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Nuo rugsėjo iki gruodžio. Svarbiausi ir įdomiausi įvykiai

Šventėme 10-jį progimnazijos 
gimtadienį

Tapome sertifikuota Oweus 
mokykla

Direktorė išrinkta metų vadove



Išleidome knygutę „10 metų po Kristoforo ženklu“

Dalyvavome Europos sporto 
dienoje

Mokėmės skaityti su Goja



Dalyvavome akcijoje „Užjauskime alkanus beglobius gyvūnus“

Laikėme Konstitucijos egzaminąVilniaus miesto 
tarpmokyklinėse merginų 
salės futbolo varžybose 
iškovojome antrąją vietą



Mokėmės šokti zumbąŠėlome Helloween diskotekoje

Rungėmės „Geovizijos“ konkurse Dalyvavome „Vaikų forume“



Sukurtos naujos poilsio erdvės



Apie daugiausia dėmesio sulaukusius įvykius plačiau

Išrinktas mokinių tarybos prezidentas

Progimnazijos mokiniai išsirinko savo prezidentą. Juo pretendavo tapti aštuntokai 
Gabrielė ir Kasparas. Prieš rinkimus buvo surengti debatai. Progimnazijos moki-
nių prezidentu tapo Kasparas. Sveikiname ir linkime įgyvendinti išsikeltus tikslus.

Ką Kasparas pasakoja apie save:

„Esu Kasparas iš 8e. Man trylika metų. 2012 metais pradėjau mokytis Vilniaus Pra-
no Mašioto pradinėje mokykloje. Ją baigiau puikiais įvertinimais. 2016 metais pra-
dėjau eiti į šia nuostabią mokyklą ir joje man jau bėga paskutiniai ketvirtieji metai. 
Esu iniciatyvus, atsakingas, pozityvus, linksmas mokinys. Puikiai sutariu su moky-
tojais ir administracija. Esu žinomas tarp mokyklos mokinių. Gerai mokausi, moku 
vadovauti, planuotis laiką bei moku reikšti savo mintis. Pamokas lankau puikiai ir 
į jas nevėluoju. Dalyvauju mokyklos renginiuose , prisidedu prie jų rengimo. Man 
darbas MT yra gerai žinomas, nes esu buvęs mokyklos prezidentės pavaduotoju 
bei klasės seniūnu. Pažadu inicijuoti daug įdomių veiklų bei akcijų, naujų nestan-
dartinio mokymo dienų, pavyzdžiui, dieną, kai visos mokyklos mokiniai išsimaišo 
po klases ir daro įvairius darbus, pavyzdžiui, puošia mokyklą kalėdiniais papuo-
šimais. Tokios dienos tikslas būtų labiau supažindinti mūsų mokyklos mokinius 
vienus su kitais ir taip padidinti norą ir motyvaciją eiti į mokyklą. Didžiausias mano 
tikslas yra paversti mokyklą viena kultūringiausių įstaigų Vilniuje“.



Projektas „Užsiaugink drugelį pats“

Mūsų progimnazijos 3a ir 3c klasių mokinukai mokslo metus pradėjo dalyvau-
dami ilgalaikiame projekte „Užsiaugink drugelį pats“. Šio projekto metu vaikai 
stebėjo neįtikėtiną Caligo memnon drugelių kerintį ir nuostabų gyvenimo ciklą.
Nuo rugsėjo 9 dienos trečiokėlių klasėse apsigyveno 10 drugelių vikšrelių, ku-
rie maitinosi kanų lapais. Po savaitės vikšreliai jau pradėjo vyniotis į kokonus/
lėliukes. Visi su nekantrumu laukė jų virsmo drugeliais.Po trejetos savaičių įvyko 
ilgai lauktas stebuklas – išsirito pirmasis drugelis. Džiaugsmui nebuvo ribų. Po 
pirmojo kasdien išsirisdavo ir dar po vieną ar kelis drugelius. Drugelių gyvenimo 
trukmė – 1 mėnuo. Juos trečiokai maitino egzotiniais vaisiais – apelsinais, bana-
nais, kiviais.Viso projekto metu mokiniai patyrė begales neišdildomų įspūdžių, 
nes galėjo stebėti visą drugelio vystymosi ciklą. Tai primena stebuklą, kurį suku-
ria visagalė gamta.

