
 

KlevasKlevas          

Interviu su technologijų 
mokytoja 

1. Kaip jaučiatės mūsų mokykloje? 
Mokykloje jaučiuosi puikiai, nes ir kolek-
tyvo, ir mokinių buvau sutikta draugiš-
kai. 
2. Kaip pasisekė įsilieti į naują kolekty-
vą? 
Mokytojų kolektyvas draugiškas, paslau-
gus, visi pasiruošę padėti. 
3. Jeigu šiandien reikėtų rinktis profesi-
ją, ar tai būtų mokytojos profesija? 
Baigus mokyklą pasirinkau inžinierės 
specialybę, nors vaikystėje, kai žaisdavo-
me mokyklą, visada aš buvau mokytoja. 
Bet gyvenimas taip susiklostė, kad teko 
įgyti ir mokytojos specialybę Šiaulių Pe-
dagoginiame Universitete ir to visai nesi-
gailiu. Man patinka mokykloje, su moki-
niais sutariu. 
4. Ar esate iškrėtusi kokį nors pokštą 
mokiniams? Papasakokite. 
Pokštų mokiniams nesu iškrėtusi.  
5. Kai buvote mokinė, kokia pamoka 
buvo mėgstamiausia? 
Labiausiai mokykloje patiko braižybos 
pamoka, nes mokytojas buvo jaunas ir 
didelis entuziastas. Dėl to gal ir inžinie-
riaus specialybę pasirinkau po mokyklos. 
Mėgau matematiką, dalyvavau visose 
matematikų olimpiadose. O laisvalaikiu 

mezgiau ir nėriau. Besimokydama uni-
versitete net per paskaitas sugebėdavau 
rankdarbiais užsiimti. 
6. Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 
Atostogų metu labai mėgstu keliauti. Su 
dukra keliaujame kiekvieną vasarą. Labai 
vilioja šilti kraštai, todėl aplankyta Turki-
ja, Graikija, Italija, Egiptas. Nepraleidžia-
me progos nuvykę paragauti ir tradicinių 
šalies patiekalų. 

Dėkojame už atsakymus! 
 Laikraščio redakcija 
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Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraštis 
2015m. sausis Nr. 5 Kaina: 15 euro cnt. 

Tarptautinė Holokausto atminimo diena 
Sausio 27 diena visame pasaulyje yra skirta Holokausto aukų atminimui. Mūsų mokykloje ši diena 
buvo taip pat paminėta. Renginį vedė Tolerancijos centro vadovas, mokytojas V. R. Sidaravičius. 
Buvo atvykęs Balbieriškio parapijos klebonas R. Veprauskas, Juozas Valčiukas - Vilniaus universiteto 
dėstytojas bei pradinių klasių mokiniai. Žiūrėjome trumpą filmuką apie batus. Batai šiame filme 
atlieka pagrindinį vaidmenį, nes batai išliko, o milijonai žydų holokausto metu buvo nužudyti. 
J.Valčiukas mums paskaitė kelias ištraukas iš Primo Levi knygos „Jei tai žmogus“. Ta knyga buvo 
parašyta žmogaus, kuris išgyveno visą tą pragarą holokausto metu. Tais laikais iš žmonių buvo ati-
mama viskas: batai, drabužiai, net plaukus nukirpdavo. Žmonės buvo alinami badu.  
Aišku, istorijos mes pakeisti negalime, bet ją žinoti  privalome. 
 

Silvija Paužaitė, 5 klasė 

D.Balsytė 

Dalyvavome  
dailyraščio konkurse 

Dalyvauti nacionalinio Vinco Kudir-
kos dailyraščio konkurso „Rašom!“ 
pirmajame nuotoliniame etape pano-
ro dvylika III-IV klasių mokinių, kurie 
labai stengėsi taisyklingai, aiškiai ir 
estetiškai nurašyti tekstą apie Vilnių. 
Mokyklos vertinimo komisija atrinko 
darbus, kurie atitiko nuostatuose 
nurodytus kriterijus, ir išsiuntė juos į 
Vilnių. Laukiame rezultatų paskelbimo.  

Mokytojos Irena ir Gražina 

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). 

