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Klevų g. 33, Balbieriškis,  
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Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraštis 
2016 m. gruodis Nr. 14 Kaina: 15 euro cnt. 

Mielieji,  
Artėja ypatingos metų šventės − šv. Kalėdos ir Naujieji metai. Šventinis šurmulys, išpuošta mokykla, 

kalėdinės eglutės primena, kad šventės čia pat. Artėja metas, kai rimtį ir susikaupimą vainikuos džiaugsmas 
ir laimingos akimirkos su artimaisiais. Išsaugokite šį šventės dovanojamą pojūtį ištisus metus. Būkime kartu 
ir savo širdies šiluma apgaubkime vieni kitus, padovanokime gražiausią dovaną – nuoširdumą, supratingu-
mą, atidumą. Pasidalykime šv. Kalėdų nešama šviesa ir jaukumu su tais, kurie  stokoja jos ir žvarbsta. Atver-
kime savo širdis meilei ir gerumui. 

Linkiu visai mokyklos bendruomenei gerų metų, tarpusavio supratimo, puikių rezultatų ir kūrybinio im-
pulso! 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
Danguolė Damijonaitytė 

Žiemos draugų pasiaukojimas 
Žiema visuomet moka nustebinti. Vieną dieną medžius puošia šerkšnu pasiūtais šalikais, o 

kitą –  ledo kristalais ant medžių šakų. Kartą žiema nusprendė su ledo žirgais nušuoliuoti pas 
debesis – didelius, plačius, baltus. 

 – Laba diena! – pasisveikino žibančiomis akimis Žiema. 
Debesys neatsiliepė. Tik knarkė be sustojimo. 
– Ei, jūs, garų kamuoliai! – užrėkė Žiema glostydama žirgus. 
– Ką? Ką? A, labas, Žiema, – nusižiovavo debesys. 
– Noriu jūsų paprašyti paslaugos, – giliai įkvėpusi tarė Žiema. – Aš norėčiau iš jūsų pasi-

skolinti vandens lašelių, jų man reikia iškarpant snaiges. 
– Deja, vandenį paskutinį tau praeitą kartą atidavėme... – snūduriuodami atsakė debesys. 
– Na, ką gi... Ačiū už sugaištą laiką. 
– Viso gero, – atsisveikino debesys. 
Žiema susiėmė už galvos ir mąstė: 
–  Ką gi dabar daryti? 
– Mes galime tau padėti, – pasisiūlė žirgai. 
– Kaip galite man padėti? – ašarojo Žiema. 
– Mes save susidaužysime, – tarė žirgai. – Tad iš mūsų liekanų galėsi 

iškarpyti nuostabias snaiges. 
– Draugų neteksiu! – pasipiktinusi tarė Žiema. – Pavasarį turėsiu 

grįžti į Antarktidą viena?! 
– Kiekvieną ledo laikotarpį mus pamatysi šiame žemės krašte, Lietu-

voje, – apgailestaudami tarė žirgai. – Sudie, susitiksime kitą ledo laiko-
tarpį... 

Žirgai pabiro į šaltas ledo šukes... Žiema iškirpo snaiges ir paleido į 
pasaulį. Gedėjo draugų, jos ašaros virto ledo kristalais, kurie žemę pa-
dengė storu ledu, tačiau Žiemos širdyje žirgai liko amžiams ir kuždėjo: 

– Negedėk. Tik duok kuo daugiau džiaugsmo pasauliui! 

Austė Kukankaitė,  
5 klasė 

Žiemos metas  
Žiema atėjo 

Ir žmonės pralinksmėjo. 

Taškytis sniegu, 

Maži vaikai pradėjo. 

 

Sniego seniai, 

Laukia senelių. 

O mūsų žvejai, 

Bent mažų žuvelių! 

Vaida Stagniūnaitė, 5 klasė  

Respublikiniam kompiuterinių piešinių konkursui 

„Žiemos fantazija“ pateiktas Lauros Charbakaitės  

darbas  

Danguolė Damijonaitytė 
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Aukščiausias išsilavinimo pasiekimas yra 
tolerancija! 

Helen Keller 

Lapkričio 15 dieną mokykloje buvo minima Tarptautinė tole-
rancijos diena. Visi žinome, kad tolerancija – tai kantrybė, ištver-
mė, pakantumas. Mokytoja Reda Valančienė, kuri organizavo vi-
sas šios dienos veiklas, akcentavo, kad tolerancija reiškia kitų kul-
tūrų, saviraiškos priemonių ir žmogiškojo individualumo reiškimo-
si gerbimą, priėmimą ir teisingą supratimą. Kiekvienas mes esame 
skirtingas, kiekvienas mes turime būti ir tolerantiškas. 

