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Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla 2011 / 2012 m. m. tapo ES projekto ,,T klasė“,
kurį vykdo VšĮ ,,AJA viešieji ryšiai“ partnere. Šio projekto tikslas – sutelkti ir paskatinti drauge
aktyviai veikti mokyklos bendruomenę: tėvus, mokytojus, mokinius. 2012 m. gegužės 17 d.
mokykloje įvyko mokytojų, mokyklos vadovų, mokinių ir tėvų renginys, kurio metu buvo
pristatytas projektas „T klasė“. Jo metu, mokyklos bendruomenė supažindinta su dalyvavimo
mokyklos gyvenime galimybėmis bei alternatyvomis, supažindinta su nauja galimybė internetinėje
svetainėje diskutuoti, dalintis informacija visiems, ne tik Lietuvoje gyvenantiems mokyklos
bendruomenės nariams. Įvyko Goethes instituto sukurto filmo ,,Ateities laboratorijos" peržiūra.
Filmas, kuriame pasakojama apie netradicinius mokymo metodus Vokietijos mokyklose, sudomino
bendruomenės narius. Filmo
aptarimas ir diskusija vyko jaukioje mokyklos bibliotekos skaitykloje prie arbatos puodelio. Joje
dalyvavo aktyviausi 5 – 6- ų klasių mokinių tėveliai, mokiniai, kiti bendruomenės nariai. Pokalbio
metu buvo išreikšta vieninga nuomonė, jog kiekvienam tėvui svarbu, į kokią aplinką patenka vaikas
išėjęs iš namų, kaip mokosi mokykloje, su kuo ir kaip bendrauja, kokioje popamokinėje veikloje
dalyvauja. Aktualių mokyklos ir mokinių gyvenimo klausimų aptarimas, bendras ateities vizijos
kūrimas suartino bendruomenės narius, skatino veikti. Visi renginio dalyviai skirstėsi su gera
nuotaika, nuoširdžiai pabendravę rūpimais klausimais.
Violeta Knygauskienė, fizikos mokytoja,
6c kl. auklėtoja

Gerumo akcija ,,Pasidalinkime“
Spalio-1-ąją minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Mokyklos bendruomenė
puoselėja gražią tradiciją – pagerbti senjorus, pasveikinti ne tik savo artimuosius, bet ir
nepažįstamus pagyvenusius žmones, aplankyti vienišus senelius.
Kiekvienais metais stengiamės organizuoti įvairias veiklas, originaliai pasveikinti senolius:
padovanoti mokinių kūrybinius darbus, surengti koncertą, parašyti laiškus, pasikviesti į mokyklą,
iškepti pyragą, aplankyti namuose ar pasveikinti gatvėje.
Šiais metais dalyvauti gerumo akcijoje buvo pakviestos mūsų mokinių mamos ir močiutės.
Penktadienio vakarą mokiniai su savo mamomis susirinko mokyklos technologijų kabinete, kepė
sausainukus, gražiai juos pakavo, o vėliau įteikė vienišiems pagyvenusiems žmonėms. Sausainėlių
kepimo vakaras buvo jaukus ir linksmas. Besisukinėdami virtuvėje mokiniai klausėsi mamų
pasakojimų, naudingų patarimų, dalijosi pyragų receptais. Gurkšnodami arbatą aptarė mokinių
inscenizaciją ir diskutavo apie gerumą, toleranciją, pagarbą.
Spalio pirmą dieną 6a, 6d ir 7a klasių mokiniai su savo auklėtojomis miesto gatvėse
žaismingai sveikino senjorus, garbaus amžiaus praeivius su Tarptautine pagyvenusių žmonių diena
ir teikė jiems mamų iškeptus sausainukus bei vaikų pagamintas atvirutes. Nuostaba ir džiaugsmu
spindėjo senelių akys, o mokiniai buvo lamingi suteikę tokį džiaugsmą.
Tą pačią dieną kita mokinių ir mokytojų grupė aplankė Socialinių paslaugų centro
darbuotojų globojamus vienišus senelius, pabendravo su jais, įteikė saldžias dovanėles.
Loreta Bizokienė,
anglų k. mokytoja, 7a kl. auklėtoja

