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„Ţurnalistinis tyrimas“, skirtas Mokytojų dienai, 1 - 4 klasėse
1. Kokią gėlę įteiktum Mokytojų dienos proga savo mokytojai?
Pirmokai (net 4!) padovanotų savo mokytojai roţę; tulpę norėtų įteikti 3vaikai; o kokią nors labai graţią gėlę
padovanotų 1 pirmokas.
Antrokų dauguma savo mokytoją pasveikintų padovanodami roţę ir tik vienas – tulpę.
Trečiokai visi norėtų padovanoti tik roţes( Mokytoja, ar įstengsit jas suskaičiuoti?)
Ketvirtokai mylimai mokytojai ţada dovanoti taip pat po roţę ir tik vienas – jurginą.

ŠIMKAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS

2. Uţ ką myli savo mokytoją?
Pirmokai myli mokytoją uţ tai, kad ji labai gera ir kad juos mokina.
Antrokai savo mokytoją myli taip pat uţ gerumą ir dar uţ nuolatinę pagalbą jiems.
Trečiokai – uţ tai, kad jų mokytoja yra gera ir miela.
Ketvirtokų dauguma myli savo mokytoją uţ tai, kad ji juos gerai mokina (net 5!), ir vaikai dėl to tampa
protingesni; dar myli uţ tai, kad jų mokytoja yra gera, švelni ir apskritai šauni.

3. Ko norėtum palinkėti savo mokytojai?
Pirmokai savo mokytojai linki daug laimės, gerumo, turtų, sėkmės ir kad vaikai padovanotų per šventę daug
graţių gėlių.
Antrokai savo mokytojai linki sėkmės, laimės ir dţiaugsmo.
Labai daug linkėjimų savo mokytojai skiria trečiokai: dţiaugsmo, laimės, stiprybės, sveikatos, gerumo, ištvermės
ir pinigų.
Ketvirtokų dauguma savo mokytojai linki laimės ir dţiaugsmo, dar sveikatos, gerumo, sėkmės, meilės, stiprybės
ir visko, kas geriausia.
Šaunuoliai pradinukai!

„Ţurnalistinis tyrimas“, skirtas Mokytojų dienai, 5-10 klasėse
1. Jei draugė(-as) iš kitos mokyklos paprašytų išvardinti tavęs savo mokytojus, kurie 2
mokytojai būtų pirmutiniai sąraše, kodėl?
5 kl. Lietuvių kalbos (11), nes skiria dėmesį visiems vaikams vienodai; daug dirba, daug ţino; matematikos (9),
nes neskuba ir viską paaiškina, nešaukia; gera, linksma; draugiška; istorijos (2), gamtos ir ţmogaus ( 1), nes
grieţta; technologijų (1), nes labai gera, maloni ir visada padeda; dailės (1), anglų kalbos (1).
6 kl. Lietuvių kalbos (12), nes tai ir „mūsų auklėtoja“, kūno kultūros (5), matematikos (1), geografijos (1); - nes
tai geri, grieţti mokytojai, stengiasi išmokinti.
7 kl. Kūno kultūros (10), matematikos (8), geografijos (4), istorijos (3), lietuvių kalbos (3). Komentarų nepateikė.
8 kl. Kūno kultūros (4), lietuvių kalbos (4), istorijos (3), biologijos (3). Argumentų nėra.
9 kl. Istorijos (6), kūno kultūros (5), direktorius (4), biologijos (3). Argumentų nėra.
10 kl. Rusų k. (ir auklėtoja) (10), kūno kultūros (8), istorijos (7), biologijos (1), matematikos (1). Argumentų
nėra.

2. Įvardink geriausias mokytojo savybes.
Pateikiame visų 5-10 kl. mokinių apibendrintus atsakymus. Taigi geriausios mokinių savybės, mokinių nuomone:
gerumas (33), nuoširdumas (10), linksmumas (8), geras pamokos išaiškinimas (7), draugiškas elgesys su
mokiniais (6), grieţtumas (6), juokų supratimas (5), išklausantys mokinius (3), nešaukiantys, skiriantys dėmesį
vienodai visiems mokiniams, daug dirbantys, daug ţinantys, malonūs ir teikiantys pagalbą.

3.

Kokią gėlę norėtum įteikti Mokytojų dienos proga savo auklėtojai?