Šiais metais mokykloje sklandė tolerancijos paukštė. Kiekviena 
klasė šia tematika nupiešė po simbolinį paukštį, kuris neša gerą 
tolerancijos pavyzdį, dainavo dainas. Renginio pabaigoje mokytoja 
Daiva Alaveckienė pakvietė visus pašokti liaudies šokių. 

 „Didžiausia proto do-
vana – tolerancija“, – teigia 
išmintingi žmonės, todėl 
būkime tolerantiški visur ir 
visada: gatvėje, mokykloje, 
autobuse, renginyje, nesvar-
bu ar spengianti žiema, ar 
svilinanti birželio saulė. 

Martyna Marčiukaitytė  
6 klasė 

Mes saugojame gamtą 
   Gyvename gražiame Lietuvos kampelyje. Ir kaip gali nemylėti savo krašto, jo gamtos, 

girių, upių ir ežerų?! Mūsų mokyklos bendruomenė visada aktyviai įsitraukia į gamtosau-
gines veiklas ir projektus.  
    Biologijos mokytoja Lina Guobienė 6-10 klasių mokinius pakvietė dalyvauti žaismingo-

je ir nuotaikingoje gamtosauginėje viktorinoje. Šios viktorijos tikslas – atkreipti dėmesį į 
gamtos taršą, mokytis rūšiuoti atliekas, saugoti gamtą, nes „gamta – mūsų namai“. Klasių 

komandoms buvo pateikta 15 klausimų. Buvo ir praktinių užduočių: klasių atstovai turėjo teisingai išrūšiuo-
ti šiukšlių maišuose sudėtas plastiko, popieriaus ir stiklo atliekas.  

Geriausiai užduotis atlikti sekėsi  7-8 klasės komandai, jie buvo pirmi, 2 vietą dalijosi 9-10 klasės, šiek 
tiek sėkmės pritrūko 6-okams, bet jie labai nenusiminė, vadinasi, yra dar laiko pasimokyti. 

Enrika Danylaitė, 6 klasė 

Verta domėtis ir 
žinoti 

Kiekvienas žinome, kad 
savo sveikata rūpintis turi-

me patys, niekas geriau nepažįsta mūsų 
kūno, niekas geriau nejaučia, kad kažkas 
negerai. Gruodžio 1 dieną 5-10 klasių 
mokinius socialinė pedagogė Asta Mar-
cinkevičienė 13 val. pakvietė pasiklausyti 
tiesiogiai internetu transliuojamos prof. 
dr. Sauliaus Čaplinsko paskaitos apie AIDS 
IR ŽIV. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 
direktorius įtaigiai ir vaizdžiai priminė, 
kokią žalą daro ŽIV ir paskutinė šios ligos 
forma AIDS. Sužinojome, kad jau besilau-
kiančios motinos ŽIV gali perduoti savo 

naujagimiui, tačiau laiku pastebėjus ligą, 
tikimybė užkrėsti savo atžalą sumažėja iki 
1%. Įdomus faktas yra tas, kad ŽIV neplin-
ta per unitazo dangtį, rankos paspaudi-
mą. Nors medicina yra daug pažengusi, 
tačiau susirgus AIDS per pirmas 10 dienų 
nėra jokių simptomų, ir dar jokie medici-
niniai prietaisai ligos negali aptikti. Negy-
dant ligos nuo jos pirmos stadijos miršta-
ma po 2 metų, o laiku pastebėta liga lei-
džia žmogui gyventi visavertį gyvenimą. 
Profesorius parodė ŽIV sergamumo sta-
tistiką, didžiausias sergamumas per pas-
taruosius keltą metų yra Estijoje, Ukrai-
noje ir Rusijoje. Duomenys rodo, kad nuo 
ŽIV yra mirę daugiau žmonių negu per I-
ąją ir II-ąjį pasaulinius karus. 

Pasibaigus paskaitai, visi supratome, 
kad sveikata – brangiausias ir didžiausias 
turtas. Saugokime save, nes liga nesiren-
ka žmogaus pagal jo profesiją, amžių, 
padarytus gerus darbus! 