Ruošiami dovanų maišeliai

Mamos kepa sausainius

Iškepti sausainėliai

Gerumo akcija ,,Pasidalinkime“. Pasiruošę dalyti dovanas senjorams miesto gatvėse

Gerumo akcija ,,Pasidalinkime“. Dovanos praeiviams

Mamos nuomonė
Besibaigiant rugsėjui ,,Neries“ pagrindinės mokyklos 5-7 klasių mokinių mamos ir močiutės
buvome pakviestos dalyvauti projektiniame renginyje, skirtame Tarptautinei pagyvenusių žmonių
dienai. Po trumpo 6a klasės mokinių pasirodymo, bei mokytojos L. Bizokienės projekto pristatymo
kibome į darbą. Akylai prižiūrimos technologijų mokytojos V. Daukšienės susiskirstėme į tris
komandas. Mūsų užduotis buvo iškepti pačius skaniausius sausainius, kurie bus skirti vienišiems
pagyvenusiems žmonėms. Laikas dirbant neprailgo. Gausi palaikymo komanda neleido
nuobodžiauti. Šis laikas, praleistas su vaikais, kitomis mamomis, mokytojais, suvienijo bendram
tikslui. Norėtųsi, kad tokių renginių būtų kuo daugiau.
Jolanta Litvinovienė, 6d klasės mokinio
Justino mama
Močiutės nuomonė
Vieną rudens vakarą su anūke Olivija skubėjome į mokyklą, kur technologijų kabinete
turėjome kepti sausainius seneliams. Susirinko daug mamų ir vaikų. Visi pasidalijome darbus: vieni
minkė tešlą ir kepė sausainius, kiti dar šiltus pakavo į gražius maišelius. Viskas vyko jaukiame
šurmulyje ir draugiškoje aplinkoje. Baigę darbą visi vaišinomės sausainėliais ir arbata.
Buvau sužavėta mokytojomis, jų bendravimu su mumis. Savo nuoširdumu labiausiai mane žavėjo
Olivijos auklėtoja ir mokyklos direktorė. Viskas buvo nuostabu, o vaikai gerą darbą – paruošė
mažas dovanėles senyvo amžiaus žmonėms ir taip mokėsi gerumo.
Labai džiaugiuosi, kad buvau pakviesta į tokį puikų renginį ir tikrai neatsisakyčiau vėl
dalyvauti panašioje veikloje.
Laimutė Krivickienė, 6c kl. mokinės
Olivijos močiutė

Arbatėlė

Mamos nuomonė
Prieš Pagyvenusių žmonių dieną ,,Neries“ pagrindinėje mokykloje buvo organizuota akcija –
sausainių kepimas ir dovanėlių ruošimas vienišiems seneliams. Šiame renginyje dalyvavo įvairių
klasių mokiniai su mamomis, močiutėmis. Vakaro atmosfera buvo labai šilta. Mokiniai, tėvai ir
mokytojai bendrai kepė, pakavo sausainius, draugiškai bendravo. Vakaras mokykloje praėjo
įdomiai ir labai linksmai. Tokių renginių mokykloje galėtų būti dažniau. Draugiškoje aplinkoje
mokiniams, tėvams ir mokytojams malonu nuoširdžiai pabendrauti.
Vilma Tamošiūnienė, 6c kl. mokinės
Agnės mama

