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Šį kartą mūsų laikraščio redakcija nuspren-
dė pakalbinti naujai pradėjusią mūsų mo-
kykloje dirbti geografijos mokytoją Jolitą 
Noruvienę. 
 
1.Vienu sakiniu apibūdinkite save kaip 
asmenybę. 
Esu  inovatyvi, linksma, kūrybinga asmeny-
bė, nuolat besidominti įvairiomis naujovė-
mis. 
 
2. Mūsų mokykloje dirbate gana neilgai. 
Koks pirmas įspūdis Jums susidarė apie 

mūsų mokyklą, mokytojus ir mokinius? 
Pirmas įspūdis geras: iškart pasijutau lyg 
būčiau seniai dirbanti Jūsų mokykloje. Visi 
darbuotojai, pradedant administracija, 
mokytojai, ūkio personalu ir baigiant mo-
kiniais, labai šiltai ir maloniai mane priė-
mė. 
 
3. Kas paskatino Jus pasirinkti mokytojos 
profesiją? 
Jaunystėje niekada nenorėjau būti moky-
toja. Visada sakydavau, kad jau mokytoja 
niekada nebūsiu. Bet labai patiko geografi-
ja, todėl nutariau ją studijuoti. O baigus 
universitetą, pasiūlė darbą, galvojau, kad 
padirbėsiu tik laikinai. Tai va, tas laikinu-
mas tęsiasi jau 13 metai!  
 
4. Papasakokite, kokių naujovių taikote 
savo darbe? 
Stengiuosi pamokose naudoti įvairius me-
todus, kad mokiniams būtų įdomu, būtų 
ne tik nuolatinis rašymas, bet ir diskusijos, 
vaizdo siužetai,  interaktyvios pamokos. 
Taip pat turiu savitą KREDITŲ sistemą. 
 
5. Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 
Labai mėgstu skaityti knygas, tai man su-

teikia ramybės. Mėgstu pasisukti ir virtu-
vėje. Labai patinka aktyvus laisvalaikis 
(važinėjimasis dviračiu, savaitgalio diena 
Tanzanijoje – matyt, dar nuo vaikystės 
likęs noras karstytis medžiais). 
 
6. Kadangi esate geografijos mokytoja, 
tikriausiai teko aplankyti ir ne vieną už-
sienio šalį. Kuri kelionė paliko didžiausią 
įspūdį? Kodėl? 
Nors esu geografijos mokytoja, tačiau la-
bai dideliu skaičiumi aplankytų šalių nega-
liu pasigirti. Tačiau keletą šalių tikrai esu 
aplankiusi. Teko pabuvoti Gudijoje, Lenki-
joje, Čekijoje, Slovakijoje, Norvegijoje ir 
Švedijoje. Labiausiai patiko Norvegijoje. 
Labiausiai patiko todėl, kad jaučiu nostal-
giją kalnams. Kraštovaizdis ten labai gra-
žus, vienas trūkumas: šalyje šalta ir stip-
resni vėjai nei Lietuvoje. 
 
7. Ar teko skaityti mūsų mokyklos laikraš-
tį ,,Klevas"? Kokią nuomonę susidarėte 
apie jį? 
Taip, teko ir labai patiko. Tikrai įdomu su-
žinoti įvairias mokyklos naujienas. 

 
Dėkojame už atsakymus! 
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Rugsėjo 30-oji – Konstitucijos diena 
 

 Rugsėjo 30 dieną mūsų mokykloje Konstitucinį egzaminą pasirinko 
laikyti 57 mokiniai. Daugeliui kilo klausimas, sunku bus ar lengva. Visi moki-
niai buvo suskirstyti pagal amžiaus grupes: 5-7 klasės ir 8-10 klasės. Kiekvie-
nas dalyvis turėjo atsakyti į 30 klausimų. Kad patektum į II-ąjį etapą, reikėjo 
teisingai atsakyti į 25 klausimus. Gana aktyviai dalyvavo  penktokai, net 11 jų  
išbandė savo jėgas. Visi Konstitucijos egzaminą pabaigė laiku ir su nekantru-
mu laukė, kada paaiškės rezultatai. Kunigiškių pradinio ugdymo skyriaus mo-
kiniai atliko kūrybinę užduotį. 
 Nors į II-ąjį etapą nepateko nė vienas dalyvis, geriausiai į klausimus 5-
7 kl. grupėje atsakė Toma Petraškaitė (5 kl.), Augustina Siaurukaitė (5 kl.), 
Mantas Andriukevičius (7 kl.), o 8-10 kl. grupėje – Monika Augaitytė (10 kl.), 
Eimantas Aliulis (9 kl.) bei Monika Rutkauskaitė (9 kl.). Sveikiname juos! 
 

Rasa Radžiūnaitė, 5 klasė 

Česlovas Iškauskas 

V. R. Sidaravičus veda renginį 

D.Balsytė 

Penktokų krikštynos 
 Spalio 21 d. penktai klasei buvo išskirtinė, vyko 
penktokų krikštynos. Kai mes išgirdome „penktokų 
krikštynos“, visi garsiai nusijuokėme. Juk mes pakrikš-
tyti! Tačiau mokykloje yra dar vienos krikštynos. Penk-
tos klasės krikštynos skirtos tam, kad mes suprastume, 
jog esame jau penktokai. Mus krikštijo Mokyklos tary-

 

Išvyka į Vilnių 

 Spalio 17 dieną mūsų mokyklos 8-10 klasių mokiniai vyko į Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, vykstančią parodą  
„Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“. 

