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Lapkričio 16 diena – Tolerancijos diena. Jai
paminėti buvo skirtas renginys, kurį suorganizavo
socialinė pedagogė Jūratė Juodzevičienė, psichologė
Rasa Banevičienė ir mokinių taryba, vadovaujama
kūno kultūros mokytojos Jūratės Grėbliūnaitės.
Renginys buvo suorganizuotas iš Vaikų ir paauglių
nusikalstamumo prevencijos programos rėmimo
projekto „Draugystės rankos-6“ lėšų. Jį vedė Iveta
Cimakevičiūtė (IIIg) ir Nerijus Staniūnas (Iag).
Susirinkusiuosius muzikiniu kūriniu pasveikino IVg
klasės merginos. Visi priešmokyklinukai buvo
apdovanoti saldžia dovanėle. 1-4 klasių mokiniai
rinko
draugiškiausią
mokinį.
Pirmokėliai
draugiškiausią
mokinę
išrinko
Deimantę
Javarauskaitę. 2 - okai išsirinko draugiškiausią
mokinį Gabrielių Rudį. 3 klasė išsirinko Aistę
Vaitkevičiūtę. O 4 klasė išrinko patį draugiškiausią
mokinį Erviną Pankevičių. 5-IVg klasių mokiniai
rinko tolerantiškiausią mokinį. 5 klasė išrinko tikrą
džentelmeną Karolį Baranauską. 6 klasė išrinko
draugiškumu spinduliuojančią Gerdą Karpavičiūtę.
7-okų tolerantiškumo pavyzdžiu tapo Dovydas
Narusevičius. 8 klasės tolerantiškiausia mokine tapo
Samanta Šmatavičiūtė, kuri išrenkama jau antrą
kartą. Iag tolerantiškiausiu mokiniu tapo gerumu
trykštanti Virginta Bračiulytė. Ibg klasės mokiniai
išrinko Vladą Štarkų. IIg tolerantiškiausia mokinė –
Gabija Griškonytė, apie kurią bendraklasiai sukūrė
labai gražų eilėraštį ir jį perskaitė. IIIg klasės
mokiniai kaip tolerantiškumo pavyzdį išrinko
Vytautą Berškį. O IVg klasės mokiniai išsirinko

visada ištiesiantį pagalbos ranką Gediminą Čibinską,
apie kurį sukūrė ir renginio dalyviams pristatė
nuostabų video filmuką. Visiems išrinktiesiems,
kurie buvo apdovanoti suvenyrinėmis statulėlėmis Tolerancijos obuoliais, ranką paspaudė ir šiltus
sveikinimo žodžius išsakė gimnazijos direktorė Zita
Ščerbetkienė. Kadangi šių metų tolerantiškumo
simbolis yra rankos, šią idėją įprasmino mūsų
gimnazijos mokiniai su technologijų mokytoja
Žaneta Krivoniene. Klasės draugų džiaugsmas dėl
apdovanotųjų rodė, kokia stipri yra mokinių
bendruomenė, kaip jie moka džiaugtis ir vertinti
vieni kitus.
Kamilė Blaževičiūtė, 6 klasė

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektas
„Gabūs vaikai – krašto istorijos puoselėtojai“

nuveiktus darbus, svarbius įvykius, žmones, su
kuriais bendravo, bei suvažiavimus, kuriuose buvo
priimami Lietuvai svarbūs sprendimai. Sąjūdiečiai
puoselėjo mūsų šalies kultūrą, organizavo renginius,
skatino
patriotizmą,
kovojo
už
Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimą. Kaip ir dauguma
patriotiškai nusiteikusių žmonių, budėjo prie
Lietuvos
parlamento.
Sąjūdžio idėjos
buvo
skleidžiamos ir Seirijuose. Mes tegalime didžiuotis
savo krašte turėdami tokių asmenybių kaip
gerbiamas
mokytojas
Antanas
Rimša.
Šis susitikimas buvo ne tik įdomus, bet ir labai