Gražiai supakuoti sausainėliai

Sausainių kepimo akimirkos
Tėvelių nuomonė
Stengiamės dalyvauti kiekviename renginyje visa šeima, nors ne visada išeidavo, tačiau
pavyko
sudalyvauti
visuose
renginiuose
bent
jau
vienam
iš
tėvų.
Buvo įdomus renginys ,,Neriečių kelionė per Lietuvą“, kai galėjome pamatyti ir susipažinti su
kitų vaikų tėvais ir mokytojais aktyviai dalyvaudami linksmuose žaidimuose. Žaidimai
,,priversdavo"
aktyviai
bendrauti
tarpusavyje
norint
laimėti.
Labai įdomus renginys anglų k. popietė. Reikėjo greitai ir linksmai pristatyti sprendimus, tačiau
tai neįmanoma buvo pasiekti be aktyvaus bendravimo ir dalyvavimo visiems kartu su vaikais.
Maisto ir priemonių rinkimo gyvūnų gerovės tarnybai "PIFAS" organizatoriais buvome mes,
tačiau mokyklos direktorė, auklėtoja ir mokytojai aktyviai įsitraukė į šią veiklą taip pažadindami
mokinių
užuojautos
jausmą,
skatindami
juos
rūpintis
gyvūnais.
Projektas ,,T-klasė, vykęs Lietuvoje, atkeliavo ir į mūsų "Neries" mokyklą, skatindamas
glaudų tėvų, mokinių ir mokytojų bendravimą. Dar viena puiki proga būti visiems kartu ir
pabendrauti su kitų vaikų tėvais, su mokyklos mokytojais. Taip susikūrė gera pasitikėjimo atmosfera
paskatinusi
į
mokyklą
pažvelgti
kaip
į
bendruomenę.
Sausainių kepimo akcija "Senjorų dienai paminėti" – buvo puikus vakaro praleidimas būryje
smagiai nusiteikusių tėvų, vaikų, mokytojų ir mokyklos administracijos. Gerų emocijų vedami,
aptardami savo bei visuomenės santykį su,,senjorais" iškepėm labai skanių ir meile pagardintų
sausainukų, kuriuos vaikai kitą dieną dalino vienišiems senukams.
Graži tradicija - adventiniai renginiai. Tai šiltas bendravimas mokyklos bendruomenėje. Vaikų
pasirodymai, bendras arbatos gėrimas.
Aušra Antanaitienė, 6b kl. mokinės
Gretos Antanaitytės mama

Akcija “Padėkime gyvūnams“
2012 m. rugsėjo mėn. viduryje į mokyklą atėjo 6b klasės mokinės Gretos tėvelis Darius
Antanaitis.
Jis susitikime su mokyklos administracija, biologijos mokytojais, mokiniais pristatė VŠĮ Gyvūnų
gerovės tarnybos ,,Pifas” tikslus, veiklą, savanorystę, problemas ir pasūlė bendruomenei prisidėti
prie organizuojamos akcijos ,,Padėkime gyvūnams”.
Mokykloje buvo paskelbta akcija rinkti nurodytas reikalingas priemones. Mokyklos jaunieji
gamtininkai, 5-8 kl. mokiniai, pradėjo nešti sausą maistą ir kitas dovanas beglobiams gyvūnams.
Penktokai, šeštokai atnešė gyvūnams įvairių žaisliukų, skanėstų. Daugiausia maisto beglobiams
gyvūnėliams pristatė 7a kl. mokiniai. Džiugu, kad nebuvo abejingų. Pasaulinės gyvūnų dienos
proga paaukotos sausas maistas, visos priemonės savanorių ir Gretos tėvelio Dariaus Antanaičio
dėka buvo pristatytos į beglobių gyvūnų prieglaudą Kaune. Iš VŠĮ Gyvūnų gerovės tarnybos
,,Pifas” gavome padėką. Akcijos dalyviai džiaugėsi, kad geri darbai nelieka nepastebėti. Gretos
tėvelio iniciatyva pradėtas bendradarbiavimas su VŠĮ Gyvūnų gerovės tarnybos ,,Pifas”
organizacija bus tęsiamas.
Rima Žižienė, biologijos
mokytoja, 6b kl. auklėtoja

