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Karnavalas  
mokykloje 

 Mokykloje šventinė diena 
prasidėjo tada, kad visi sugūžėjo 
į klases. Klasėse keitėmės dova-
nomis, repetavome paskutinius 
karnavalo pasirodymo žingsne-
lius. Nuskambėjus skambučiui, 
visi jau buvome aktų salėje. De-
šimtos klasės mokiniai mus įsu-
ko į švenčių šurmulį ir parodė, 
kokia gabi, talentinga ir labai 
sumani jų kelionių agentūros 
„Žaliasis ožys“ komanda. Kelio-
nių agentūra visas klases apdo-
vanojo dovanų kuponais-
kelialapiais. 5-6 klasės keliavo į 
Afriką, kur su čionykštėmis gen-
timis šoko, dainavo ir, žinoma, 
kramsnojo saulėje prinokusius 
bananus. 7 klasė keliavo į Aziją, 
pristatė mums to krašto valgy-
mo įpročius, patiekalus ir pade-
monstravo pačias įdomiausias 
tradicijas. Visai netikėtai pas 
mus apsilankė ir Vietnamo kovų 
menų specialistas Valdas. Jis 
mums įrodė, kad svarbi turi būti 
dvasinė, o ne fizinė jėga. Kad 

mūsų karnavalas nevirstų perne-
lyg nuobodžiu, 8 klasė mus visus 
privertė pakrutinti klubus, šo-
kant pagal Brazilijos šokių rit-
mus.  Matėme, kad už lango 
pas mus dar nėra tos baltos šal-
tos lietuviškos žiemos... O taip 
visi mes jos pasiilgę! Tad baigda-
mi karnavalo pasirodymus 9-
okai pingvinukai parodė, kaip 
gražiausias metų šventes Ant-
arktidoje švenčia pingvinai. Pasi-
dalijome dovanas, pasivažinėjo-
me kalėdiniu traukinuku, pama-
tėme Kalėdų senį, pašokome 
diskotekoje ir visi linksmi grįžo-
me į namus. 

Toma Juodinsnaitė, 10 klasė 
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Klevų g. 10, Balbieriškis, LT-59232 Prienų r . 
http://www.balbieriskis.prienai.lm.lt  
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Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraštis 
2015m. sausis Nr. 4 Kaina: 15 euro cnt. 

Atmintis gyva, nes… 
 Sausio 13 d. rytą Balbieriškio pagrindinės mokyklos languose sužibo žvakelės. Per 
pirmą pamoką vyko renginys, skirtas paminėti Sausio 13-iosos įvykius. Istorijos mokytoja 

Daiva Staniulytė visiems priminė, kaip tuo metu 
gyveno Lietuva ir Lietuvos žmonės. Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centro atstovai sudainavo 
keletą dainų. Žiūrėjome dokumentinį filmuką 
„Lietuvos kronikos. Sausio 13-osios įvykiai. 1991 
metai“. Jis mums padėjo suprasti, kas vyko tą dieną 
ir naktį. Tylos minute pagerbėme tos kraupios nak-
ties aukas. Renginį pabaigėme Dalios Grybauskaitės 
žodžiais: „Laisvė nėra dovana, ją reikia iškovoti, 
sukurti, išlaikyti ir puoselėti.“                 

Rasa Radžiūnaitė, 5 klasė 

Česlovas Iškauskas 

V. R. Sidaravičus veda renginį 

D.Balsytė 

Kūrėme pasakas 
 Jau tradicija yra tapę, kad gruodžio mėnesį į Prie-
nų „Ąžuolo“ progimnaziją renkasi jaunieji pasakų kūrėjai 
– vyksta baigiamasis „Kuriame pasaką“ renginys. Šiais 
metais konkursui savo pasakas pateikė ir keturios mūsų 
mokyklos mokinės: Rasa Radžiūnaitė (5 kl.), Laura Char-
bakaitė ir Eglė Zujūtė (8 kl.), Toma Juodinskaitė (10 kla-
sė). Džiaugiamės, kad jau ketvirtus metus E. Zujūtės pa-
saką  komisija įvertina labai gerai – šiais metais mokinė 
vėl tapo laureate. Viena komisijos narė teigė, kad Eglės 
pasaka išsiskyrė iš visų konkursui atsiųstų pasakų.  

  Laikraščio redakcija 

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). 

Kelionė į Kauną 
 Gruodžio mėnesį nemaža grupė Balbieriškio pagrindi-
nės mokyklos mokinių kartu su dar dviejų Prienų r. mokyklų 
mokiniais vyko  į Kauno marių regioninį parką ir į Pažaislio 
vienuolyną. Visų trijų mokyklų mokiniai šią kelionę laimėjo 
finalinėje protų mūšio „Kraštas, kuriame gyvenu“ kovoje. 
Mokinius lydėjo biologijos mokytoja, gamtosauginio komiteto 
pirmininkė Ona Žvaliauskienė. Pirmiausia aplankėme Kauno 
marių regioninį parką, ten keliavome, kaip sakoma, „laiko 
mašina“, daug visko naujo sužinojome. Prisiminėme, kad kaž-
kada ir Lietuvą buvo užtraukę ledynai. Išsiaiškinome, kad gi-
liausia Kauno marių vieta siekia 22 metrus, o bendras pakran-
čių ilgis (iki Balbieriškio) – 200 km. Vėliau keliavome po 
Žiegždrių geologinį taką. Leidomės prie Nemuno. Ten buvo 
labai gražu. Visiems davė paragauti molio, jis buvo šokolado 
skonio. Nors teko daug pavaikščioti, tačiau namo grįžome 
kupini neišdildomų įspūdžių.  

Klaudija Rutkauskaitė, 8 klasė  

                           

Sausio 13-oji šiandien  

Už laisvę reikėjo kovoti 

Akimirkos iš karnavalo 

 Linksmasis 2015-ųjų  

metų horoskopas  

Ožiaragis – mažiau badykis, daugiau 

dirbki. 

