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

Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraštis 
2016 m. spalis Nr. 13 Kaina: 15 euro cnt. 

Su Rugsėjo pirmąja, su Vaikystės švente! 

Rugsėjis dovanoja ne tik margaspalvį peizažą, nuostabią 
gamtą, bet ir pilnas mokyklas mokinių – nerimaujančių, paūgė-
jusių.  

Gausus būrys mokinių, tėvelių, mokytojų ankstyvą rytą rin-
kosi į Balbieriškio pagrindinės mokyklos aktų salę: juk tas rytas 
ypatingas – jis skelbia naują mokslo metų pradžią. Kažkam šis 
rytas pirmas, kažkam jis jau ir paskutinis. Skambindami mokykli-
niu varpeliu į salę atėjo pirmokai, kuriuos tradiciškai įvedė patys 
vyriausi mokyklos mokiniai – dešimtokai. 

Mokyklos direktorius, pavaduotojos pasveikino visus susirin-

kusius. Balbieriškio seniūnijos seniūnė Sigita Ražanskienė pirmo-
kams įteikė pirmokų pasus, dešimtokai padovanojo po pirmąjį są-
siuvinį ir pieštuką. 
       Džiaugiamės, kad prie kiekvieno iš mūsų tą dieną dar kartą su-
stojo rugsėjis. Linkime šiais mokslo metais visiems nepristigti jėgų, 
noro mokytis, ryžto siekiant užsibrėžtų tikslų ir žinoti, kad nieko 
nėra neįmanoma tam, kas stengiasi. 
 

 

Laikraščio redakcija 

Pirmokai ir jų auklėtoja Gražina Antanavičienė 

Tęsiame pradėtus darbus  
Jau treti metai kaip mūsų mokyklos jaunieji žurnalistai leidžia mokyklinį 

laikraštį „Klevas“. Kiekvieną rugsėjį jau esamus ir naujus žurnalistus prisidė-
ti prie laikraščio leidimo kviečia lietuvių kalbos mokytoja Rita Šalčiūtė. Daž-
niausiai mokyklinio laikraščio komandą papildo 5-os klasės mokiniai. Šiais 
mokslo metais laikraščio komandą sudaro: Augustina Budrikaitė, Austė Ku-
kankaitė, Laura Miežinytė, Toma Pacevičiūtė, Vaida Stagniūnaitė (5 klasė), 
Martynas Šarauskas, Enrika Danylaitė, Martyna Marčiukaitytė (6 klasė) Ra-
sa Radžiūnaitė, Augustina Siaurukaitė (7 klasė) Laura Charbakaitė, Klaudija 
Rutkauskaitė (10 klasė). 

Tikimės, kad šiais metais toliau sėkmingai leisime mokyklinį laikraštį 
„Klevas“ ir mūsų skaitytojų ratas tik didės. 

 

 

                                                        Martyna Marčiukaitytė, 6 klasė 

Dešimtokai sutinka paskutinį rugsėjį šioje mokykloje 

Jaunieji mokyklos žurnalistai 
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Interviu su mokyklos direktoriumi 
 Kai visi skuba į pamokas, kai ruduo barsto paskutinius margaspalvius lapus, mes, jaunieji 
žurnalistai, kalbiname mokyklos direktorių. 
Ką naujo žada šie mokslo metai mokyklos ir miestelio bendruomenei? 
 Kiekvieni mokslo metai būna kažkuo išskirtiniai. Šie mokslo metai prasidėjo džiugia nau-
jiena – atidaryta antra ikimokyklinio ugdymo grupė. Taigi, visi ikimokyklinio amžiaus Balbieriškio 
seniūnijos vaikučiai turi galimybę ugdytis. Sužinoję šią naujieną, mūsų mokyklos paslaugomis 
pradėjo naudotis  tėveliai iš Naujosios Ūtos ir Žemaitkiemio kaimų. Išsiplėtus ikimokyklinio ug-
dymo skyriui, priešmokyklinukai gavo patalpas 5-10 klasių korpuse. Žinoma, gal jiems ne visai 
smagu būti atskirtiems nuo pradinukų, tačiau šios patalpos žymiai erdvesnės, yra galimybė nau-
dotis didelėmis sporto ir aktų salėmis, biblioteka. 
 Šiuos mokslo metus pradeda žymiai pakitusi mokytojų bendruomenė. Mokykloje pradėjo 
dirbti nauji kūno kultūros, istorijos, geografijos, biologijos, chemijos, tikybos mokytojai, 2 ikimo-
kyklinio ugdymo auklėtojos. 
Kuo gali pasidžiaugti mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, mokyklos administracija? 
 Pagrindinis veiksnys, rodantis mokyklos gyvybingumą, yra mokinių skaičius. Galime pasi-

