šaltinių surinkta informaci-

metų Lietuva slinkusio ledyno

ja. Aptarė, kas sieja šiuos du kai-

pėdsakai. ( nukelta į 3 psl.)

mus, pasiskirstė vaidmenimis ir,
pasiėmę kompasą bei filmavimo
kamerą, išsiruošė ekspedicijon.
Sukurtą video albumą galima
pažiūrėti https://www.facebook.com/
video.php?
v=424267957732477&set=o.7109540
95649694&type=2&theater

Antroji grupė. Nuotraukos D.Rašimienės

po Sauginių kaimą. Ekskursijos gidai
buvo 8 klasės mokiniai, gyvenantys
Sauginiuose: Greta, Evaldas ir
Rokas. Jų dėka visi sužinojo, koks
gilus istorinis pėdsakas gaubia
Sauginių kaimą. Aplankė
paminklą šauliams ir paminklą
J. Juozapaičiui, senąjį piliakalnį, Šiaulių jūros vakariniame krante stūksančią
Velnio kuprą, išsiaiškino
Švendrės botaninio draustinio

Pirmoji grupė . Nuotraukos J.Žegulienės

Antroji grupė dalyvavo ek-

Ketvirtoji grupė. Nuotraukos Z.Švambarienės

spedicijoje ,, Aukštelkė 2015". Mokiniai ( 2, 4, 6 kl. ) , surinkę istorinę
medžiagą apie Aukštelkę, apžiūrėjo
žinomiausius kaimo objektus: dvarą,
bažnyčią, biblioteką ir tt.. Grįžę jie

Trečioji grupė. Nuotrauka I.Raščiūtės
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( a tkelta iš 2psl. ) Penktoji, mokyklos
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Šeštoji grupė vyko į Šiaulius.

vojo modernioje ŠU bibliotekoje bei

mažiausiųjų grupė, kūrė stalo žaidimą Aplankė respublikinę mokinių foto-

baigiamame rengti „ Centų kamba-

"MANO GIMTINĖS TAKAIS". Žaidime grafijų parodą „Aš tikrai myliu Lietu-

ryje “ , kur iš centų išklijuotas Lietu-

keliavo nuo Visgirdų iki Kybarčių

vos žemėlapio kontūras. Toks vali-

( R usteikų ) ąžuolų stabteldami prie

utos kambarys kol kas vienintelis pa-

Akmenų rūžos, Šv. Antano Paduvi-

saulyje.

ečio bažnyčios, Sauginiuose- prie

Visos grupės dirbo skirt-

paminklo šauliams, žuvusiems už

ingose aplinkose, tad veikloms

Lietuvos laisvę, Sauginių piliakalnio,

pristatyti ir aptarti buvo pasitelktas

Užbitės kalno, Kybarčių koplyčios.

teletiltas “ Aukštelkė - Sauginiai".
Inga Zykienė

Šeštoji grupė. Nuotrauka D.Šukienės

vą... “ ( Gytarių progimnazijoje ) .
Parodoje dalyvavo ir Aukštelkės
mokyklos mokiniai. Dar apsilankė
Šiaulių universiteto Socialinės
gerovės ir negalės studijų fakulteto
Logopedijos centre, kuriame doc. L.
Miltenienė parodė priemones, žaidimus, skirtus kalbos ugdymui. Pabu-

Penktoji grupė. Nuotrauka V.Kardašienės

Mokykloje vėl svečiai
Vasario 9 d.

Susitikti su mūsų mokyklos mokinu-

rytą mokyklo- kais atvyko krašto apsaugos atstoje vėl sulau-

vai, kurie pristatė savo veiklą. Moki-

kėme svečių. niai daug sužinojo apie savanorius ir

Savanoriai mokykloje

chnologijų asas. Jis filmuoja, montuoja, fotografuoja, instaliuoja... Svarus Viktoro indėlis įgyvendinant Mo-

Tris mėnesius mūsų mokykloje pagal kyklos pažangos projektą.
Jaunimo savanoriškos veiklos projektą savanoriavo Deimantė ir Viktoras. Deimantė domėjosi dokumentų
rengimu, jų archyvavimu, dalyvavo
įvairiuose
organizavo

mokyklos

renginiuose,

vaikams

edukacines

veiklas. Viktoras - informacinių te-

Vasario 3 d. buvo paskutinė savanoriavimo diena. Dėkojame mūsų savanoriams! Respublikinėje konferencijoje "Būk sava ( s ) noriu!" pristatytos mūsų savanorių sėkmės istorijos.
Aušra Garškienė

Teletiltas. Nuotrauka J.Šlitė

profesionaliąją kariuomenę, susidomėjo šaulių organizuojamomis stovyklomis ir net panoro patys jose
dalyvauti.
Vida Šarauskienė
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Konferencija Šiaulių m. Didždvario gimnazijoje
Vasario 18 dieną Viktorija Norkevičiūtė Šiaulių m. Didždvario gimnazijoje dalyvavo
Tėvo Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos vardo mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencijoje, kurioje pristatė pranešimą

„ Rėkyvos botaninio- zoologinio

draustinio tarša ir jo apsauga“ . Pranešimą tema „ Antrinių žaliavų panaudojimas
darnaus vystymosi aspektu “ parengė ir skaitė mokytojos Irma Raščiūtė ir Zita
Švambarienė.
Nuotrauka Irmos Raščiūtės

Geriausia kalba – tai šypsena
Šypsena padeda susikalbėti įvairių tautybių žmonės. Vasario 26 d. Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje įvyko 5-10 klasių moksleivių rusų kalbos konkursas
„Mozaika“. Šiame konkurse dalyvavo mūsų mokyklos 8 klasės mokinė Greta Petrauskaitė. Mokinė puikiai pasirodė ir 8-tų klasių mokinių tarpe iškovojo prizinę 3-ąją
vietą. Sveikiname!
Nuotrauka Laimos Vaičiulienės

"IIIIIIIIR MES MYLIM LIETUVĄ .... !!!!!!!!"
Vasario 9 d. šiuo žemės meno kūriniu skubėjome dalyvauti respublikinėje
fotografijų parodoje "AŠ TIKRAI MYLIU LIETUVĄ...". Aukštelkės mokyklos
stadiono šeimininkų Besmegenių krikštatėviai - 5-10kl. mokiniai.
Jūratė Šlitė

Gerb. tėveliai, buvę mokyklos mokiniai ir visi,
kurie norėtų paremti mūsų mokyklą, dėkojame

DĖMESIO,
Kviečiame tėvelius, kurių vaikai 2015 m. lankys

MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
( 3 -5 metų vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą,
6 metų vaikai – pagal priešmokyklinio ugdymo programą,
esant poreikiui yra svarstoma galimybė atidaryti 10,5 val. grupę )
ir

PIRMĄJĄ KLASĘ,
( g imę 2008 m. )
parašyti prašymus dėl priėmimo.
Tel. pasiteiravimui: 861498658
el.paštas: aukstelke.mokykla@gmail.com

Aukštelkės mokyklos administracija

visiems, 2014 metais parėmusiems mokyklą
pajamų mokesčio dalimi

( i ki 2% ) . Savo

parama jūs padedate gerinti mokinių ugdymo
(si) sąlygas. Prašome ir šiais metais paremti
mūsų mokyklą pervedant savo pajamų mokesčio dalį ( iki 2% ) už 2014 metus. Plačiau:
http://aukstelke.siauliai.lm.lt
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