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Laikraštis paremtas tikrais faktais, leidžiamas nuo 1997 m.
Arūnas Dainis, A 14
Mokykloje
paminėta
Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo diena.
Renginį vedė skaitovai
Vilma ir Vaidas. Vilma kalbėjo:
„Prieš dvidešimt šešerius metus
Lietuva
žengė
vieną
reikšmingiausių
istorinių
žingsnių – atkūrė savo Laisvę ir
susigrąžino Nepriklausomybę.
Kovo 11 – ąją pasakėme
pasauliui ir sau: „Nuo šiol
Lietuva yra vėl nepriklausoma
valstybė!“ Vaidas kalbėjo: „Šią
dieną verta pagalvoti, kokie
esame ir kokie buvome, bei
nuspėti, kokie norime ir galime
būti rytoj“.
Smagiai visus nuteikė ir
gitara
skambino bei savo
kūrybos
dainas
atliko
antrakursis
Gintautas,
skatindamas Kovo 11-ąją švęsti
linksmai.

Kovo 11-ajai paminėti – Karpinių paroda

Mokyklos vadovai pasveikino susirinkusius su švente ir tradiciškai
pagerbė padėkomis geriausiai besimokančius ir nepriekaištingai mokyklą
lankančius mokinius.P{adėkos įteiktos:
Už labai gerą mokymąsi 2015–2016 m. m. pirmame pusmetyje: Linai
Ginietytei (K15), Andriui Keraičiui (T13), Deivydui Šamšonui (T13);
Už gerą mokymąsi 2015–2016 m. m. pirmame pusmetyje: Pauliui
Jankauskui (3E13), Juliui Masiulevičiui (3E13), Evaldui Jukoniui (E14-1),
Ignui Mikailai (E14-1), Mariui Grižui (3E14), Tadui Peslekui (3E14), Mantui
Stašiui (S15), Renatui Bartuliui (E15), Giedrei Palubinskaitei (V15), Žilvinai
Jasiulienei (V15), Renatai Petniūnienei (V15);
Už gerą mokymąsi ir gerą mokyklos lankymą 2015–2016 m. m. pirmame
pusmetyje: Lukui Adomoniui (3E15), Vilmai Dilytei (3V15), Indrei
Rimskytei (3V15), Diletai Devenytei (3V15), Anželikai Tiutčevai (3V15),
Marytei Šimkūnienei (3V15),
Gytautui Kavaliauskui (E15),
Simonui Čečiurkiui (K15),
Dainiui Liutkevičiui (K15),
Simui Jogelui (S15), Linai
Žičkauskaitei (S15), Ievai
Gutauskaitei (S15), Linui
Adomoniui (T13);
Už
gerą
mokyklos
lankymą 2015–2016 m. m.
pirmame pusmetyje: Nojui
Novikui
(T14),
Laimiui
Morkūnui (3E15), Gretai
Vaidakavičiūtei
(3V15),
Lukui Balaišiui (T15), Lukui
Švelnikui (T15).
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Šiais

metais
mūsų
mokyklos
bendruomenė mokylą
papuošė karpiniais.
Eksponuota
mokyklos karpinių
paroda,
kurioje
dalyvavo mokiniai,
mokytojai, ūkio dalies darbuotojai. Karpiniuose
atsispindi tautinė etninė tematika.

Karpiniai mėgsta kantriausius, nes tai
smulkmeniškas ir daug kantrybės, kruopštumo ir
atidumo reikalaujantis užsiėmimas, tačiau kartu ir
labai patrauklus, raminantis, skatinantis bendrauti.

Pirmieji popieriaus karpiniai Lietuvoje žinomi iš
XVI a. Lietuvių liaudies senieji karpiniai buvo saviti,
nepanašūs į kitų tautų. Savo ornamentika jie yra artimi
kitoms mūsų liaudies meno šakoms, ypač raižiniams
ant verpsčių, prieverpsčių, skrynių.
Šiandien Lietuvoje karpymo menas populiarus, o
karpinių pritaikymo galimybės labai plačios. Karpiniai
tinka atvirukams ir kvietimams, jais iliustruojamos
knygos, puošiamos Kalėdinės eglutės. Šiuolaikinės
kaimo turizmo sodybos mielai puošiasi popierinėmis
langų užuolaidėlėmis. Be tradicinių taikomojo meno
karpinių susiformavo vaizduojamojo meno karpiniai.
Tai karpiniai – paveikslai, skirti interjerui puošti.

Renginį ir karpinių parodą organizavo
kultūrinės pažintinės veiklos (Z. Arlauskienė) ir
dailiųjų amatų (A. Petrauskienė) būreliai.
Arūnas Dainis, A14

