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Klevų g. 33, Balbieriškis, LT-59232 Prienų r. 
h p://www.balbieriskis.prienai.lm.lt  
mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt 

Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraš s 
2016 m. vasaris Nr. 10 Kaina: 15 euro cnt. 

Karnavalas 
 Ar nan s žiemos atos-
togoms, mokykloje 5-10 kla-
sių mokiniai sėdi į savo klasės 
televizijos kanalą ir pristatė 
pasirinktas pasakas. Karnava-
lą tradiciškai organizavo 10-os 
klasės mokiniai ir jų auklėtoja 
Gražina Adamukai enė. De-
šimtokai visus pasveikino su-
sirinkusius į televizijos projek-
tą „Seku seku pasaką kitaip“. 
Nieko nelaukdami, penktokai 
pristatė pasaką „Vištytė ir 

gaidelis“. Šios pasakos šau-
niausios kaukės buvo Mantvydo Labučio „Taxi“, Rėjaus Kelmono „lazdynas“,  
Džiugo Žvirblio gaidelis“, Martyno Šarausko „vilkas“ bei Martynos Marčiu-
kaitytės  „vištytė“. 8-os klasės kanalas rodė Vilko ir mergaitės“ pasakos 
pasku nę seriją. Nepa kėsite, ši serija buvo nufilmuota mūsų mokykloje! 
Išskir nės 8-os klasės kaukės buvo Mantvydo Kurapkos „vilkas“ ir Gretos 
Vaigauskaitės „raudonkepuraitė“. 9 kanalas rodė Šarlio Pero pasa-
ką ,,Raudonkepuraitė“. Nepakartojama kaukė buvo Lauros Charbakaitės 
„raudonkepuraitė“, netradicinį personažą įkūnijo Karolis Vasiliauskas – 
„senelė“. 6-7kanalas pakvietė žiūrė  „Senelės pasaką“. Geriausiaisiais akto-
riais tapo: Deilas Pacevičius – „kūdikis“, Gantas Brazai s – „vilkas“, Linas 
Budrikas –„vežikas“, Erikas Zaleckas, Augus na Siaurukaitė – „vežikai“, Silvi-
ja Paužaitė – „pasakotoja“. Perjungiant vis kitą kanalą ar reklamų metu, de-
šimtokai parodijavo įvairius muzikinius kūrinius.  Kai pasakos buvo pa-
rodytos, po trumpos pertraukėlės mokiniai, dalyvavę „Netradicinės eglutės“  
konkurse gavo padėkos raštus. Žinoma, ir Kalėdų senelis nepamiršo šaunių ir 
sumanių Balbieriškio 
pagrindinės mokyklos 
mokinių: jis visoms 
klasėms paliko po sal-
džią dovanėlę. Dova-
nėles įteikė mokyklos 
direktorius Stasys Va-
lančius ir direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
Danguolė Damijonai-
tytė. 

 
Martyna  

Marčiukaitytė,  
5 klasė 

Sausio 13-osios minėjimas 
 

 Sausio 13-
osios rytą mokyklos 
languose suplazdėjo 
žvakelių liepsna, lais-
vės liepsna. Ryte, per 
pirmą pamoką, moki-
niai, mokyklos moky-
tojai ir darbuotojai 
prisiminė tą skaudžią 
nak , kurios nepamirš visa Lietuva, kuri didžiosiomis 
raidėmis yra įrašytą į Lietuvos istoriją. Minėdami Lais-
vės gynėjų dieną dar kartą žvelgėme į keturiolikos 
žmonių veidus, kurių jau gyvų po 1991 sausio 13 die-
nos niekas nebematė.  

 Visiems susirinkusiems Odeta Cerpinskaitė (10 
klasė), Airidas Krutulis (9 klasė) Augus na Siaurukaitė 
(6 klasė) ir Rėjus Kelmonas (5 klasė) paskaitė trumpus, 
bet labai jausmingus eilėraščius. Vėliau kalbėjo istori-
jos mokytojas Vitas Rymantas Sidaravičius. Jis papasa-
kojo apie tos baisios nak es įvykius, kas tuomet vyko 
Vilniuje, žiūrėjome istorinio filmo ištrauką. Minėjime 
dalyvavo ir Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė.  