Buvo demonstruojami Lietuvos universitetų studentų darbai. Turėjome galimybę patys pasigaminti aksesuarų – rožyčių ir kitokių gėlyčių iš 
paprasčiausios medžiagos ją sulankstydami, susukdami ir prisiūdami. Mums ir visiems kitiems dalyviams buvo pasiūlyta, baigus 10 ar 12 klasių, 
stoti į universitetus, kuriuose  galėtume įgyti šias specialybes: fotografo, kirpėjo, floristo, higienos kosmetiko, stilisto, aksesuarų dizainerio, 
socialinio darbuotojo ir dar daugelį kitų. 

Apžiūrinėdami parodą, galėjome pasidomėti ir šių dienų tendencijomis. Tik atidžiai įsižiūrėjęs, galėjai pastebėti, iš ko pagamintas kostiumas, 
pvz.: angelo kostiumo pagrindas buvo pagamintas iš juodos plėvelės, o sparnai  – iš medicininių pirštinių.  

Parodos metu klausėmės ir patyrusių stilistų bei verslininkų patarimų. Plėsdami ugdymo karjeros žinias ir rinkdamiesi ateities profesiją, mes 
turime žinoti: „Jei tu pagaminai ir panaudojai medžiagų už 100 litų, tai nereiškia, kad drabužį turi parduoti už tą pačią pinigų sumą, kurią inves-
tavai, dar reikia paskaičiuoti ir laiką, per kurį pagaminai produktą. To reikia, kad tavo verslas galėtų augti.“ 
 

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Laikraščio kūrybinė grupė: vyr. redaktorė Rita Šalčiūtė. Mokiniai: Silvija Paužaitė,  Toma Petraškaitė,  Rasa Radžiūnaitė, Augustina Siaurukai-
tė, Rytė Juodžiukynaitė, Laura Charbakaitė, Paulina Makselytė, Klaudija Rutkauskaitė, Eglė Zujūtė, Monika Augaitytė,  Stasys Bartkevičius. 

Maketavo: neformalaus švietimo grupės „Mokyklinio laikraščio spaustuvė“ nariai (vadovas Žydrūnas Tautvydas). 

Pastabas, pageidavimus pateikite: rita.salciute@gmail.com , ZTautvydas@gmail.com 

D. Balsytė 

 

Horizontaliai (→): 
1. Kiek pastatų sudaro Balbieriškio mo-
kyklą? 
6. Kas sukūrė mokyklos himnui muziką? 
8. Medžio-mokyklos gatvės pavadini-
mas? 
9. Kas nuo šių mokslo metų nauja buvo 
įkurta mūsų mokykloje? 

Vertikaliai (↓): 
1. Mokomasis dalykas, kuris vyksta trims kla-
sėms tuo pačiu metu su ta pačia mokytoja? 
2. Lietuvių kalbos mokytojos pavardė? 
3. Kokios yra mokyklinio autobuso numerių 
raidės? 
4. Kiek mokinių mokosi 5-6 klasėje? 
5. Kokia yra mokyklos Mokinių tarybos pirmi-
ninko(-ės) pavardė? 
7. Koks geografijos mokytojos vardas? 

bos mokiniai bei šeštokė Rytė. Mes turėjome atlikti įvairias juokingas ir linksmas 
užduotis: sprendėme kryžiažodžius, kuriuose reikėjo atsakinėti į klausimus. Visi 
klausimai buvo susiję su mokykla ar mokykliniu gyvenimu. 
 Mus pasveikino mokyklos direktorius Stasys Valančius bei pavaduotoja 
Neringa Zujienė. Visi gavome penktos klasės krikštynų liudijimus, kuriuose patvir-
tinta, jog esame tikri penktokai. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę būti tikra 
penktoke. 

       Silvija Paužaitė, 5 klasė 

Kūrybinės dirbtuvės 
Pamąstymai apie rudenį 

Ruduo 

    Po šiltos, gražios vasarėlės pas mus atkeliavo 
nuostabus ruduo. Medžių lapai nusidažė įvairiomis 
spalvomis. Žolę jau kai kur rytais pabalino šalnos.  
 Skrenda gervių pulkai į šiltus kraštus, klykau-
ja atsisveikindami paukščiai. Labai liūdnas metų 
laikas. Didžiausias rudens pranašas – lietus. Dangų 
aptraukia debesų skraistė. Vėjo gūsiai padangėje 
gena debesis - pilnus lietaus, sunkius. Vėjo gūsiai 
skrieja laukais ir pašiaušia ežerus, jūrą. Didžiulės 
bangos plakasi į krantus. Rudens vaizdai liūdni, bet 
gražūs. Rodos, atsisėstum ant to minkštučio de-
besėlio ir skristum, skristum... 