Net 57 mokiniai iš 5-7 kl. savo auklėtojoms norėtų padovanoti po graţią roţę, 4 įteiktų po tulpę, 4 – orchidėją, 2
– jazminą, 1 – spalvingų gėlių puokštę, o 6 mokiniai(linkime jiems geros nuotaikos...) neteiktų jokios gėlės.
Dėkojame visiems, kurie kantriai ir nuoširdžiai atsakinėjo į klausimus.

„Plunksnelės“ leidėjai: ţurnalistų būrelis „Plunksna
visiems“
Redakcinė kolegija: A. ir E. Stėgvilaitės, M. Stėgvilas,
E. Stoškutė, E. Bladaitytė, L. Klimaitytė, S. Kasputytė,
L. Petkūnaitė, I. Račaitė, E. Zizaitė, G. Zizaitė, T.
Leonavičiūtė.
Mokytoja Nijolė Jurkšaitienė
Šį laikraštuką taip pat galite pamatyti interneto
svetainėse http://plunksna.visiems.lt, http://simkaiciai.visiems.lt

Spalio 5-oji – Tarptautinė Mokytojo diena
Čeža lapai auksinio rudens,
Paukščių virtinės dangų graudina.
Tavo akys su liūdesiu žvelgs
pro mokyklinį langą į tylą.
O paskui tarp senelių suolų
Ties krūva sąsiuvinių palinksi,
Nerimausi dėl kito klaidų
Ir taisysi, taisysi, taisysi.
Mokiniai vis ateis ir išeis,
Pasiėmę tavęs po dalelę,
O tu šilto rugsėjo takais
Naujus mokinius vesi į kelią.
Sveikatos Jums, mieli mokytojai, kantrybės, ilgų gyvenimo metų ir gerų mokinių!
Informacija

EUROPOS KALBŲ DIENA
Beveik visi mokiniai ir mokytojai
ruošėsi Europos kalbų dienai –
rugsėjo 26-ajai. Europos kalbų dienos
paminėjimas tiek penktokams, tiek
devintokams paliko didelį įspūdį. Šio
renginio čia plačiau neaptarsime, nes viską savo akimis
matėte. O tikimės, kad rajono laikraštis „Šviesa“ „Vaikų
trečiadienyje“ išspausdins mūsų jaunųjų ţurnalisčių
straipsnelį apie įvykusią šventę. Daugumos penktokų
nuomone, šventė buvo įdomi, nes patiko kad mokiniai
kalbėjo visomis kalbomis, kurių mokoma mokykloje, be
to, buvo linksma. Devintokų vertinimu, smagu buvo
ruoštis, atlikti įvairias uţduotis, patiems pristatyti savo
darbus ir paţiūrėti, ką parengė kiti. Matėsi visų
pastangos deklamuojant eilėraščius, šokant, vaidinant,
dainuojant. Daugelį sudomino mokytojo J. .Milerio
pasakojimas apie lietuvių kalbos kelią. Šaunu, kad
devintokai pastebi ne tik savo draugų, bet ir mokytojų
įdėtas pastangas. Vertinama tai, kad tokio renginio
mokykloje dar nėra buvę. O labiausiai visiems patiko
Klaudo ir Almanto „matrioškų“ pasirodymas, sulaukęs
karščiausių aplodismentų.
Nuotraukas iš renginio galite pamatyti mokyklos
internetinėje svetainėje http://simkaiciai.visiems.lt

Nuo 2007
pagrindinė
pagrindinė
pagrindinės
Jurbarko r.
skyrius.

m. rugsėjo 1 d. reorganizuota Stakių
mokykla: prijungta Jurbarko r. Stakių
mokykla prie Jurbarko r. Šimkaičių
mokyklos ir suformuotas šioje mokykloje
Šimkaičių pagrindinės mokyklos Stakių

