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Minėjome Šiaurės šalių bibliotekų savaitę 
 

 Lapkričio 10 d. mūsų mokykloje buvo minima Šiaurės šalių bibliotekų 
savaitė. 5-6 klasių mokiniams buvo organizuojama netradicinė lietuvių kalbos 
pamoka – ji vyko bibliotekoje. Šių metų bibliotekų savaitės tema buvo skirta 
Tuvės Janson troliams. Bibliotekininkė D. Damijonaitytė trumpai papasakojo 
apie šią rašytoją, priminė, kad ji pati iliustruodavo ir savo knygas. Šiais metais 
taip pat minime šimtąsias rašytojos gimimo metines. Bibliotekininkė parodė, 
kaip atrodo troliai, kokie jie gali būti baisūs ir pikti. Sužinojome, kad Norvegi-
jos kalnuose kiekvieną naktį pasirodo troliai, ta vieta yra vadinama Trolio lie-
žuviu. Į tą vietą tikrai nepatartina eiti naktį, nes tas liežuvis gali netikėtai 
įtraukti ir žmogaus nebėra! 
 Tačiau T. Janson sukūrė ir geruosius trolius – tai troliai Mumiai. Lietu-

vių kalbos mokytoja R. Šalčiūtė ir bibliotekininkė mums garsiai paskaitė vieną 
ištrauką iš T. Janson knygos. Gavome ir namų darbų – turėjome sukurti istoriją apie trolius, ją iliustruoti. O kad geriau susipažintu-
me su troliais, taip pat turime perskaityti ir vieną T. Janson knygą apie juos. 

Augustina Siaurukaitė, 5 klasė 

 

AIDS diena 

Gruodžio 1 d. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje, kaip ir visame pasaulyje, buvo 
minima  tarptautinė AIDS diena. Renginį vedė mokytoja Reda Valančienė ir socialinė 
pedagogė Asta Marcinkevičienė.  5-10 klasių mokiniai buvo susiskirstę į 5 komandas. 
Kiekvienos komandos kapitonai turėjo surinkti savo komandą, kurią galėjo sudaryti ne 
tik mokiniai, bet ir mokytojai. Renginio metu visi prisiminė šios klastingos ligos grėsmes, 
pasekmes ir priemones, padedančias išvengti ligos. Peržiūrėdamos informaciją pateikty-
se, komandos turėjo atsakyti į 16 įmantriai suformuluotų klausimų, atsakymus tikrino 
10 klasės mokiniai – Toma ir Stasys. 

Geriausiai į klausimus sekėsi atsakyti „Gudragalvių komandai“.  

Mantvydas Kurapka, 7 klasė      

Laikraščio kūrybinė grupė: vyr. redaktorė Rita Šalčiūtė. Mokiniai: Karolina Miliauskaitė, Silvija Paužaitė,  Toma Petraškaitė,  Rasa Radžiūnai-
tė, Augustina Siaurukaitė, 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 

 

Surask ir išbrauk 10 žodžių.  
Visi žodžiai susiję su mokykla. 

 

 
 

Kryžiažodį sudarė: Laura Charbakaitė, 
Klaudija Rutkauskaitė  
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Baigiasi metai, dovanoję žvaigždėto dangaus švytėjimą, netikėtą snieguolės žiedą, snie-

guotą kovą, ėjimą per pievą basomis ir plevenančių lapų atsisveikinimo kuždesį tau, man, visiems, 
einantiems į kažkelintas savo Kalėdas. Baigiasi metai, švelniai glostę sakytais, kuždėtais, garsiais ar vos 
girdimais žodžiais, kartais galbūt skaudinę lyg aštriais dilgėlių lapų kirčiais. Betgi kiek kartų mūsų eita 
gerųjų žodžių kryptimi, atsiprašyta, atjausta, nuraminta. Ir džiaugtasi nuoširdžiai: tėvų savo vaikais, 
mokytojų – mokiniais, mokinių – bendraklasiais ar mokyklos draugais...  

Dar kelios ramios pamąstymų advento savaitės, ir pasitiksime su Kalėdomis grįžtančią šviesą. O kol 
kas laukime perverskime savo atminties albumus, paskaičiuokime, kiek ten įdėjome artimo ar visai 
nepažįstamo žmogaus žvilgsnių, ar įsiminėme pasiūlyto obuolio skiltelės skonį, žolelių arbatos aroma-
tą... Mes, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys, turime tuos albumus. Ten tiek daug talentingų ir 
išmanių žmonių veidų! Branginkime ir pildykime juos naujais veidais, o Kalėdas pasitikime įsileisdami į 
kasdienę savo būtį gerumą, artumą, viltį, svajones ir pagarbą vienas kitam... Su Kalėdomis ir artėjan-
čiais Žaliosios Medinės Ožkos metais! 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Zujienė 

Kalbiname tikybos mokytoją Dalią Vičkačkaitę. 

Kaip jaučiatės mūsų mokykloje?  
Nuoširdžiai pasakius, dar nedrąsiai, nors šį darbą dirbu ne pirmi metai. Bet nauja vieta, nauji iššūkiai.  
Ar randate bendrą kalbą su mokiniais ir mokytojų kolektyvu?  
Su mokiniais, manau, po truputį pradedu rasti bendrą kalbą, tačiau ne su visais: ir jiems, ir man tai dar 

trumpas laikas. Juk tik kartą per savaitę susutinkame. Vieni kitų nepažįstame, todėl sunku bendrauti. Su moky-
tojais esu labai mažiai bendravusi, todėl negaliu atsakyti, bet su kuriais bendravau, tai jie atrodė bendraujantys 
ir naują bendruomenės narį priimantys. 