Paulina Makselytė, 8 klasė 

Akimirkos iš Konstitucijos egzamino 

Geografijos mokytoja   

Jolita Noruvienė 

Rimti išbandymai 5-okams 

Sudarė: 

Paulina Makselytė 

Klaudija Rutkauskaitė 
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Dalyvavome rudens kroso varžybose 

 

 Spalio 15 d. mūsų mokyklos 5-10 klasių mokiniai dalyvavo rudens 
kroso varžybose. Varžybose dalyvavo ne tik mūsų, bet ir kitos Prienų 
miesto ir rajono mokyklos. Šis renginys vyko Prienuose. 
 Visus susirinkusius pasveikino Prienų mero pavaduotojas. Varžybų 

metu, aišku, visi vaikai norėjo nugalėti, deja, tai pavyko ne visiems. Mūsų 

mokykla parsivežė dvi trečiąsias vietas  Jas iškovojo Airidas Krutulis ir 

Darius Mieliauskas. Džiaugiamės šiais savo mokyklos sportininkais ir jų 
sėkme rudens kroso varžybose!  
 Šis renginys, manau, tikrai paskatino visus pasitempti. Naujų 
rezultatų lauksime po metų. 

Augustina Siaurukaitė, 5 klasė 

Tu gudrus – ir aš gudrus... 
 
 Auksinio spalio švytėjimo neužgesina vis labiau šėmą jautį pri-
menantis dangus. Ir kur čia užgesins... Mokyklos aktų salė  - tarsi įe-
lektrinta erdvė. Daug komandų, daug protingų galvų – vyksta Protų 
mūšis.  
 Žirniukai, Kinderiai, Kalniečiai, Nerealieji, Klevai ir dar vieni Kle-
vai – visos komandos didžiuojasi savo žiniomis apie mūsų apylinkių 
žaliąją gamtą, paukščius, landšaftines įžymybes, girios gražuolius žvė-
ris. Klausimai rimti, kartais net per daug rimti, reikalaujantys specia-
laus išsilavinimo. Kai žinom, džiaugiamės, kai nežinom, spėjam arba 

pasitardami randa-
me atsakymą. 
 Mūšio aistros 
gęsta, bet pralaimė-
jusių nėra.  Daug 
sužinojom, pasitikri-
nom, susidomėjom. 
Ačiū visoms koman-
doms. Susitiksime 
kituose turuose. 
 

                                                                                                        
Toma Juodinskaitė, 

10 klasė 

Valgyk, kad gyventum, o ne gyvenk,  
kad valgytum! 

 
 Spalio 21 dieną mokyklos aktų salėje vyko rengi-
nys „Amžinos jaunystės maistas“. Renginyje dalyvavo 3, 
5-10 klasių mokiniai, vieną komandą dar sudarė ir Aly-
taus profesinio rengimo centro M. Krupavičiaus žemės 
ūkio ir verslo skyriaus mokinių grupė. Renginį vedė moki-
nė Eglė. Visi 8 klasės mokiniai kartu su biologijos moky-
toja Ona Žvaliauskiene buvo atsakingi už renginio orga-
nizavimą ir jo vedimą. 
 Kiekviena renginyje dalyvaujanti komanda turėjo 
pasiruošti savo stalą: ant jo turėjo būti bent 5 skirtingi 
patiekalai iš sveikų maisto produktų. Visi mokiniai turėjo 
būti sugalvoję komandos pavadinimą, prisistatymą. Pir-
mieji prisistatė 10-okai. Jie padainavo dainą apie vitami-
nus, paskaitė K. Donelaičio poemos ,,Metai“ ištraukas, 
kuriose pasakojama, ką valgė, gamino Mažosios Lietuvos 
būrai. Žinoma, tikrai išradingai prisistatė ir kitos koman-
dos. Didelę palaikymo komandą turėjo subūrę trečiokai: 
juos atlydėjo gausus būrys tėvelių. Renginio metu visi ne 
tik skanavo pagamintų patiekalų – mokinių laukė ir 
įtemptas darbas. Kiekvienos klasės komanda turėjo atlik-
ti įvairias užduotis: įgarsinti seno animacinio filmuko 
ištrauką, atpažinti arbatų rūšis, daržoves ir vaisius, kruo-
pas, buvo žaidžiamas krepšinis, tik vietoj krepšinio ka-
muolio – bulvės.  
 Visas užduotis, grupių atliktus „namų darbus“ 
stebėjo kompetentinga komisija. Komisiją sudarė  Birutė 
Trainavičienė ir Gražina Milušauskaitė, Prienų sveikos 
gyvensenos klubo „Versmenė“ narės, Loreta Šaltienė, 
Nemuno kilpų regioninio parko Prienų lankytojų centro 
administratorė, architektė Simona Benetytė, Dovilė Bal-
sytė, Prienų r. sveikatos biuro specialistė, ir aštuntos 
klasės mokinys Dmitrij Bugaj. 
 Renginio pabaigoje buvo paskelbti nugalėtojai. 
Džiugu, kad  jais tapo mažiausieji – 3 klasės mokiniai. 
Visos komandoms buvo įteikti Padėkos raštai. 
 

