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VIMS pulsas

Mokinių suktinis
Tarptautinės Mokytojų
dienos proga.
Mokytojas kitu
kampu

Labas, mokyklos laikrašti!
Džiaugiamės, galėdami sveikintis ir sveikinti vieni kitus
mokykloje!
Susipažinkime? Esu naujasis VIMS mokyklos laikraštis. Nenuostabu, kad
vadinuosi Meridianu. Kaip tikrasis dienovidinis nekantrauju apskrieti žiniomis ir
naujienomis visą mokyklos bendruomenę ir tapti patikimu kiekvieno bičiuliu. Tam, kad
išvysčiau pasaulį, prireikė nemažai darbsčių VIMS žurnalistų būrelio narių rankų. Vieni
kaupė informaciją, kiti – ją apdorojo, redagavo, treti gaudė tinkamiausius kadrus.
Nežinau, koks gi tas ,,pirmasis blynas” – salstelėjęs, ar kiek prisvilęs. Labai tikiuosi, kad
vis dėlto būsiu reikalingas visoks. Malonaus skaitymo! :)
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TURI, KĄ PASAKYTI?

NORI BŪTI ĮVYKIŲ
SŪKURYJE?

PRISIJUNK PRIE
ŽURNALISTŲ!

O gal ir pats tapti tuo
sūkuriu?

Renkamės pirmadieniais,
15:40, 32 kab.

Neieškai žodžių kišenėj?
Esi komunikabilus ir
atsakingas?
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Rubrikoje ,,Mokytojas
kitu kampu” –
matematikas Andrius.
Kaleidoskopas

VIMS mokyklos
bendruomenės
kūrybos kampelis.
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VIMS pulsas: mokiniai
susuko žodžius
mokytojams

kai jų šitiek daug. Per pamokas dažniausiai
žodžių suktiniai liejasi iš mokytojų lūpų, todėl
šįkart, Mokytojų dienos proga, buvo nuspręsta
viską dar labiau susukti ir suteikti galimybę
mokiniams pažaisti žodžiu, kad mokytojai turėtų
akimirką atokvėpiui iš šypsenai.

Mokiniai sveikina savo mokytojus
Tarptautinės Mokytojų dienos proga
Rudenį visi turi polinkį susisukti - į ragą,
nes žvarbu, po antklode – kad būtų jauku.
Kartais rudeniop susisuka ir žodžiai, ypatingai,

Septintokų suktinis mokytojams. Parengė Edilija (7).

TAI ĮDOMU!
Tarptautinė Mokytojų diena paskelbta minėtina diena UNESCO
iniciatyva. Ja siekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą.
Iš viso apie 100 pasaulio šalių mini šią dieną.
Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos: „pais“ – vaikas, „ago,
again“ – vesti, valdyti, auklėti („paidagogos“ – vaikų vedžiotojas, „paidagogeion“
– mokykla). Senovės Graikijoje pedagogais buvo vadinami asmenys (paprastai
vergai), kurie lydėdavo šeimininko vaikus į mokyklą ir juos prižiūrėdavo.
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– Andriau, apibūdinkite save trimis žodžiais.
– Labai šaunus vyrukas.
– Net neabejojame! Gal galite pasidalinti Jūsų mėgstamiausia
knyga ir filmu?
– Filmas ,,Rokis”, nežinau, kas režisierius. O knyga, tai Konano
Doilio ,,Šerlokas Holmsas”.
– Trumpam persikelkite į Jūsų vaikystę. Koks Jūsų gražiausias
ar linksmiausias vaikystės prisiminimas?
– Prisimenu, kai 4 klasėje gavau pirmąjį dešimtuką. Mokytoja
pagyrė prieš visą klasę!

Mokytojas kitu
kampu: Andrius
Ar skiriasi mokytojas mokykloje nuo
mokytojo už jos ribų? Kuo gyvena
mokytojas? Rubrikoje ,,Mokytojas kitu
kampu” interviu su VIMS matematikos
mokytoju Andriumi.

– Andriau, kokia Jūsų asmenybės savybė, Jūsų nuomone, yra
geriausia ir blogiausia?
– Esu kantrus, kitaip nedirbčiau mokykloje. O blogiausia, matyt,
netvarkingumas.
– Jeigu nebūtumėte matematikos mokytoju, kuo dabar
užsiimtumėte?
– Kokia Jūsų didžiausia svajonė?
– Didžiausia svajonė? Išmokti mylėti savo priešus.
– Kokia įdomi svajonė! Dabar ilgai negalvokite ir tiesiog
pasirinkite: šuo ar katė?
– Katė.
– Jeigu šią akimirką gautumėtė dramblį ir neturėtumėte
galimybės juo atsikratyti, ką su juo darytumėte?
– Atiduočiau zoologijos sodui. O jei nebrangiai kainuotų, išvežčiau į
Afriką.
– Andriau, ko labiausiai bijote?
– Bijau pasenti širdimi…
– Ačiū už atsakymus!

Kalbino ir užrašė Izabelė ir Eva (8B).
Nuotraukos – iš asmeninio Andriaus albumo.

