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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. kovas Nr. 11 Kaina: 15 euro cnt. 

Vasario 16-oji 

Vasario 12 dieną  mūsų mokyklos bendruomenė minėjo kiekvienam lietuviui svarbią 
dieną – Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Istorijos mokytojas Vitas 
Rymantas Sidaravičius trumpai papasakojo Lietuvos valstybės nueitą ilgą ir sunkų ke-
lią. 

Odilija Pranckevičiūtė, Enrika Danylaitė, 
Martyna Marčiukaitytė (5 klasė), Laura 
Charbakaitė (9 klasė), Monika Rutkauskaitė 
ir Raminta Jodaugaitė (10 klasė) priminė, 
kad Lietuva, kaip valstybė, turėjo įveik  
nemažai iššūkių.  

Tokie renginiai, mūsų manymu, yra labai 
reikalingi, nes kiekvienas lietuvis turi  nepa-
mirš  švęs  ir valstybei svarbias šventes. 

Šven nės pamokos pabaigoje mokyklos 
direktorius Stasys Valančius, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Danguolė Damijonai-
tytė, technologijų mokytoja Edita Rama-
nauskienė įteikė padėkos raštus ir diplomus 
mokiniams, juos ruošusiems mokytojams, 
už dalyvavimą įvairiose olimpiadose bei 
konkursuose.  

 
Rasa Radžiūnaitė,   

Augus na Siaurukaitė,6 klasė 

Meninio skaitymo  
konkursas                         

  
    Sausio 29 dieną 5-12 klasių mokiniai rinko-

si į Prienų Jus no Marcinkevičiaus viešąją 
biblioteką. Čia vyko Lietuvos mokinių meni-
nio skaitymo konkurso rajoninis etapas. Ren-
ginio vedėja, bibliotekos darbuotoja, sakė, 
kad „labai sunku išrink  geriausius iš geriau-
sių“. Šiais metais Balbieriškio mokyklai atsto-
vavo 5 klasės mokinė Martyna Marčiukaity-
tė.  
   Penktokė Martyna deklamavo Juozo Erlic-
ko eilėraš  „Slieko gyvenimas . Renginiui 
artėjant į pabaigą, visi mokiniai nerimavo, 
norėjau greičiau sužino , kas bus konkurso 
nugalėtojai. Kol komisija tarėsi ir rašė padė-
kos raštus, visi dalyviai ir jų mokytojos 
„palypėjo“ į bibliotekos palėpę, į vaikų litera-
tūros skyrių, atsiger  arbatos.  
   Komisija apibendrino konkurso rezultatus, 
davė naudingų patarimų. Visi mokiniai gavo 
padėkos raštus, prizininkams buvo įteiktos ir 
atsiminimo dovanėlės.  
   Mokinė pirmą kartą dalyvavo tokio pobū-
džio konkurse ir nors neužėmė prizinės vie-
tos, tačiau įgyta pa r s jai krai pravers atei-
tyje. 

                                                                                                                                                                                        
Martyna Marčiukaitytė, 5 klasė Lietuva mokinių piešiniuose 

Renginio vedėjos: Enrika, Odilija ir Martyna  

            

Jaunoji skaitovė Martyna 
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Džiugas Žvirblys 

„Saugus internete su Ežiu“ 

Vasario 11 dieną 8-10 klasių mokiniai dalyvavo saugaus interneto 
pamokoje „Saugus internete su Ežiu“. Integruota pamoka buvo esio-
giai transliuojama iš Vilniaus. Informacinių technologijų mokytojo Žyd-
rūno Tautvydo pagalba mokiniai esiogiai galėjo atsakinė  į pateikia-
mus klausimus, visi sužinojome, kaip saugiai reikia elg s internete, kad 
nereikia interne nėse svetainėse talpin  įvairių savo nuotraukų, nea -
darinė  nepažįstamų žmonių atsiųstų elektroninių laiškų. Tokios pa-
mokos primena kiekvienam, kad savo duomenų viešin  internete krai 
nereikia, nes pasekmės gali bū  skaudžios. 