Kadangi Jūs dirbate ir kitoje mokykloje, norime paklausti, ar labai skiriasi mažesnės mokyklos mokinių, 
mokytojų tarpusavio santykiai, bendravimas, kultūra?  

Mažesnėje mokykloje, manau, yra geriau, nes mokytojas gali geriau pažinti mokinius, jiems labiau padėti ir 
juos išklausyti. Mokiniai taip pat  gali vieni kitus artimiau pažinti, bendrauti bei bendradarbiauti. Tokia ben-
druomenė tampa kaip viena graži šeima, vieni kitiems padedantys. Didelėje mokykloje tai labai sunku, nes 
mokinių daug, mokytojų irgi, todėl gana sunku tarpusavio santykiams. Klasėje mokinių skaičius irgi didelis, to-
dėl kiekvieną išklausyti ar jam padėti labai sunku.  

O dėl kultūros, manau, priklauso nuo vietovės ir pačių žmonių. 

1 
Tęsinys 2 psl. 

Cirkas  

Gruodžio 3 d. Balbieriškio pagrindinės mokyklos aktų salė virto 
cirko aikštele. Iš Ukrainos atvykęs cirkas „Neono Planeta“ mokyklos 
ir miestelio bendruomenei pristatė naujausią savo programą. Cirko 
komandą sudarė žonglieriai, ekvilibristai, klounai, stebėjome magi-
jos, lazerių ir burbulų šou. Buvo labai įdomu pamatyti cirko artistų 
pasirodymus, nes kiekvienas numeris buvo unikalus. Cirko dalyviai 
galėjo laimėti 50 litų – reikėjo nupiešti klouną. Trečios klasės moki-
nys Vakaris nupiešė tikrai labai gražų klouną.  

Smagu, kad mokiniai šiek tiek atitrūkę nuo pamokų čia pat, mo-
kykloje, turėjo galimybę apsilankyti cirke. 

 
Toma Petraškaitė, 5 klasė 

Adventas – apmąstymo ir susikaupimo metas 
Gruodžio 5 dieną Balbieriškio pagrindinės mokyklos tikybos ir muzikos mokytojai 

visus sukvietė į netradicinę pamoką. Muzikos mokytojas Saulius Kondrotas ir nefor-
maliojo ugdymo būrelio „Estradinės muzikos studija“ mokiniai sugiedojo adventinę 
giesmę. Nuskambėjus adventinei giesmei, Balbieriškio parapijos klebonas Remigijus 
Veprauskas pasidalijo mintimis apie tikrąjį šventų Kalėdų džiaugsmą. 8 klasės mokinės 
Eglė Zujūtė ir Laura Charbakaitė visiems atskleidė adventinio vainiko pynimo istoriją ir 
jo komponentų – eglės šakų, miško kankorėžių, obuolių, aukso spalvos rutuliukų, žva-
kių – simbolinę prasmę. Mokyklos pavaduotoja perskaitė maldą, direktorius, uždegęs 
pirmąją advento žvakelę, palinkėjo apmąstyti savo nuveiktus darbus, poelgius. Rengi-
nio pabaigoje Eglė ir Laura išdalijo visiems po žvakelę, ant jų buvo užrašyti palinkėji-
mai ir dorybės, kurių turėtume laikytis advento laikotarpiu. Smagaus ir ramaus Kalėdų 
laukimo! 

Rasa Radžiūnaitė, 5 klasė 

Naudingos nuorodos internete: 
http://www.egzaminai.lt - Egzaminų centro informacija. 
http://www.draugiskasinternetas.lt - „Saugesnis internetas“ – 

programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą 
informaciją internete. 

http://www.kurstudijuoti.lt – Studijos (mokymo įstaigos). 
 
Bus daugiau. 

Komandinis darbas 

5-okai po apsilankymo pas trolius 

Adventinė pamoka 

Tikybos mokytoja 
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Verta dalyvauti,  
kad sužinotum 

 Lapkričio 4 dieną mūsų mokykloje vyko protų 
mūšio 2-asis etapas. Atsakinėjome į gana painius 
klausimus. Tikriausiai, nė vienas neatsakytumėte, 
kiek kadaise Prienuose buvo parduotuvių? Ogi 121. 
Taip pat sužinojome, kad Prienų rajone auga aukš-
čiausias beržas. Jo aukštis siekia 35 metrus. 
 Lapkričio 18 d. trečiajame protmūšio etape 
atsakinėjome į klausimus, susijusius su Birštonu ir 
jo  apylinkėmis. Sužinojome daugybę įdomių faktų. 
 Galbūt ne visi žinojo, kad Birštone buvo sukur-
tas B. Sruogos romanas „Dievų miškas“. O ar kartais 
nekyla klausimas, iš kur mūsų krašte atsirado jurgi-
nai? Juos į Birštoną ir jo apylinkes atvežė S. Moravs-
kis. Sužinojome, kad Žvėrinčiaus miške augo ir 500 
metų senumo ąžuolas. Tai tik dar kartą supratome, 
kad tikrai mes ne viską žinome apie savo kraštą. Be 
abejo, visi su nekantrumu laukė rezultatų – kas pa-
teks į finalą. Finale kartu su kitomis 6 Prienų miesto 
ir rajono mokyklų komandomis pateko mūsų mokyk-
los 10 klasės „Kalniečių“ komanda, mokytojų  
„Klevų“ ir, žinoma, 8 klasės „Kinderių-Žiniukų“ ko-
manda. 
 Taigi visuose trijuose protų mūšio etapuose 
tikrai buvo verta dalyvauti, nes gavome daug žinių ir 
patirties. 