 Manau, kad tokie renginiai mokiniams padeda 
geriau supras  istorijos pėdsakus ir padeda nepamirš  
tokių svarbių datų Lietuvai ir jos žmonėms. 

 
Augus na Siaurukaitė, 6 klasė 

Žvakelės mokyklos languose  

Monika ir Simas – renginio vedėjai 

Įspūdingos karnavalo dalyvių kaukės  

Renginio vedėjas  
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Minėjome pasaulinę AIDS dieną 

 Pasaulyje gruo-
džio 1 d. yra minima 
pasaulinė AIDS diena. 
Šios dienos kslas pro-
paguo  brandesnį vi-
suomenės, poli kų bei 
žiniasklaidos požiūrį į 
ŽIV/AIDS ligą ir ligonius 
bei siek  nulio naujų 
ŽIV užsikrė mų, nulio 
diskriminacijos, nulio 
naujų mirčių nuo AIDS! 
Tos dienos šūkis buvo 
„AIDS: geriau žino “. 
Mūsų mokykla jau trečius metus iš eilės dalyvauja šiai dienai pami-
nė  skirtame protmūšį „AIDS: geriau žino “. Minėdami šią dieną 
visi mokiniai, atėję ryte į mokyklą, prisisegė raudonus kaspinus ir 
taip pagerbė AIDS aukas. Pasibaigus pamokoms, 5-10 klasių moki-
niai, susiskirstę į 5 komandas, atsakinėjo į 16 „suktų“ klausimų. Ne 

k atsakinėjo, bet kartu ir praplėtė savo žinias apie AIDS ir ŽIV. Po 
įtemptos kovos protmūšyje laimėjo komanda „Aguonulė“.  

 
Martyna Marčiukaitytė, 5 klasė 

14-tąjį kartą susi kome... 
 Sausio 16 dieną Prienų Jus no Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko 

jau 14-tasis  „Prienų krašto vyturių“ knygos pristatymas. Į šį Prienų rajono mokinių 
kūrybos almanachą pateko ir nemažai mūsų mokyklos mokinių kūrybos: Martyno 
Šarausko „Sapnas“, Odilijos Pranckevičiūtės „Gilių kava“, Martynos Marčiukaitytės 
„Šerkšnas miškelyje“, Gerdos Žvirblytės „Mano sesytė“, Austės Kukankaitės „Kaip 
vyturėlis pavasarį budino“. Jau antrus metus knygą iliustruoja Prienų „Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami dailės mokytojos 
Aušros Deltuvienės. Renginio 
pradžioje visus susirinkusiuo-
sius pasveikino Prienų Jus no 
Marcinkevičiaus viešosios bib-
liotekos direktorė Daiva Čepe-
liauskienė. Muzikinę programė-
lę buvo paruošę Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai.  
 Renginys buvo puikus, susi kome draugų, pažįstamų, pabendravome, 
pasidalijome prisiminimais. Namo visi grįžome su plačia šypsena veide ir nauja 
„Prienų krašto vyturių“ knyga. 
 

Laura Charbakaitė, 9 klasė 

Nariuotakojai mūsų mokykloje 
 Gruodžio 15 dieną biologijos mokytoja Ona Žvaliaus-

kienė per 3 pamoką 5-7 klasių mokinius pakvietė dalyvau  
edukaciniame projekte „Nariuotakojai mokykloje“. Mokiniai 
iš ar  galėjo apžiūrė  įvairiausius vorus, nors dauguma mo-
kinių jų bijo. Deja, nepamatėme, kaip jie vaikšto, nes šie vo-
rai yra nak niai ir bijo triukšmo. Rankose galėjome palaiky  
gyvalazdes ir tarakonus. Išgirdome, kaip tarakonai šnypščia.  

 Netradicinė pamoka mokiniams labai pa ko. Visi fo-
tografavosi su nariuotakojais! Mokiniai buvo laimingi, nes 
galėjo gyvai pamaty  biologijos pamokose aptarinėjamus 
gyvius.  

