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Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos laikraštis

REDAKCIJOS ŽODIS

„Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam
geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro
daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal
pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų.“
J. V. Gėtė

Kasmet spalio penktąją Lietuvoje ir daugelyje pasaulio šalių minima Tarptautinė
Mokytojų diena. Ji skirta pagerbti mokytojus ir padėkoti už jų neįkainojamą duoklę
mokiniams: pasiaukojamą darbą, nesibaigiantį rūpestį, suteiktą žinių bagažą ir meilę. Tai
yra bene viena iš svarbiausių švenčių mokykloje, kuriai mokiniai pradeda ruoštis nuo pat
pirmųjų mokslo metų dienų.
Ši diena minėtina paskelbta UNESCO iniciatyva. Ja siekiama atkreipti dėmesį į itin
svarbų mokytojo darbą. Mokytojai lydi mus beveik visą gyvenimą: iš pradžių, kai nedrąsiai
pirmas žingsneliais žengiame į pirmąją klasę, mokytojas pasitinka mus tarsi sargas mylintis ir rūpestingas. Vėliau – jis tampa arba draugu, arba nelabai, nes augame mes,
didėja noras būti laisviems ir nepriklausomiems... Ir taip mes augame, kol suprantame –
mūsų odisėja, besitęsusi dvylika metų, baigiasi. Gerbiami MOKYTOJAI, suprantame, kad
su jumis teko ir džiaugtis, ir kai kuo nusivilti, bet Jūs kiekvieną išbandymą mokėte priimti
kaip gyvenimo pamoką, kurių gali būti ir skaudesnių, ir džiugesnių. Todėl sveikiname JUS
profesinės šventės proga, linkėdami gerų mokinių ir asmeninio augimo. SU ŠVENTE!
Dvyliktokai
VADOVĖLIAI KITAIP

Matematika - (cos)mosas
Lietuvių k. - Ašaroms atsparus vadovėlis
Istorija - Smegenų pradų atkūrimo programa
Biologija - Gamta ir žmogus suaugusiems
Tikyba - „Šią pamoką baikime malda“
Etika - UNO
Chemija - Kaip (ne)susprogdinti namų
Dailė - Kaip nupiešti „Nieką“
Anglų k. - Londono kalba
Fizika- Fizika - rizika

Technologijos - Pigiausias „bomžpakių“
receptas
Muzika - Aukštosios natos bendrajame
muzikos kurse
Rusų k. - Kaip susikalbėti Ignalinoje
Geografija - Sudėtingesnė „Google Maps“
versija
Informatika - Kaip atblokuoti Filmai.in
Kūno kultūra - Neuždusimo pradmenys, lipant
į ketvirtą aukštą

IŠ MOKYKLOS GYVENIMO

Kaip mokytojai motyvuoja mokinius
• Kūno kultūros pamoka, bet Mykoliukas tingi, oi, kaip tingi net pajudėti. O čia dar reikia
atsiskaitinėti pažymiui atsispaudimus. „Ne, - matyt, galvoja Mykoliukas, - aš didelis, rambus, tai to
ir gana – nieko ir nedarysiu...” Bet mokytojos pajėgios būta: čiupo Mykoliuką ir patiesė ant
grindų! Nori nenori, bent jau stojantis vieną atsispaudimą ar prisikėlimą teko padaryti.
• Tas pats Mykoliukas labai nenorėjo per „ožį“ šokti. Bet mokytoja tai norėjo jį išmokyti, kaip
įgauti drąsos ir pasitikėjimo! Todėl paskatindama jį, kartu bandė „ožį“ peršokti, tik rezultatas
skausmingas – abu su visu įrenginiu nugriuvo. Matyt, per silpnas „ožys“ pasitaikė...
• Ir dar kartą sėkmingai sumotyvuota kūno kultūros pamokoje: krosas, visi bėga, tik dvi – ne.
Mokytoja praleidusi jas į priekį pažada: ji bėgs iš paskos, jei pavys, merginos gaus po 2. Tos taip
nulėkė takeliu, kad ir po 10 parašyti buvo per maža.
• Lietuvių literatūros pamoka, bet Mykoliukas neturi nei vadovėlio, nei sąsiuvinio, tik lapelį
langeliais. Mokytoja jau pyksta, bet Mykoliukas ją „nugesina“: jis nieko neturi, nes nenori
apsikrauti. Teko mokytojai paskolinti savo vadovėlį – kam jai apsikrauti?
• Vos vos Mykoliukas perkopė iš žemesnės klasės į aukštesnę, buvo net papildomų darbų
vasarai gavęs. Vasara greit prabėgo, pavasarinis noras atsiskaityti rudeniop visai „užbuksavo“,
todėl Mykoliukas rašo mokytojai žinutę:“ Čia dėl savęs turėčiau taisytis? Ar dėl to, kad perkeltų į
kitą klasę?“ Kadangi jį kelia ir su nepatenkinamu pažymiu, dėl savęs nieko gero nuveikti ir
nepavyko...
Kai mokiniai buvo mažesni, o mokytojai – geresni :
• Kartą rusų k. pamokoje Mykoliukas suposi ant kėdės, bet ta kažkodėl paslydo, Mykoliukas nuo
jos nukrito, o krisdamas numetė ir sudaužė vazą. Išgąsčio daug, juoko dar daugiau... Bet kartu
juokėsi ir mokytoja, o visi galvojo – barsis. Pasirodo, vaza tai ne jos!
• Per geografijos pamoką Mykoliukas pasislėpė spintoje ir visą pamoką ten pasislėpęs žaidė
telefonu. Mokytoja taip ir nesuprato, kodėl tokie nerimti buvo tądien pamokoje vaikai.
• Turėdama laisvą pamoką Antanytė dažnai kažką veikia prie fizikos kabineto. Ir tądien ji ten
buvo. Kai nuskambėjus skambučiui iš kabineto iškišo galvą fizikas ieškodamas dvyliktokų, buvo
nustebęs pamatęs vieną Antanytę.
-Kur dvyliktokai? Tu turbūt išvijai juos iš čia?– paklausė.
-Jie mane greičiau išvytų, negu aš juos, - atsiliepė mergaitė.
-Hmm, tave sunkiau išvyti, negu dvyliktokus prisikviesti į pamoką...
• Per geografijos pamoką Mykoliukas sugalvojo eksperimentą: patikrins, kiek kantrybės turi
mokytoja. Jis atsisiuntė programėlę, kurią pasinaudodamas galėjo išjungti projektorių. Vos tik
mokytoja pradeda demonstruoti pamokos medžiagą – projektorius ir išsijungia. Vėl mokytoja jį
įjungia – tas vėl išsijungia... Ir taip visą pamoką... Išvada: daug kantrybės turi mokytoja, bet ir
nuovokumo netrūksta – eksperimentatorius buvo demaskuotas.
• Anglų k. pamokoje mokiniai pasinaudodami telefonais tiesiog ieškojo medžiagos... Bet
Mykoliukui tėtis telefono neperka, o jo taip norisi... Todėl grįžęs namo jis sugalvojo planą: jei
pasakys, kad mokytoja grasina dvejetu, nes jis neturi telefono, taip reikalingo mokytis, tėtis jį
nupirks! Bet tėtis pirmiau paskambino mokytojai...