Laura Charbakaitė, 8 klasė   

„Žirniukai“ ir „Kalniečiai“  
mūsų nenuvylė  

Sumaniausių sumaniausi, protingiausių protingiausi rinkosi šaltą gruodžio 2 
dienos popietę į Birštono kultūros centrą mankštinti galvelių – vyko paskutinis 
„Protų mūšio“ etapas. Į finalą pateko ir dvi mūsų mokyklos komandos. 10 klasės 
„Kalniečių“ komandą sudarė šie mokiniai: Toma Juodinskaitė, Meda Kavaliauskaitė, 
Stasys Bartkevičius, Evaldas Dabulevičius, Andrius Deimantavičius ir Tomas Bruso-
kas. 8 klasės „Žiniukų“ komandą sudarė visi klasės mokiniai: Dmitrij Bugaj, Karolis 
Vasiliauskas, Airidas Krutulis, Klaudija Rutkauskaitė, Paulina Makselytė, Laura Char-
bakaitė ir Eglė Zujūtė 

Pasakysiu atvirai, mūšis tikrai sunkus, bet be pergalės negrįžome. Abi koman-
dos buvo apdovanotos. „Žiniukai“ 7-9 klasių grupėje užėmė 1-ąją vietą. Jiems buvo 
padovanota ekskursija į Pažaislio vienuolyną bei galimybė apsilankyti Ąžuolynės 
pramogų parke, kuris įsikūręs Aukštadvario regioniniame parke. „Kalniečiai“ 10-12 
klasių grupėje užėmė 3-iąją vietą ir gavo nemokamą apsilankymą Birštono 
„Versmės“ sanatorijoje. 

Pamankštinome protus, gavome šaunių dovanų, taip pat turėjome galimybę 
aplankyti ir įžymiausias Birštono vietas. Naudinga ir įdomi kelionė tikrai paliko gra-
žius prisiminimus. Linkiu, kad jūsų protas būtų lavinamas ir toliau. Norėtųsi daugiau 
tokių renginių mokiniams. 

Toma Juodinskaitė, 10 klasė 

Kodėl pasirinkote dirbti tikybos mokytoja?  
Tuo metu, kai prasidėjo tikybos mokymas mokykloje, nebuvo 

niekas pasiruošę dirbti šio darbo, nes nebuvo tokių tikybos mokyto-
jų, o aš tuo metu dirbau prie bažnyčios su vaikais ir jaunimu. Parapi-
jos klebonas siuntė mane į mokyklą ir sakė, jog „reikia pradėti dirbti 
šį darbą“, tai aš ir nuėjau negalvodama tuo metu apie tai, koks tai 
darbas. Supratau, kad reikia pradėti dirbti šį darbą. O jei siuntė, tik-
riausiai matė, kad aš tai galėsiu daryti. Tai toks keistas mano pasirin-
kimas, tiksliau sakant, paklusnumo vykdymas tuo metu. Vėliau studi-
jos ir rimtas bei atsakingas darbas. 

Kokiomis savybėmis turi pasižymėti tikybos mokytojas? 
Pirmiausiai mokytojas turi gyventi tuo, ką moko, nes mes turime 

vienintelį mokytoją Kristų, o mes, mokytojai, esame ir turime būti 
liudytojai. Labai vertinu atsakomybę, pareigingumą ten, kur tu esi ir 
ką darai. Todėl svarbiausia man atsakomybė, meilė bei tikėjimas tuo, 
ką darau. 

Kuo Jus žavi mokytojos darbas? 
Nesakyčiau, kad mane žavi mokytojo darbas, niekada nenorėjau 

būti mokytoja, tuo labiau tikybos mokytoja, nes tai labai sunkus ir 
atsakingas darbas. Bet dirbdama šį darbą aš galiu nešti Kristų ir jo 
mokymą ten, kur einu, ir padėti žmonėms atrasti  pačius nuostabiau-
sius lobius tikėjime.  

Kai buvote maža, kuo svajojote būti? 
Labai norėjau būti gėlininke, auginti gėles ir jomis puošti aplinką, 

kad žmonės galėtų džiaugtis tuo grožiu. 
Ką artėjančių švenčių proga galėtumėte palinkėti mokyklos 

bendruomenei? 
Mokytojams palinkėčiau tarpusavio pagarbos, supratimo, ben-

drystės šeimose ir darbe, mokiniams – atsakomybės kuriant savo 
gyvenimą, nes kokį jį susikurs, tokį ir turės. Labiausiai reikėtų visiems 
rasti laiko sustoti ir permąstyti savo gyvenimą, koks jis, ar teisingai 
gyvenu ir elgiuosi su savimi, kitais, Dievu. Dievo palaimos visiems ir 
visur! 

 
Dėkojame už atsakymus! 

