Kelmės ,,Aukuro“ vidurinė mokykla - savita ir atvira mokykla
Kaip ir kasmet, taip ir šiemet gegužės mėnesį Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos bendruomenė
organizavo atvirų durų savaitę, pavadintą „Savita mokykla“. Kiekvieną savaitės dieną pristatėme veiklas, kurios
atspindi mokyklos savitumą. Mūsų mokykla nuo 1997 metų yra UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė ir
pirmąją dieną apžvelgėme neformalaus ugdymo būrelių ir projektines veiklas, pateikti šiemet išleistų mokyklos
laikraščių „Aukuriukas“ ir „Kaparėlis“ numeriai. Į atvirą pamoką „Vokiečių kalba su kiškiu Hansu“kvietė
Priešmokyklinio ugdymo grupė. Mokinių tarybos iniciatyva vyko akcija „Kviečiame į „Aukurą“
Jau septintą kartą už pasiekimus ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens
stiprinimą mokyklai įteiktas Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas ir Žalioji vėliava.
Mokyklos delegacija dalyvavo Žaliosios vėliavos įteikimo ceremonijoje, kuri šiemet vyko Vaiguvos
Vl.Šimkaus vidurinėje mokykloje. Todėl antroji diena buvo skirta Gamtosauginės mokyklos veiklos apžvalgai.
Šeštokai stebėjo fenologinius gamtos reiškinius Kelmės pušyne. Tokią netradicinę pamoką vedė Kelmės
girininkijos girininkas Egidijus Želvys. Mokyklos 25-mečio parke pririšti medeliai, išpurenta paklotė. Pradinių
klasių mokiniai dalyvavo pavasarinėje sėjoje mokomajame bandymų sklype.
Nuo šių mokslo metų mokykla dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje, todėl trečioji diena
buvo skirta draugiškos mokyklos pristatymui. Mokiniai turėjo galimybę stebėti dramos būrelio parengtus du
vaizdelius –lėlių spektaklį „Ropė“ ir V.Žilinskaitės „Paskutinė lapė“. „Šešėlių teatro“ spektaklis priminė
Olweus patyčių prevencijos

programos taisykles. Jaunieji fotografai kvietė į konkurso „Šeima ‘‘parodos

atidarymą. Visos šios veiklos padeda kurti draugišką atmosferą, vienyti bendruomenės narius, ugdyti
kūrybiškumą, lavinti fantaziją.
„Aukuro“ mokykla - Olimpinio judėjimo mokykla. Organizuotos įvairios parodomosios krepšinio,
baudų metimo, badmintono, stalo teniso, žolės riedulio, paplūdimio tinklinio, virvės traukimo, kvadrato
varžybos. Varžybos vyko ne tik sporto salėje, bet

ir stadione. Dalyviai galėjo išbandyti jėgas žaisdami

olandiškus žaidimus „Šulė“ ir ,,Kas pirmas“, prancūzišką žaidimą „Petankė“. Šventė pradėta pagerbiant
geriausius sportininkus, vėliavą patikėta nešti Gilbertui Kerpei. Džiugu, kad bendruomenės nariai aktyviai
dalyvauja mokyklos sportiniame gyvenime, yra fiziškai aktyvūs ir įrodo, kad sportas-dvasios darnos ir fizinės
sveikatos šaltinis.
Saulėtą penktadienio popietę į tradicinį Padėkos renginį „Būkite laimingi“, skirtą šeimai, rinkosi
tėveliai ir puikiai nusiteikę mokiniai. Smagu sulaukti

gerų draugų-šventėje dalyvavo Šilutės Žibų pradinės

mokyklos jaunieji dainininkai. Mūsų mokyklos jaunučių chorelis ir svečiai jau dešimt metų vykdo projektą
„Mus sujungė muzika“. Po nuotaikingo koncerto tėveliai ir svečiai apžiūrėjo mokinių dailės ir technologijų
darbų parodą. Į susitikimą būsimųjų PUG, pirmokų ir penktokų tėvelius pakvietė mokyklos administracija ir
mokytojai.
Organizuodami šias veiklas norime pasidžiaugti pasiekimais, kurie mums teikia savitumo.
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