džiaugti, kad esame viena iš didžiausių kaimo pagrindinių mokyklų Prienų rajone. Jau keletą metų mokykla išlaiko pasto-
vų mokinių skaičių. Visi mokyklos mokytojai turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją. Tikimės šiais mokslo metais įdar-
binti mokytojo padėjėją, kurio pagalba reikalinga kai kuriems mokiniams. Manau, kad mokykla pakankamai sėkmingai 
sprendžia  mokinių pavėžėjimo, maitinimo klausimus. 

Ko mokykla, Jūsų nuomone, turėtų šiandien išmokyti jaunąją kartą? 
Pagrindinė mokyklos paskirtis – suteikti jaunajai kartai išsilavinimą. Manau, kad tai turėtų būti ne tik tvirtos įvai-

rių sričių žinios, bet ir gebėjimas prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, gebėjimas tapti doru, sąžiningu žmogu-
mi (šeimos nariu, bendradarbiu, piliečiu). 

Kokie pokyčiai ugdymo procese šiais mokslo metais kelia didžiausią nerimą? 
Šiais mokslo metais didelių pokyčių ugdymo procese nenumatyta. Pagrindinis mokyklos uždavinys – ugdymo ko-

kybės gerinimas, siekis, kad kiekvienas mokinys pajustų (kad ir mažą) mokymosi sėkmę. Tad priimami asmeniniai kiek-
vieno mokinio įsipareigojimai. Nerimą kelia didelis pamokų praleidimas (ypač be pateisinamos priežasties). 

Ar nuolatiniai pokyčiai švietimo sistemoje visada pasiteisina? 
Švietimas yra nuolatiniame ieškojimų kelyje. Aišku, vieni pokyčiai pasiteisina (mokinio „krepšelio“ įvedimas), kiti  

sprendimai švietime nepritampa. Bet visus juos dažniausiai mokyklos turi išbandyti savo gyvenime. 
Kaip pavyksta pasiekti, kad mokykloje visi gerai jaustųsi? 

Mokyklos bendruomenė įvairi. Tai ir mokiniai, mokytojai, pagalbinis – ūkinis personalas. Norint, kad visi jaustųsi 
gerai, mano nuomone, reikia kalbėtis, tartis, nebijoti išsakyti savo nuomonę, o administracijai – išklausyti ir reaguoti. 

Gal galėtumėte vienu sakiniu apibūdinti mokytojų kolektyvą? 
Šių metų mokytojų kolektyvas – atsinaujinęs, darbštus, imlus naujovėms, besitariantis dėl įvairių mokyklos gyve-

nimo aktualijų ir, tikiuosi, tikrai randantis kelius į visų mokinių širdis ir protus. 