Mokytoją kalbino 8 klasės mokinė Eglė Zujūtė 

Išvyka į amatų centrą 
 Gruodžio 2 dieną Balbieriškio pagrindinės mokyklos 7 ir 9 klasės mokiniai kartu 
su Prienų „Žiburio“ gimnazijos bei N. Ūtos pagrindinės mokyklos mokiniais aplankė Piva-
šiūnų amatų centrą. Atvykusius mus pasitiko moteris, apsirengusi tautiniais rūbais. Ji 

mums papasakojo, kokius patiekalus ga-
mindavo žmonės anksčiau, išmokome 
kepti kaimiškas bandas. Sužinojome jų 
istoriją. Aplankėme konferencijų salę, 
stebėjome, kaip pinamos pintinės, išmo-
kome pasidaryti kalėdinių dekoracijų. 
Iškepus bandoms, visi sėdome prie ben-
dro stalo jų ragauti.  
 Dėkojame mokytojai R. Valančie-
nei ir socialinei pedagogei A. Marcinkevi-
čienei už suorganizuotą išvyką. 

Greta Vaigauskaitė, 7 klasė 

Varžėsi ir mokytojų komandos 
 Gruodžio 3 d. Nemuno kilpų regioninio parko direkcija į lankytojų centrą pa-
kvietė 7 Prienų miesto ir rajono mokytojų komandas dalyvauti protų mūšio „Kraštas, 
kuriame gyvenu“ finalinėje kovoje. Mūsų mokyklos  „Klevų“ komandą sudarė 5 mo-
kytojai: Daiva Staniulytė, Jolita Noruvienė, Irena Liutkevičienė, Rita Šalčiūtė ir V. Ry-
mantas Sidaravičius. Palaikyti savo mokyklos komandos atvyko ir biologijos mokytoja 
O. Žvaliauskienė, kuri ir paskatino mokytojus dalyvauti protų mūšio kovose. 
 Visų komandų laukė sunkus ir įtemptas darbas – atsakyti į 50 klausimų. O 
klausimai buvo patys įvairiausi, apimantys literatūros, biologijos, geografijos, istori-
jos, kultūros žinias.  
 Atsakius į visus klausimus, su nekantrumu laukėme rezultatų paskelbimo. Ga-
lime tik pasidžiaugti, kad mūsų mokyklos mokytojų komanda iš viso surinko 46 taš-
kus ir užėmė garbingą 3-iąją vietą. Mokytojams buvo įteiktas prizas – galimybė ne-
mokamai apsilankyti Birštono sakraliniame muziejuje. 

Laikraščio redakcija 

Pradžia  1 psl. 

Mes tolerantiški 
 Lapkričio 14 d. mokykloje minėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną, kuri daugelyje 
demokratinių valstybių nuo 1995 m. UNESCO sprendimu yra minima lapkričio 16 d. Šią dieną 
skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, ser-
gančiųjų ir turinčių problemų (alkoholio, narkomanijos) toleranciją. Įvairiose šalyse organizuo-
jami renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę. Balbie-
riškio pagrindinės mokyklos bendruomenė taip pat kas metai pamini šią dieną.  
 Šių metų Tolerancijos dienos tema – „Tolerancijos knyga“. Knyga yra nepaprastas 
daiktas, kuriame galime rasti visko: išminties, įvairiausių istorijų, pasakų ir, be abejo, tikrų 
faktų, dalykų. Knygos mus moko, mums pataria, priverčia susimąstyti. Vienas Europos intelek-
tualų teigė, jog ,,perskaityta gera knyga gali 
visam laikui pakeisti žmogaus likimą“. 
 Tolerancijos dienos renginį vedė 

mokyklos Tolerancijos centro veiklai vadovaujantis mokytojas V. R. Sidaravičius, jam talkino ir 
keli devintos klasės mokiniai. Kiekviena klasė turėjo paruošti du lapus „Tolerancijos knygos“: 
mokiniai savo mintimis apie toleranciją, iškarpomis iš žurnalų, įvairias piešiniais pildė savo mo-
kyklos tolerancijos knygą. 
 Renginyje taip pat dalyvavo Balbieriškio parapijos klebonas R. Veprauskas bei Balbieriš-
kio seniūnė S. Ražanskienė. Svečiai skatino mokinius būti ne tik tolerantiškais, bet ir kiek atides-
niais šalia esančiam. 

Monika Augaitytė, 10 klasė 

Nėra foto 

Dalyvavome  
respublikinėje  

olimpiadoje  
 Lapkričio 18-20 dienomis respubliko-
je buvo vykdoma aplinkosaugos olimpiada. 
Nors ši olimpiada Lietuvoje organizuojama 
pirmus metus, galime pasidžiaugti, kad ji 
sulaukė neįtikėtino populiarumo – olimpia-
doje dalyvavo 6000 moksleivių iš visos Lietu-

vos.  
 Mūsų mokyklos 7-9 klasės mokiniai taip pat dalyvavo šioje olimpiadoje. Sėk-
mė šioje olimpiadoje lydėjo 8 klasės mokines – Laurą, Eglę ir Pauliną. Gruodžio 5 
dieną merginos važiavo į kino centrą ,,FORUM CINEMAS“ Kaune atsiimti prizo –  
žiūrėti filmą „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas“.  
 Mokinės nusprendė, kad konkursuose tikrai verta dalyvauti ne tik dėl įvairių 
prizų, bet ir dėl to, jog smagu pasitikrinti turimas žinias ar tiesiog jų daugiau įgyti. 
 