Vandenis – gerdamas ožkos pieną, 

šaukšte nepaskęsk. 

Žuvys – sėkmingai išplaukite į didžiuo-

sius vandenis. 

Avinas – vaistas nuo visų ligų – fil-

mukas „Aviukas šonas“. 

Jautis – atsisakyk „Red Bull“ ir galėsi 

vėl vaikščioti žeme. 

Dvyniai – pasižiūrėkite į veidrodį ir 

pamatysite savo brolį. 

Vėžys – eik taip pat greitai, kaip ir 

plauki, nestabdyk eismo! 

Liūtas – karaliaukite tik savo valdo-

se. 

Mergelė – prisimink, kad vaidinti, jog 

esi mergužėlė, balta, graži lelijėlė, yra 

pavojinga. 

Svarstyklės – rinkitės sunkesnę ožką, 

jūs tą  mokate. 

 Skorpionas – netikėkite legendomis 

apie Skorpionų karalių. 

Šaulys – DĖMESIO! Medžioti ožkas 

2015 m. uždrausta!  

Horoskopo sudarytojos:  

Laura, Paulina, Klaudija ir Eglė, 8 klasė 

Ar žinai, kad… 
 Neformalaus užsiėmimo būrelis „Laimingas 
žmogus“ mokykloje dažnai organizuoja įvairias svei-
kos gyvensenos bei sportines veiklas. Mūsų mokyk-
loje vyko draugiškos futbolo varžybos. Nors užsira-
šiusių dalyvių skaičius buvo tikrai nemažas, deja, 
varžybose dalyvavo tik 9 mokiniai. Teisėjavo kūno 
kultūros mokytojas Gintaras Budrikas. Laimėjo Ar-
mandas Krasnickas, Valdas Petraška, Žanas Koniuša-
necas, Ovidijus Aliulis. Rezultatas 14/7. Žinoma, 
viską nugalėjo draugystė! 

Klaudija Rutkauskaitė, 8 klasė 

Repeticija 
prieš rajoninį 

Meninio  
skaitymo kon-

kursą 
  

 Gruodžio 15 d. 
mūsų mokykloje vyko 
mokyklinis Meninio 
skaitymo konkurso 
etapas. Konkurse daly-
vavo 5-10 klasių mokiniai. Visi mokiniai deklamavo puikiai, pasirinkti 
tekstai atitiko mokinių amžių.  Žinome, visi negali laimėti prizinių vie-
tų, tad komisijos sprendimu pirma vieta atiteko Tomai Juodinskaitei 
(10 klasė), antra vieta – Eglei Zujūtė (8 klasė), trečią vietą, kaip bebū-
tų keista, užėmė berniukas Eimantas Graužlys (10 klasė). Sveikinimai 
prizininkams ir, žinoma, visiems dalyvavusiems... Tomai ir Eglei linki-
me didžiausios sėkmės rajone. Ačiū, kad dalyvavote. 

Klaudija Rutkauskaitė, 8 klasė 

Eglė Zujūtė 

Konkurso dalyviai, vertinimo komisija 

Rūpinkimės savo sveikata 
Sveikatos biuro specialistė Dovilė Balsytė labai dažnai bendrauja 

su mokiniais, organizuoja jiems įvairias veiklas, skaito paskaitas.  
9 klasės mokiniai klausėsi paskaitos „Sveikata šaukšte“. Buvo kal-

bama apie sveikos mitybos piramidę, kas daro įtaką sveikai mitybai, 
kiek kartų ir ką reikėtų valgyti kasdien, kad būtume energingi, žvalūs 
ir sveiki. Išnagrinėtos visos mitybos piramidės pakopos, kokius pro-
duktus rekomenduojama valgyti kasdien, kuriuos rečiau. Buvo kalbė-
ta ir apie vitaminus, mikro-makroelementus. Mokiniai kartu su svei-
katos biuro specialiste aptarė, kokią naudą organizmui turi šios me-
džiagos, kuriuose produktuose jų randama daugiausiai.  

Kita paskaita buvo apie rūkymo žalą organizmui. Aiškinomės klau-
simus: kodėl žmonės rūko, kokią žalą rūkymas daro organizmui ir ap-
linkai. D. Balsytė mokiniams bandė įteigti, kad neverta pradėti rūkyti, 
kad tai ne tik žala organizmui, bet ir labai brangus malonumas.  

Dovilė Balsytė, sveikatos specialistė 

Tikrai buvo verta sužinoti 
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Rinkosi jaunieji žurnalistai 
 Gruodžio 6 dieną mūsų mokyklos 
jaunieji žurnalistai vyko į Prienų „Žiburio“ 
gimnazijoje vykusią konferenciją 
„Mokyklinis laikraštis rašo“. Konferenci-
jos pradžioje visus pasveikino gimnazijos 
direktorė, palinkėjo didelės sėkmės. Švie-
timo skyriaus vyr. specialistė V. Zujienė 
žurnalistus gyrė už tai, kad mokomės 
valdyti žodį, nebijome iššūkių leidžiant 
laikraštį. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimna-
zijos atstovai savo nuveiktus darbus pristatė vaizdo klipu. Susipažinome su 
kitų laikraščių kūrėjais. Išklausėme Daivos Červokienės pranešimo, kuria-
me sužinojome apie žiniasklaidą ir jos  žanrus. Kiekvienas turėjome galimy-
bę užduoti žurnalistei klausimų. Redaktorė Jūratė Zailskienė pristatė kitą 
pranešimą. Ji savo pranešime teigė, jog laikraštis bus patrauklesnis, jei 
jame nebus per daug nereikalingos informacijos. Sužinojome, kad mūsų 
laikraštį pagyvintų horoskopai, anekdotai, kryžiažodžiai, laiptažodžiai ar 
rebusai. Vėliau skirstėmės į darbo grupeles, mums buvo išsakyti laikraščio 
privalumai ir trūkumai.  

