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Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraštis 
2015m. balandis Nr. 6 Kaina: 15 euro cnt. 

Kovo 20 – Žemės diena 

Visi žinome, kad kovo 20 dieną yra švenčiama Žemės diena. O kaip Jūs ją švenčiate? 
Ar paminite kaip nors išskirtinai? 

  Balbieriškio pagrindinė mokykla kiekvienais metais pamini šią dieną. Jau antri metai 
kaip mūsų mokykla organizuoja rajoninį ekologinio plakato konkursą. Šių metų tema - 
„Žemei reikia draugų. Mažiau 
šiukšlių“. Konkursui buvo pateikti 
193 mokinių darbai ne tik iš Prienų 
miesto ir rajono mokyklų ir 1 dar-
želio. Darbų sulaukėme ir iš Senų-

jų Trakų Kęstučio bei Kauno Lapių 
pagrindinių mokyklų. Lietuvių kalbos mokytoja Rita Šalčiūtė ir biblioteki-
ninkė Danguolė Damijonaitytė parengė nuotaikingą vaidinimą gamto-
saugine tema. Lietuvių kalbos mokytojos Irenos Liutkevičienės 10 klasės 
mokiniai visiems šventės dalyviams paruošė trijų dalių televizijos laidą 
„Gamta ir žūklė“. 

Tą pačią dieną vyko ir unikalus reiškinys – Saulės užtemimas. Po ren-
ginio visi skubėjome pas fizikos mokytoją Žydrūną Tautvydą, kuris jau 
buvo paruošęs tamsintus stikliukus, pasižiūrėti dalinio Saulės užtemimo.  

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Kovo 12-tąją dieną mūsų mo-
kyklos mokiniai buvo pakviesti į 
baigiamojo renginio „Daiktai, 
palengvinantys buitį“ apdova-
nojimus, kurie vyko Prienų 
„Revuonos“ pagrindinėje mo-
kykloje. Laura Charbakaitė savo 
darbų kategorijoje užėmė III 
vietą, o Eimantas Graužlys – I 
vietą. Po renginio visi konkur-
so dalyviai gavo nuostabią do-

vaną — pažintį su Kau-
no technologijos uni-
versiteto studentų kur-
tais žaidimais ir įvairio-
mis naujovėmis.  
Visi kompiuteriai netu-
rėjo mums taip įprastų 
kompiuterinių pelių - 
buvo valdomi gestais. 
Grįžę namo visiems 
turėjome ką papasako-
ti! 

Laura Charbakaitė,  
8 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). 

,,Kengūrai“- 20 

  Kovo 19 dieną –  tradiciškai trečiąjį kovo ketvirtadienį – Lietuvos mo-
kyklose vyko šiemet jau jubiliejinis tarptautinis matematikos konkur-
sas ,,Kengūra 2015‘‘. Konkurse dalyvavo per 50 tūkstančių Lietuvos moki-
nių.                                                                                                                                                                                              

 ,,Kengūros“ konkursas prasidėjo Australijoje.  1991 m. ši idėja atkeliavo į 
Prancūziją ir netrukus pasklido po visą Europą. Lietuvoje konkursas pradė-
tas rengti nuo 1995 metų. 

  Konkurse noriai dalyvauja ir mūsų mokyklos mokiniai: šiais metais - 31 
dalyvis. Konkursas  organizuojamas šešiomis amžiaus  grupėmis: Nykštu-
kų, Mažylių, Bičiulių, Kadetų, Juniorų ir Senjorų. Kiekvienas  dalyvis atmini-
mui  gavo užduočių tekstus ir suvenyrinį Kengūros pieštuką. Visiems kon-
kurse dalyvavusiems mokiniams bus įteikti dalyvio pažymėjimai. 

  Patys aktyviausi buvo tiek Balbieriškio mokyklos pradinukai, tiek Kuni-
giškių pradinio ugdymo skyriaus mokiniai. Nykštukų grupėje – 7 mokiniai, Ma-
žylių - 12. Kartu  su visais dalyviais 24 užduotis stengėsi  įveikti ir pirmokėlis  Aurimas Vitkauskas. Iš vyresniųjų klasių mok inių patys 
aktyviausi  ,,Kengūros‘‘  tradicijų tęsėjai - aštuntokai. Tai  Laura Charbakaitė, Eglė Zujūtė, Paulina Makselytė ir Airidas Krutulis. 

  Nekantriai laukiame rezultatų. Tada kiekvienas įsivertinsime savo matematinę sėkmę. Tikiuosi, kad  ,,Kengūra“ neleis išblėsti  
matematiniam  entuziazmui. 

Matematikos mokytoja Danutė Petraškienė      

Saulės užtemimas 

Taip jau sutapo, jog tą dieną, kai mokykloje vyko 
rajoninis renginys „Žemei reikia draugų. Mažiau šiukš-
lių“, Lietuvoje susiklostė puikios oro sąlygos išvysti gan 
retą reiškinį - dalinį Saulės užtemimą, kuris vyksta, kai 
Mėnulis užstoja Saulę.  Iš senų, nebenaudojamų lanks-
čiųjų laikmenų pasigaminome priemones, saugiam 
reiškinio stebėjimui.  Piko metu Saulė buvo uždengta 
apie 75 proc. ir tai didžiausias užtemimas per pastaruo-
sius 16 metų. Kito tokio reiks palaukti dar 85 metus. 
Daug mažesnis dalinis Saulės užtemimas Lietuvoje 
įvyks 2021 metais birželio 10 dieną ir Saulę Mėnulis 
tąkart užtemdys tik apie 30 proc.   