Noriu augti sveikas 
Sausio 19–23 dienomis mūsų mokykloje vyko pie-

šinių konkursas „Noriu augti sveikas“. Jame dalyva-
vo Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, 1-4 klasių 
mokiniai ir Kunigiškių pradinio ugdymo skyriaus miš-
rios priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai bei 1–4 
klasių mokiniai.  Šis konkursas buvo organizuotas 
pagal sveikatos stiprinimo programą „Laimingas 
žmogus sveikoje mokykloje“. Piešinius aptarė verti-
nimo komisija, kuri atrinko gražiausius darbus ir jų 
autorius pasiūlė apdovanoti Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos direktoriaus padėkomis bei Visuomenės 
sveikatos biuro dovanėlėmis.   

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės peda-

gogė Daiva Alaveckienė 

Mūsų svajonės 
Kiekvienas turi svajonių. Vieni norime būti mokytojais, gydytojais, kirpėjais, 

stilistais, manekenais, o kiti visiškai nenori tuo būti. Mes esame skirtingi, 
todėl ir mūsų svajonės skiriasi. Mano klasės draugas nori būti ūkininku, o aš 
visiškai nenoriu juo būti.  

Vieną popietę mes kartu su priešmokyklinės grupės vaikais gaminome pa-
veikslus, kuriuose atsispindėtų mūsų 
tolimesni norai. O draugų siekiai 
įvairiausi: nori turėti gyvūnų, gražių 
mašinų, tapti žinomais žmonėmis, o 
gal net ir „žvaigždėmis“. 

Mums augant keičiasi ir mūsų sva-
jonės. Ne visi tapsime tuo, kuo nori-
me, nes būna įvairių priežasčių. Sva-
jokime ir toliau. Gal mūsų norai pil-
dysis, jei patys stengsimės. 

    Irma Šalčiūtė, 4 kl. mokinė    

Sausio 13-oji... Ankstyvas rytas. Ant palangių pleve-
nančios žvakučių liepsnelės primena tuos, kurie ko-
vojo už mūsų laisvę. 

Apie šios kraupios nakties įvykius skaitėme knyge-
lėse, laikraščiuose, žurnaluose, sklaidėme nuotrau-
kas. Bibliotekoje žiūrėjome filmą „Sausio 13-oji“. Po 
to rimti ir susikaupę klijavo-
me žvakeles prie skyriaus 
vedėjos L. Andriukevičienės 
ir mokytojų sukurto TV 
bokšto. Džiugu tai, kad Do-
minykas ir Mingailė atsine-
šė pačių pagamintas žvaku-
tes su Lietuvos vėliava. 

Dėkojame tėveliams, pa-
skatinusiems savo vaikučius 
tokiam darbui. 

Danguolė Stanaitienė, 4 
kl. auklėtoja 

Dailyraštis 

Vasario 2 d. Balbieriškio pagrindinėje mokyk-

loje vyko dailyraščio konkursas „Rašom 

2015!“. Mokykloje šis konkursas vyksta ne 

pirmi metai. Dalyvavo didelis 5-10 klasių mo-

kinių būrys. Visi mokiniai buvo suskirstyti į 2 

atitinkamas dalyvių grupes. Kiekvienai grupei 

yra skiriamas skirtingas tekstas. Visi mokiniai 

buvo labai susikaupę ir intensyviai rašė. Aiš-

ku, buvo mažai tokių, kuriems pavyko iš pir-

mo karto be klaidų perrašyti tekstą. Rašyti 

tekstą galėjome dvi pamokas, tačiau visi para-

šė daug greičiau. Konkurso reikalavimus ati-

tinkantys darbai buvo išsiųsti į Vilnių, o liku-

sius galima apžiūrėti mokyklos bibliotekoje. 

Augustina, Silvija ir Karolina, 5 klasė  

VU dėstytojas J. Valčiukas 

Simbolinis TV  bokštas 

Mes mokame gražiai rašyti 

Paukšteliai turės savo namus 

Svajonių traukinys 
Jaunieji dailininkai ir jų darbeliai 

Dailyraščio dalyviai Mokytoja E. Ramanauskienė 

Žiema nebaisi 
Lietuvos gamtoje žiemai ruošiamasi iš anksto. Paukščiai, negalintys jos iš-

tverti, išskrenda, likusieji pasiruošia išgyventi, iškęsti šaltį ir nepriteklius. O 

kad paukšteliams būtų lengviau, į pagalbą ateina mokiniai. Gražiomis lesyklė-

lėmis, kurias kartu su tėveliais sukalė pirmokai Lukas ir Aurimas, antrokai 

Vytenis, Tomas ir Vakaris, 

trečiokė Austė, ketvirtokai, 

pasipuošė mokyklos kiemas. 