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Mokytojų išvyka 
 Besibaigiant metams, grupė mokytojų nusprendė 

apsilankyti Birštono sakraliniame muziejuje. Mokytojai 
dalyvavo edukacinėje programoje „Kvepiantis Birštono 
miesto simbolis – banginis“. Kiekvienas turėjo galimybę 
pasigaminti ir išsikepti imbierinių sausainių-banginių. Kol 
kepė sausainiai, muziejaus direktorė mums pristatė Die-
vo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus memorialines ekspozicijas. Apžiū-
rėjome Kaišiadorių vyskupijos liturginių eucharistinių 
indų kolekciją, religinio meno parodą „Gloria Deo“. Ap-
žiūrėję visas ekspozicijas, sugrįžome prie  „banginių“ – 
gerdami arbatą, puošėme juos specialiu glaistu. 

 Išėję iš muziejaus, nuėjome pažiūrėti į rekonst-
ruojamą Druskupio upelio senvagę, prie „Tulpės“ sana-
torijos, istorinėje Birštono kurorto dalyje, „atplaukusį“ 
skulptoriaus Zigmo Buterlevičiaus atkurtą „Nemuno ban-
ginuką“. 

Laikraščio redakcija 
 

Mokykloje lankėsi buvę mokiniai – žurnalistas, 
istorikas, apžvalgininkas Česlovas Iškauskas ir 
Algis Marcinkevičius, Prienų rajono savivaldy-
bės Administracijos direktorius. Laikraščio žur-

nalistai turėjo galimybę šiuos gerai žinomus 

žmones pakalbinti.  

Koks buvo Jūsų įsimintiniausias įvykis iškrėstas mokykloje? 
Česlovas Iškauskas. Galbūt keletas jų buvo. Man iki šio įstrigęs ir 

labai įsimintinas savotiškas nuotykis. Mes, jau vaikai, brendome, 
gal jau paaugliai buvom, mokėmės 6-7 klasėj ir Raudonoje mokyk-
loje, salėje, vykdavo šokiai. Mes labai norėdavome pakliūti į tuos 
šokius, nors dar tik vaikai buvom. Mums ten ne vieta! Ten rinkda-
vosi 11-12 klasių mokiniai, atvažiuodavo iš miesto, tačiau jie būda-
vo neįleidžiami. O mes sukdavomės aplink mokyklą, krėsdavome 
visokias „baikas“. Ir ateidavo pirmadienis, kai mus visus išrikiuoda-
vo Baltosios mokyklos koridoriuje ir išsikviesdavo direktorė. Visko 
iškrėsdavome. Pratinomės prie pilnametystės.  

Algis Marcinkevičius. Negaliu atsakyti, nes įsimintiniausias įvykis 
man buvo – tai pirmoji pastaba, kurią aš gavau. Ir dėl to ji man 
buvo pirmoji  ir visai laiku. Raudonoje mokykloje, aišku, pirmoje 
klasėje aš čiuožiau nuo laiptų turėklų persisvėręs. Mokytoja mane 
pamatė ir įrašė pastabą. Paaiškino, kad taip elgdamasis keliu pavo-
jų sau ir toks sutapimas buvo, kad netrukus kažkas susižeidė. Tada 
aš prisiminiau, kad mokytoja mane įspėjo ir galbūt taip mane ap-
saugojo nuo visų tų kitų pasekmių. Tą patį man ir tėvai namuose 
pasakė. 

Ar supykote dėl to, kad mokytoja Jus subarė? 
Algis Marcinkevičius. Ne, žinoma, nesupykau. 
Kokia buvo Jūsų mėgstamiausia pamoka ir kodėl? 
Česlovas Iškauskas. Aišku, lietuvių. Mus mokė keletas mokytojų 

ir iki šiol prisimenu Mariją Vitkauskaitę. Ji buvo gera mokytoja, mus 
pripratino prie literatūros ir rašymo.  

Algis Marcinkevičius. Kaip žinote, tapau muzikos mokytoju. Be 
muzikos turėjau du labai mėgstamus dalykus – tai istorija ir lietuvių 
kalba. Istorija man labai patiko, bet nesisekė niekaip. Su įvykiais 
viskas tvarkoj, su datom – niekaip. O lietuvių kalbą labai mėgau ir 
labai patiko, gerai sekėsi, mano mokytoja buvo Irena Liutkevičienė. 
Iki šiol labai gerai prisimenu šios mokytojos pamokas. 

Kodėl pasirinkote būtent šią sunkią profesiją? 
Algis Marcinkevičius. Tiesą sakant, aš paatvirausiu. Iki šiol nesu-

prantu savo smegenų pusrutulių, kodėl jie taip sukiojasi. Iš tiesų aš 
labai mėgau techniką. Norėjau būti traktorininkas. Tačiau būdamas 
penkerių metų pradėjau groti, išmokau groti pats gal per porą die-

nų. Žinoma, motyvuotai tėvai mane pradėjo mokyti muzikos ir, 
aišku, to pasirinkimo laisvo nebuvo. Tėvai visada sakė: „Tu esi ga-
bus, tau sekasi, taigi tu turi mokytis muzikos.“ Ir man sekėsi, nors 
aš net nesimokiau. Po to, žinoma, žinių pritrūko. Kada atėjo metas 
rinktis profesiją ir kažkur stoti, įstojau į Kauno Juozo Gruodžio mu-
zikos mokyklą negalvodamas apie jokią mokytoją profesiją, darbą 
ar kažką dar tai, nes vis tiek man tuo metu buvo svarbiausia techni-
ka. Tada man tėvai vėl sako: „Tu žinok traktorininku galėsi tapti bet 
kada, kai išmoksi muzikos.“ Galvojau, o kodėl ne atvirkščiai? Ir tada 
įvyko lūžis, kai aš mokiausi turbūt trečiame kurse ir galvojau, kad 
čia tos muzikos man nelabai reikia. Dėstytoja man pasakė tą patį, 
ką sakydavo ir tėveliai: „Tu žinok: muzikas yra kiek kitoks žmogus 
negu visos kitos specialybės. Muzikinius gebėjimus būtina lavinti, 
bet reikia labai daug turėti iš prigimties.“ Supratau, kad aš klydau 
galvodamas, jog man reikia būti traktorininku. Aš tada kryptingai 
mokiausi muzikos, nebegalvodamas nieko keisti. Mokykloje mane 
paragino dirbti muzikos mokytoju, nes man labai patiko bendrauti 
su žmonėmis. Gali tu išmokti visas datas, bet išmokti bendrauti su 
žmonėmis, išlaikyti ryšį, kontaktą yra neišsemiamos gėrybės. Man 
patinka darbas su žmonėmis, todėl ir keičiau specialybę. Vėliau 
šiek tiek nukrypau į politiką. 