• Nuotolinė lietuvių kalbos pamoka. Vienuoliktokai deklamuoja atmintinai poeziją. Mykoliukas
pasirodo ekrane kažkokios ypatingos būsenos: fonas – Havajai, ausinės uždėtos, garsas su
papildomu aidu, deklamuoja kaip stabo ištiktas... Mokytoja prašo sugrįžti į įprastą aplinką. Seka
atsakymas: “Nepaeis...“ Taip ir neaišku – poezija „nepaeis“, balsas „nepaeis“ ar grįžti iš Havajų
nepavyks...
• Kai dar Antanytė buvo maža, o koridoriuose budėjo mokiniai, bėgo ji (pačiai atrodė, labai
greitai) susitikti su drauge. Bet nenubėgo – pagavo ją budėtojai dvyliktokai ir pasodino ant
palangės, nuo kurios ji negalėjo nulipti, nes labai aukštai atrodė. Graudu pasidarė, net apsiverkė
mergytė. Tai išgąsdino ir budėtojus – jie nukėlė Antanytę... Tą kartą dar bėgo, o vėliau – jau
nebe, nes bijojo, kad vėl nepasodintų ant palangės.
• Mykoliukas kartais būna ir geras mokinys, tereikia pasistengti. Po lietuvių kalbos savarankiško
darbo su bendraklasiais visi svarstė, kiek gaus.
-Man daugiausiai 4, - sako vienas.
-Aš galvoju, kad gausiu 6, - atsako Mykoliukas.
-Koks pasikėlęs!
-Aš savim tikiu! – atrėžia Mykoliukas.
Mokytoja išdalija darbus, ir Mykoliukas sušunka:
-Sakiau, kad bus 6!
Mokytoja ima juoktis, bet Mykoliukas nesupranta, kodėl. O paskui apverčia lapą – juk 9!

KRYŽIAŽODIS

Horizontaliai:
1. Kas šoka, dainuoja, žygius organizuoja? 4. Mokytoja, kurios vardas gali būti ir toks:
„damonrai“. 6. Be ko mūsų gimnazija neturėtų savo veido? 10. Teisinga visiems, ypač
dosni alkaniems.
Vertikaliai:
3. Su dievu Apolonu sietinas vardas: iš meilės Dafnei medį, kurio lapų vainiką nešiojo,
laikė šventu. 2. Vardas, kuris kildinamas iš gr. Helenos, reiškia „šviesioji“. 4. Kas
mylimas už muziką, myli – už maistą?
5. Viena iš
sudedamųjų mokyklos
dalių. 7. Du vienu
vardu patrumpintai. 8.
Daug gali, daug spėja:
vienai tarp knygų
nepaklysti padeda, su
kitos mokiniais
padirbėja. 9. Retai
matomas, bet dažnai
girdimas. 11. Vienas iš
ilgiausių mokytojų
vardų savininkas.

ŠARŽUOJAME

10 b klasė

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame 10b klasės
mokiniams už piešinius ir
Mykoliuko su Antanyte nuotykius
mokykloje.
Redakcija