Lesyklėlės visada pilnos trupi-

nių, kruopų, grūdų. 

Mintis, kad bus išsaugota ne 

vieno paukštelio gyvybė, vi-

siems gamtos bičiuliams yra 

pati geriausia, pati mieliausia 

žiemos dovana.  
 

Mokytoja Irena  

  Pro mokyklinį langąPro mokyklinį langą ...  ...    PROJEKTASPROJEKTAS  

„Lyderių laikas 2“„Lyderių laikas 2“   

Dega liepsnelės 
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„Tavo žvilgsnis“ 

Vasario 10 dieną mūsų mokyklos 7-10 klasių mokiniai vertė tekstus iš rusų ir anglų 
kalbų. Konkursas „Tavo žvilgsnis“ mūsų mokykloje vyksta jau ne pirmi metai. Moki-
niai, kurie dalyvauja konkurse, vyksta ir į baigiamąjį koncertą Vilniuje, Siemens areno-
je. Mokiniai turėjo galimybę pasirinkti tekstą iš keleto variantų, kurie buvo suskirstyti 
ir pagal sudėtingumo lygius. Patys sudėtingiausi tekstai buvo 10 klasės mokiniams, 
suprantama, kad lengviausi – penktokams. 

Gaila, kad mažai mokinių išdrįso dalyvauti šiame konkurse. Tikrai verta pasidžiaugti 
tais, kurie nusprendė išbandyti savo jėgas. Noriu juos pagirti ir pasakyti, kad tobulėti 
tikrai dar galima daugelyje sričių. 

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

  

Patirtis rajoniniame meninio skaitymo  
konkurse 

Gruodžio 15 d. mokykloje vyko meninio skai-
tymo konkursas, kuriame buvo atrinktos dvi 
mokinės – Toma Juodinskaitė (10 kl.) ir Eglė 
Zujūtė (8 kl.), kurios sausio 30 d. vyko į rajoninį 
meninio skaitymo konkurso etapą Prienų Justi-
no Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje, skir-
tą  Justino Marcinkevičiaus gimimo 85-osioms 
metinėms paminėti. Šiame meninio skaitymo 
konkurse ,,Virš mūsų gyvas žvaigždynas – lietu-
vių kalbos žodynas” varžėsi rajono mokyklų 5-
12 klasių mokiniai. Renginį pradėjo Ąžuolo 
progimnazijos mokinukai su daina ,,Dėl tos 
dainos”. Tarus sveikinimo žodį Prienų Kultūros 
ir Laisvalaikio centro vadovui Rimantui Šiugždi-
niui bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjui Rimvydui Zailskui, atėjo eilė mokiniams – poetų žodžius prikelti iš 
knygos puslapių. Mergaitės jaudinosi, tačiau įveikusios baimę prieš komisi-
ją, kurią sudarė: Zigrida Petraitienė – Kauno r. Garliavos Jonučių progimna-
zijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Rita Mikutavičienė – Kauno r. Gar-
liavos Jonučių progimnazijos ir Dalia Dabušinskienė – Alytaus Šaltinių pa-
grindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės, prieš daug 
mokytojų ir mokinių, o taip pat ir prieš LRT televizijos kameras, tvirtai atsi-
stojo ir padeklamavo pasirinktas Justino Marcinkevičiaus eiles. Joms sekėsi 
gana gerai, nors grįžo be prizų, tačiau juk didžiausias prizas yra patirtis! 

Eglė Zujūtė, 8 klasė 

Tarpmokyklinės varžybos 

Vasario 16-osios  minėjimas 

Diskusija su Mokinių taryba 

Saugesnio interneto diena 

Mokytojas Ž. Tautvydas 

5-okų  namų darbas 

Apšilimas prieš varžybas 

Diskutuojame apie namų darbus Šv. Valentino diena  

Mokinės paroda 
   Balbieriškio pagrindinėje mokykloje ekspo-
nuojami 8 klasės mokinės Lauros Charbakai-
tės origami technika pagaminti darbeliai. Ori-
gami – japoniškas popieriaus lankstymo me-
nas. Origamiais taip pat vadinami ir patys 
lankstiniai. Džiaugiamės, kad mokinę paskati-
no ir jos darbų parodą surengė technologijų 
mokytoja Edita Ramanauskienė. Nors tai pir-
moji Lauros paroda, tačiau tikimės, kad ji tik-
rai ne paskutinė. 