Ne tik mokykloje mes turime mokytojų. Kokius galėtumėte 
įvardyti savo gyvenimo mokytojus? 

Česlovas Iškauskas. Vyriškumo mokytojas, aišku, buvo karo tar-
nyba. Ten tave įstato į tam tikrus rėmus, pripažįsti tvarką, žinai, 
kokia ji turi būti.  Gyvenimo mokytojus man sunku išskirti. Žinoma, 
tai buvo tėvai. Nors jie anksti mirė. Tėvas kartais bausdavo diržu. 
Mama buvo švelni moteris. Mane jeigu ir prikuldavo, tai paskui ir 
atsiprašydavo. Dar galiu pasakyti, kad mano gyvenimo pavyzdys 
yra mano uošvė, nors apie jas kuriami anekdotai. Ji, kai perskaitė 
trečiąją mano knygą, apsiverkė ir pasakė: „ Va, taip reikia rašyt!“  

Algis Marcinkevičius. Iš tikrųjų tėvai – didžiausi mokytojai. Būda-
mas gal kokių 20 metų supratau, kodėl tėvai man yra svarbūs mo-
kytojai. Jeigu jie mane nubausdavo, būtinai pasakydavo už ką. Ko-
dėl? Tas klausimas visada kankina, kai esi dar jaunas. Aš žinodavau 
už ką skiriama bausmė ir man paaiškindavo, ką reikia daryti, kad 
taip neatsitiktų. Kai tėtis nubausdavo, mama tuoj pat, matydama 
problemą, paaiškindavo, kas čia įvyko. Armijos mokykla tiesiog 
užgrūdino ir parodė žmogaus galimybes, kiek jis gali iškęsti, pakelti. 
Būtinai turiu paminėti man labai labai svarbų žmogų – mano pir-
mąją mokytoją  Šimulienę. Tai yra tikrai auksinis žmogus.  Dar vie-
nas svarbus žmogus – antroji mano mokytoja Vaitkutė, kuri man 
parodė gyvenimo kelią. 

Jūs esate dirbęs apžvalgininku. Gal galėtumėte pakomentuoti, 
koks skirtumas laidą vesti radijuje ir televizijoje?  

Česlovas Iškauskas. Didelis skirtumas. Juk per radiją tavęs nema-
to, tik girdi tavo balsą. Televizijoje viskas kitaip. Būdavo vedame 
tokią 5 minučių žinių laidą. Jau eina paskutinės eterio sekundės, o 
tu nori nuo tos kėdės nušokti ir pabėgti. Ir apima toks drebulys, kai 
tave mato visa tauta. Tada vyko Sąjūdis ir kiekvienas žiūrėjo, kaip ir 
ką tu pasakysi.  

Kur randate medžiagos savo analitiniams straipsniams? 
Česlovas Iškauskas. Aš nesu istorikas, todėl apie istoriją kalbu 

bendrai. Dažniausiai rašau apie visiems mažai žinomus įvykius, 
kurie sudomins skaitytoją. Svarbiausia yra pavadinimas, kuris at-
kreipia skaitytojo dėmesį. O pats tekstas jau nėra toks svarbus. 
Šiaip medžiagos semiuosi iš istorijos vadovėlių, žinomų veikalų. 

Dėkojame už atsakymus! 
Interviu ėmė laikraščio redakcija 

Interviu užrašė Laura Charbakaitė, 8 klasė 

„Prienų krašto vyturiai“ 
 Sausio 10 dieną vyko Prienų rajono mokinių kūry-

bos almanacho „Prienų krašto vyturiai“ tryliktosios kny-
gos pristatymas. Nors ir savaitgalis, tačiau kūrėjai nesiilsi. 
Mokiniai, jų tėveliai, mokytojai ir visi, kurie neabejingi 
literatūrai, sugužėjo į Prienų Justino Marcinkevičiaus vie-
šąją biblioteką. Renginį pradėjo „Ąžuolo“ progimnazijos 
moksleiviai, uždūdavę fleitomis filmo „Titanikas“ melodi-
ją, vėliau šie mokinukai padainavo dar kelias gražias dai-
neles. Mokytojams, knygos redakatoriams, knygos suda-
rytojai Vilijai Juodsnukienei, Prienų „Revuonos“ mokyklos 
mokiniams už iliustravimą ir visiems kitiems, kurie tik 
prisidėjo prie knygos leidybos, dėkojo bibliotekos direkto-
rė Daiva Čepeliauskienė. Padėkos žodį taip pat tarė Prie-
nų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo sky-
riaus vedėjas Rimantas Šiugždinis. Visi džiaugėmės ir di-
džiavomės savo darbais. Turėdami rankose po knygelę, 
kurioje yra jaunųjų kūrėjų sukurti kūriniai, šalia jų spalvo-
tos iliustracijos, jautėme iš leidinio sklindančią gerąją 
energiją – meilę. Visų kūrėjų vardu dėkoju knygelės leidė-
jams. 