 
Rasa Radžiūnaitė,6 klasė  Komandinis darbas  

Rankose gyvalazdę laiko Augustina 

Pažintis su nariuotakojais Laura ir Karolis pristato atliktą darbą 

14-oji mokinių  kūrybos knyga 

Jaunieji kūrėjai  
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 Išvyka į IX fortą 
 

 Gruodžio 10 dieną nemažas būrys 5 ir 6 klasės mokinių bei 
pradinukų išvyko į Kaune esan  IX fortą. Nuvykusius mus pasi ko 
vienas iš IX forto muziejaus darbuotojų, kuris nieko nelaukęs nuvedė į 
„pasimatymų“ kambarį ir trumpai papasakojo ekskursijos maršrutą, 
ką mes čia veiksime ir pamatysime. Nieko nelaukę, kibome į darbus: 
nuėjome į pagrindinį pastatą ir gavome užduo  – ieško  lobio. Lobio 
ieškotojai turėjo išsirink  vadus, jais vaikai išrinko Augus ną Siauru-
kaitę ir Rasą Radžiūnaitę (6 klasė). Gavę žemėlapį ir vieną užuominą, 
kur paslėpta kita užuomina, vaikščiojome IX forto gynybinėmis sieno-
mis. Lobio paieška buvo labai smagi! Kai radome lobį, grįžome į 
„pasimatymų“ kambarį ir išsidalinome lobį, o lobis tai saldainiai. Pasi-
vaišinę saldainiais, kartu su gidė vaikščiojome po kameras, kuriose 
būdavo uždary  žmonės. Sužinojome, kad čia buvo nužudyta ir pran-
cūzų: sienose yra išlikę jų braižiniai ir žodžiai. Gidė aprodė karcerius, 

kuriuose uždarydavo žmones, nusižengusius taisyklėms. IX forto 
muziejuje yra trys karceriai: pirmasis yra „Šlapiasis karceris“, nes 
ten yra pa  drėgniausia viena forte, kitas – „Kuror nis karceris“. 
Šis karceris išskir nis: jis krai nėra kurortas, nes per jo lubas 
eina geležiniai laiptai, kai per juos eini, jie labai dunksi. Laiptais 
dažniausiai buvo vedamos moterys. Trečiojo karcerio, deja, ne-
pamatėme. Kad nepatektume į šį karcerį, reikia laiky s griežtų 
taisyklių. 

 Pažin nė ekskursija Kauno IX fortą buvo labai smagi, daug 
naujo sužinojome apie šią vietą. Visi džiaugėmės, kad šiais laikas 
jau nebėra tokių žiaurių vietų.  

 
Augus na Siaurukaitė, 6 klasė 

„Kai rašo mokykliniai laikraščiai...“ 
 

 Vieną saulėtą gruodžio popietę kartu su mokytoja Rita Šal-
čiūte trys mokyklinio laikraščio „Klevas“ žurnalistės – Augus na 
Siaurukaitė, Klaudija Rutkauskaitė ir Laura Charbakaitė – vyko į 
respublikinę konferenciją „Mokyklos laikraš s rašo“ Prienų 
„Žiburio“ gimnazijoje. Jau nebe pirmi metai dalyvaujame šioje 
konferencijoje. Čia mes semiamės pa r es, kad mūsų leidžiamas 
laikraš s būtų jums kuo įdomesnis, kad lauktumėte naujo jo nu-
merio. Mes stengiamės tobulė , tobulin  savo įgūdžius, įgy  prak-

nės pa r es. 
 Konferencijos pabaigoje kiekvienas laikraš s gavo rėmėjų 

įsteigtas dovanas. Ir mes buvome įver n  už savo pastangas: do-
vanų gavome krai galbūt net puikiausių dovaną iš visų.  Prienų ir 
Birštono laikraščio, naujienų portalo „Krašto vitrina“ redaktorius 
Vaclovas Sinkevičius mūsų mokyklos jauniesiems žurnalistams taip 
pat padovanojo dovanų kuponą Royal SPA Residence. Buvome 

krai laimingos, o gautą pa r  pritaikysime leisdamos mokyklinį 
laikraš . 

 
Laura Charbakaitė, 9 klasė 

 

Pranešimą skaito žurnalistė Raminta Jonykaitė 

Istoriją mena išlikę pastatai 

Istorijos takais žengia mokiniai 



Badmintonininkų sėkmė 
 Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami kūno kultūros 

mokytojo Vito Rymanto Sidaravičiaus, jau ne vieneri metei skina pergales bad-
mintono varžybose.  