Laikraščio redakcija  

Istorijos pamoka muziejuje 
Per istorijos pamoką mokytoja Daiva Staniulytė 5-6 

klasės mokinius nusivedė į mūsų mokyklos muziejų, 
esantį antrame aukšte. Per pamoką mes daug naujo 
sužinojome apie mūsų mokyklą, mokyklos mokytojus 
bei patį Balbieriškio miestelį. Dabar jau tikrai žinosime, 
jog pirmasis mokyklos direktorius buvo Antanas Pet-
raška (1944-1947 m.). Apžiūrėjome senovinius daiktus, 
knygas ir prietaisus, kuriuos naudojo žmonės senovėje. 
Sugrįžus iš muziejaus į klasę, mokytoja mums davė 
užduotį: nupiešti mokyklos vėliavą. Apsilankymas mo-
kyklos muziejuje mūsų klasei labai patiko, nes įgytos 
žinios tikrai pravers ateityje. 
 

Toma ir Rasa, 5 klasė 
Rytė, 6 klasė 

Netradicinė lietuvių kalbos  
pamoka 

Sausio 20 dieną 5 ir 8 klasių mokiniai su mokyto-
jom – Rita Šalčiūte ir Reda Valančiene – vyko į edukaci-
nę programą Prienų krašto muziejuje „Kelionė į istorinę 
XVIII a. Prūsiją“. Kadangi visa ekspozicija buvo skirta 
Kristijono Donelaičio gimimo metinėms paminėti,  žiū-
rėjome trumpą filmuką apie šį lietuvių grožinės raštijos 
pradininką. Filmo medžiaga mums vėliau pravertė 
sprendžiant kryžiažodį. Buvo labai naudinga sužinoti 
tai, ko dar nežinojome apie K. Donelaitį. Dar turėjome 
galimybę rašyti tikra žąsies plunksna su rašalu – iš pir-
mo žvilgsnio tai atrodė labai lengva, tačiau taip nebuvo. 
Vėliau dėliojome dėliones, kuriose buvo pavaizduoti 
Mažosios Lietuvos lietuvnin-
kai – būrai, Tolminkiemio 
bažnyčia ir Katedra. 

Netradicinė pamoka Prie-
nų krašto muziejuje tikrai 
neprailgo. Visi grįžome dau-
giau sužinoję apie K. Done-
laitį, jo gyvenamąjį laikmetį, 
Mažosios Lietuvos gyvento-
jus. 

 
 

Laura Charbakaitė, 8 klasė  

Lauros Charbakaitės darbai Mokyklos muziejuje 

Konkurso dalyvės 

Sprendžiame kryžiažodį 

Mokyklinių Mokyklinių 

renginių renginių 

karuselė karuselė   
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giau sužinoję apie K. Done-
laitį, jo gyvenamąjį laikmetį, 
Mažosios Lietuvos gyvento-
jus. 

 
 

Laura Charbakaitė, 8 klasė  

Lauros Charbakaitės darbai Mokyklos muziejuje 

Konkurso dalyvės 

Sprendžiame kryžiažodį 

Mokyklinių Mokyklinių 

renginių renginių 

karuselė karuselė   



 