 Eglė Zujūtė, 8 klasė 

Prie Pivašiūnų amatų centro 

O tas vaišių skanumėlis 

Mokytojas V. R. Sidaravičius 

Pasiruošę rimtam darbui 

Ir žinių, ir emocijų netrūko 

Mokytojų komanda 
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Verta dalyvauti,  
kad sužinotum 

 Lapkričio 4 dieną mūsų mokykloje vyko protų 
mūšio 2-asis etapas. Atsakinėjome į gana painius 
klausimus. Tikriausiai, nė vienas neatsakytumėte, 
kiek kadaise Prienuose buvo parduotuvių? Ogi 121. 
Taip pat sužinojome, kad Prienų rajone auga aukš-
čiausias beržas. Jo aukštis siekia 35 metrus. 
 Lapkričio 18 d. trečiajame protmūšio etape 
atsakinėjome į klausimus, susijusius su Birštonu ir 
jo  apylinkėmis. Sužinojome daugybę įdomių faktų. 
 Galbūt ne visi žinojo, kad Birštone buvo sukur-
tas B. Sruogos romanas „Dievų miškas“. O ar kartais 
nekyla klausimas, iš kur mūsų krašte atsirado jurgi-
nai? Juos į Birštoną ir jo apylinkes atvežė S. Moravs-
kis. Sužinojome, kad Žvėrinčiaus miške augo ir 500 
metų senumo ąžuolas. Tai tik dar kartą supratome, 
kad tikrai mes ne viską žinome apie savo kraštą. Be 
abejo, visi su nekantrumu laukė rezultatų – kas pa-
teks į finalą. Finale kartu su kitomis 6 Prienų miesto 
ir rajono mokyklų komandomis pateko mūsų mokyk-
los 10 klasės „Kalniečių“ komanda, mokytojų  
„Klevų“ ir, žinoma, 8 klasės „Kinderių-Žiniukų“ ko-
manda. 
 Taigi visuose trijuose protų mūšio etapuose 
tikrai buvo verta dalyvauti, nes gavome daug žinių ir 
patirties. 

Laura Charbakaitė, 8 klasė   

„Žirniukai“ ir „Kalniečiai“  
mūsų nenuvylė  

Sumaniausių sumaniausi, protingiausių protingiausi rinkosi šaltą gruodžio 2 
dienos popietę į Birštono kultūros centrą mankštinti galvelių – vyko paskutinis 
„Protų mūšio“ etapas. Į finalą pateko ir dvi mūsų mokyklos komandos. 10 klasės 
„Kalniečių“ komandą sudarė šie mokiniai: Toma Juodinskaitė, Meda Kavaliauskaitė, 
Stasys Bartkevičius, Evaldas Dabulevičius, Andrius Deimantavičius ir Tomas Bruso-
kas. 8 klasės „Žiniukų“ komandą sudarė visi klasės mokiniai: Dmitrij Bugaj, Karolis 
Vasiliauskas, Airidas Krutulis, Klaudija Rutkauskaitė, Paulina Makselytė, Laura Char-
bakaitė ir Eglė Zujūtė 

Pasakysiu atvirai, mūšis tikrai sunkus, bet be pergalės negrįžome. Abi koman-
dos buvo apdovanotos. „Žiniukai“ 7-9 klasių grupėje užėmė 1-ąją vietą. Jiems buvo 
padovanota ekskursija į Pažaislio vienuolyną bei galimybė apsilankyti Ąžuolynės 
pramogų parke, kuris įsikūręs Aukštadvario regioniniame parke. „Kalniečiai“ 10-12 
klasių grupėje užėmė 3-iąją vietą ir gavo nemokamą apsilankymą Birštono 
„Versmės“ sanatorijoje. 

Pamankštinome protus, gavome šaunių dovanų, taip pat turėjome galimybę 
aplankyti ir įžymiausias Birštono vietas. Naudinga ir įdomi kelionė tikrai paliko gra-
žius prisiminimus. Linkiu, kad jūsų protas būtų lavinamas ir toliau. Norėtųsi daugiau 
tokių renginių mokiniams. 

Toma Juodinskaitė, 10 klasė 

Kodėl pasirinkote dirbti tikybos mokytoja?  
Tuo metu, kai prasidėjo tikybos mokymas mokykloje, nebuvo 

niekas pasiruošę dirbti šio darbo, nes nebuvo tokių tikybos mokyto-
jų, o aš tuo metu dirbau prie bažnyčios su vaikais ir jaunimu. Parapi-
jos klebonas siuntė mane į mokyklą ir sakė, jog „reikia pradėti dirbti 
šį darbą“, tai aš ir nuėjau negalvodama tuo metu apie tai, koks tai 
darbas. Supratau, kad reikia pradėti dirbti šį darbą. O jei siuntė, tik-
riausiai matė, kad aš tai galėsiu daryti. Tai toks keistas mano pasirin-
kimas, tiksliau sakant, paklusnumo vykdymas tuo metu. Vėliau studi-
jos ir rimtas bei atsakingas darbas. 

Kokiomis savybėmis turi pasižymėti tikybos mokytojas? 
Pirmiausiai mokytojas turi gyventi tuo, ką moko, nes mes turime 

vienintelį mokytoją Kristų, o mes, mokytojai, esame ir turime būti 
liudytojai. Labai vertinu atsakomybę, pareigingumą ten, kur tu esi ir 
ką darai. Todėl svarbiausia man atsakomybė, meilė bei tikėjimas tuo, 
ką darau. 