Toma Petraškaitė, 5 klasė 
Monika Augaitytė, 10 klasė 

Netradicinė pertraukų savaitė mokykloje 
 

 Antrąją spalio savaitę mūsų mokykla įsitraukė į respubliki-

nę „Sveikatingumo pertraukų savaitę“, kurios tikslas – atkreipti 
dėmesį į mokinių higieną. 
 Pirmadienį ryte, atėję į mokyklą, įsivertinome savo nuotai-
ką. Klubo „Laimingas žmogus“ nariai dalijo skrajutes apie juoko 
anatomiją. Visi, kurie tik norėjo, galėjo  užpildyti „Nuotaikos ter-
mometrą“ – pažymėti tą nuotaiką, kuri artimiausia to ryto būse-
nai, t.y. kaip jie jautėsi atėję į mokyklą. 
 Antradienį 5-10 klasių mokiniai aktų salėje  įrengtame po-
ilsio kampelyje turėjo galimybę pasimėgauti ramybe, pasiklausyti 
gamtos garsų įrašų, tyloje pasižiūrėti ekrane rodomus vaizdus, 
pamedituoti. Užsiėmimus organizavo  visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistė Dovilė Balsytė. Gaila, tačiau ne visi mokiniai 
įsitraukė į šią veiklą. 
 Trečiadienį mokykloje vyko apklausa. Apklausoje  mokiniai 
turėjo pažymėti,  kiek iš jų tą rytą prausėsi duše, prausėsi tik vei-
dą, valėsi dantis, prieš valgį plovėsi rankas, darė mankštą.  
 Ketvirtadienis buvo skirtas aktyviam judėjimui. Užsiėmi-
mus vedė kūno kultūros mokytoja Danguolė Damijonaity-
tė. Visiems buvo įdomu ir smagu stebėti, kaip sekasi draugams. 
 Mokykloje penktadienį kiekvienos pertraukos metu moki-
niai klausėsi skirtingo žanro muzikos įrašų. Pirmoji pertrauka bu-
vo skirta klasikinei muzikai, antroji – liaudies, trečioji – populia-
riajai „dance“ muzikai, ketvirtoji – repui, o penktoji – kantri muzi-

kai. Visa diena buvo linksma ir miela.  
 Manau, tokių netradicinių pertraukų organizavimas mo-
kykloje iš tiesų yra puiki idėja, kuri paįvairina mūsų mokyklinį 
gyvenimą. 
 

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Mokytojai – 11 klasės mokiniai 
 

 Mokytojai ištisus metus dirba, stengiasi, lieja prakaitą… Ir visa tai jie daro dėl mūsų ateities, dėl mūsų gyvenimo, dėl mūsų – 
vaikų. Spalio 5 d. diena skirta Mokytojams. Šią dieną Balbieriškio pagrindinėje mokykloje  prie durų mylimus mokytojus pasitiko 

Mokinių tarybos nariai. Jie kiekvienam mokytojui įteikė 

po mažą dovanėlę  –  suvenyrinį saldainį ir klevo lapų 
rožę. 
 Tądien mokykloje vyko savivaldos diena: 
dešimtos klasės mokiniai „pasimatavo“ mokytojo 
profesiją dirbdami 1-9 klasėse, o Mokinių tarybos nariai 

– vesdami netradicines pamokas mokytojams – 11 
klasės mokiniams! Mokytojams vyko netradicinės 
pamokos.  
 Pirmoji pamoka, netradicinis mokomasis dalykas 
– kūno kalba. Šią pamoką vedė Andrius.  Pamokoje 
įgytas žinias mokytojai, net neabejoju,  pritaikys 
bendraudami su mokiniais, kolektyvu ir kitais žmonėmis. 
Antroji pamoka vienuoliktokams tvarkarašytje buvo 
kūno kultūra. Gerda su Mantvydu paslėpė įvairių 

mokyklos kabinetų raktus, kuriuos mokytojai–mokiniai – 
pagal duotas užuominas turėjo surasti. Muzikos 
mokytojomis tą dieną tapo dvi Tomos. Šios dvi 
mergaitės paprašė mokytojų paimprovizuoti ir 

sudainuoti visiems gerai žinomas lietuvių atlikėjų dainas. Po šios pamokos Mokinių tarybos nariai nusprendė: visi mokytojai turi 

puikų muzikinį išsilavinimą. Paskutinė pamoka – Balbieriškio mokyklos istorija,  pamokos tema  – „Faktai apie mokyklą“.  Laura ir 
Eglė mokytojams davė rašyti kontrolinį darbą, buvo tikrinamos žinios apie mokyklą. Geriausių rezultatų pasiekę mokytojai buvo 
apdovanoti diplomais, tačiau daugelis „užstrigo“ mokykloje dar vieneriems metams. 
 Įsitikinome ir mes patys – mokytojo darbas nelengvas, tiesą sakant, net sunkus. Todėl linkime Jums, Mokytojai, kuo 
didžiausios kantrybės ir neišsenkančios energijos bemokant mus,  kartais išdykusius, vaikiškus, bet tikrai gerbiančius Jus.  

Mokinių tarybos narė, Savivaldos dienos 11 klasės mokytoja Eglė Zujūtė 
 

Poezija kitaip 
 
 Visai prieš pat rudens atostogas Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos 7-10 klasių mokiniai turėjo galimybę pasiklausyti žymaus 
lietuvių poeto P. Širvio poezijos. Aktoriai Jonas Būziliauskas ir Eu-
genija Gnedova, kurie atvyko net iš Anykščių, mums pristatė mini 
spektaklį „Velnioniškai vienas“ pagal  rašytojo P. Širvio poeziją. 
Kitoks, novatoriškas poezijos pateikimas daugeliui sukėlė juoką, 
sužadino prisiminumus. Poeto eilių niekas nekritikavo, visi džiaugėsi 
galėję pasiklausyti poezijos kitaip. Lankymasis tokio pobūdžio 

renginiuose iš tiesų paneigia jaunimo tarpe paplitusią nuomonę  – 
„poezijos aš nemėgstu“. 
 