Laikraščio redakcija 

 Mokinių sėkmė dalykinėse 
olimpiadose 

 
    Laura Charbakaitė (9 
klasė) savo jėgas išban-
dė ne vienoje rajoninė-
je olimpiadoje. Labai 
gerus rezultatus moki-
nė parodė atlikdama 
biologijos, chemijos ir 
fizikos rajoninio etapo 
užduo s. Mokinė šiose 
olimpiadose užėmė II- 
ąją vietą.  
 

Džiugas Žvirblys (5 
klasė) dalyvavo mate-
ma kos olimpiadoje. 
Šioje olimpiadoje mo-
kinys gali džiaug s 
garbingąja – I-ąja vie-
ta.  

Sveikiname moki-
nius ir linkime jiems 
sėkmės ateityje bei 
kituose konkursuose.  

 

 
Laikraščio redakcija 

Laura Charbakaitė 

Kovo 11-oji 
Kovo 11-oji – tavo ir mano, 

valstybės šventė – turėtų bū  
svarbi kiekvienam lietuviui. 
Valstybines šventes visada 
mini ir Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos bendruomenė. Kovo 
10 dieną visi rinkomės žiūrė  
istorinio filmo, skirto Kovo 11-
ajai paminė . Tai puiki galimy-
bės paklaus  savęs, ko mus 
išmokė Nepriklausomybė, ką 
atradome, kaip pasikeitėme 
per 26 metus. 

Tą dieną visi 5-10 klasių mokiniai taip pat atliko nacionalinio konkurso 
„Lietuvos istorijos žinovo“ užduo s. 

 
Laikraščio redakcija  

9-okai atlikinėja užduotis 

Istorijos žinais pasitikrina 6-okai 

Paskaitos klausosi mokytojai ir mokiniai  

Išbandėme jėgas geografijos konkurse 
Vasario 25 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko rajoninis 6-12 klasių mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas. Šiame 

konkurse dalyvavo ir vienuolika mūsų mokyklos mokinių: Gantas Brazai s, Rasa Radžiūnaitė, Augus na Siaurukaitė (6 kl.), Mantas 
Andriukevičius, Mantvydas Kurapka, Greta Vainauskaitė (8 kl.), Laura Charbakaitė, Airidas Krutulis (9 kl.), Odeta Cerpickaitė, Gabrie-
lė Jarackaitė, Gerda Trakymaitė (10 kl.). mokinius konkursui ruošė geografijos mokytoja Jolita Noruvienė. 

Dalykiniuose konkursuose mokiniai gali pasi krin  ne k savo žinias, bet ir išbandy  jėgas.  
Rasa Radžiūnaitė, 6 klasė 
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Rašėme nacionalinį  
diktantą 

 
Vasario 27 dieną į  Balbieriškio pagrindinę 

mokyklą rinkosi e, kurie nusprendė rašy  
nacionalinį diktantą. Nacionalinis diktantas – 
vienas iš raš ngumą ska nančių konkursų, 
organizuojamų jau devintą kartą. Šias metais 
buvo diktuojamas Danutės Kalinauskaitės 
kūrinys ,,Sugrįžimas“, kurį skaitė Lietuvos 
radijo laidų vedėjas Paulius Šironis.  

Mūsų mokykloje diktantą rašė 6 mokiniai, 
džiugu, kad tarp rašančiųjų buvo ir mokyklos 
direktorius Stasys Valančius, sulaukėme ir 
buvusių mokinių. Nacionalinis diktantas pa-
deda pasi krin  lietuvių kalbos žinias, subu-
ria lietuvių kalbos mylėtojus.  

 Tikimės, kad ir kitais metais sulauksime 
rašančiųjų. 