                                                           Eglė Zujūtė, 8 klasė 

Darbas virte virė Balbieriškio žurnalistų komanda 

Vyturiukai ir jų mokytojos 

Užteko ir darbo, ir juoko 

Jaunieji žurnalistai kartu su svečiais 
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Rinkosi jaunieji žurnalistai 
 Gruodžio 6 dieną mūsų mokyklos 
jaunieji žurnalistai vyko į Prienų „Žiburio“ 
gimnazijoje vykusią konferenciją 
„Mokyklinis laikraštis rašo“. Konferenci-
jos pradžioje visus pasveikino gimnazijos 
direktorė, palinkėjo didelės sėkmės. Švie-
timo skyriaus vyr. specialistė V. Zujienė 
žurnalistus gyrė už tai, kad mokomės 
valdyti žodį, nebijome iššūkių leidžiant 
laikraštį. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimna-
zijos atstovai savo nuveiktus darbus pristatė vaizdo klipu. Susipažinome su 
kitų laikraščių kūrėjais. Išklausėme Daivos Červokienės pranešimo, kuria-
me sužinojome apie žiniasklaidą ir jos  žanrus. Kiekvienas turėjome galimy-
bę užduoti žurnalistei klausimų. Redaktorė Jūratė Zailskienė pristatė kitą 
pranešimą. Ji savo pranešime teigė, jog laikraštis bus patrauklesnis, jei 
jame nebus per daug nereikalingos informacijos. Sužinojome, kad mūsų 
laikraštį pagyvintų horoskopai, anekdotai, kryžiažodžiai, laiptažodžiai ar 
rebusai. Vėliau skirstėmės į darbo grupeles, mums buvo išsakyti laikraščio 
privalumai ir trūkumai.  

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Mokytojų išvyka 
 Besibaigiant metams, grupė mokytojų nusprendė 

apsilankyti Birštono sakraliniame muziejuje. Mokytojai 
dalyvavo edukacinėje programoje „Kvepiantis Birštono 
miesto simbolis – banginis“. Kiekvienas turėjo galimybę 
pasigaminti ir išsikepti imbierinių sausainių-banginių. Kol 
kepė sausainiai, muziejaus direktorė mums pristatė Die-
vo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus memorialines ekspozicijas. Apžiū-
rėjome Kaišiadorių vyskupijos liturginių eucharistinių 
indų kolekciją, religinio meno parodą „Gloria Deo“. Ap-
žiūrėję visas ekspozicijas, sugrįžome prie  „banginių“ – 
gerdami arbatą, puošėme juos specialiu glaistu. 

 Išėję iš muziejaus, nuėjome pažiūrėti į rekonst-
ruojamą Druskupio upelio senvagę, prie „Tulpės“ sana-
torijos, istorinėje Birštono kurorto dalyje, „atplaukusį“ 
skulptoriaus Zigmo Buterlevičiaus atkurtą „Nemuno ban-
ginuką“. 

Laikraščio redakcija 
 

Mokykloje lankėsi buvę mokiniai – žurnalistas, 
istorikas, apžvalgininkas Česlovas Iškauskas ir 
Algis Marcinkevičius, Prienų rajono savivaldy-
bės Administracijos direktorius. Laikraščio žur-

nalistai turėjo galimybę šiuos gerai žinomus 

žmones pakalbinti.  

Koks buvo Jūsų įsimintiniausias įvykis iškrėstas mokykloje? 
Česlovas Iškauskas. Galbūt keletas jų buvo. Man iki šio įstrigęs ir 

labai įsimintinas savotiškas nuotykis. Mes, jau vaikai, brendome, 
gal jau paaugliai buvom, mokėmės 6-7 klasėj ir Raudonoje mokyk-
loje, salėje, vykdavo šokiai. Mes labai norėdavome pakliūti į tuos 
šokius, nors dar tik vaikai buvom. Mums ten ne vieta! Ten rinkda-
vosi 11-12 klasių mokiniai, atvažiuodavo iš miesto, tačiau jie būda-
vo neįleidžiami. O mes sukdavomės aplink mokyklą, krėsdavome 
visokias „baikas“. Ir ateidavo pirmadienis, kai mus visus išrikiuoda-
vo Baltosios mokyklos koridoriuje ir išsikviesdavo direktorė. Visko 
iškrėsdavome. Pratinomės prie pilnametystės.  

Algis Marcinkevičius. Negaliu atsakyti, nes įsimintiniausias įvykis 
man buvo – tai pirmoji pastaba, kurią aš gavau. Ir dėl to ji man 
buvo pirmoji  ir visai laiku. Raudonoje mokykloje, aišku, pirmoje 
klasėje aš čiuožiau nuo laiptų turėklų persisvėręs. Mokytoja mane 
pamatė ir įrašė pastabą. Paaiškino, kad taip elgdamasis keliu pavo-
jų sau ir toks sutapimas buvo, kad netrukus kažkas susižeidė. Tada 
aš prisiminiau, kad mokytoja mane įspėjo ir galbūt taip mane ap-
saugojo nuo visų tų kitų pasekmių. Tą patį man ir tėvai namuose 
pasakė. 

Ar supykote dėl to, kad mokytoja Jus subarė? 
Algis Marcinkevičius. Ne, žinoma, nesupykau. 
Kokia buvo Jūsų mėgstamiausia pamoka ir kodėl? 
Česlovas Iškauskas. Aišku, lietuvių. Mus mokė keletas mokytojų 

ir iki šiol prisimenu Mariją Vitkauskaitę. Ji buvo gera mokytoja, mus 
pripratino prie literatūros ir rašymo.  

Algis Marcinkevičius. Kaip žinote, tapau muzikos mokytoju. Be 
muzikos turėjau du labai mėgstamus dalykus – tai istorija ir lietuvių 
kalba. Istorija man labai patiko, bet nesisekė niekaip. Su įvykiais 
viskas tvarkoj, su datom – niekaip. O lietuvių kalbą labai mėgau ir 
labai patiko, gerai sekėsi, mano mokytoja buvo Irena Liutkevičienė. 
Iki šiol labai gerai prisimenu šios mokytojos pamokas. 