Nauja mokykloje!
Pirmadieniniais po 2-iejų pamokų vykstantys
susirinkimai, kai atsiskaitysime uţ budėjimą
mokykloje ir aptarsime kitus savaitės įvykius, turėtų
tapti tradicija.
Lankomumo rezultatus aptarsime kas mėnesį ir visi
galėsime matyti, kaip kiekviena klasė lanko pamokas.
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Interviu su mūsų mokyklos mokytojais „pirmagimiui“ laikraštukui
Interviu buvo organizuotas rugsėjo 28 d., todėl atsiprašome mokytojų, kurie tą dieną nedirbo ir
jų neapklausėme. Dėkojame visiems, atsakiusiems į klausimus. Pacituojame įdomiausius
atsakymus. Mielieji, Jūsų kalbos stengėmės netaisyti, todėl pasišypsokime ir pasidţiaukime
kartu.
Kiek metų dirba mokykloje mūsų mokytojai?
Eugenija Klimaitienė – 39 m. Jonas Mileris – 37 m. Dalia Milerienė – 29 m. Jūratė Bladaitienė,
Audronė Klimaitienė – 25 m. Loreta Stasiūnaitė – 24 m. Aida Jocienė – 21 m. Ingrida
Parnarauskienė - 14 m. Loreta Milerienė – 11 m. Renata Girdzijauskienė – 7 m. Audronius
Mykolaitis – jau penkti metai...
Gerb. Mokytojai, ar Jums patinka dirbti mokykloje? Kodėl?
„Be abejonės... Matyt, toks pašaukimas“(Mokyt. A.Mykolaitis) Tegul ir toliau Jūsų pašaukimas
veda į priekį (red. past.).
„Taip, tai mano pasirinkimas“ (L.Milerienė).
„Taip, labai! Myliu vaikus, mėgstu literatūrą - knygas!” (Mokyt. E.Klimaitienė) Palinkėkim
mokytojai ir toliau neblėstančios meilės.
„Taip, ţinoma! Juk tiek metų atiduota mokyklai. Myliu vaikus, manau, ir jie tuo pačiu
atsilygina.“ (Mokyt. L.Stasiūnaitė). Linkime ir toliau būti ta neišsenkančia meilės versme.
„Taip, nes myliu vaikus“ (Mokyt. J.Bladaitienė).
„Patinka bendrauti su vaikais“ (Mokyt. I.Parnarauskienė).
„Gera pasidalinti tuo, ką pats ţinai, ypač jeigu yra, kas domisi ir klauso...“ (Mokyt. A.Jocienė)
Linkime, kad mokytoja niekada nepritrūktų besiklausančių...
„Patinka dirbti su vaikais, nes jie nuoširdūs, vaikiškai tyri, įdomūs, turi savo nuomonę...“
(Mokyt. R.Girdzijauskienė) Mokytoja mato savo mokiniuose tai, kuo ir pati pasiţymi, todėl
linkime ir toliau jai tokiai išlikti( red. past.).
„Patinka dirbti su mokiniais, tik didelį rūpestį kelia vis didesnis mokinių nervingumas,
nesiskaitymas su mokytojais.“ ( Mokyt. A.Klimaitienė).
„Patinka, kai mokiniai stengiasi, mokosi, būna smalsūs ir kūrybingi“ (D.A.Milerienė).
„Kai mokiniai gabūs ir mokosi – patinka dirbti, jei nesimoko – nepatinka“ (Mokyt. J.Mileris).
Mokyt. Mileriams linkime, kad Jūsų mokiniai visada norėtų mokytis, būtų darbštūs ir
kūrybingi.
Su kuria klase labiausiai patinka dirbti, kodėl?
„Su 7 kl., nes jie yra mano maţiausi“; (1 ats.); nes yra nemaţai gabių, stropių, besimokančių
mokinių (2 ats.)
„Su pradinukais! Jie labai nuoširdūs atviri, nemoka meluoti, stropūs, pareigingi, geri, draugiški,
įdomūs“. (4 ats.) Pradinukai, atspėkite, kurie mokytojai čia taip atsakė.
„Su visomis, tik šiek tiek smagiau su ţemesnėmis“.
„Su visomis, kurių mokiniams ne vis vien, kas yra geografija...“
„Su ta, kuri gerbia save ir kitus. Myliu visus, kurie ţino, ko atėję į mokyklą - mokytis!“
„Visos klasė lygiavertės. Argi galima jas skirstyti!? Kiekvieną dieną jos skiriasi! Bet, aišku,
kad auklėtinius labiausiai myliu, nes noriu paţinti.“
Kokio dalyko pamokas labiausiai mėgote mokykloje? Kodėl?
Visas, viską dariau sąţiningai ir iš širdies, tik sunkiai suprasdavau istoriją (A.Jocienė)
Visas kalbas, nes mėgau skaityti knygas; istoriją, buvo įdomu! (E.Klimaitienė)