Kuo Jus žavi mokytojos darbas? 
Nesakyčiau, kad mane žavi mokytojo darbas, niekada nenorėjau 

būti mokytoja, tuo labiau tikybos mokytoja, nes tai labai sunkus ir 
atsakingas darbas. Bet dirbdama šį darbą aš galiu nešti Kristų ir jo 
mokymą ten, kur einu, ir padėti žmonėms atrasti  pačius nuostabiau-
sius lobius tikėjime.  

Kai buvote maža, kuo svajojote būti? 
Labai norėjau būti gėlininke, auginti gėles ir jomis puošti aplinką, 

kad žmonės galėtų džiaugtis tuo grožiu. 
Ką artėjančių švenčių proga galėtumėte palinkėti mokyklos 

bendruomenei? 
Mokytojams palinkėčiau tarpusavio pagarbos, supratimo, ben-

drystės šeimose ir darbe, mokiniams – atsakomybės kuriant savo 
gyvenimą, nes kokį jį susikurs, tokį ir turės. Labiausiai reikėtų visiems 
rasti laiko sustoti ir permąstyti savo gyvenimą, koks jis, ar teisingai 
gyvenu ir elgiuosi su savimi, kitais, Dievu. Dievo palaimos visiems ir 
visur! 

 
Dėkojame už atsakymus! 

Mokytoją kalbino 8 klasės mokinė Eglė Zujūtė 

Išvyka į amatų centrą 
 Gruodžio 2 dieną Balbieriškio pagrindinės mokyklos 7 ir 9 klasės mokiniai kartu 
su Prienų „Žiburio“ gimnazijos bei N. Ūtos pagrindinės mokyklos mokiniais aplankė Piva-
šiūnų amatų centrą. Atvykusius mus pasitiko moteris, apsirengusi tautiniais rūbais. Ji 

mums papasakojo, kokius patiekalus ga-
mindavo žmonės anksčiau, išmokome 
kepti kaimiškas bandas. Sužinojome jų 
istoriją. Aplankėme konferencijų salę, 
stebėjome, kaip pinamos pintinės, išmo-
kome pasidaryti kalėdinių dekoracijų. 
Iškepus bandoms, visi sėdome prie ben-
dro stalo jų ragauti.  
 Dėkojame mokytojai R. Valančie-
nei ir socialinei pedagogei A. Marcinkevi-
čienei už suorganizuotą išvyką. 

Greta Vaigauskaitė, 7 klasė 

Varžėsi ir mokytojų komandos 
 Gruodžio 3 d. Nemuno kilpų regioninio parko direkcija į lankytojų centrą pa-
kvietė 7 Prienų miesto ir rajono mokytojų komandas dalyvauti protų mūšio „Kraštas, 
kuriame gyvenu“ finalinėje kovoje. Mūsų mokyklos  „Klevų“ komandą sudarė 5 mo-
kytojai: Daiva Staniulytė, Jolita Noruvienė, Irena Liutkevičienė, Rita Šalčiūtė ir V. Ry-
mantas Sidaravičius. Palaikyti savo mokyklos komandos atvyko ir biologijos mokytoja 
O. Žvaliauskienė, kuri ir paskatino mokytojus dalyvauti protų mūšio kovose. 
 Visų komandų laukė sunkus ir įtemptas darbas – atsakyti į 50 klausimų. O 
klausimai buvo patys įvairiausi, apimantys literatūros, biologijos, geografijos, istori-
jos, kultūros žinias.  
 Atsakius į visus klausimus, su nekantrumu laukėme rezultatų paskelbimo. Ga-
lime tik pasidžiaugti, kad mūsų mokyklos mokytojų komanda iš viso surinko 46 taš-
kus ir užėmė garbingą 3-iąją vietą. Mokytojams buvo įteiktas prizas – galimybė ne-
mokamai apsilankyti Birštono sakraliniame muziejuje. 

Laikraščio redakcija 

Pradžia  1 psl. 

Mes tolerantiški 
 Lapkričio 14 d. mokykloje minėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną, kuri daugelyje 
demokratinių valstybių nuo 1995 m. UNESCO sprendimu yra minima lapkričio 16 d. Šią dieną 
skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, ser-
gančiųjų ir turinčių problemų (alkoholio, narkomanijos) toleranciją. Įvairiose šalyse organizuo-
jami renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę. Balbie-
riškio pagrindinės mokyklos bendruomenė taip pat kas metai pamini šią dieną.  
 Šių metų Tolerancijos dienos tema – „Tolerancijos knyga“. Knyga yra nepaprastas 
daiktas, kuriame galime rasti visko: išminties, įvairiausių istorijų, pasakų ir, be abejo, tikrų 
faktų, dalykų. Knygos mus moko, mums pataria, priverčia susimąstyti. Vienas Europos intelek-
tualų teigė, jog ,,perskaityta gera knyga gali 
visam laikui pakeisti žmogaus likimą“. 
 Tolerancijos dienos renginį vedė 

mokyklos Tolerancijos centro veiklai vadovaujantis mokytojas V. R. Sidaravičius, jam talkino ir 
keli devintos klasės mokiniai. Kiekviena klasė turėjo paruošti du lapus „Tolerancijos knygos“: 
mokiniai savo mintimis apie toleranciją, iškarpomis iš žurnalų, įvairias piešiniais pildė savo mo-
kyklos tolerancijos knygą. 
 Renginyje taip pat dalyvavo Balbieriškio parapijos klebonas R. Veprauskas bei Balbieriš-
kio seniūnė S. Ražanskienė. Svečiai skatino mokinius būti ne tik tolerantiškais, bet ir kiek atides-
niais šalia esančiam. 