Stasys Bartkevičius, 10 klasė 

Aktyvi pertrauka sporto salėje 

I-asis Protų mūšio etapas 

Mokinio–mokytojo A. Deimantavičiaus pamoka 

Klausomės rašytojo P. Širvio eilių 
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vai – visos komandos didžiuojasi savo žiniomis apie mūsų apylinkių 
žaliąją gamtą, paukščius, landšaftines įžymybes, girios gražuolius žvė-
ris. Klausimai rimti, kartais net per daug rimti, reikalaujantys specia-
laus išsilavinimo. Kai žinom, džiaugiamės, kai nežinom, spėjam arba 

pasitardami randa-
me atsakymą. 
 Mūšio aistros 
gęsta, bet pralaimė-
jusių nėra.  Daug 
sužinojom, pasitikri-
nom, susidomėjom. 
Ačiū visoms koman-
doms. Susitiksime 
kituose turuose. 
 

                                                                                                        
Toma Juodinskaitė, 

10 klasė 

Valgyk, kad gyventum, o ne gyvenk,  
kad valgytum! 

 
 Spalio 21 dieną mokyklos aktų salėje vyko rengi-
nys „Amžinos jaunystės maistas“. Renginyje dalyvavo 3, 
5-10 klasių mokiniai, vieną komandą dar sudarė ir Aly-
taus profesinio rengimo centro M. Krupavičiaus žemės 
ūkio ir verslo skyriaus mokinių grupė. Renginį vedė moki-
nė Eglė. Visi 8 klasės mokiniai kartu su biologijos moky-
toja Ona Žvaliauskiene buvo atsakingi už renginio orga-
nizavimą ir jo vedimą. 
 Kiekviena renginyje dalyvaujanti komanda turėjo 
pasiruošti savo stalą: ant jo turėjo būti bent 5 skirtingi 
patiekalai iš sveikų maisto produktų. Visi mokiniai turėjo 
būti sugalvoję komandos pavadinimą, prisistatymą. Pir-
mieji prisistatė 10-okai. Jie padainavo dainą apie vitami-
nus, paskaitė K. Donelaičio poemos ,,Metai“ ištraukas, 
kuriose pasakojama, ką valgė, gamino Mažosios Lietuvos 
būrai. Žinoma, tikrai išradingai prisistatė ir kitos koman-
dos. Didelę palaikymo komandą turėjo subūrę trečiokai: 
juos atlydėjo gausus būrys tėvelių. Renginio metu visi ne 
tik skanavo pagamintų patiekalų – mokinių laukė ir 
įtemptas darbas. Kiekvienos klasės komanda turėjo atlik-
ti įvairias užduotis: įgarsinti seno animacinio filmuko 
ištrauką, atpažinti arbatų rūšis, daržoves ir vaisius, kruo-
pas, buvo žaidžiamas krepšinis, tik vietoj krepšinio ka-
muolio – bulvės.  
 Visas užduotis, grupių atliktus „namų darbus“ 
stebėjo kompetentinga komisija. Komisiją sudarė  Birutė 
Trainavičienė ir Gražina Milušauskaitė, Prienų sveikos 
gyvensenos klubo „Versmenė“ narės, Loreta Šaltienė, 
Nemuno kilpų regioninio parko Prienų lankytojų centro 
administratorė, architektė Simona Benetytė, Dovilė Bal-
sytė, Prienų r. sveikatos biuro specialistė, ir aštuntos 
klasės mokinys Dmitrij Bugaj. 
 Renginio pabaigoje buvo paskelbti nugalėtojai. 
Džiugu, kad  jais tapo mažiausieji – 3 klasės mokiniai. 
Visos komandoms buvo įteikti Padėkos raštai. 
 