Dėkojame už atsakymus! Laikraščio redakcija 

Atkeliavo dėdė Rudenėlis 
 Rugsėjis tarsi praneša, kad visai netrukus į mokyklą atkeliaus 
dėdė Rudenėlis. Biologijos mokytoja Lina Guobienė priešpaskutinę rug-
sėjo savaitę visus 5-10 klasių mokinius pakvietė pasitikti rudenį gėrybė-
mis iš sodo ir daržo. Mokiniai kartu su tėveliais, klasių auklėtomis, ben-
draklasiais gamino pačias įvairiausias menines kompozicijas. Šį kartą 
buvo ne tik įvairiausių rudeninių darbelių iš cukinijų, moliūgų, bet ir 
bulvių. Kiekviena klasė pristatė įvairias bulvių rūšis. Vaikai sukūrė daug 
darbelių iš bulvių ir morkų: juk iš šių gėrybių, pasitelkus fantaziją, gali-
ma pagaminti išradingiausių eksponatų – nuo paprasto žmogeliuko iki 
daržovių miestelio… 

 Patys originaliausius mokinių darbeliai iš bulvių iškeliavo į Prie-
nuose organizuojamą šventinę mugę „Rudens spalvos 2016“ ir papuošė 
Balbieriškio seniūnijos kiemelį. 

 

Vaida Stagniūnaitė, 5 klasė Kūrybiniai klasių darbeliai iš rudens gėrybių 

Mokyklos direktorius 
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Badmintono varžybos Kaune 
 Buvę ir esami mūsų mokyklos mokiniai nuolat dalyvauja įvairiose sportinėse varžybo-
se. Rugsėjo 24 dieną Kaune vyko badmintono Lietuvos taurės pirmojo etapo varžybos, kurio-
se savo jėgas išbandė ir 7 klasės mokinė Rasa Radžiūnaitė. Dvejetų rungtyje poroje su Gerda 
Trakymaite, buvusia mokyklos mokine, užėmė garbingą 5-ąją vietą. Vienetų rungtyje varžo-
vės buvo pranašesnės ir Rasa liko septinta, o Gerda – antra. Kitame etape sportininkės tikisi 
geresnių rezultatų. Tad belieka palinkėti joms sėkmės! 

Rasa Radžiūnaitė, 7 kasė 

„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!“  
 Olimpinis šūkis – „greičiau, 
aukščiau, stipriau“– rugsėjo 29 die-
ną 5-10 klasių mokinius pakvietė į 
netradicinę dieną. Danguolė Dami-
jonaitytė ir Kęstutis Žilinskas, kūno 
kultūros mokytojai, Balbieriškio 
miestelio parke suorganizavo Spor-
to ir sveikatingumo dieną. 

 Nors ketvirtadienio rytas 
nežadėjo gražios dienos, vos tik 
pasiekėme parką, nustojo lynoti, o 
rudeninė saulė ėmė vis šilčiau šildy-
ti. Visus sportininkus, mokytojus 
pasveikino mokyklos direktorius 
Stasys Valančius, jis pasidžiaugė, 
kad jau ne pirmi metai mūsų mo-
kyklos mokiniai dalyvauja tokio po-
būdžio sportinėse veiklose, kurias 
inicijuoja kūno kultūros mokytojai.  

 Išsirikiavę mokyklos parke, išklausėme nurodymus ir nieko 
nelaukdami stojome prie starto – visų klasių mokiniai bėgo mylią. 
Po lengvo apšilimo skirstėmės į grupes: 5-7 klasių berniukų ko-
mandos žaidė futbolą. Šį kartą futbolo teisėju tapo mokytojas 
Žydrūnas Tautvydas. 9-10 klasių vaikinai jėgas išbandė krepšinio 
aikštelėje. Rezultatyviausi krepšininkai buvo Oskaras Tamulynas 

(9 klasė) ir Airidas Krutulis (10 klasė). Visas baudas ir pražangas 
jiems švilpė kūno kultūros mokytojas Kęstutis Žilinskas. Smiginio 
rungtis sulaukė taip pat didelio susidomėjimo. Matematikos mo-
kytoja Danutė Petraškienė tiksliai skaičiavo taškus. Rankos taiklu-
mą bandė ir mokytojai, ir mokyklos autobuso vairuotojas Jonas 
Žvirblis. Aišku, daug jėgų pareikalavo kvadrato žaidimas. Čia tik-
rai netrūko sportinio įkarščio ir emocijų. Sunku buvo išrinkti ge-
riausią kirtiką ir kamuolio metiką. Kūno kultūros mokytoja Dan-
guolė Damijonaitytė, teisėjavusi kvadrato varžybose, visus norin-
čius pakvietė į linksmąsias estafetes, kuriose užteko ir juoko, ir 
sportinio vikrumo. Laikas sportuojant prabėgo labai greitai, ta-
čiau įspūdžiais iš Sporto ir sveikatingumo dienos dar gyvenome ir 
penktadienį. 