Monika Augaitytė, 10 klasė 

Nėra foto 

Dalyvavome  
respublikinėje  

olimpiadoje  
 Lapkričio 18-20 dienomis respubliko-
je buvo vykdoma aplinkosaugos olimpiada. 
Nors ši olimpiada Lietuvoje organizuojama 
pirmus metus, galime pasidžiaugti, kad ji 
sulaukė neįtikėtino populiarumo – olimpia-
doje dalyvavo 6000 moksleivių iš visos Lietu-

vos.  
 Mūsų mokyklos 7-9 klasės mokiniai taip pat dalyvavo šioje olimpiadoje. Sėk-
mė šioje olimpiadoje lydėjo 8 klasės mokines – Laurą, Eglę ir Pauliną. Gruodžio 5 
dieną merginos važiavo į kino centrą ,,FORUM CINEMAS“ Kaune atsiimti prizo –  
žiūrėti filmą „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas“.  
 Mokinės nusprendė, kad konkursuose tikrai verta dalyvauti ne tik dėl įvairių 
prizų, bet ir dėl to, jog smagu pasitikrinti turimas žinias ar tiesiog jų daugiau įgyti. 
 

 Eglė Zujūtė, 8 klasė 
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Česlovas Iškauskas 

V. R. Sidaravičus veda renginį 

D.Balsytė 

Minėjome Šiaurės šalių bibliotekų savaitę 
 

 Lapkričio 10 d. mūsų mokykloje buvo minima Šiaurės šalių bibliotekų 
savaitė. 5-6 klasių mokiniams buvo organizuojama netradicinė lietuvių kalbos 
pamoka – ji vyko bibliotekoje. Šių metų bibliotekų savaitės tema buvo skirta 
Tuvės Janson troliams. Bibliotekininkė D. Damijonaitytė trumpai papasakojo 
apie šią rašytoją, priminė, kad ji pati iliustruodavo ir savo knygas. Šiais metais 
taip pat minime šimtąsias rašytojos gimimo metines. Bibliotekininkė parodė, 
kaip atrodo troliai, kokie jie gali būti baisūs ir pikti. Sužinojome, kad Norvegi-
jos kalnuose kiekvieną naktį pasirodo troliai, ta vieta yra vadinama Trolio lie-
žuviu. Į tą vietą tikrai nepatartina eiti naktį, nes tas liežuvis gali netikėtai 
įtraukti ir žmogaus nebėra! 
 Tačiau T. Janson sukūrė ir geruosius trolius – tai troliai Mumiai. Lietu-

vių kalbos mokytoja R. Šalčiūtė ir bibliotekininkė mums garsiai paskaitė vieną 
ištrauką iš T. Janson knygos. Gavome ir namų darbų – turėjome sukurti istoriją apie trolius, ją iliustruoti. O kad geriau susipažintu-
me su troliais, taip pat turime perskaityti ir vieną T. Janson knygą apie juos. 

Augustina Siaurukaitė, 5 klasė 

 

AIDS diena 

Gruodžio 1 d. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje, kaip ir visame pasaulyje, buvo 
minima  tarptautinė AIDS diena. Renginį vedė mokytoja Reda Valančienė ir socialinė 
pedagogė Asta Marcinkevičienė.  5-10 klasių mokiniai buvo susiskirstę į 5 komandas. 
Kiekvienos komandos kapitonai turėjo surinkti savo komandą, kurią galėjo sudaryti ne 
tik mokiniai, bet ir mokytojai. Renginio metu visi prisiminė šios klastingos ligos grėsmes, 
pasekmes ir priemones, padedančias išvengti ligos. Peržiūrėdamos informaciją pateikty-
se, komandos turėjo atsakyti į 16 įmantriai suformuluotų klausimų, atsakymus tikrino 
10 klasės mokiniai – Toma ir Stasys. 

Geriausiai į klausimus sekėsi atsakyti „Gudragalvių komandai“.  

Mantvydas Kurapka, 7 klasė      

Laikraščio kūrybinė grupė: vyr. redaktorė Rita Šalčiūtė. Mokiniai: Karolina Miliauskaitė, Silvija Paužaitė,  Toma Petraškaitė,  Rasa Radžiūnai-
tė, Augustina Siaurukaitė, 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 

 

Surask ir išbrauk 10 žodžių.  
Visi žodžiai susiję su mokykla. 

 

 
 

Kryžiažodį sudarė: Laura Charbakaitė, 
Klaudija Rutkauskaitė  
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Baigiasi metai, dovanoję žvaigždėto dangaus švytėjimą, netikėtą snieguolės žiedą, snie-

guotą kovą, ėjimą per pievą basomis ir plevenančių lapų atsisveikinimo kuždesį tau, man, visiems, 
einantiems į kažkelintas savo Kalėdas. Baigiasi metai, švelniai glostę sakytais, kuždėtais, garsiais ar vos 
girdimais žodžiais, kartais galbūt skaudinę lyg aštriais dilgėlių lapų kirčiais. Betgi kiek kartų mūsų eita 
gerųjų žodžių kryptimi, atsiprašyta, atjausta, nuraminta. Ir džiaugtasi nuoširdžiai: tėvų savo vaikais, 
mokytojų – mokiniais, mokinių – bendraklasiais ar mokyklos draugais...  