Laura Miežinytė,  
5 klasė 

Atsimink 
Išgirsk 
Domėkis 
Saugokis 

Naujos iniciatyvos mokiniams 
Mūsų mokykla jau antrus metus dalyvauja projekte 

„Mokiniai – mokiniams-2!“. Lapkričio 10 dieną mokykloje 
užsiėmimus vedė Valdas Kupčinskas ir Ugnė Petraitytė – 
Kėdainių rajono Mokinių tarybos atstovai. Mokymuose 
„Jaunimo politikos labirintai“ dalyvavo net 21 mokinys. 
Mes mokėmės diskutuoti, buvo organizuojami debatai, 
simuliacija, atlikome kūrybines užduotis. Po mokymų visi 
įsipareigojome savo klasėse organizuoti diskusijas arba 
debatus.  

Buvo išrikti 6 mokiniai, kurie turėjo tęstiniame projekto 
forume lapkričio 19 dieną Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje 
pristatyti atliktus namų darbus. Mūsų mokyklai atstovavo 
šie mokiniai: Austė Kukankaitė, Vaida Stagniūnaitė (5 kla-
sė), Enrika Danylaitė, Martynas Šarauskas ir Martyna Mar-
čiukaitytė (6 klasė), Henrikas 
Vaičiulis (7 klasė). Mokinius 
lydėjo ir mūsų mokyklos patir-
timi dalijosi matematikos mo-
kytoja Danutė Petraškienė.  

Nors iš Kėdainių grįžome 
gerokai po pietų, džiaugiamės, 
kad mūsų mokyklos mokiniai  
išbando naujas iniciatyvas. 

Enrika Danylaitė, 6 klasė 
Laura Charbakaitė, 10 klasė 

Akimirkos iš Kėdainių Tolerantiški mūsų darželinukai  

Klausome paskaitos  

Lina Guobienė 
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Geros energijos ir 
fantazijos kupina 

ekskursija 

Mokiniai mokykloje ne tik 
mokosi, bet ir dalyvauja įvai-
riuose projektuose, akcijose, 
iniciatyvose, renginiuose. Viena 
iš edukacinių programų už mo-
kyklos ribų dažniausiai būna 

išvyka. 7-8 jungtinės klasės mo-
kinius mokytoja Reda Valančie-
nė kartu su socialine pedagoge 
Asta Marcinkevičiene pakvietė 
vykti į Vilniuje įsikūrusius Ener-
getikos ir technikos bei Iliuzijų 
muziejus. Energetikos ir techni-
kos muziejuje Flanas papasako-
jo įdomių faktų apie elektroniką 
ir energiją. Apžiūrinėjome kati-
lus, transporto priemones. Po 

paskaitos galėjome pailsėti žai-
dimų kambaryje. Iliuzijų muzie-
jus iš tiesų nustebino net visko 
mačiusiu septintokus ir aštunto-
kes. Čia visi prie muziejaus de-
koracijų darėmės apgaulingas, 
iliuzijų kupinas nuotraukas. Ši 
ekskursija labai patiko 7-8 kla-
sių mokiniams! 

Rasa Radžiūnaitė, 7 klasė 

Literatūrinė išvyka į 
Kauną 

Lapkričio 30 d. 5-9 klasių 
mokiniai, lydimi lietuvių kalbos 
mokytojos Janinos Grigutienės 
ir dailės mokytojos Onos Žvirb-
lienės,  vyko į Kauną. Kaune 
mokiniai užbaigė projektą apie 
poetą Joną Mačiulį – Maironį. 
Nuvykę į Kauną, ėjome ilgą kelią 
nuo Akropolio iki Kauno Rotu-
šės aikštės, ir tikrai buvo verta! 
Pirmiausia pamatėme įspūdingą 

Kauno miesto eglutę, džiaugė-
mės iš dangaus krintančiu snie-
gu. Nusifotografavę prie eglu-
tės, patraukėme į Maironio na-
mus, kuriuose yra įkurtas litera-
tūros muziejus. 

Kauno Maironio literatūros 
muziejuje mums papasakojo 
apie Maironio gyvenimą ir kūry-
bą, sužinojome daug įdomių 
faktų apie rašytoją. Apsižvalgę 
Maironio namuose, buvome 
pakviesti pažaisti žaidimą. Turė-
jome susiskirstyti į tris grupeles 

ir su telefonu nuskenuoti pa-
veikslėlį, taip gavome užuominą 
ir ieškojome kito paveikslėlio, 
kol galiausiai sudėjome žodžius. 
Atsisveikinę su Maironio na-
mais, važiavome į Arlaviškių 
kadagių slėnį. Kadagių slėnis yra 
nuostabi vieta, čia ypač gražu 
žiemą. Jei dar nesi lenkęsis šioje 
gražioje vietoje, siūlau ten nu-
vykti. 