Toma Petraškaitė, 5 klasė 
Monika Augaitytė, 10 klasė 

Netradicinė pertraukų savaitė mokykloje 
 

 Antrąją spalio savaitę mūsų mokykla įsitraukė į respubliki-

nę „Sveikatingumo pertraukų savaitę“, kurios tikslas – atkreipti 
dėmesį į mokinių higieną. 
 Pirmadienį ryte, atėję į mokyklą, įsivertinome savo nuotai-
ką. Klubo „Laimingas žmogus“ nariai dalijo skrajutes apie juoko 
anatomiją. Visi, kurie tik norėjo, galėjo  užpildyti „Nuotaikos ter-
mometrą“ – pažymėti tą nuotaiką, kuri artimiausia to ryto būse-
nai, t.y. kaip jie jautėsi atėję į mokyklą. 
 Antradienį 5-10 klasių mokiniai aktų salėje  įrengtame po-
ilsio kampelyje turėjo galimybę pasimėgauti ramybe, pasiklausyti 
gamtos garsų įrašų, tyloje pasižiūrėti ekrane rodomus vaizdus, 
pamedituoti. Užsiėmimus organizavo  visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistė Dovilė Balsytė. Gaila, tačiau ne visi mokiniai 
įsitraukė į šią veiklą. 
 Trečiadienį mokykloje vyko apklausa. Apklausoje  mokiniai 
turėjo pažymėti,  kiek iš jų tą rytą prausėsi duše, prausėsi tik vei-
dą, valėsi dantis, prieš valgį plovėsi rankas, darė mankštą.  
 Ketvirtadienis buvo skirtas aktyviam judėjimui. Užsiėmi-
mus vedė kūno kultūros mokytoja Danguolė Damijonaity-
tė. Visiems buvo įdomu ir smagu stebėti, kaip sekasi draugams. 
 Mokykloje penktadienį kiekvienos pertraukos metu moki-
niai klausėsi skirtingo žanro muzikos įrašų. Pirmoji pertrauka bu-
vo skirta klasikinei muzikai, antroji – liaudies, trečioji – populia-
riajai „dance“ muzikai, ketvirtoji – repui, o penktoji – kantri muzi-

kai. Visa diena buvo linksma ir miela.  
 Manau, tokių netradicinių pertraukų organizavimas mo-
kykloje iš tiesų yra puiki idėja, kuri paįvairina mūsų mokyklinį 
gyvenimą. 
 

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Mokytojai – 11 klasės mokiniai 
 

 Mokytojai ištisus metus dirba, stengiasi, lieja prakaitą… Ir visa tai jie daro dėl mūsų ateities, dėl mūsų gyvenimo, dėl mūsų – 
vaikų. Spalio 5 d. diena skirta Mokytojams. Šią dieną Balbieriškio pagrindinėje mokykloje  prie durų mylimus mokytojus pasitiko 

Mokinių tarybos nariai. Jie kiekvienam mokytojui įteikė 

po mažą dovanėlę  –  suvenyrinį saldainį ir klevo lapų 
rožę. 
 Tądien mokykloje vyko savivaldos diena: 
dešimtos klasės mokiniai „pasimatavo“ mokytojo 
profesiją dirbdami 1-9 klasėse, o Mokinių tarybos nariai 

– vesdami netradicines pamokas mokytojams – 11 
klasės mokiniams! Mokytojams vyko netradicinės 
pamokos.  
 Pirmoji pamoka, netradicinis mokomasis dalykas 
– kūno kalba. Šią pamoką vedė Andrius.  Pamokoje 
įgytas žinias mokytojai, net neabejoju,  pritaikys 
bendraudami su mokiniais, kolektyvu ir kitais žmonėmis. 
Antroji pamoka vienuoliktokams tvarkarašytje buvo 
kūno kultūra. Gerda su Mantvydu paslėpė įvairių 

mokyklos kabinetų raktus, kuriuos mokytojai–mokiniai – 
pagal duotas užuominas turėjo surasti. Muzikos 
mokytojomis tą dieną tapo dvi Tomos. Šios dvi 
mergaitės paprašė mokytojų paimprovizuoti ir 

sudainuoti visiems gerai žinomas lietuvių atlikėjų dainas. Po šios pamokos Mokinių tarybos nariai nusprendė: visi mokytojai turi 

puikų muzikinį išsilavinimą. Paskutinė pamoka – Balbieriškio mokyklos istorija,  pamokos tema  – „Faktai apie mokyklą“.  Laura ir 
Eglė mokytojams davė rašyti kontrolinį darbą, buvo tikrinamos žinios apie mokyklą. Geriausių rezultatų pasiekę mokytojai buvo 
apdovanoti diplomais, tačiau daugelis „užstrigo“ mokykloje dar vieneriems metams. 
 Įsitikinome ir mes patys – mokytojo darbas nelengvas, tiesą sakant, net sunkus. Todėl linkime Jums, Mokytojai, kuo 
didžiausios kantrybės ir neišsenkančios energijos bemokant mus,  kartais išdykusius, vaikiškus, bet tikrai gerbiančius Jus.  

Mokinių tarybos narė, Savivaldos dienos 11 klasės mokytoja Eglė Zujūtė 
 

Poezija kitaip 
 
 Visai prieš pat rudens atostogas Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos 7-10 klasių mokiniai turėjo galimybę pasiklausyti žymaus 
lietuvių poeto P. Širvio poezijos. Aktoriai Jonas Būziliauskas ir Eu-
genija Gnedova, kurie atvyko net iš Anykščių, mums pristatė mini 
spektaklį „Velnioniškai vienas“ pagal  rašytojo P. Širvio poeziją. 
Kitoks, novatoriškas poezijos pateikimas daugeliui sukėlė juoką, 
sužadino prisiminumus. Poeto eilių niekas nekritikavo, visi džiaugėsi 
galėję pasiklausyti poezijos kitaip. Lankymasis tokio pobūdžio 

renginiuose iš tiesų paneigia jaunimo tarpe paplitusią nuomonę  – 
„poezijos aš nemėgstu“. 
 

Stasys Bartkevičius, 10 klasė 

Aktyvi pertrauka sporto salėje 

I-asis Protų mūšio etapas 

Mokinio–mokytojo A. Deimantavičiaus pamoka 

Klausomės rašytojo P. Širvio eilių 



 

KlevasKlevas          

 
 
Šį kartą mūsų laikraščio redakcija nuspren-
dė pakalbinti naujai pradėjusią mūsų mo-
kykloje dirbti geografijos mokytoją Jolitą 
Noruvienę. 
 