Enrika Danylaitė, 6 klasė 

Šeštokai kovoja bėgimo rungtyje 

   Europos kalbų diena 
 

 Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Į netradicinę pamoką visus pakvietė trys kalbų mo-
kytojos – Reda Valančienė, Jurgita Barkauskienė ir Rita Šalčiūtė. Lietuvių kalbos mokytoja Rita 
Šalčiūtė priminė, kodėl Europoje yra minima ši 
diena, kodėl kalba yra vertybė. Anglų kalbos mo-
kytoja Jurgita Barkauskienė papasakojo apie pa-
mokose vykdytą projektą. Mokiniai supažindino 
su pasirinktos šalies socialinio etiketo taisyklė-
mis, kai kurie net vaizdžiai parodė, kaip reikėtų 

nuvykus į svečią šalį pasisveikinti, mandagiai pasiteirauti. Per rusų kalbos pamokas 
mokiniai lygino lietuvių ir rusų kalbas. Mokiniai kalbų medyje surašė panašumus ir 
skirtumus šių kalbų. Rusų kalbos mokytoja Reda Valančienė suorganizavo linksmąją 
viktoriną. Teisingai atsakiusiems į klausimus buvo įteikti saldieji prizai. 

Ši netradicinė kalbų pamoka buvo linksma, įdomi ir prasminga. Ti-
kiuosi, kad kiekvienas dar labiau gerbs savo gimtąją kalbą ir supras, kodėl svarbu mo-
kytis bent dvi užsienio kalbas. 

Rasa Radžiūnaitė, 7 klasė 

Linksmosios estafetės 

Batmintono varžybų akimirkos 

7-tos klasės projektinis darbas 

Laura ir Karolis pristato projektinį darbą 
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Laikraščio kūrybinė grupė: vyr. redaktorė Rita Šalčiūtė. Mokiniai: Augustina Budrikaitė, Austė Kukankaitė, Laura Miežinytė, Toma Pacevičiūtė, Vaida Stagniūnai-
tė, Martynas Šarauskas, Enrika Danylaitė, Martyna Marčiukaitytė, Rasa Radžiūnaitė, Augustina Siaurukaitė, Laura Charbakaitė, Klaudija Rutkauskaitė. 
Maketavo: neformalaus švietimo grupės „Mokyklinio laikraščio spaustuvė“ nariai (vadovas Žydrūnas Tautvydas). 
Pastabas, pageidavimus pateikite: rita.salciute@gmail.com , ZTautvydas@gmail.com 

Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena 
Rugsėjo 23 dienos rytą 5-10 klasių mokiniai susirinko į mokyklos aktų salę. Enrika ir Martynas (6 klasė) uždegė žvakeles, taip tarsi 

primindami, kad tą dieną visi prisimename Lietuvoje, Balbieriškyje gyvenu-
sius žydus, kurių likimas iš tiesų buvo tragiškas ir skausmingas. Mokyklos 
direktorius priminė Balbieriškio miestelio žydų likimą, išgirdome jų vardus. 
Tylos minute pagerbėme jų atminimą. 5-7 klasių mokiniai, lydimi mokyto-
jos Redos Valančienės ir direktoriaus, vyko aplankyti žydų žudynių vietų 
Marijampolėje ir Prienuose. Žydai pagal savo tradicijas ant kapų, norėdami 
pagerbti mirusiuosius, deda akmenėlį, todėl ir mes, mokiniai, savo atsineš-
tus akmenėlius palikome žudynių vietose, taip pat uždegėme ir po atmini-
mo žvakelę. 