Augustina Siaurukaitė,  
7 klasė 

Pamoka netradicinėje erdvėje 

Norime netradicinių pamokų! Todėl vieną rytmetį su šaunia mūsų mokytoja, tikra entuziaste ir niekada 
nestokojančia idėjų bei įdomių sumanymų Edita Ramanauskiene 9-10 klasės moki-
niai išvyko į netradicinę pamoką Alytaus kraštotyros muziejų. Ten susipažinome su 
popieriaus istorija, jo gaminimo būdais, patys gaminome popierių. Mums tai buvo 
labai aktualu, kadangi mūsų mokykla yra Gamtosauginė, popierius, kurį gaminome, 
buvo panaudotas antrąkart. Ši užduotis pareikalavo pakankamai kantrybės ir atsar-
gumo, kadangi reikėjo būsimą popierių nusausinti. 

Po šios edukacinės programos vykome į saugaus eismo klasę, kur buvome supa-
žindinti, kaip turi elgtis pėstysis, vairuotojas ir keleivis. Smagu, kad organizuojamos 
pamokos atitinka šiuolaikinio mokinio interesus, stengiamasi įgyti ne tik teorinių 
žinių, bet ir praktinių įgūdžių. 

Laura Charbakaitė, 10 klasė 
Gaminame popierių 

Ugdome ekonominį mąstymą kartu su MMB 
Buvo nuostabus pirmosios žiemos dienos rytas, kai vykome į Alytaus Putinų gimnaziją susipažinti su MMB „H2Buble“. Nuvykę pir-

miausia susipažinome su gimnazijos direktore, kuri mums papasakojo, kokios yra gimnazijos vertybės ir kuo ji yra išskirtinė. Tolimes-
nę pažintį tęsė buvusi mūsų mokyklos geografijos mokytoja Jolita Noruvienė. Išsi-
aiškinome, kad iš viso Putinų gimnazijoje yra įsikūrę ir galvoja kurtis net 10 MMB! 

Koridoriuose matėme vieną įdomų dalyką – iš gipso pagamintas mokinių ran-
kas. Kam to reikia? Tokią teisę pasigaminti savo ranką turi ne visi, o tik tie, kurie 
mokosi aukštesniuoju lygiu (9-10). Iš tiesų originali idėja. Manau, kad ją būtų gali-
ma pritaikyti ir mūsų mokykloje.  

MMB narės supažindino su savo veikla ir pamokė, kaip patiems pasigaminti 
vonios „bombas“, tačiau visų ingredientų, deja, neatskleidė. Taip pat diskutavome, 
kokia nauda yra būti MMB nariu ir kodėl svarbu ugdyti ekonominį mąstymą. 

Vėliau vykome į „Spiečių“ – organizaciją, kuri padeda verslininkams plėtoti savo 
idėją ir tinkamai rūpintis reklama bei kitais labai svarbiais dalykais. 

Laura Charbakaitė, 10 klasė 

Iliuzijų muziejuje 

Kadagių slėnis 

Edukacinė pamoka 

Gaminame vonios „bombas“ 
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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 

Šį kartą laikraščio  
redakcija kalbina istorijos 
mokytoją Jolitą Staselienę 
   
  Kaip sekėsi įsilieti į mokyklos kolek-
tyvą? 
  Viliuosi, kad mažais  savo darbo žingsne-
liais tapsiu mokytojams ir mokiniams sa-
va. 

Kaip sutariate su mokytojais ir mokiniais? 
Oi, šį klausimą reikėtų užduoti  mano kolegoms  ir mano moki-

niams. Manau, kad sutarti sekasi neblogai. Radau draugų ir tarp 
mokytojų, ir tarp mokinių. 

Su kokiais iššūkiais susiduria istorijos mokytojas dirbdamas 
su mokiniais? 

Istorijos mokytojo iššūkis – turiu nuolat sekti, kokie istoriniai 
įvykiai vyksta pasaulyje, kokios tų įvykių priežastys, kokie bus pa-
dariniai. Mano pareiga įdiegti mokiniams pagarbą, pasididžiavimą  
savo šalimi.  

Kokius savo darbo privalumus ir trūkumus galėtumėte išskir-
ti? 

Privalumas – niekada nepasensiu, nes mane supa jaunimas, 
neatsiliksiu nuo naujausių technologijų, nes jūs, mokiniai, skati-
nate mus tobulėti, neatsiliksiu nuo naujausių madų, nes matau 
madas jumyse, būsiu aktyvi, nes jūs aktyvūs. 