Dar kelios ramios pamąstymų advento savaitės, ir pasitiksime su Kalėdomis grįžtančią šviesą. O kol 
kas laukime perverskime savo atminties albumus, paskaičiuokime, kiek ten įdėjome artimo ar visai 
nepažįstamo žmogaus žvilgsnių, ar įsiminėme pasiūlyto obuolio skiltelės skonį, žolelių arbatos aroma-
tą... Mes, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys, turime tuos albumus. Ten tiek daug talentingų ir 
išmanių žmonių veidų! Branginkime ir pildykime juos naujais veidais, o Kalėdas pasitikime įsileisdami į 
kasdienę savo būtį gerumą, artumą, viltį, svajones ir pagarbą vienas kitam... Su Kalėdomis ir artėjan-
čiais Žaliosios Medinės Ožkos metais! 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Zujienė 

Kalbiname tikybos mokytoją Dalią Vičkačkaitę. 

Kaip jaučiatės mūsų mokykloje?  
Nuoširdžiai pasakius, dar nedrąsiai, nors šį darbą dirbu ne pirmi metai. Bet nauja vieta, nauji iššūkiai.  
Ar randate bendrą kalbą su mokiniais ir mokytojų kolektyvu?  
Su mokiniais, manau, po truputį pradedu rasti bendrą kalbą, tačiau ne su visais: ir jiems, ir man tai dar 

trumpas laikas. Juk tik kartą per savaitę susutinkame. Vieni kitų nepažįstame, todėl sunku bendrauti. Su moky-
tojais esu labai mažiai bendravusi, todėl negaliu atsakyti, bet su kuriais bendravau, tai jie atrodė bendraujantys 
ir naują bendruomenės narį priimantys. 

Kadangi Jūs dirbate ir kitoje mokykloje, norime paklausti, ar labai skiriasi mažesnės mokyklos mokinių, 
mokytojų tarpusavio santykiai, bendravimas, kultūra?  

Mažesnėje mokykloje, manau, yra geriau, nes mokytojas gali geriau pažinti mokinius, jiems labiau padėti ir 
juos išklausyti. Mokiniai taip pat  gali vieni kitus artimiau pažinti, bendrauti bei bendradarbiauti. Tokia ben-
druomenė tampa kaip viena graži šeima, vieni kitiems padedantys. Didelėje mokykloje tai labai sunku, nes 
mokinių daug, mokytojų irgi, todėl gana sunku tarpusavio santykiams. Klasėje mokinių skaičius irgi didelis, to-
dėl kiekvieną išklausyti ar jam padėti labai sunku.  

O dėl kultūros, manau, priklauso nuo vietovės ir pačių žmonių. 

1 
Tęsinys 2 psl. 

Cirkas  

Gruodžio 3 d. Balbieriškio pagrindinės mokyklos aktų salė virto 
cirko aikštele. Iš Ukrainos atvykęs cirkas „Neono Planeta“ mokyklos 
ir miestelio bendruomenei pristatė naujausią savo programą. Cirko 
komandą sudarė žonglieriai, ekvilibristai, klounai, stebėjome magi-
jos, lazerių ir burbulų šou. Buvo labai įdomu pamatyti cirko artistų 
pasirodymus, nes kiekvienas numeris buvo unikalus. Cirko dalyviai 
galėjo laimėti 50 litų – reikėjo nupiešti klouną. Trečios klasės moki-
nys Vakaris nupiešė tikrai labai gražų klouną.  

Smagu, kad mokiniai šiek tiek atitrūkę nuo pamokų čia pat, mo-
kykloje, turėjo galimybę apsilankyti cirke. 

 
Toma Petraškaitė, 5 klasė 

Adventas – apmąstymo ir susikaupimo metas 
Gruodžio 5 dieną Balbieriškio pagrindinės mokyklos tikybos ir muzikos mokytojai 

visus sukvietė į netradicinę pamoką. Muzikos mokytojas Saulius Kondrotas ir nefor-
maliojo ugdymo būrelio „Estradinės muzikos studija“ mokiniai sugiedojo adventinę 
giesmę. Nuskambėjus adventinei giesmei, Balbieriškio parapijos klebonas Remigijus 
Veprauskas pasidalijo mintimis apie tikrąjį šventų Kalėdų džiaugsmą. 8 klasės mokinės 
Eglė Zujūtė ir Laura Charbakaitė visiems atskleidė adventinio vainiko pynimo istoriją ir 
jo komponentų – eglės šakų, miško kankorėžių, obuolių, aukso spalvos rutuliukų, žva-
kių – simbolinę prasmę. Mokyklos pavaduotoja perskaitė maldą, direktorius, uždegęs 
pirmąją advento žvakelę, palinkėjo apmąstyti savo nuveiktus darbus, poelgius. Rengi-
nio pabaigoje Eglė ir Laura išdalijo visiems po žvakelę, ant jų buvo užrašyti palinkėji-
mai ir dorybės, kurių turėtume laikytis advento laikotarpiu. Smagaus ir ramaus Kalėdų 
laukimo! 

Rasa Radžiūnaitė, 5 klasė 

Naudingos nuorodos internete: 
http://www.egzaminai.lt - Egzaminų centro informacija. 
http://www.draugiskasinternetas.lt - „Saugesnis internetas“ – 

programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą 
informaciją internete. 

http://www.kurstudijuoti.lt – Studijos (mokymo įstaigos). 
 
Bus daugiau. 

Komandinis darbas 

5-okai po apsilankymo pas trolius 

Adventinė pamoka 

Tikybos mokytoja 