KlevasKlevas          

Interviu su technologijų 
mokytoja 

1. Kaip jaučiatės mūsų mokykloje? 
Mokykloje jaučiuosi puikiai, nes ir kolek-
tyvo, ir mokinių buvau sutikta draugiš-
kai. 
2. Kaip pasisekė įsilieti į naują kolekty-
vą? 
Mokytojų kolektyvas draugiškas, paslau-
gus, visi pasiruošę padėti. 
3. Jeigu šiandien reikėtų rinktis profesi-
ją, ar tai būtų mokytojos profesija? 
Baigus mokyklą pasirinkau inžinierės 
specialybę, nors vaikystėje, kai žaisdavo-
me mokyklą, visada aš buvau mokytoja. 
Bet gyvenimas taip susiklostė, kad teko 
įgyti ir mokytojos specialybę Šiaulių Pe-
dagoginiame Universitete ir to visai nesi-
gailiu. Man patinka mokykloje, su moki-
niais sutariu. 
4. Ar esate iškrėtusi kokį nors pokštą 
mokiniams? Papasakokite. 
Pokštų mokiniams nesu iškrėtusi.  
5. Kai buvote mokinė, kokia pamoka 
buvo mėgstamiausia? 
Labiausiai mokykloje patiko braižybos 
pamoka, nes mokytojas buvo jaunas ir 
didelis entuziastas. Dėl to gal ir inžinie-
riaus specialybę pasirinkau po mokyklos. 
Mėgau matematiką, dalyvavau visose 
matematikų olimpiadose. O laisvalaikiu 

mezgiau ir nėriau. Besimokydama uni-
versitete net per paskaitas sugebėdavau 
rankdarbiais užsiimti. 
6. Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 
Atostogų metu labai mėgstu keliauti. Su 
dukra keliaujame kiekvieną vasarą. Labai 
vilioja šilti kraštai, todėl aplankyta Turki-
ja, Graikija, Italija, Egiptas. Nepraleidžia-
me progos nuvykę paragauti ir tradicinių 
šalies patiekalų. 

Dėkojame už atsakymus! 
 Laikraščio redakcija 
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Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraštis 
2015m. sausis Nr. 5 Kaina: 15 euro cnt. 

Tarptautinė Holokausto atminimo diena 
Sausio 27 diena visame pasaulyje yra skirta Holokausto aukų atminimui. Mūsų mokykloje ši diena 
buvo taip pat paminėta. Renginį vedė Tolerancijos centro vadovas, mokytojas V. R. Sidaravičius. 
Buvo atvykęs Balbieriškio parapijos klebonas R. Veprauskas, Juozas Valčiukas - Vilniaus universiteto 
dėstytojas bei pradinių klasių mokiniai. Žiūrėjome trumpą filmuką apie batus. Batai šiame filme 
atlieka pagrindinį vaidmenį, nes batai išliko, o milijonai žydų holokausto metu buvo nužudyti. 
J.Valčiukas mums paskaitė kelias ištraukas iš Primo Levi knygos „Jei tai žmogus“. Ta knyga buvo 
parašyta žmogaus, kuris išgyveno visą tą pragarą holokausto metu. Tais laikais iš žmonių buvo ati-
mama viskas: batai, drabužiai, net plaukus nukirpdavo. Žmonės buvo alinami badu.  
Aišku, istorijos mes pakeisti negalime, bet ją žinoti  privalome. 
 

Silvija Paužaitė, 5 klasė 

D.Balsytė 

Dalyvavome  
dailyraščio konkurse 

Dalyvauti nacionalinio Vinco Kudir-
kos dailyraščio konkurso „Rašom!“ 
pirmajame nuotoliniame etape pano-
ro dvylika III-IV klasių mokinių, kurie 
labai stengėsi taisyklingai, aiškiai ir 
estetiškai nurašyti tekstą apie Vilnių. 
Mokyklos vertinimo komisija atrinko 
darbus, kurie atitiko nuostatuose 
nurodytus kriterijus, ir išsiuntė juos į 
Vilnių. Laukiame rezultatų paskelbimo.  

Mokytojos Irena ir Gražina 

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). 

Noriu augti sveikas 
Sausio 19–23 dienomis mūsų mokykloje vyko pie-

šinių konkursas „Noriu augti sveikas“. Jame dalyva-
vo Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, 1-4 klasių 
mokiniai ir Kunigiškių pradinio ugdymo skyriaus miš-
rios priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai bei 1–4 
klasių mokiniai.  Šis konkursas buvo organizuotas 
pagal sveikatos stiprinimo programą „Laimingas 
žmogus sveikoje mokykloje“. Piešinius aptarė verti-
nimo komisija, kuri atrinko gražiausius darbus ir jų 
autorius pasiūlė apdovanoti Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos direktoriaus padėkomis bei Visuomenės 
sveikatos biuro dovanėlėmis.   

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės peda-

gogė Daiva Alaveckienė 

Mūsų svajonės 
Kiekvienas turi svajonių. Vieni norime būti mokytojais, gydytojais, kirpėjais, 

stilistais, manekenais, o kiti visiškai nenori tuo būti. Mes esame skirtingi, 
todėl ir mūsų svajonės skiriasi. Mano klasės draugas nori būti ūkininku, o aš 
visiškai nenoriu juo būti.  