Kodėl pasirinkote būtent šią sunkią profesiją? 
Algis Marcinkevičius. Tiesą sakant, aš paatvirausiu. Iki šiol nesu-

prantu savo smegenų pusrutulių, kodėl jie taip sukiojasi. Iš tiesų aš 
labai mėgau techniką. Norėjau būti traktorininkas. Tačiau būdamas 
penkerių metų pradėjau groti, išmokau groti pats gal per porą die-

nų. Žinoma, motyvuotai tėvai mane pradėjo mokyti muzikos ir, 
aišku, to pasirinkimo laisvo nebuvo. Tėvai visada sakė: „Tu esi ga-
bus, tau sekasi, taigi tu turi mokytis muzikos.“ Ir man sekėsi, nors 
aš net nesimokiau. Po to, žinoma, žinių pritrūko. Kada atėjo metas 
rinktis profesiją ir kažkur stoti, įstojau į Kauno Juozo Gruodžio mu-
zikos mokyklą negalvodamas apie jokią mokytoją profesiją, darbą 
ar kažką dar tai, nes vis tiek man tuo metu buvo svarbiausia techni-
ka. Tada man tėvai vėl sako: „Tu žinok traktorininku galėsi tapti bet 
kada, kai išmoksi muzikos.“ Galvojau, o kodėl ne atvirkščiai? Ir tada 
įvyko lūžis, kai aš mokiausi turbūt trečiame kurse ir galvojau, kad 
čia tos muzikos man nelabai reikia. Dėstytoja man pasakė tą patį, 
ką sakydavo ir tėveliai: „Tu žinok: muzikas yra kiek kitoks žmogus 
negu visos kitos specialybės. Muzikinius gebėjimus būtina lavinti, 
bet reikia labai daug turėti iš prigimties.“ Supratau, kad aš klydau 
galvodamas, jog man reikia būti traktorininku. Aš tada kryptingai 
mokiausi muzikos, nebegalvodamas nieko keisti. Mokykloje mane 
paragino dirbti muzikos mokytoju, nes man labai patiko bendrauti 
su žmonėmis. Gali tu išmokti visas datas, bet išmokti bendrauti su 
žmonėmis, išlaikyti ryšį, kontaktą yra neišsemiamos gėrybės. Man 
patinka darbas su žmonėmis, todėl ir keičiau specialybę. Vėliau 
šiek tiek nukrypau į politiką. 

Ne tik mokykloje mes turime mokytojų. Kokius galėtumėte 
įvardyti savo gyvenimo mokytojus? 

Česlovas Iškauskas. Vyriškumo mokytojas, aišku, buvo karo tar-
nyba. Ten tave įstato į tam tikrus rėmus, pripažįsti tvarką, žinai, 
kokia ji turi būti.  Gyvenimo mokytojus man sunku išskirti. Žinoma, 
tai buvo tėvai. Nors jie anksti mirė. Tėvas kartais bausdavo diržu. 
Mama buvo švelni moteris. Mane jeigu ir prikuldavo, tai paskui ir 
atsiprašydavo. Dar galiu pasakyti, kad mano gyvenimo pavyzdys 
yra mano uošvė, nors apie jas kuriami anekdotai. Ji, kai perskaitė 
trečiąją mano knygą, apsiverkė ir pasakė: „ Va, taip reikia rašyt!“  

Algis Marcinkevičius. Iš tikrųjų tėvai – didžiausi mokytojai. Būda-
mas gal kokių 20 metų supratau, kodėl tėvai man yra svarbūs mo-
kytojai. Jeigu jie mane nubausdavo, būtinai pasakydavo už ką. Ko-
dėl? Tas klausimas visada kankina, kai esi dar jaunas. Aš žinodavau 
už ką skiriama bausmė ir man paaiškindavo, ką reikia daryti, kad 
taip neatsitiktų. Kai tėtis nubausdavo, mama tuoj pat, matydama 
problemą, paaiškindavo, kas čia įvyko. Armijos mokykla tiesiog 
užgrūdino ir parodė žmogaus galimybes, kiek jis gali iškęsti, pakelti. 
Būtinai turiu paminėti man labai labai svarbų žmogų – mano pir-
mąją mokytoją  Šimulienę. Tai yra tikrai auksinis žmogus.  Dar vie-
nas svarbus žmogus – antroji mano mokytoja Vaitkutė, kuri man 
parodė gyvenimo kelią. 

Jūs esate dirbęs apžvalgininku. Gal galėtumėte pakomentuoti, 
koks skirtumas laidą vesti radijuje ir televizijoje?  

Česlovas Iškauskas. Didelis skirtumas. Juk per radiją tavęs nema-
to, tik girdi tavo balsą. Televizijoje viskas kitaip. Būdavo vedame 
tokią 5 minučių žinių laidą. Jau eina paskutinės eterio sekundės, o 
tu nori nuo tos kėdės nušokti ir pabėgti. Ir apima toks drebulys, kai 
tave mato visa tauta. Tada vyko Sąjūdis ir kiekvienas žiūrėjo, kaip ir 
ką tu pasakysi.  

Kur randate medžiagos savo analitiniams straipsniams? 
Česlovas Iškauskas. Aš nesu istorikas, todėl apie istoriją kalbu 

bendrai. Dažniausiai rašau apie visiems mažai žinomus įvykius, 
kurie sudomins skaitytoją. Svarbiausia yra pavadinimas, kuris at-
kreipia skaitytojo dėmesį. O pats tekstas jau nėra toks svarbus. 
Šiaip medžiagos semiuosi iš istorijos vadovėlių, žinomų veikalų. 