1.Vienu sakiniu apibūdinkite save kaip 
asmenybę. 
Esu  inovatyvi, linksma, kūrybinga asmeny-
bė, nuolat besidominti įvairiomis naujovė-
mis. 
 
2. Mūsų mokykloje dirbate gana neilgai. 
Koks pirmas įspūdis Jums susidarė apie 

mūsų mokyklą, mokytojus ir mokinius? 
Pirmas įspūdis geras: iškart pasijutau lyg 
būčiau seniai dirbanti Jūsų mokykloje. Visi 
darbuotojai, pradedant administracija, 
mokytojai, ūkio personalu ir baigiant mo-
kiniais, labai šiltai ir maloniai mane priė-
mė. 
 
3. Kas paskatino Jus pasirinkti mokytojos 
profesiją? 
Jaunystėje niekada nenorėjau būti moky-
toja. Visada sakydavau, kad jau mokytoja 
niekada nebūsiu. Bet labai patiko geografi-
ja, todėl nutariau ją studijuoti. O baigus 
universitetą, pasiūlė darbą, galvojau, kad 
padirbėsiu tik laikinai. Tai va, tas laikinu-
mas tęsiasi jau 13 metai!  
 
4. Papasakokite, kokių naujovių taikote 
savo darbe? 
Stengiuosi pamokose naudoti įvairius me-
todus, kad mokiniams būtų įdomu, būtų 
ne tik nuolatinis rašymas, bet ir diskusijos, 
vaizdo siužetai,  interaktyvios pamokos. 
Taip pat turiu savitą KREDITŲ sistemą. 
 
5. Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 
Labai mėgstu skaityti knygas, tai man su-

teikia ramybės. Mėgstu pasisukti ir virtu-
vėje. Labai patinka aktyvus laisvalaikis 
(važinėjimasis dviračiu, savaitgalio diena 
Tanzanijoje – matyt, dar nuo vaikystės 
likęs noras karstytis medžiais). 
 
6. Kadangi esate geografijos mokytoja, 
tikriausiai teko aplankyti ir ne vieną už-
sienio šalį. Kuri kelionė paliko didžiausią 
įspūdį? Kodėl? 
Nors esu geografijos mokytoja, tačiau la-
bai dideliu skaičiumi aplankytų šalių nega-
liu pasigirti. Tačiau keletą šalių tikrai esu 
aplankiusi. Teko pabuvoti Gudijoje, Lenki-
joje, Čekijoje, Slovakijoje, Norvegijoje ir 
Švedijoje. Labiausiai patiko Norvegijoje. 
Labiausiai patiko todėl, kad jaučiu nostal-
giją kalnams. Kraštovaizdis ten labai gra-
žus, vienas trūkumas: šalyje šalta ir stip-
resni vėjai nei Lietuvoje. 
 
7. Ar teko skaityti mūsų mokyklos laikraš-
tį ,,Klevas"? Kokią nuomonę susidarėte 
apie jį? 
Taip, teko ir labai patiko. Tikrai įdomu su-
žinoti įvairias mokyklos naujienas. 

 
Dėkojame už atsakymus! 
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Rugsėjo 30-oji – Konstitucijos diena 
 

 Rugsėjo 30 dieną mūsų mokykloje Konstitucinį egzaminą pasirinko 
laikyti 57 mokiniai. Daugeliui kilo klausimas, sunku bus ar lengva. Visi moki-
niai buvo suskirstyti pagal amžiaus grupes: 5-7 klasės ir 8-10 klasės. Kiekvie-
nas dalyvis turėjo atsakyti į 30 klausimų. Kad patektum į II-ąjį etapą, reikėjo 
teisingai atsakyti į 25 klausimus. Gana aktyviai dalyvavo  penktokai, net 11 jų  
išbandė savo jėgas. Visi Konstitucijos egzaminą pabaigė laiku ir su nekantru-
mu laukė, kada paaiškės rezultatai. Kunigiškių pradinio ugdymo skyriaus mo-
kiniai atliko kūrybinę užduotį. 
 Nors į II-ąjį etapą nepateko nė vienas dalyvis, geriausiai į klausimus 5-
7 kl. grupėje atsakė Toma Petraškaitė (5 kl.), Augustina Siaurukaitė (5 kl.), 
Mantas Andriukevičius (7 kl.), o 8-10 kl. grupėje – Monika Augaitytė (10 kl.), 
Eimantas Aliulis (9 kl.) bei Monika Rutkauskaitė (9 kl.). Sveikiname juos! 
 

Rasa Radžiūnaitė, 5 klasė 

Česlovas Iškauskas 

V. R. Sidaravičus veda renginį 

D.Balsytė 

Penktokų krikštynos 
 Spalio 21 d. penktai klasei buvo išskirtinė, vyko 
penktokų krikštynos. Kai mes išgirdome „penktokų 
krikštynos“, visi garsiai nusijuokėme. Juk mes pakrikš-
tyti! Tačiau mokykloje yra dar vienos krikštynos. Penk-
tos klasės krikštynos skirtos tam, kad mes suprastume, 
jog esame jau penktokai. Mus krikštijo Mokyklos tary-

 

Išvyka į Vilnių 

 Spalio 17 dieną mūsų mokyklos 8-10 klasių mokiniai vyko į Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, vykstančią parodą  
„Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“. 