2017 metų spalio 27 dieną Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijoje vyko susitikimas su
buvusiu mūsų mokyklos fizikos bei matematikos
mokytoju, filatelistų bei šachmatininkų ugdytoju,
humoreskų kūrėju, vienu iš Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio (LPS) Seirijų iniciatyvinės grupės
iniciatorių ir įkūrėjų Antanu Rimša. Susitikimuose
dalyvavo 5 – 6 ir 8 – Ig klasių mokiniai.
Gerbiamas mūsų svečias pasakojo apie gyvenime

Tolerantiškiausi gimnazijos mokiniai

prasmingas, nes mes, jauni žmonės, turėjome
galimybę pasisemti išminties ir gyvenimiškos
patirties iš daug gero Seirijų kraštui nuveikusio
žmogaus.
Nerijus Staniūnas, Ia g klasė

Buvęs mokytojas A.Rimša su 5 kl. mokiniais

Ypatingai linksmos naujienos
Lapkričio 24 dieną gimnazijos
švenčių aikštėje per pertraukas būriavosi daugybė
mokinių. Jie čia atėjo neatsitiktinai, o pasižiūrėti
margaspalvio veterinarijos gydytojo Juozo Alensko
automobilio, kurį žaismingai dekoravo gimnazijos
mokinės – abiturientė Gintarė Radzivilavičiūtė, IIg
klasės mokinė Evelina Sasnauskaitė, vadovaujamos
dailės mokytojos Agnės Urbonavičienės. Dailininkės
realizavo automobilio savininko, gimnazijos
abiturientų alėjos
suoliukų iniciatoriaus Juozo
Alensko idėją. Sveikiname visas dailininkes, o
gerbiamam Juozui linkime smagių kelionių pas savo
pacientus, kuriems jau vien išvydus automobiliuką
pasidarytų sveikiau.

2017- tieji - Piliakalnių metai
Minint piliakalnių metus, buvo organizuojamas
Lietuvos valstybingumo istorijos pristatymas
visuomenei, tvarkomi, tyrinėjami ir populiarinami
piliakalniai – Seirijų krašto archeologijos paminklai.
Vykdydama projektą "Gabūs vaikai - krašto
istorijos
puoselėtojai"
grupelė
patriotiškai
nusiteikusių šaulių būrelio narių su savo vadovu
E.Turčinavičiumi
ir
geografijos
mokytoju
G.Kanapicku aplankė 6 mūsų krašto piliakalnius
(Šlavantų, Paliūnų, Krikštonių, Prelomciškės,
Buteliūnų ir Paserninkų) ir prie kiekvieno įsiamžino
su
mūsų
gimnazijos
vėliava.
Surinkta kraštotyrine medžiaga apie piliakalnius
papildysime mūsų gimnazijos istorijos muziejų. Taip
pat turime planų įkurti Seirijų krašto muziejų.
Geografijos mokytojo vadovaujami mokiniai sukurs
žymiausių
mūsų
krašto
geografinių
ir
gamtosauginių objektų virtualų žemėlapį.

Mielieji,
Artėja Adventas - būkime vieni kitiems dėmesingi
ir nuoširdūs, jautrūs ir pakantūs. Jau laikas
atidaryti Kalėdinio pašto dėžutę... Rašykite
sveikinimus, siųskite laiškus ir linkėjimus... Tegul
jie ateina ne tik el. paštu ir SMS, bet
paprasčiausiai piešti, užrašyti ranka, sušildyti
širdimi. Nepamiršite pasveikinti tų, kurie gal visai
to nesitiki...

Laikraštį parengė: Edita Staniūnaitė, Inesa
Sasnauskaitė,Evelina Macakaitė, Kamilė
Blaževičiūtė, Nerijus Staniūnas, Indrė
Šeštavickaitė, mokytoja K.Gegužienė