Martyna Marčiukaitytė,  5klasė  

Patys vyriausi – dešimtokai Savarankiškos mokymosi dienos aptarimas 

Mokyklinių Mokyklinių 
renginių renginių   
karuselė karuselė   

Šimtadienio vedėjai: Airidas ir Klaudija Dovydas vertina savo darbą 

Valentiniškos 10-os klasės nuotaikos 8-okai nusiteikę šventiškai 

Išvyka į Prienų krašto muziejų 

Prieš pat Užgavėnes 5-os klasės mokiniai kartu su 
technologijų mokytoja Edita Ramanauskiene paga-
mino iš es gražią Morę. Ją mes nuvežėme į Prienų 
krašto muziejų. Muziejuje apžiūrėjome ir kitų mo-
kyklų mokinių pagamintas Mores, o jų buvo krai 
gražių. Palikę Morę, kibome į darbus: iš bičių vaško 
liejome žvakes. Žvakių gamyba užtruko beveik dvi 
valandas. Supratome, kad tai iš esų sunkus ir di-
delio kruopštumo reikalaujan s darbas. Baigę lie  
žvakes, apžiūrėjome muziejuje eksponuojamus 
piešinius, iš šiaudų pagamintus sodus, senovišką 
lovą, audimo stakles, išaustas juostas, lova eses, 
tau nius drabužius. Sužinojome, kad Prienų kraš-
tas nuo seno garsėja geromis audėjomis. Apžiūrėję 
ekspoziciją, sugrįžome pasiim  žvakių, dovanų 
kiekvienas  dar gavome po mažą bičių vaško ange-
liuką. Laikas muziejuje krai neprailgo. 

Enrika Danylaitė, 5 klasė 
5-okai lieja žvakes 
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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 

5-okai T. Ivanausko  muziejuje 

Dalyvavome Kalbų Kengūroje 

Vasario 23-24 dienomis mokykloje vyko Kalbų 
Kengūros konkursas. Konkurse dalyvavo šešioli-
ka mokyklos mokinių. Aštuoni mokiniai: Marty-
na Marčiukaitytė, Gabija Savickaitė (5 kl.), To-
ma Petraškaitė, Augus na Siaurukaitė (6 kl.), 
Mantvydas Kurapka, Edvinas Tamkevičius, Sau-
lius Basevičius (8 kl.), Gerda Trakymaitė (10 kl.) 
atliko lietuvių kalbos Kengūros užduo s. Gantas 
Brazai s, Toma Petraškaitė (6 kl.), Rytė Juodžiu-
kynaitė (7 kl.), Greta Vainauskaitė, Mantvydas 
Kurapka, Mantas Andriukevičius (8 kl.), Laura 
Charbakaitė ir Karolis Vasiliauskas (9 kl.) pasi-
rinko projekto antrą programą – užsienio kalbų 
(anglų k.). 

Tikimės, kad jau pavasarį sulauksime gerų 
mūsų mokyklos Kalbų Kengūros mokinių rezul-
tatų. 

 

Laikraščio redakcija 

Iš mokinių kūrybos  

Ekskursija į Kauną  

Pasku nį žiemos sekmadienį 5-os klasės mokiniai, jų auklėtoja Danutė Petraškie-
nė ir keletas mamyčių išvyko į edukacinę ekskursiją į Kauną. Mokykliniam autobu-
siukui pajudėjus nuo pradinės mokyklos, visi su nerimu ir džiaugsmu laukėme ke-
lionės kslo. Visi diskutavome, aptarinėjome, ką pamatysime.  

Atvykę į Kauno valstybinį  dramos teatrą, žiūrėjome spektaklį „Kiškis pabėgėlis“.  
Spektaklis buvo įdomus ir gana juokingas. Po spektaklio visi gėrėjomės įdomiu li u 

ir lauke įrengtais įspūdingais s kli-
niais kabančiais burbulais, kurie 
buvo apšvies  įvairių spalvų lempo-
mis. Vėliau mūsų kelionė persikėlė į 
Kauno Tado Ivanausko zoologijos 
muziejų. Muziejus nustebino ekspo-
zicijų gausa. Didžiausią įspūdį vi-
siems paliko poliarinio lokio iškam-
ša. Jei tu dar nebuvai šiame muzie-
juje, bū nai nuvyk ir pamatyk.  