Buvo demonstruojami Lietuvos universitetų studentų darbai. Turėjome galimybę patys pasigaminti aksesuarų – rožyčių ir kitokių gėlyčių iš 
paprasčiausios medžiagos ją sulankstydami, susukdami ir prisiūdami. Mums ir visiems kitiems dalyviams buvo pasiūlyta, baigus 10 ar 12 klasių, 
stoti į universitetus, kuriuose  galėtume įgyti šias specialybes: fotografo, kirpėjo, floristo, higienos kosmetiko, stilisto, aksesuarų dizainerio, 
socialinio darbuotojo ir dar daugelį kitų. 

Apžiūrinėdami parodą, galėjome pasidomėti ir šių dienų tendencijomis. Tik atidžiai įsižiūrėjęs, galėjai pastebėti, iš ko pagamintas kostiumas, 
pvz.: angelo kostiumo pagrindas buvo pagamintas iš juodos plėvelės, o sparnai  – iš medicininių pirštinių.  

Parodos metu klausėmės ir patyrusių stilistų bei verslininkų patarimų. Plėsdami ugdymo karjeros žinias ir rinkdamiesi ateities profesiją, mes 
turime žinoti: „Jei tu pagaminai ir panaudojai medžiagų už 100 litų, tai nereiškia, kad drabužį turi parduoti už tą pačią pinigų sumą, kurią inves-
tavai, dar reikia paskaičiuoti ir laiką, per kurį pagaminai produktą. To reikia, kad tavo verslas galėtų augti.“ 
 

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Laikraščio kūrybinė grupė: vyr. redaktorė Rita Šalčiūtė. Mokiniai: Silvija Paužaitė,  Toma Petraškaitė,  Rasa Radžiūnaitė, Augustina Siaurukai-
tė, Rytė Juodžiukynaitė, Laura Charbakaitė, Paulina Makselytė, Klaudija Rutkauskaitė, Eglė Zujūtė, Monika Augaitytė,  Stasys Bartkevičius. 

Maketavo: neformalaus švietimo grupės „Mokyklinio laikraščio spaustuvė“ nariai (vadovas Žydrūnas Tautvydas). 

Pastabas, pageidavimus pateikite: rita.salciute@gmail.com , ZTautvydas@gmail.com 

D. Balsytė 

 

Horizontaliai (→): 
1. Kiek pastatų sudaro Balbieriškio mo-
kyklą? 
6. Kas sukūrė mokyklos himnui muziką? 
8. Medžio-mokyklos gatvės pavadini-
mas? 
9. Kas nuo šių mokslo metų nauja buvo 
įkurta mūsų mokykloje? 

Vertikaliai (↓): 
1. Mokomasis dalykas, kuris vyksta trims kla-
sėms tuo pačiu metu su ta pačia mokytoja? 
2. Lietuvių kalbos mokytojos pavardė? 
3. Kokios yra mokyklinio autobuso numerių 
raidės? 
4. Kiek mokinių mokosi 5-6 klasėje? 
5. Kokia yra mokyklos Mokinių tarybos pirmi-
ninko(-ės) pavardė? 
7. Koks geografijos mokytojos vardas? 

bos mokiniai bei šeštokė Rytė. Mes turėjome atlikti įvairias juokingas ir linksmas 
užduotis: sprendėme kryžiažodžius, kuriuose reikėjo atsakinėti į klausimus. Visi 
klausimai buvo susiję su mokykla ar mokykliniu gyvenimu. 
 Mus pasveikino mokyklos direktorius Stasys Valančius bei pavaduotoja 
Neringa Zujienė. Visi gavome penktos klasės krikštynų liudijimus, kuriuose patvir-
tinta, jog esame tikri penktokai. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę būti tikra 
penktoke. 

       Silvija Paužaitė, 5 klasė 

Kūrybinės dirbtuvės 
Pamąstymai apie rudenį 

Ruduo 

    Po šiltos, gražios vasarėlės pas mus atkeliavo 
nuostabus ruduo. Medžių lapai nusidažė įvairiomis 
spalvomis. Žolę jau kai kur rytais pabalino šalnos.  
 Skrenda gervių pulkai į šiltus kraštus, klykau-
ja atsisveikindami paukščiai. Labai liūdnas metų 
laikas. Didžiausias rudens pranašas – lietus. Dangų 
aptraukia debesų skraistė. Vėjo gūsiai padangėje 
gena debesis - pilnus lietaus, sunkius. Vėjo gūsiai 
skrieja laukais ir pašiaušia ežerus, jūrą. Didžiulės 
bangos plakasi į krantus. Rudens vaizdai liūdni, bet 
gražūs. Rodos, atsisėstum ant to minkštučio de-
besėlio ir skristum, skristum... 

Paulina Makselytė, 8 klasė 

Akimirkos iš Konstitucijos egzamino 

Geografijos mokytoja   

Jolita Noruvienė 

Rimti išbandymai 5-okams 

Sudarė: 

Paulina Makselytė 

Klaudija Rutkauskaitė 
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