LRT debatų laida „Vaikų forumas“

Lapkričio 20 dieną, minint Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 30-tį, Lietu-
voje surengtas pirmasis vaikų forumas. Vaikų forume dalyvavo daugiau nei 50 
vaikų iš 18 skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių. Jie susitiko su politikais, žur-
nalistais, diskutavo įvairiomis vaikų teisių apsaugos ir šeimų gerovės temomis. 
Debatuose dalyvavo mūsų progimnazijos aštuntokai Ūla ir Vytenis. Džiaugiamės 
ir didžiuojamės!



Laisvalaikis su knyga

Marina Gripė
VABALAI SKRENDA TEMSTANT

Jūsų rankose – nepaprasta Anikos, Juno ir Davido istorija. Vieną vakarą 
išsiruošę pasivaikščioti jie užklysta į seniausią kaimo sodybą – Selanderių 
namus. Nuo pat pirmųjų akimirkų aišku, kad šių namų istorija ir viskas, kas 
su jais susiję, apipinta paslapčių ir mistikos. Tą patvirtina nugirstas mįslin-
gas ponios Joranson pokalbis, paslaptingo žmogaus šešėlis ir Juno padary-
tas įrašas, kuriame girdisi keisti šnabždesiai. Šiurpą kelia ir tai, kad Davidas 
praėjusią naktį sapnavo einąs per šią sodybą... O kiek dar paslapčių užtiks 
vaikai, sutikę prižiūrėti sodybą, kol ponia Joranson bus išvykusi?.. Kokia 
istorija nutiko šiame name XVIII amžiuje? Ką slepia „Vasaros kambarys“ ir 
kodėl savininkams tokios svarbios šių namų gėlės?..

Katherine Rundel
STOGLAIPIAI

Kiekvieną naktį Sofija pati sau šnibždėdavo tamsoje: Mano motina yra 
gyva, ir vieną dieną ji ateis manęs pasiimti. 
– Ji ateis manęs, – tarė Sofija Čarliui. Čarlis papurtė galvą. 
– Tai beveik neįmanoma, mano širdele. 
Beveik neįmanoma reiškia vis dėlto įmanoma. Vienerių metukų Sofiją kny-
gius Čarlis rado plūduriuojančiame violončelės dėkle po laivo katastrofos. 
Keistuose Čarlio namuose mergaitė auga apsupta tyros meilės ir nesu-
varžyta visuomenės normų. Po dvyliktojo Sofijos gimtadienio ramų gyve-
nimą sudrumsčia grėsmingas laiškas iš Vaikų globos agentūros. Pabėgę į 
Paryžių, Čarlis su Sofija stengiasi įminti praeities paslaptis. Atsitiktinai su-
sipažinusi su nepastebimose Paryžiaus vietose gyvenančiais stoglaipiais, 
mergaitė atranda stebinantį benamių vaikų pasaulį. Jame Sofija susiduria 
su savo baimėmis ir mirtinais pavojais. Tik ar jos didžiausiam troškimui 
lemta išsipildyti?

Andy Muligan
ŠIUKŠLĖS

Niekada negali žinoti, kokia paslaptis kūpso tarp šiukšlių kalnų. Keturioli-
kmetis Rafaelis – šiukšlyno vaikis. Kaip ir daugelis kitų našlaičių, jis dienų 
dienas liuoksi šiukšlių kalnais, jas rūšiuoja, jomis kvėpuoja ir šalia jų miega. 
Berniukas visada svajojo rasti ką nors vertingo, bet nė nesapnavo aptikti 
mįslingą lobį. Mažas odinis rankinukas su pinigine, žemėlapiu ir rakteliu 
pasirodo esąs toks ypatingas ir slepiantis tiek paslapčių, kad Rafaelis nu-
sprendžia pasilikti jį sau. Net ir tada, kai į šiukšlyną atvykusi policija pasiū-
lo krūvą pinigų tam, kuris rankinuką suras. Policijai lipant ant kulnų, su 
geriausiais draugais Gardu ir Žiurkiumi berniukas ryžtasi pavojingiausiam 
gyvenimo nuotykiui, kad išnarpliotų jau mirusio rankinuko savininko pa-
slaptį ir įvykdytų teisingumą, kuris buvo pamintas korumpuotų ir godžių 
turtingųjų. „Nepakartojama.“ The Times „Viena iš originaliausių ir įdomiau-
sių metų knygų vaikams.“ Daily Mail „Nuostabi knyga: įtempta, įtikinama ir 
verčianti susimąstyti... Tikras lobis kiekvienam skaitytojui.“

Rekomenduoja 6e klasės seniūnė Elena



Pasigamink pats

Rudens desertas BRAUNIS su riešutais

Ingridientai

200 g kokybiško tamsaus šokolado (70%)

250 g nesūdyto sviesto

75 g džiovintų vyšnių, nebūtinai

50 g kapotų riešutų, nebūtinai

80 g kokybiškų kakavos miltelių

65 g paprastų miltų

1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių

360 g cukraus

4 dideli kiaušiniai

Gaminimas

Įkaitinkite orkaitę iki 180 ° C .Išklokite kvadratinę kepimo skardą riebalams 
atspariu popieriumi.