 
 
 

Enrika Danylaitė, 5 klasė 

Apgautos laumės 
Kitą sykį gyveno ūkininkas. Jis turėjo sūnų. Užaugęs 

sūnus parvedė pačią. Kartą sūnus kažkur išvažiavo, o 
mar  pasiliko namie. Buvo šeštadienio vakaras. Samdinė 
išėjo vakaro  pas kaimyną. Kuomet sutemo, pas marčią 
atėjo moteriškės su verpstėmis ir sako:  

– Ar bus darbo?    
Mar  pamanė, kad ją aplanky  atėjo kaimo moterė-

lės, ir su ko joms duo  darbo. O tų moteriškių laumių 
būta. 

Kamilė Burčikaitė, 5 klasė 

Kaip atsirado debesys 
Seniai seniai gyvena Dievas aukštai danguje. Vieną kartą vaikščiojo 

žvaigždėmis, bet jam žvaigždės labai badė kojas. Tada jis nusprendė su-
kur  kokį nors daiktą, kad jam būtų minkšta vaikščio . Dievas ilgai mąs-
tė ir pagaliau sugalvojo, ką padary . Dievas paėmė savo mylimas avis, 
nukirpo jų vilnas ir pasidėjo sau po kojomis. Buvo šilta ir minkšta. Pri-
barstęs vilnos po dangų, Dievas šiuos patalus pavadino debesimis. Die-
vas labai džiaugėsi debesimis ir net pamiršo žemėje gyvenančius savo 
vaikus – žmones. Kol jis gėrėjosi savo nauju kūriniu, pas žmones buvo 
labai tamsu ir baugu. Tada didysis žemės valdytojas nusprendė, kad 
žvaigždės žmonėms švies nak , kai jie ilsisi, o dieną nuo debesų patalų 
Visagalis stebės mus, žmones, tobuliausius savo kūrinius.  

 
Augus na Siaurukaitė, 6 klasė  

Perkūno ir velnio ginčas 
Vieną dieną velnias įžengė į Perkūno valdas. Perkūnas jam sako:  
Ko vėl pas mane atėjai, gal akmenų vog ?  
Perkūnas nusijuokė ir tarė: 
– Ne, aš noriu bū  geras. Ar gali man padė  tokiu bū ?  
– Ha ha ha, tu nori bū  geras? Tavęs jau neįmanoma pakeis . O dabar 

dink iš mano valdų.  
Velnias, išgirdęs tokius žodžius, labai įpyko ir vėl pradėjo kenk  Perkū-

nui. Todėl dar šiandien mes galime maty  velnio ir Perkūno nesantaika. 
Tad niekada nestok po medžiu žaibuojant, nes ten slepiasi velnias.  

 
Enrika Danylaitė, 5 klasė 

Puntuko akmuo 
Guli velnias tarp debesų įkritęs ir dainuoja. Pro šalį 

eina Perkūnas ir pamato velnią: 
– Ką tu čia darai, – tarė Perkūnas. 
– Norėjau tavęs atsiprašy .  
– Jokiu gyvu nebūčiau atleidęs tavo piktadarysčių, – 

pasakė Perkūnas. – Lauk iš kur atėjęs!  
– Bent padėk išlip ! – suinkštė velnias. 
Perkūnas nieko nelaukęs paėmė didžiausią akmenį, 

kokį k turėjo, metė jį į velnią ir jis kartu su velniu nudar-
dėjo žemyn. Nuo to laiko tas akmuo, kuris guli Anykščių 
apylinkėse, buvo pavadintas Puntuku. 

 

Martyna Marčiukaitytė, 5 klasė 


