Vasario 16-oji „Aukure“

Vasario 14 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai rinkosi į
šventinę asamblėją, skirtą Vasario 16-ajai , Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, paminėti. Šventė
pradėta valstybės himnu, vėliavų įnešimu, menine programa (mokyt. L.Daunienė, J.Žakarienė,
A.Narbutienė).
Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė A.Zavadskienė. Ji pastebėjo, kad minint Vasario
16-ąją siejasi trys svarbiausi žodžiai – Lietuva, meilė, pasiekimai. Tokią dieną tinka kalbėti apie
asmeninius mokslo pasiekimus baigus pirmąjį pusmetį, įvairius gerus darbus, apie mokinius, kurie
pateisina mokytojų ir tėvelių lūkesčius.
Su artėjančia Vasario 16-ąja, Lietuvos valstybės gimtadieniu, sveikino Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus specialistė I.Janušienė ir linkėjo sėkmės, optimizmo, gerų darbų, gražių santykių
mokykloje ir namuose. Įteikė padėkas mokiniams, laimėjusiems prizines vietas rajoninėse
olimpiadose,

konkursuose – D.Matuliauskui, V.Jokubaitytei, K.Reimeriui (matematika),

S.Ščeponavičiūtei (anglų k.), E.Pelenytei (Meninio skaitymo konkursas), E.Staševičiūtei,
G.Kazlauskaitei, T.Kasparui, L.Kirklytei („Kelmiškiams“ rašinio konkursas), taurės, medaliai,
padėkos įteikti sportininkams K.Reimeriui, A.Valantiejui, A.Sutkui, M.Viliūnaitei, L.Daunytei.
Mokyklos direktorė padėkojo mokyklos Raštingiausio mokinio konkurso, vokiečių kalbos
testo ir laiško rašymo konkurso, matematikos ir biologijos mokyklinių olimpiadų nugalėtojams.
Pavaduotojas V.Parnarauskas paskelbė geriausiai besimokančių mokinių dešimtukus.
Linkėjo, kad antrąjį pusmetį būtų mokinių, kurių pažymių vidurkis siektų 10 balų.
Mokyklos mokinių prezidentė M. Viliūnaitė kvietė meilę Tėvynei išreikšti gerais darbais.
Kokius gerus darbus nuveikė mokiniai per pirmąjį pusmetį, pristatė klasių atstovai. Smagu
pasidžiaugti ir sutvarkytomis senosiomis miesto kapinėmis prieš Vėlines, ir iškeltomis lesyklėlėmis
žiemą, ir išgelbėtu kaimynų šuniuku ir kačiuku, ir surinktais kamšteliais, ir aplankytais prieš
Kalėdas seneliais Lioliuose, ir

sutvarkytu Graužikų kalnu per rudens lygiadienį... O kur dar

išvykos, ekskursijos, varžybos, konkursai, renginiai, sveikatingumo dienos... „Visa tai padeda burti
bendruomenę, tampame draugiškesni, tolerantiški, mažėja patyčių atvejų“ – pasakojo patys
mokiniai. Tai patvirtino ir socialinė pedagogė D.Kančiauskienė, apžvelgusi dalyvavimą Olweus
programoje. (Patyčių prevencijos programoje mokykla dalyvauja trečius metus ). Mokinių apklausa
rodo, kad patyčių atvejų žymiai sumažėjo. Socialinė pedagogė dėkojo visiems, kurie neabejingi
patyčioms, kurie ieškojo pagalbos ar patys padėjo jas sustabdyti.
Dėkojame mokytojoms V.Čiužienei, I.Makauskienei ir mokiniams, papuošusiems mokyklą
tautinių spalvų darbeliais. Šventė baigta sugiedojus mokyklinį himną.
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