Vieną popietę mes kartu su priešmokyklinės grupės vaikais gaminome pa-
veikslus, kuriuose atsispindėtų mūsų 
tolimesni norai. O draugų siekiai 
įvairiausi: nori turėti gyvūnų, gražių 
mašinų, tapti žinomais žmonėmis, o 
gal net ir „žvaigždėmis“. 

Mums augant keičiasi ir mūsų sva-
jonės. Ne visi tapsime tuo, kuo nori-
me, nes būna įvairių priežasčių. Sva-
jokime ir toliau. Gal mūsų norai pil-
dysis, jei patys stengsimės. 

    Irma Šalčiūtė, 4 kl. mokinė    

Sausio 13-oji... Ankstyvas rytas. Ant palangių pleve-
nančios žvakučių liepsnelės primena tuos, kurie ko-
vojo už mūsų laisvę. 

Apie šios kraupios nakties įvykius skaitėme knyge-
lėse, laikraščiuose, žurnaluose, sklaidėme nuotrau-
kas. Bibliotekoje žiūrėjome filmą „Sausio 13-oji“. Po 
to rimti ir susikaupę klijavo-
me žvakeles prie skyriaus 
vedėjos L. Andriukevičienės 
ir mokytojų sukurto TV 
bokšto. Džiugu tai, kad Do-
minykas ir Mingailė atsine-
šė pačių pagamintas žvaku-
tes su Lietuvos vėliava. 

Dėkojame tėveliams, pa-
skatinusiems savo vaikučius 
tokiam darbui. 

Danguolė Stanaitienė, 4 
kl. auklėtoja 

Dailyraštis 

Vasario 2 d. Balbieriškio pagrindinėje mokyk-

loje vyko dailyraščio konkursas „Rašom 

2015!“. Mokykloje šis konkursas vyksta ne 

pirmi metai. Dalyvavo didelis 5-10 klasių mo-

kinių būrys. Visi mokiniai buvo suskirstyti į 2 

atitinkamas dalyvių grupes. Kiekvienai grupei 

yra skiriamas skirtingas tekstas. Visi mokiniai 

buvo labai susikaupę ir intensyviai rašė. Aiš-

ku, buvo mažai tokių, kuriems pavyko iš pir-

mo karto be klaidų perrašyti tekstą. Rašyti 

tekstą galėjome dvi pamokas, tačiau visi para-

šė daug greičiau. Konkurso reikalavimus ati-

tinkantys darbai buvo išsiųsti į Vilnių, o liku-

sius galima apžiūrėti mokyklos bibliotekoje. 

Augustina, Silvija ir Karolina, 5 klasė  

VU dėstytojas J. Valčiukas 

Simbolinis TV  bokštas 

Mes mokame gražiai rašyti 

Paukšteliai turės savo namus 

Svajonių traukinys 
Jaunieji dailininkai ir jų darbeliai 

Dailyraščio dalyviai Mokytoja E. Ramanauskienė 

Žiema nebaisi 
Lietuvos gamtoje žiemai ruošiamasi iš anksto. Paukščiai, negalintys jos iš-

tverti, išskrenda, likusieji pasiruošia išgyventi, iškęsti šaltį ir nepriteklius. O 

kad paukšteliams būtų lengviau, į pagalbą ateina mokiniai. Gražiomis lesyklė-

lėmis, kurias kartu su tėveliais sukalė pirmokai Lukas ir Aurimas, antrokai 

Vytenis, Tomas ir Vakaris, 

trečiokė Austė, ketvirtokai, 

pasipuošė mokyklos kiemas. 

Lesyklėlės visada pilnos trupi-

nių, kruopų, grūdų. 

Mintis, kad bus išsaugota ne 

vieno paukštelio gyvybė, vi-

siems gamtos bičiuliams yra 

pati geriausia, pati mieliausia 

žiemos dovana.  
 

Mokytoja Irena  

  Pro mokyklinį langąPro mokyklinį langą ...  ...    PROJEKTASPROJEKTAS  

„Lyderių laikas 2“„Lyderių laikas 2“   

Dega liepsnelės 