Dėkojame už atsakymus! 
Interviu ėmė laikraščio redakcija 

Interviu užrašė Laura Charbakaitė, 8 klasė 

„Prienų krašto vyturiai“ 
 Sausio 10 dieną vyko Prienų rajono mokinių kūry-

bos almanacho „Prienų krašto vyturiai“ tryliktosios kny-
gos pristatymas. Nors ir savaitgalis, tačiau kūrėjai nesiilsi. 
Mokiniai, jų tėveliai, mokytojai ir visi, kurie neabejingi 
literatūrai, sugužėjo į Prienų Justino Marcinkevičiaus vie-
šąją biblioteką. Renginį pradėjo „Ąžuolo“ progimnazijos 
moksleiviai, uždūdavę fleitomis filmo „Titanikas“ melodi-
ją, vėliau šie mokinukai padainavo dar kelias gražias dai-
neles. Mokytojams, knygos redakatoriams, knygos suda-
rytojai Vilijai Juodsnukienei, Prienų „Revuonos“ mokyklos 
mokiniams už iliustravimą ir visiems kitiems, kurie tik 
prisidėjo prie knygos leidybos, dėkojo bibliotekos direkto-
rė Daiva Čepeliauskienė. Padėkos žodį taip pat tarė Prie-
nų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo sky-
riaus vedėjas Rimantas Šiugždinis. Visi džiaugėmės ir di-
džiavomės savo darbais. Turėdami rankose po knygelę, 
kurioje yra jaunųjų kūrėjų sukurti kūriniai, šalia jų spalvo-
tos iliustracijos, jautėme iš leidinio sklindančią gerąją 
energiją – meilę. Visų kūrėjų vardu dėkoju knygelės leidė-
jams. 

                                                           Eglė Zujūtė, 8 klasė 

Darbas virte virė Balbieriškio žurnalistų komanda 

Vyturiukai ir jų mokytojos 

Užteko ir darbo, ir juoko 

Jaunieji žurnalistai kartu su svečiais 



 

KlevasKlevas          

Karnavalas  
mokykloje 

 Mokykloje šventinė diena 
prasidėjo tada, kad visi sugūžėjo 
į klases. Klasėse keitėmės dova-
nomis, repetavome paskutinius 
karnavalo pasirodymo žingsne-
lius. Nuskambėjus skambučiui, 
visi jau buvome aktų salėje. De-
šimtos klasės mokiniai mus įsu-
ko į švenčių šurmulį ir parodė, 
kokia gabi, talentinga ir labai 
sumani jų kelionių agentūros 
„Žaliasis ožys“ komanda. Kelio-
nių agentūra visas klases apdo-
vanojo dovanų kuponais-
kelialapiais. 5-6 klasės keliavo į 
Afriką, kur su čionykštėmis gen-
timis šoko, dainavo ir, žinoma, 
kramsnojo saulėje prinokusius 
bananus. 7 klasė keliavo į Aziją, 
pristatė mums to krašto valgy-
mo įpročius, patiekalus ir pade-
monstravo pačias įdomiausias 
tradicijas. Visai netikėtai pas 
mus apsilankė ir Vietnamo kovų 
menų specialistas Valdas. Jis 
mums įrodė, kad svarbi turi būti 
dvasinė, o ne fizinė jėga. Kad 

mūsų karnavalas nevirstų perne-
lyg nuobodžiu, 8 klasė mus visus 
privertė pakrutinti klubus, šo-
kant pagal Brazilijos šokių rit-
mus.  Matėme, kad už lango 
pas mus dar nėra tos baltos šal-
tos lietuviškos žiemos... O taip 
visi mes jos pasiilgę! Tad baigda-
mi karnavalo pasirodymus 9-
okai pingvinukai parodė, kaip 
gražiausias metų šventes Ant-
arktidoje švenčia pingvinai. Pasi-
dalijome dovanas, pasivažinėjo-
me kalėdiniu traukinuku, pama-
tėme Kalėdų senį, pašokome 
diskotekoje ir visi linksmi grįžo-
me į namus. 

Toma Juodinsnaitė, 10 klasė 

 

1 4 

Klevų g. 10, Balbieriškis, LT-59232 Prienų r . 
http://www.balbieriskis.prienai.lm.lt  
mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt 

Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraštis 
2015m. sausis Nr. 4 Kaina: 15 euro cnt. 

Atmintis gyva, nes… 
 Sausio 13 d. rytą Balbieriškio pagrindinės mokyklos languose sužibo žvakelės. Per 
pirmą pamoką vyko renginys, skirtas paminėti Sausio 13-iosos įvykius. Istorijos mokytoja 

Daiva Staniulytė visiems priminė, kaip tuo metu 
gyveno Lietuva ir Lietuvos žmonės. Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centro atstovai sudainavo 
keletą dainų. Žiūrėjome dokumentinį filmuką 
„Lietuvos kronikos. Sausio 13-osios įvykiai. 1991 
metai“. Jis mums padėjo suprasti, kas vyko tą dieną 
ir naktį. Tylos minute pagerbėme tos kraupios nak-
ties aukas. Renginį pabaigėme Dalios Grybauskaitės 
žodžiais: „Laisvė nėra dovana, ją reikia iškovoti, 
sukurti, išlaikyti ir puoselėti.“                 

Rasa Radžiūnaitė, 5 klasė 

Česlovas Iškauskas 

V. R. Sidaravičus veda renginį 

D.Balsytė 

Kūrėme pasakas 
 Jau tradicija yra tapę, kad gruodžio mėnesį į Prie-
nų „Ąžuolo“ progimnaziją renkasi jaunieji pasakų kūrėjai 
– vyksta baigiamasis „Kuriame pasaką“ renginys. Šiais 
metais konkursui savo pasakas pateikė ir keturios mūsų 
mokyklos mokinės: Rasa Radžiūnaitė (5 kl.), Laura Char-
bakaitė ir Eglė Zujūtė (8 kl.), Toma Juodinskaitė (10 kla-
sė). Džiaugiamės, kad jau ketvirtus metus E. Zujūtės pa-
saką  komisija įvertina labai gerai – šiais metais mokinė 
vėl tapo laureate. Viena komisijos narė teigė, kad Eglės 
pasaka išsiskyrė iš visų konkursui atsiųstų pasakų.  

  Laikraščio redakcija 

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). 

