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„Šok į tėvų klumpes“

Šiaulių Gegužių progimnazijos 4a kl. mokiniai dalyvavo virtualiame susitikime su
kelionių agentūros „Baltic Clipper“ konsultante, Kipro Č. mama N. Čeilutkiene. Tai vienas
didžiausių kelionių agentūrų tinklų Lietuvoje ir Baltijos šalyse - teikia visas verslo, tarnybinių
ir poilsinių kelionių organizavimo paslaugas. Papasakojo kaip organizuojamas darbas, kaip
parduoda visų pasaulio aviakompanijų bilietus, jūrų keltų, tarptautinių maršrutų autobusų
bilietus, užsako apgyvendinimą viešbučiuose visame pasaulyje.
4a kl. auklėtoja Indra Vinickienė
.........................................................................................................................................
6d klasei valandėlę vedė geografas, ekologas, aplinkosaugininkas, gamtos mokslų
magistras, gamtos ir kultūros paveldo propaguotojas Darius Ramančionis, Aistės tėtis.
Susitikimas buvo neįprastas, per Zoom programą. Kaip savo srities žinovas D. Ramančionis
pasirinko baltiškų dievų temą. Sudomino vaikus jau pirmu klausimu, ar žino kas, kodėl
lietuviai taip vadina dievą. Dar labiau intrigavo klausimas, ar vaikščiojo lietuvių dievai žeme,
kur galima rasti jų pėdsakų. Klausydamiesi sklandaus pasakojimo apie baltiškus dievus ir
svarbiausia apie jų ženklus, kurių daug galima rasti ir Gegužių kaime, ir visai netoli nuo
mokyklos, mokiniai pajuto, kuo gyvena mokslininkas, entuziastas, tikras savo krašto
patriotas. D. Ramančionis parodė ir savo parankines knygas apie baltų mitologiją, Šiaulių
kraštą. Susitikimo pabaigoje dukra Aistė klasės draugus patikrino Kahoot viktorinoje. Taigi
šeštokai turėjo progos įsitikinti, koks įdomus ir prasmingas yra Aistės tėčio D. Ramančionio
darbas ir kad didelė garbė ir atsakomybė pirmiausia išmanyti savo kultūrą.
I.Turovaitė, 6d klasės auklėtoja

.........................................................................................................................................

Išvyka į tėvelių darbovietę
Visą savaitę mokykloje buvo gvildenamos temos ,,Kuo norėtum būti?“, ,,Kuo dirba
mūsų tėveliai?“. Vyko pokalbiai apie įvairias profesijas. 2d kl. mokiniai paprašė tėvelių
sudaryti galimybę apsilankyti tėvelių darbovietėje. Mildos mamytė pakvietė apsilankyti UAB
,,Plamega“ ir susipažinti su šios įmonės veikla. Tai įmonė, kuri gamina metalo, plastiko ir
putplasčio detales. Mokinius sužavėjo darbuotojų atidumas, kruopštumas, atsakingumas.
Daugelis pirmą kartą pamatė, kaip galima pjaustyti, lankstyti metalo gaminius, kaip iš
plastiko granulių pagaminti plastikines detales.
Tokios išvykos padeda vaikams ne tik susipažinti su įvairiomis profesijomis, bet ir
priverčia kitaip pažvelgti į ateitį, pamąstyti, susidomėti naujais dalykais.
2d kl. mokytoja Virginija Miltinienė

Tarptautinės psichinės sveikatos dienos minėjimas
Vykdant mokykloje ugdymo karjerai programą yra numatyta, kad mokiniai per mokslo
metus apsilankytų bent vienoje savo tėvelių darbovietėje ir susipažintų su atitinkama
profesija. Pernai mūsų klasės mergaites maloniai priėmė Gvido ir Rugilės L. mamos,
papasakojo apie kosmetologės ir manikiūrininkės profesijų subtilybes. Šiemet, artėjant
Tarptautinei psichinės sveikatos dienai (minima spalio 10 d.), pakalbinome dėl susitikimo
Tomos mamą Redą. Ji, Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos skyriaus vedėja ir
gydytoja psichiatrė, maloniai sutiko pabendrauti su mūsų klasės mokiniais. Dėl visiems
suprantamų priežasčių R. Juškaitė-Domeikienė ne mokinius pasikvietė į skyrių, bet pati
atvyko į mokyklą papasakoti apie savo profesiją.
Susitikimo sėkmė buvo neabejotina. Mūsų klasės vaikai buvo supažindinti su ilgu keliu
iki išsvajotojo balto chalato, sužinojo, kur ir kiek reikėtų studijuoti, kokių savybių turėtų
turėti būsimasis gydytojas. Be to, kad aštuntokai patobulėjo karjeros planavimo srityje, jie
sužinojo ir apie šiandien aktualiausias psichines paauglių problemas, apie ilgą gydymosi
kelią, apie priežasties ir pasekmės ryšį, apie pareigų ir teisių santykį... Žodžiu, daugybę
dalykų, apie kuriuos lyg ir nutuoki, bet nesi tikras, kiek tai yra tiesa.
Mes labai dėkojame p. Redai, kad įtemptoje savo darbotvarkėje rado laiko ir savo
dukters klasės draugams. Vienareikšmiškai užtikrinu, kad susitikimas buvo labai labai
naudingas mokiniams. Tiek mane, kaip klasės auklėtoją, tiek visus 8b kl. mokinius labai
džiugina tėvelių geranoriškas bendradarbiavimas ir dėmesys savo vaikų gyvenimui,
vykstančiam mokykloje. AČIŪ!
8b kl. auklėtoja Birutė Petkuvienė

Policininko profesija
Šiaulių Gegužių progimnazijos 6c kl. mokinukai dieną apsilankė Šiaulių miesto
policijos komisariate. Čia mus pasikvietė Oskaro tėvelis, kuris čia dirba. Apžiūrėjome
policijos muziejų, susipažinome su muziejaus eksponatais, matavomės įvairių šalių
policininkų kepures, išbandėme kankinimų kėdę, išklausėme įvairių nusikaltimų istorijų.
Laikas visai neprailgo.
6c kl. auklėtoja D. Kulikauskienė

Konditerės profesija
Prieš pat Kalėdas mūsų Pauliaus mamytė, kuri yra konditerė, atskubėjo į mūsų klasę
nešina keksiukais, kalėdiniais sausainiais, įvairiais puošimo elementais. Papasakojo apie
konditerio profesiją. Sužinojom, kad šiai profesijai reikalingas ypatingas kruopštumas ir
meniniai sugebėjimai. Kiekvienam buvo išdalinti eglutės, žvaigždutės, snaigutės formos
sausainiai, kuriuos turėjome dekoruoti. Smagu buvo pabūti konditeriais ir pasidžiaugti savo
puoštais sausainiais.
4d kl. mokytoja Rozita Jackienė

Dailės pamoka
Pamokoje su Deimantės mamyte, kuri yra dailės mokytoja, susipažinome su dailinko
profesija. Ji mus pamokė veido dekoravimo meno. Sužinojom, kad piešimui ant veido
reikalingi specialūs dažai ir jų priedai, teptukai, pieštukai, kempinėlės, servetėlės ir t.t.
Išsiaiškinom, kas yra veido grimas, kaip juo naudotis.
Buvo labai linksma pamoka. Tepėm vieni kitiems ant veidų, valėm, plovėm ir vėl
tepėm. Turėjome būti labai kantrūs, kūrybingi ir tolerantiški vieni kitiems.
4d kl. mokytoja Rozita Jackienė