Kokius savo darbo privalumus ir trūkumus galėtumėte išskir-
ti? 

Trūkumas – norint įdomiai pravesti pamoką, reikia įdėti labai 
daug darbo. Mokytojai daug dirba ir namuose. Trūkumas – kar-
tais diena būna per trumpa ir mano vaikai pyksta, kad daugiau 
dėmesio skiriu „svetimiems vaikams“. Būna ir taip. 

Kokia Jūs buvote mokinė? 
Buvau aktyvistė, dalyvavau visur, kur tik buvo galima – daina-

vau mokyklos chore,  iki mokyklos baigimo šokau tautinius šokius, 
buvau to meto mokyklinių organizacijų vadovė, labai mėgau  skai-
tyti knygas, dalyvaudavau olimpiadose. 

Buvau padūkusi. 
Jeigu šiandien tektų pasirinkti profesiją, kokią rinktumėtės ir 

kodėl? 
Būčiau režisiere, labai patiko, o ir dabar patinka organizuoti, 

vesti renginius. Galbūt sodininke. 
Su kokia istorine asmenybe norėtumėte praleisti dieną ir ko-

dėl? 
Jei galėčiau sėsti į laiko mašiną ir keliauti laiku, keliaučiau į XVI 

a. ir mielai praleisčiau laiką su Anglijos karaliene Elžbieta. Kodėl? 
Paliksiu intrigą, tie mokiniai, kuriems įdomus mano pasirinkimas, 
paskaitykite apie ją ir, manau, suprasite. 

Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 
Esu knygų „rijikė“,  patinka gražinti aplinką, formuoti gėlynus ir 

labai mėgstu keliauti. 

Dėkojame už atsakymus! 
Laikraščio redakcija 

Penktokų krikštynos 

      Nuo pat rugsėjo mėnesio 5-okai su nekantrumu ir jauduliu laukė 
krikštynų. Pagaliau lapkričio 9 dieną, trečiadienį,  jos įvyko. Penktokai 
savųjų krikštynų laukė su auklėtoja Jurgita Barkauskiene anglų kalbos 
kabinete. Kaip jau įprasta, krikštynas organizavo šeštokai.  
      Prieš eidami į aktų salę, šeštokai anglų kalbos mokytoją aprengė 
baltu penktokų vardais išpieštu apdaru ir davė baltą it sniegas siūlų 
ritinėlį.  5-okų auklėtoja turėjo išvynioti siūlą, o penktokai lyg darželi-
nukai turėjo laikydamiesi už jo nueiti į aktų salę. Šeštokai nieko nelaukę 
su savo auklėtoja Danute Petraškiene nuėjo tiesiai į aktų salę, kur buvo 
paruošę linksmas užduotis.  Mokytojai Jurgitai pirmajai teko paragauti 
„skanaus deserto“. Ji paėmė obuolio skiltelę su prieskoniais ir sukram-
tė. Skonis nebuvo labai malonus. Visi jos mokiniai taip pat valgė šį 

„desertą“. Penktokai skundėsi, kad gana aštru. Po kurio laiko skundai 
išnyko, nes kiekvienam penktos klasės mokiniui davė po „medalį“ – su 

naujais, laikinais vardais. Vardai buvo įdomūs, keisti, netgi juokingi, bet penktokai nepyko. Prasidėjo penktokų išbandymas. 
Pirmoji rungtis – kuo greičiau visiems komandos nariams praeiti  per patiestus lapelius nenužengiant į šalį. Šią rungtį laimėjo pir-

moji komanda. Ant laimėtojų rankų puikavosi raudonas pliusas, o ant pralaimėtojų  – minusas.  
Kita rungtis – mokiniai ant virvės kabino lapelius, kol sudėliojo žodį „PENKTOKAI“. Šią rungtį laimėjo pirmoji komanda. Paskutinėje 

rungtyje turėjome surišti mazgą, naudodami slidžias baltas virveles.  
Galų gale penktokams buvo įteikti krikšto pažymėjimai, rodantys, kad jie jau yra pilnateisiai penktos klasės mokiniai. Kiekvienam 

penktokui  įteiktos spalvotos pėdutės – pakabukai. Taip pat davėme priesaiką.  
Galiausiai visi penktokai su auklėtoja padėkojo mokytojai Danutei ir šeštokams už gerai praleistą laiką ir visą krikštynų 

„ceremoniją“.  

Austė Kukankaitė, 5 klasė 

Istorijos mokytoja 

Penktokai duoda priesaiką  