3

MERIDIANAS

2020 M. RUDUO, NR. 1

Kaleidoskopas
VIMS mokyklos bendruomenės
saviraiškos kampelis

Dailė gimsta kiekvieno širdyje ir…
menų kabinete mokyklos trečiame aukšte.
Pajausti savitą braižą, spalvų ir atspalvių
skirtybes VIMS mokykloje padės dailės ir
technologijų mokytoja Inga.

Dailės mokytojos Ingos darbas.

Mūsų bendruomenės nariai – itin
kūrybiškos, individualios asmenybės. Kartais net
nesusimąstome, kiek talentingų žmonių mus
supa! Nuo tapymo ir rašymo, iki saviraiškos
joga. Kviečiame iš arčiau susipažinti su VIMS
mokyklos bendruomenės narių kūrybiniais
gebėjimais.
Kiekviename
laikraščio ,,Kaleidoskope” skaitytojams
pristatysime pačias naujausias VIMS
bendruomenės kūrybines iniciatyvas.

Simo (6B) nuotrauka.

Fotoaparatas rankoje – kur kas geriau,
nei telefonas. Tuo įsitikinęs šeštokas Simonas,
karantino metu savyje atradęs fotografavimo
gebėjimus.
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Prireikia didelės drąsos, kad žodžiais prabiltų patys
slaptingiausi jausmai. Gustės žodžiai kalba patys už
save: ,,<…> piktžolės juose neauga”.

Pakalbėkime apie visa, kas gražu.
Kas tave pakelia į padebesius?
Gal tai pievos, geltonos nuo pienių
ar nauji pojūčiai?
Taip – mūsų mintys išsiskyrė.
Tu nešioji rožinius akinius
o aš jų vengiu,
jie iškraipo pasaulį.
Permatau tave kiaurai –
savo širdyje augini rožes.
Bet manojoje žydi
tik varganos žibutės.
Į tavo krūmą gražu žiūrėti –
jis šitaip kerojasi
ir nesileidžia kerpamas.
Tebūna jis toks amžinai.
Atsiras aklų bjaurybių,
kurie trokš jį sunaikinti.
Bet pagailėk tu jų –
nė piktžolės juose neauga.

Pradinių klasių mokytojos Silvijos darbas.

,,Kai būna sunku, visa imuosi kūrybos. Kartais po
ranka pasitaiko teptukas. Tada leidžiu sielai išsilieti” – sako
VIMS pradinių klasių mokytoja Silvija. Meno terapija – išties
paveikus būdas susitvarkyti su emocijų gausa.

Fotoaparatas – tik įrankis, kuriuo
galima įamžinti tai, ką pamato akis ir
pajaučia širdis. O ką šioje popietinės grupės
mokytojos Janinos fotografijoje pajautėte
jūs?

Popietinės grupės mokytojos Janinos nuotrauka.
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Prancūzų kalbos mokytoja Justina taip pat mėgsta
fotografuoti. Kaip teigia mokytoja, geriausiose jos
nuotraukose visada puikuojasi mylimasis augintinis –
kalytė Hera.

Prancūzų kalbos mokytojos Justinos nuotrauka.

Administratorės Indrės nuotrauka.

Pasirodo, fotografuoti galima ne tik
gamtą ar žmones. Maistas taip pat gali ir
turi atrodyti estetiškai. Mokyklos
administratorės Indrės pomėgis – maisto
fotografijos, kurias ji talpina savajame
tinklaraštyje.
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Rudenį gimtadienius švenčia:

Mokiniai:

Mokytojai:

Oskar, Mahir, Jonas, Nikoletė, Adomas,
Karolis, Michele, Artur, Elisa, Mangirdas,
Dominyka, Arnas, Dovas, Uršulė, Luknė,
Olivija, Dovydas, Mykolas, Andrejs, Oskaras,
Aidas, Elzė T., Miglė, Simas, Ugnė, Elijas,
Ada, Smiltė D., Elzė J., Tomas, Lukas,
Žygimantas, Tauras, Alvyra, Ignas Č.,
Ramazan, Urtė, Pijus, Smiltė K., Laurynas,
Izabelė, Gabriela, Patricia, Alanas, Adomas,
Said, Laurynas, Ūla, Viltė, Dominyka,
Kotryna, Ignas M., Laura Marija, Margiris.

Elvar (IT specialistas), Tatjana (rusų
kalbos mokytoja), Julius (tikybos
mokytojas, 8A kl. vadovas), Emrah
(Cambridge Math teacher), Aldona
(lietuvių kalbos mokytoja), Igoris (lietuvių
kalbos mokytojas, 6B kl. vadovas), Daiva
(istorijos mokytoja).

Sveikindami gimtadienio proga linkime šiltų ir spalvotų
megztinių, seklių balų ir patvarių guminių batų! :)

LAIKRAŠČIO ,,MERIDIANAS” KŪRYBINĖ GRUPĖ:
VIMS mokyklos žurnalistai:
Eva (8B), Gabrielė (11), Edilija (7), Gustė (8B), Pijus (8B), Justas (9), Simas (6B),
Ūla (11), Izabelė (8B), Urtė (8A), Ugnė (8A).
Redakcija:
Lietuvių kalbos mokytojas Igoris, mokyklos administratorė Indrė.
Mus rasite: Instagram’e vims_meridianas ir mokyklos puslapyje
www.vims.lt
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