Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

2011 03 14

Nr. 4 (21)

Visų klasių moksleiviai, visų mokomųjų dalykų mokytojai, vienykitės!
Tenegęsta Jumyse meilės, vilties, gerumo, mokslo šviesa!
Gavėnia baigiasi Velykomis
Kasmet žiemos speigams atėjus, viskas numiršta, kad pavasarį ir vėl prisikeltų. Be žiemos nėra pavasario – be mirties
nėra prisikėlimo. Kiek kartų būni pasiruošęs atiduoti viską už vieną vienintelę galimybę - SUSTOTI IR PRADĖTI IŠ
PRADŽIŲ?
Gavėnios metu nutolkime nuo triukšmų ir linksmybių, peržiūrėkime Krikšto sakramentu sudarytą Sandorą su
dangiškuoju Tėvu. Liturginėje konstitucijoje sakoma: Gavėnios meto atgaila tebūnie ne tik vidinė, bet ir išorinė bei vieša.
Atgailos praktika puoselėjama pagal mūsų amžiaus ir įvairių kraštų galimybes bei tikinčiųjų sąlygas. Tebūnie visur
gerbiamas
velykinis pasninkas ir Didįjį
penktadienį jo
laikomasi, o esant
galimybei, ir Didįjį
šeštadienį pratęsiama, kad
tuo būdu pakiliai ir
nuoširdžiai būtų
pasitinkamas
Viešpaties Prisikėlimo
džiaugsmas
(SC 110).
Balandžio 12
d. mūsų gimnazijoje vyko
integruotas tikybos
ir muzikos renginys „Su
Kristumi kančios
keliu“ , kurį organizavo
mokytojos V.
Urbanavičienė ir J.
Raišutienė.
-Aleliuja,
aleliuja Jėzus gyvas!
Norėtųsi, kad šis
šūksnis nuolat skambėtų
jūsų širdyse, kad
pripildytų jas vilties
tamsiausią valandą
ir teiktų jėgų gyventi.'
Tokiu šūksniu
prasidėjo renginys, kuriame
buvo papasakota
tikra Išganymo istorija Kristaus prisikėlimas, kad visi pajustų jame slypinčią išsilaisvinančią jėgą, padėtų sąmoningai suvokti Kryžiaus kelio
prasmę.
Mūsų gimnazijoje svečiavosi Skuodo parapijos vikaras kun. Donatas Žukauskas. Jis paragino nenusisukti nuo Dievo,
permąstyti savo kelią ir ateiti į Dievo namus, kad visi kartu galėtume švęsti Kristaus prisikėlimą.
Dar turime laiko iki Velykų patikrinti savo įsipareigojimus. Tai malonės metas, Išganymo dienos. Tad švęskime kartu
mūsų kertinį tikėjimo slėpinį – Velykų sekmadienį.

Moksleivis kasdien turi sėdėti suole
Sunkiai rastume pirmoką, nenorintį eiti į mokyklą, bet taip pat būtų sudėtinga rasti vyresnį moksleivį, kuris veržtųsi į pamokas.
Mokyklos nelankymo problema neaplenkia ir mūsų gimnazijos. Kiekvienais metais atsiranda moksleivių, kurie praleidžia ypač daug
pamokų ir dėl to nesijaudina. Tokie mokiniai mėgsta pameluoti, esą jiems staiga kažką suskaudo, sunegalavo, kad tik tokiu būdu būtų
galima ,,ištrūkti“ iš pamokų, taip pat mokiniai teisinasi, kad pramiegojo, užsuko pas draugus ir ,,pamiršo“ ateiti į mokyklą.
Populiariausių priežasčių dėl praleistų pamokų sąraše dominuoja ir išgalvotos istorijos, staiga mokiniai pareiškia apie neatidėliotinus
reikalus, neplanuotą kelionę ir pan. Aiškinantis nelankymo priežastis, pasirodo, kad tokį mokinių elgesį išprovokuoja atsakomybės
stoka, nenoras pripažinti pareigą mokytis.
Mokytis ir lankyti pamokas pritingintys moksleiviai turėtų sunerimti, nes nuo antro pusmečio gimnazijos pedagogų taryba nutarė
imtis griežtesnių priemonių prieš piktybiškai pamokas praleidinėjančius mokinius. Mokiniams, per mėnesį be priežasties praleidusiems 8
ir daugiau pamokų, nelankymo priežastis teks aiškintis Vaiko gerovės komisijoje. Lankomumo situacijai nepagerėjus, moksleivis kartu
su tėvais gali būti kviečiamas į direkcinį posėdį, skiriamas raštiškas direktorės įspėjimas.
Mieli moksleiviai, linkiu būti drausmingesniems ir pažangesniems.
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