Kalbas, geografiją, kūno kultūrą (L.Milerienė).
Kūno kultūros, nes mėgau sportuoti, lankiau įvairias treniruotes; lietuvių k., nes mėgau skaityti
(D.A.Milerienė).
Geografijos, matematikos, lietuvių k., nes buvo įdomu, gerai mokėjau (J.Bladaitienė).
Geografiją, fiziką, astronomiją (A.Mykolaitis).
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Matematiką ir geografiją (L.Stasiūnaitė).
Matematiką, kūno kultūrą (A.Klimaitienė).
Istoriją, vokiečių k. (J.Mileris).
Lietuvių k., nes turėjau gerą mokytoją (R.Girdzijauskienė).
Lietuvių k. ir literatūrą, nes patiko skaityti knygas, eilėraščius; nagrinėti kūrinius
(I.Parnarauskienė).
Kurio dalyko visai nemėgote? Kodėl?
Matematikos, nes buvo neįdomu (4).
Chemijos, (nors ir negraţu sakyti) nes nemokėjau, nes daţnai keitėsi mokytojai (3).
Istorijos, sunkiai suprasdavau; reikdavo rašyti daug referatų (2).
Trigonometrijos, nes buvo painus mokslas (1).
Fizikos, nes buvo sunku spręsti uţdavinius (1).
Braiţybos (1).
Kūno kultūros (1).
Originaliausias atsakymas: „Manau, jog visiškai nemėgiamų dalykų nebūna, ko gero,
nemėgiamas dalykas gali būti susijęs su nemėgiamu mokytoju... Ar ne?
(A.Mykolaitis)“
Kokią didţiausią kiaulystę esat iškrėtę mokykloje per visus mokymosi metus?
Su visa klase kartą pabėgau pamokos. (2ats.) Mėgdavau juokinti kitus: kasas sukryţiuodavau
panosėje – tartum būdavo ūsai, visi klega, o aš nutaisau rimtą fizionomiją, lyg niekuo dėta.
Ginčijausi su kūno kultūros mokytoju norėdama apginti draugę – gavau uţ tai pastabą,
vienintelę per visus mokymosi metus. Man buvo primesta kaltė dėl išdauţto lango. O aš tik
norėjau apginti draugus nuo chuliganų įsiverţimo į klasę. Nieko baisaus ir bjauraus nesu
padariusi. O visokių smulkmenėlių pasitaikė( kartu su klasės draugais). Kiti atsakymai: „Daug“;
„Kaip ir visi vaikai, esu iškrėtusi (gėda prisipaţinti)...“; „Nebeprisimenu“ (2 ats.); „Na, kiaulystė
kiaulystei nelygu... – Vis tik kiaulysčių geriau neprisiminkim...“
Jei staiga (neduok, Dieve,) uţdarytų mūsų mokyklą, kur ir kokio darbo ieškotumėte?
- Linkiu, kad ji gyvuotų, nes joje dirba kūrybingi mokytojai. O man?.. Eičiau „į atsargą“.
- Jūrininko...
- To paties! Darbo su vaikais.
- Eičiau į pensiją.
- Jau per vėlu būtų kaţką keisti.
- Neieškočiau( turiu kitą darbą), tik atsidusčiau, kad maţiau darbo ir rūpesčių.
- Neţinau... Neįsivaizduoju savęs kitur.. (2)
- „Neduok, Dieve,“ gal eičiau į turizmo sferą.
Jei gerai pažįstate savo mokytojus, lengvai suprasite, kuris kieno atsakymas. O jei ne paspėliokite!
Ko palinkėtumėte savo mokiniams?
Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis. O tuomet ir geri poelgiai bei darbai atsiranda... Būti
mylimais ir mylinčiais. Būti gerais ir gerai mokytis. Gerų ţinių; suprasti, kad mokslas šiais
laikais būtinas. Būti sąţiningais, stropiais, niekada nemeluoti ir nebūti abejingais, nes abejingųjų
nebyliu sutikimu daromos visos niekšybės Ţemėje. Noro mokytis, turėti savo tikslą gyvenime ir
jo atkakliai siekti. Darbštumo, smalsumo, gabumų. Kad ir toliau išliktų tokie geri, draugiški,
paslaugūs, supratingi, drausmingi! Pasistengtų dar geriau mokytis. Daugiau mandagumo,
kultūringumo ir daugiau laiko skirti pamokų ruošai. Mokiniams palinkėčiau visada išlikti
savimi. Ţinoma, sveikatos, kantrybės ir ţinių troškulio, nes paţinimo dţiaugsmas yra vienas iš
gyvenimo malonumų...
Nuoširdţiai dėkojame mūsų mokytojams uţ interviu!