7a kl. mokiniai su dovanėlėmis beglobiams gyvūnams

Anglų kalbos popietė „Specialybių džiunglėse“
Lapkričio 28 d. 6-tų klasių pagilinto anglų kalbos mokymo mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai
susirinko į popietę „Specialybių džiunglėse“. Renginio metu dalyviai turėjo atlikti įvairias
kūrybines užduotis, susijusias su įvairiomis profesijomis. Mokiniai ir jų tėveliai kartu dainavo,
sprendė kryžiažodžius, kūrė vaidybines situacijas. Visas užduotis dalyviai atliko anglų kalba.
Komandos buvo apdovanotos diplomais ir saldžiaisiais prizais.

Anglų k. mokytojos, ,,pakeitusios profesiją“

Mokinių ir tėvelių komanda atlieka užduotį - dainuoja

Vaidybinė užduotis. Situacija ,,Kavinėje“

Vaidybinė užduotis. Situacija ,,Parduotuvėje“. ,,Pardavėjas“ - tėvelis

Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos 6 klasių anglų kalbos
popietės,, About jobs for fun “ ( ,,Profesijų džiunglės“)
nuostatai
1.Popietės tema: ‚,About jobs for fun“ ( ,,Profesijų džiunglės“)
2.Tikslai ir uždaviniai:
1. Skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalba.
2. Ugdyti moksleivių kūrybiškumą.
3. Skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius popietei.
4. Skatinti mokinių ir mokinių tėvų bendruomeniškumą, kuriant ir puoselėjant mokyklos
tradicijas.
3.Popietę rengia: D. Černiauskienė, L. Bizokienė, D. Turauskienė,V. Kubiliūnienė
4. Vieta: Jonavos ,,Neries“ pagrindinė mokykla, mažoji aktų salė.
5. Laikas: 2012m. lapkričio 28d.(trečiadienis), 18.00 val.
6. Dalyviai: 6-ų klasių mokiniai, auklėtojos, mokinių tėveliai bei anglų kalbos mokytojos.
7.Apdovanojimas: diplomai, prizai.
POPIETĖS“ ABOUT JOBS FOR FUN“ SCENARIJUS
Popietę pradedame daina ,,Que Sera Sera“.

Po dainos įvadinį žodį pasako anglų kalbos mokytoja D. Turauskienė. Ji kalba apie tai, kaip svarbu
pasirinkti tinkamą profesiją.
Anglų kalbos mokytoja D. Černiauskienė pasveikina atvykusius į popietę moksleivius, tėvelius ir
mokytojus ir pristato popietės temą.
Renginys vyksta anglų kalba.
1 užduotis. Komandos atsistoja ir pristato savo komandos pavadinimą, susijusį su profesija.
2 užduotis. Kiekviena komanda turi nupiešti savo komandos herb, susijusį su komandos
pavadinimu, ir priklijuoja prie stalo.
3 užduotis. Kiekviena komanda išsitraukia lapelį su profesijos pavadinimu ir suvaidina situaciją.
Situacijos: ,,At a cafe“, ,,At school“, ,,In a shop“, ,,TV programme about the weather“.
4 užduotis. Kiekviena komanda išsitraukia posmą su dainos žodžiais apie profesijas, pasirenka bet
kokią melodiją ir sudainuoja.
5 užduotis. Komandų tėvų atstovas angliškai skaito tekstą, mokinių atstovas piešia.
6 užduotis. Visos komandos gauna lapus su profesijų pavadinimais( raidės sumaišytos). Reikia
sudėlioti raides taip, kad paaiškėtų profesijos pavadinimas.
7 užduotis. Klausydamiesi dainos ,, I have a dream“, dalyviai sudėlioja eilutes eilės tvarka. Po to
visi kartu padainuoja visą dainą.
Apdovanojimai: visos komandos apdovanojamos diplomais bei saldžiais prizais.