Istorija gyva, jeigu ja mes gyvename, todėl tikrai reikia tokias dienas 
prisiminti ir paminėti. 

 

Augustina Siaurukaitė, 7 klasė 

Pažintis su Pakuonio mokyklos istorija ir muziejumi  
 Gražią rugsėjo popietę mūsų mokyklos jaunieji muziejininkai kartu su mokytoja Ra-
mute Švediene vyko į Pakuonio pagrindinę mokyklą. Nuvykusius mus linksmai ir nuoširdžiai 
priėmė mokyklos muziejaus vadovė, kuri papasakojo apie muziejuje sukauptas ekspozicijas 
ir, žinoma, supažindino su mokyklos istorija. 
 Apžiūrint ekspozicijas, pokalbis pakrypo apie senuosius lietuvių vestuvių papročius. 
Abejoju, ar tikrai visi žino, kam piršliui nuotaka apjuosia rankšluostį? Tai senas paprotys, 
kurio reikšmė buvo apsaugoti ir apginti piršlį nuo „korimo“. Be abejo, susipažinome ir su 
lietuvio pirkios apyvokos daiktais, tačiau papasakoti apie jų reikšmę ir paskirtį neužtektų 
visų šio laikraščio puslapių! Visus taip pat pakerėjo virš galvų besisukantys šiaudiniai sodai, į 

kuriuos bežiūrint net akys raibo. Šio muziejaus pasididžiavimas – sakralinė jo dalis – altorėliai, nemaža kolekcija apeiginių drabužių, 
vėliavų, maldaknygių, pora prakartėlių ir dar daug kitų smulkmenų. 

Susitikimo pabaigoje Pakuonio mokyklos direktorė, muziejaus vadovė ir mūsų mokyklos mokytoja – muziejininkė Ramutė Švedie-
nė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Tikimės, kad mokyklos kartu rengs bendrus renginius ir dar ne kartą suburs istorijos mylėtojus 
bei puoselėtojus.  

Laura Charbakaitė, 10 klasė 

Ačiū Mokytojui 
Ačiū  Mokytojui tariam 
Už mokslo atvertas duris, 
Už įkvepiančias mintis. 
Ačiū Mokytojui tariam 
Už nepakartojamas akimirkas, 
Už svajonių pilnas akis. 
Ačiū mokytojui tariam 
Už gyvenimo pamokas, 
Už buvimą šalia. 
Dėkojam Jums už viską: 
Už pasaką ir knygą, 
Už pirmą pažymį ir šiltą šypsnį. 
------------------------------------ 
Vos išaušo naujas rytas, 
Į mokyklą vaikas ritas. 
Vos pravėrė jis duris – 
Klasėje vaikų būrys. 
 

Mokytojas  moko iš širdies, 
Ir vaikai jo klauso įdėmiai. 
Rašo ant lentos gražiai, 
Mokytoją gerbia nuoširdžiai. 

Austė Kukankaitė, 5 klasė 

 

Už tai, kad tu esi 

Mokytojau, esi žmogus, 
Kurį labai gerbiu ir myliu, 
Nes darbą sunkų dirbi Tu 
Atiduodamas daug savo jėgų. 
Tu lyg mama globoji 
Ir mokai mus visus. 
Tu lyg tėtis saugai 
Ir drausmini mane. 
Kad užaugčiau aš geras 
Ir doras žmogus. 
Kad galėčiau per gyvenimą eit 
Užtikrintas ir drąsus. 

Šią ypatingą dieną 
Dovanoju gėlių 
Ir atvira širdim 
Tau nuoširdų „ačiū“ tariu! 

Laura Miežinytė, 5 klasė 

Mokytojas – lobynas žinių 
Ir mylimas savo mokinių. 
Pažvelk į jo širdį ir 
Pamatysi – jis geras žmogus. 

Vaida Stagniūnaitė, 5 klasė 

  Daina mokytojus sveikina pradinukai 

Žydų atminimo vietoje Marijampolėje 


