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J u o k e l i a i

T14: Marių Peleką;
V14: Ingridą Kernagytę,
Daivą Puodžiūnienę;
E14:
Igną
Mikailą,
Kęstutį Opulskį, Miradą
Baukienę,
Tomą
Morkūną,
Nerijų
Grincevičių;
T13, 3E13: Stasį Kalinauską, Deivydą Puodžiūną;
E13: Strekaitę Liną, Renaldą Pilinką, Eligijų
Mirapolską;
T12: Virmantą Jakučionį.
Gyvenimas - likimo atspindys, Jis lengvas
ir trapus tarsi plaštakė... Tačiau likimo kelią
renkasi patsai žmogus, Jo vietą žemėje darbai
nusako. Nepasiduokite gyvenimo sunkumų
sūkury ir nepaskęskit nesėkmių verpetuos.
Tiktai žmogus, jeigu tik nori pats, pakeisti viską
gali, ir nesvarbu visai, kiek nugyventa metų.
Sėkmės!!!
Grupių draugai

Kalbasi dvi draugės:
- Kaip norčiau būti vikšru!
- Čia dabar?!
- Pati pagalvok: ėdi, ėdi, ėdi, paskui susisuki į kokoną ir
miegi, miegi, miegi. Atsibundi - ir tu gražuolė.
***********

Kalbasi mama ir dukra.
- Mama, turiu tau naujieną...
- Gal gavai 10 iš matematikos kontrolinio?
- Mam, sakiau naujieną, o ne stebuklą.
**********

Mergina klausia vaikino:
- Ateisi į mano vestuves?
- Ateisu, kodėl gi ne.
- Puiku. Jaunikio klausimas jau išspręstas.
**********

Kas svarbiausias?
,,Vikipedija“:
-Aš žinau viska!
,,Google”:
-Aš rasiu viską!
,,Facebook”:
-Aš visus pažįstu!
,,Internetas”:
-Tačiau be manęs jūs – niekas!
Elektra:
- Geriau patylėtumėte, ožiai…

Parengė Egidijus S., T 14

Parengė Vaidas L., T14

*******************************************************************************

Ištrauka iš anketos, skirtos mokinių lūkesčių nustatymui , apibendrinimo
2015 m. kovas

Apklausta 42 mokiniai (iš 44, besimokančių pirmojo ir antrojo kursų programose su viduriniu ugdymu)
Santykių su grupės vadovu ir bendros grupės atmosferos bendraujant su grupės vadovu vertinimas:
Vertinimas
Blogi(-a)
Vidutiniški(-a)
Geri(-a)
Puikūs(-i)
Neturiu nuomonės

Santykiai su grupės
vadovu
10 %
30 %
26 %
24 %
10 %

Bendra grupės
atmosfera
7%
43 %
38 %
12 %

Koks turėtų būti geras grupės vadovas?

Jauna, graži, kuri rūpintųsi mokinių pažymiais ir sugebėjimais; geraširdis, su nuotaika, nepiktas,
bendraujantis; tas, kuris rūpinasi savo auklėtiniais; kuris pasiteirautų, kaip jaučiamės ir pan.; išklausantis,
suprantantis; neskambinantis tėvams; bendraujantis, vedantis valandėles; turi palaikyti savo grupę, o ne
peikti; privalantis padėti savo mokiniams; pasakyti pažymius, pamokas ir kur reikia pasistengti; toks, koks
yra dabar; geresnio būti negali; normalus; mokantis pajuokauti, linksmas, draugiškas; nuoširdus, sąžiningas,
atviras, bet turi įgūdžių kontroliuoti situaciją; kad mažiau rūpintųsi.
„Ažupietį” išleido: Gintaras Kazakevičius, Renatas Štaras, Arūnas Dainis, Egidijus Subačius,
Vaidas Laskauskas, Gintautas Kazakevičius ir Dijana Černiauskienė
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