Divizijos generolo Stasio Raštikio kariuomenės mokykloje
2012-05-15
6a kl. mokiniai viešėjo Kauno divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos
kariuomenės mokykloje, kurioje S3 skyriaus viršininku dirba Algis Ramanauskas, Ramintos tėtis.
Jis suorganizavo ir vedė mokiniams netradicinę vyriškumo ir pilietiškumo pamoką. Mokiniai patys
patyrė, kokia įdomi ir patraukli kario profesija.
Loreta Bizokienė, 6a kl. auklėtoja

Netradicinės pamokos
2012m. mokykla pradėjo įgyvendinti respublikinio projekto ,,T-KLASĖ“ veiklą. Projekto
idėja – stiprinti mokyklų bendruomenę skatinant tėvų aktyvumą. Viena projekto veiklų – tėvelių
vedamos pamokos, neformaliojo ugdymo valandėlės.
Netradicinę pamoką 5a kl. mokiniams 2012 -05-11 Jonavos mokesčių inspekcijoje vedė
mokinės Eglės mama Jolanta Janionienė, vyresnioji MI specialistė. Ji supažindino vaikus su
buhalterio profesija.
Mokiniai susidomėję klausė, aktyviai atsakinėjo į klausimus. Dabar visi gerai žino, kodėl
kiekvienas doras Lietuvos pilietis moka mokesčius, kam panaudojamos surinktos lėšos.
Dalia Turauskienė,
anglų k. mokytoja, 5a kl. auklėtoja

Pamoką veda 5akl. mokinės mama Jolanta Janionienė

Pamoka Jonavos mokesčių inspekcijoje

Renginys „Neriečių kelionė per Lietuvą“
2012m. kovo 7d.
Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje buvo suorganizuotas bendruomenės
renginys „Neriečių kelionė per Lietuvą“, kurio tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės narius
domėtis gimtojo krašto istorija, ugdyti jų gebėjimą kūrybiškai taikyti istorijos, lietuvių kalbos,
geografijos, biologijos, ekonomikos ir kitas dalykines žinias, įgytas formaliojo ir neformaliojo
ugdymo metu. Ugdyti betarpiško bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Renginio
organizacinį komitetą sudarė Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos mokytojai, o dalyviai –
„Neries“ pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai, tėvai, mokytojai .
Mokiniai, mokinių tėveliai ir mokytojai susibūrę į komandas varžėsi, kurie geriau pažįsta savo
kraštą, kurie išradingiau, gudriau atsako į klausimus. Vakarą pradėjo mokinių ir modernaus
folkloro grupės ,,Aisva“ pasirodymai. Folkloro grupės ,,Aisva“ ne tik linksmino,bet buvo parengusi
gan sudėtingą dviejų dalių muzikinį klausimą.
Bendruomenės narius pasveikino Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas
Venckūnas.
Renginio idėjos ir įgyvendinimo autorės – istorijos mokytojos Vilma Vyčienė ir Irma
Karnusevičienė dėkojo visiems bendruomenės nariams, kurie palaikė ir padėjo įgyvendinti šį
sumanymą.
Kiekvienam renginio dalyviui vakaro pabaigoje buvo įteiktos padėkos, prisiminimo
dovanėlės ir biologijos mokytojos Rimos Žižienės ir jaunųjų gamtininkų iš gilės išaugintas
ąžuoliuko sodinukas, simbolizuojantis ilgaamžiškumą, stiprybę bei išmintį, kurią tą dieną ir reikėjo
pademonstruoti. Kiekviena komanda išrinko patį aktyviausią narį, kuris pelnė IŠMINČIAUS vardą.
IŠMINČIAUS vardus pelnė: Ilvika Maleckaitė (5c), Raminta Ramanauskaitė (6a), Viltė
Pranevičiūtė (8c), tėveliai Kęstutis Janionis, Medardas Pūkas. Po viktorinos visiems smagu buvo
pasišnekučiuoti gurkšnojant arbatą.
Vilija Adomėlienė