Sudėkite šokoladą į didelį dubenį, supilkite sviestą ir dėkite ant troškintuvo su 
vandeniu. Reguliariai maišydami ištirpinkite. Įmaišykite vyšnias ir riešutus (jei 
naudojate).

Į atskirą dubenį supilkite kakavos miltelius ir miltus, suberkite kepimo miltelius 
ir cukrų, tada sumaišykite.

Į šokolado, vyšnių ir riešutų mišinį įpilkite sausų ingredientų ir gerai išmaišyki-
te. Išplakite kiaušinius.

Supilkite „brownie“ mišinį į kepimo formą ir įdėkite į orkaitę maždaug 25 mi-
nutėms. 

Leiskite atvėsti, tada atsargiai perkelkite ant didelės pjaustymo lentos ir su-
pjaustykite stambiais kvadratėliais. Ragaukite su kremu ar jogurtu. 

Receptu dalijasi 6e klasės seniūnė Elena



Pasijuokime

°°°
Mokytoja klausia mokinių:
– Ar žinote Kudirką, Basanavičių?
Petriukas neiškenčia ir sako:
– O jūs žinote Saulėną, Tomelį, Mindę?
– Ne.
– Tai ko čia gąsdinat su savo chebra?

°°°
Tėvas prieš išeinant Petriukui į mokykla 
sako:
– Eik per gatvę tik kai mašina pravažiuos.
Pareina Petriukas iš mokyklos, tėvas jo ir 
klausia:
– Kaip sekėsi mokykloje?
– Aš nebuvau mokykloje.
– Kodėl?
– Nes mašina nepravažiavo.

°°°
Mokykloje. Mokytoja klausia vaikų- kas yra 
protingesnis šuo ar žmogus?
Tyla. Petriukas atsako:
– Aš manau, kad šuo.
– Kodėl? – klausia mokytoja.
– Todėl, kai aš pasakoju įvairias istorijas 
savo šuniukui jis mane puikiai supranta, 
o kai jis man nori kažką pasakyti aš nieko 
nesuprantu.

°°°
Mokytoja:
– Petriuk, kodėl tu vėl vėluoji į pamokas?
– Jūs gi man sakėte, mokytis niekada ne 
vėlu.

°°°
Mažasis Petriukas žiūri kaip tėvas dažo lu-
bas. Mama jam sako:
– Žiūrėk, Petriuk, ir mokykis, kai paaugsi, 
tėveliui padėsi...
– Tai ką, per tiek laiko nespės nudažyti?..

°°°
Mokytoja liepė vaikams nupiešti lauke besi-
ganančią karvę. Petriukas atnešė tuščią po-
pieriaus lapą. Mokytoja ir klausia Petriuko:
– O kur žolė?
– Ją suėdė karvė.
– O kur tada pati karvė?
– O ką ji ten veiks, kur nėra žolės?

°°°
Petriukas klausia:
– Mokytoja, ar Ramusis vandenynas visada 
ramus?
– Ar negali paklausti ko nors protingesnio, – 
nepatenkinta mokytoja.
– Galiu. Tada pasakykit, nuo ko numirė Ne-
gyvoji jūra? 

°°°
Mokytojas:
– Dabar aš jums įrodysiu Pitagoro teoremą.
Iš galinio suolo:
– Ar verta? Mes jumis ir taip tikime!

°°°
Mokytoja klausia Petriuko:
– Kas toliau: Amerika ar Mėnulis?
Petriukas negalvodamas atsako:
– Aišku, kad Amerika. Juk mėnulį mes mato-
me, o Amerikos – ne.

°°°
Ateina Petriukas į mokyklą. Mokytoja jo 
klausia, koks skaičius eina po 8.
– Devyni.
– Šaunuolis. Kas tave išmokė pažinti skai-
čius? - vėl klausia mokytoja.
– Tėtis.
– Puiku. Na, o koks skaičius eina po 10?
– Valetas, – atsako Petriukas.

Parengė 8e klasės seniūnė Ūla