Kelionė į Kauną 
 Gruodžio mėnesį nemaža grupė Balbieriškio pagrindi-
nės mokyklos mokinių kartu su dar dviejų Prienų r. mokyklų 
mokiniais vyko  į Kauno marių regioninį parką ir į Pažaislio 
vienuolyną. Visų trijų mokyklų mokiniai šią kelionę laimėjo 
finalinėje protų mūšio „Kraštas, kuriame gyvenu“ kovoje. 
Mokinius lydėjo biologijos mokytoja, gamtosauginio komiteto 
pirmininkė Ona Žvaliauskienė. Pirmiausia aplankėme Kauno 
marių regioninį parką, ten keliavome, kaip sakoma, „laiko 
mašina“, daug visko naujo sužinojome. Prisiminėme, kad kaž-
kada ir Lietuvą buvo užtraukę ledynai. Išsiaiškinome, kad gi-
liausia Kauno marių vieta siekia 22 metrus, o bendras pakran-
čių ilgis (iki Balbieriškio) – 200 km. Vėliau keliavome po 
Žiegždrių geologinį taką. Leidomės prie Nemuno. Ten buvo 
labai gražu. Visiems davė paragauti molio, jis buvo šokolado 
skonio. Nors teko daug pavaikščioti, tačiau namo grįžome 
kupini neišdildomų įspūdžių.  

Klaudija Rutkauskaitė, 8 klasė  

                           

Sausio 13-oji šiandien  

Už laisvę reikėjo kovoti 

Akimirkos iš karnavalo 

 Linksmasis 2015-ųjų  

metų horoskopas  

Ožiaragis – mažiau badykis, daugiau 

dirbki. 

Vandenis – gerdamas ožkos pieną, 

šaukšte nepaskęsk. 

Žuvys – sėkmingai išplaukite į didžiuo-

sius vandenis. 

Avinas – vaistas nuo visų ligų – fil-

mukas „Aviukas šonas“. 

Jautis – atsisakyk „Red Bull“ ir galėsi 

vėl vaikščioti žeme. 

Dvyniai – pasižiūrėkite į veidrodį ir 

pamatysite savo brolį. 

Vėžys – eik taip pat greitai, kaip ir 

plauki, nestabdyk eismo! 

Liūtas – karaliaukite tik savo valdo-

se. 

Mergelė – prisimink, kad vaidinti, jog 

esi mergužėlė, balta, graži lelijėlė, yra 

pavojinga. 

Svarstyklės – rinkitės sunkesnę ožką, 

jūs tą  mokate. 

 Skorpionas – netikėkite legendomis 

apie Skorpionų karalių. 

Šaulys – DĖMESIO! Medžioti ožkas 

2015 m. uždrausta!  

Horoskopo sudarytojos:  

Laura, Paulina, Klaudija ir Eglė, 8 klasė 

Ar žinai, kad… 
 Neformalaus užsiėmimo būrelis „Laimingas 
žmogus“ mokykloje dažnai organizuoja įvairias svei-
kos gyvensenos bei sportines veiklas. Mūsų mokyk-
loje vyko draugiškos futbolo varžybos. Nors užsira-
šiusių dalyvių skaičius buvo tikrai nemažas, deja, 
varžybose dalyvavo tik 9 mokiniai. Teisėjavo kūno 
kultūros mokytojas Gintaras Budrikas. Laimėjo Ar-
mandas Krasnickas, Valdas Petraška, Žanas Koniuša-
necas, Ovidijus Aliulis. Rezultatas 14/7. Žinoma, 
viską nugalėjo draugystė! 

Klaudija Rutkauskaitė, 8 klasė 

Repeticija 
prieš rajoninį 

Meninio  
skaitymo kon-

kursą 
  

 Gruodžio 15 d. 
mūsų mokykloje vyko 
mokyklinis Meninio 
skaitymo konkurso 
etapas. Konkurse daly-
vavo 5-10 klasių mokiniai. Visi mokiniai deklamavo puikiai, pasirinkti 
tekstai atitiko mokinių amžių.  Žinome, visi negali laimėti prizinių vie-
tų, tad komisijos sprendimu pirma vieta atiteko Tomai Juodinskaitei 
(10 klasė), antra vieta – Eglei Zujūtė (8 klasė), trečią vietą, kaip bebū-
tų keista, užėmė berniukas Eimantas Graužlys (10 klasė). Sveikinimai 
prizininkams ir, žinoma, visiems dalyvavusiems... Tomai ir Eglei linki-
me didžiausios sėkmės rajone. Ačiū, kad dalyvavote. 

Klaudija Rutkauskaitė, 8 klasė 

Eglė Zujūtė 

Konkurso dalyviai, vertinimo komisija 

Rūpinkimės savo sveikata 
Sveikatos biuro specialistė Dovilė Balsytė labai dažnai bendrauja 

su mokiniais, organizuoja jiems įvairias veiklas, skaito paskaitas.  
9 klasės mokiniai klausėsi paskaitos „Sveikata šaukšte“. Buvo kal-

bama apie sveikos mitybos piramidę, kas daro įtaką sveikai mitybai, 
kiek kartų ir ką reikėtų valgyti kasdien, kad būtume energingi, žvalūs 
ir sveiki. Išnagrinėtos visos mitybos piramidės pakopos, kokius pro-
duktus rekomenduojama valgyti kasdien, kuriuos rečiau. Buvo kalbė-
ta ir apie vitaminus, mikro-makroelementus. Mokiniai kartu su svei-
katos biuro specialiste aptarė, kokią naudą organizmui turi šios me-
džiagos, kuriuose produktuose jų randama daugiausiai.  

Kita paskaita buvo apie rūkymo žalą organizmui. Aiškinomės klau-
simus: kodėl žmonės rūko, kokią žalą rūkymas daro organizmui ir ap-
linkai. D. Balsytė mokiniams bandė įteigti, kad neverta pradėti rūkyti, 
kad tai ne tik žala organizmui, bet ir labai brangus malonumas.  

Dovilė Balsytė, sveikatos specialistė 

Tikrai buvo verta sužinoti 