 Badmintono Lietuvos taurės 2 etapo varžybose, kurios vyko Tauragėje, 
Balbieriškio badmintonininkai parodė didelį ryžtą ir puikią spor nę formą. Vyku-
siose varžybose stebėjo daug įtemptų kovų. Didelę pažangą padarė Dj grupėje 
žaidžiantys vaikai – Lukas Bucevičius ir Ernestas Leonavičius (6 klasė). Dvejetų 
varžybose jie užėmė 1-ąją vietą! Vienetų varžybose Lukas Bucevičius iškovojo – 

5-ąją vietą, Ernestas Leo-
navičius – 17-ąją vietą, o 
pirmą kartą startavęs 
Ąžuolas Barkauskas (5 
klasė) – 21-ąją vietą (šioje rungtyje žaidė net 40 žaidėjų). 
 Aukštas vietas laimėjo Balbieriškio merginos – Gerda Trakymaitė ir Er-
nesta Kurapkaitė (10 klasė). Dvejetų varžybose jos iškovojo 2-ąją vietą. Vienete 
Gerda iškovojo 1-ąją vietą. Rasa Radžiūnaitė ir Toma Petraškaitė (6 klasė) prizi-
nių vietų neužėmė. 
 Tikimės, kad ir kitame etape sėkmingai dalyvaus mūsų badmintoninin-
kai. Linkime jiems sėkmės ir gražių kovų! 
 

Rasa Radžiūnaitė, 6 klasė 
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Laikraščio kūrybinė grupė: vyr. redaktorė Rita Šalčiūtė. Mokiniai: Kamila Bikauskaitė, Enrika Danylaitė, Rėjus Kelmonas, Martyna Marčiukai-
tytė, Gabija Savickaitė, Martynas Šarauskas, Augus na Siaurukaitė, Laura Charbakaitė, Kris na Leimonaitė, Klaudija Rutkauskaitė. 
Maketavo: neformalaus švie mo grupės „Mokyklinio laikraščio spaustuvė“ nariai (vadovas Žydrūnas Tautvydas). 
Pastabas, pageidavimus pateikite: rita.salciute@gmail.com , ZTautvydas@gmail.com 

Poilsis Royal SPA Residence 
 

 Grupelė jaunųjų mokyklos žurnalisčių kartu su lietuvių kal-
bos mokytoja Rita Šalčiūte gruodžio 28 dieną, per mokinių žiemos 
atostogas, išvyko į šalia Birštono esan  poilsio centrą Royal SPA 
Residence. Pasimėgau  vandens pramogomis lietuvių kalbos mo-
kytoja paėmė k aktyviausias mokyklinio laikraščio „Klevas“ žur-
nalistes: Martyną Marčiukaitytę, Enriką Danylaitę (5 klasė); Rasą 
Radžiūnaitę, Augus ną Siaurukaitę (6 klasė) ir Laurą Charbakaitę 
(9 klasę). Susirinkusioms visoms į mokyklą, mokytoja pranešė, kad 
Klaudija Rutkauskaitė (9 klasė) susirgo ir negalės su mumis vyk , 
aišku, truputėlį nuliūdome.  

 Susėdę į mokyklinį autobusiuką išvažiavome į Royal SPA 
Residence. Atvykę pamatėme, kad ten labai gražu ir ramu. Nieko 
nelaukusios persirengėme ir nuėjome  į garinę pir , po garinės į 
sauną. Po pirčių nusprendėme paplaukio  baseine. Išbandžius 
jėgas baseine, mums mokytoja pasiūlė nuei  į sūkurinę vonią. 
Pasimėgavus sūkurinėje vonioje, kurioje labai pa ko, mūsų dar 
laukė viena pir s – tai rusiška. Po pir es dar ėjome į baseiną ir 
pastebėjome, kad lauke sninga, mes apsidžiaugėme, nes mums 
labai pa nka sniegas.  

 Laikas Royal SPA Residence prabėgo labai greitai.  
 

Enrika Danylaitė, 5 klasė  

 
Prie kalėdinės eglutės poilsio ir pamogų centre 

Pramogoms  mes  pasiruošusios 

Mūsų badmintinininkai ir jų treneris 

Ernestas ir Lukas – I-osios vietos laimėtojai  