Fizikos mokytojas Žydrūnas Tautvydas 

 
 
 

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

„Lyderių laikas 2“„Lyderių laikas 2“   

Įkalinti, bet nekalti… 
 

Kovo 6-8 dienomis mūsų mokyklos 8-10 klasių mokiniai bei Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos ir Kalvarijos gimnazijos 
mokiniai jau devintą kartą iš eilės dalyvavo mūsų mokykloje vykstančiame projekte „Įkalinti mokykloje“. Visi mokiniai projekto me-
tu negalėjo naudotis mobiliuoju telefonu, internetu bei kompiuteriu.  

Pirmąją dieną svečiai buvo supažindinti su 
mokyklos ir miestelio istorija – ją pristatė Toleran-
cijos centro vadovas Vitas Rymantas Sidaravičius. 
Susiskirstę į komandas, parengėme emblemas ir 
komandos prisistatymą. Žinoma, vakare vyko dis-
koteka. Nenorintys šokti, galėjo susipažinti su kitų 
mokyklų mokiniais bei pasišnekučiuoti. 

Šeštadienį vykome į Birštoną. Geriau pažinti 
Birštoną mums padėjo Prienų lankytojų centro 
specialistė Larisa Šaltienė. Vėliau vyko komandi-
nės užduotys – originaliausios nuotraukos rinki-
mai, šauniausios merginos ir vaikino konkursas. 
Nuobodžiauti tikrai nebuvo kada – vakare vyko 
karaoke ir filmo vakaras, diskoteka. 

Namo grįžome linksmi ir kupini geriausių įspū-
džių.  

Laura Charbakaitė, 8 klasė 
  

Sėkmė konkurse  
„Daiktai, palengvinantys buitį“  

Rėmėjų padėka Eglei Zujūtei 

Jaunieji mokyklos aktoriai 

Projekto dalyviai  

Stebime Saulės užtemimą 

Pažintis su naujausiomis technologijomis 

Eimantas ir Laura,  

konkurso prizininkai 

Dalyvaujame konkurse 



 

 

2 3 

  

Paskutinis skaičius su dviem nuliais 

Šimtas dienų, regis, 
tiek daug, tačiau tik ne 
mūsų dešimtokams. Pas-
kutinis šimtas dienų jau 
bėga jiems šioje mokyklo-
je. O šimtas dienų iki liūd-
no atsisveikinimo su mo-
kykla buvo džiaugsmingai 
paminėtas Balbieriškio 
pagrindinėje mokykloje. 
Vėlyvą vasario 27 dienos 
vakarą dešimtokai, moky-
tojai, svečiai, renginio 
vedėjai sugužėjo į mokyk-
lą. Vestibiulyje buvo foto-
ateljė, kurioje šimtuvininkai galėjo fotografuotis su mokytojais, draugais, tėveliais.  Į 
renginį devintokai vyriausius mokyklos draugus pakvietė iškilmingai, naudodami įspū-
dingus vaizdo ir garso efektus. Devintokai ir vedė renginį. Jie buvo paruošę tikrai nuo-
taikingų užduočių – dešimtokams teko ir pasportuoti, ir paskaičiuoti, ir net prisiminti 
daugumos mokomųjų dalykų pamokas. O nuvargusius šventės kaltininkus mokytojai ir 
renginio vedėjai palepino prizais - nominacijomis. Atsidėkodami už viską, dešimtokai 
pasirašė testamentą ir atidavė devintokams nuo kitų mokslo metų jie turės saugoti 
pavestą turtą.  

Tačiau Šmtadienis nebūtų buvęs Šimtadienis, jeigu mokytojai nebūtų sugraudinę 
savo buvusių ir esamų mokinių gražiais prisiminimais. Buvusios dešimtokų pradinių 
klasių mokytojos Aldona  Krilavičienė,  Daiva  Alaveckienė,  mokyklos direktorius Stasys 
Valančius, auklėtoja Danutė Petraškienė linkėjo šimtuvininkams didelės sėkmės gyve-
nime, parodyti visas įgytas žinias ir gerai išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patik-
rinimą.   

Renginio pabaigoje dešimtokai džiugino savo programa. Mokinių taryba taip pat 
pasveikino dešimtokus. Įteikė jiems piliulių ,,Šimtadienio linksmabiotikų”, kurias patarė 
išgerti tik labai svarbiam reikalui esant, mat tos piliulės buvo vienetinės pasaulyje. Taigi 
taip ir baigėme šventę, po kurios pasilinksminti kvietė garsi muzika.  

Dešimtokams linkime, kad paskutinis šimtas dienų neprabėgtų labai greitai.  

Eglė Zujūtė, Mokinių tarybos pirmininkė 

Netradicinio ugdymo  
diena mokykloje 

Kovo 10 dieną mus, 5-10 klasių moki-
nius ir mokytojus, istorijos mokytoja Dai-
va Staniulytė per pirmą pamoką pakvietė 
į integruotą istorijos pamoką.  Mokytoja 
priminė, kas vyko prieš 25-erius metus 
Lietuvoje Kovo 11-ąją. Žiūrėjome filmo 
„Mūsų laisvės metai“ ištraukas.  

Per antrą pamoką visos klasės turėjo iš 
Lietuvos vėliavos spalvų suformuoti 
„gėlės žiedą“. Kiekvienas „gėlės žiedas“ 
buvo nufotografuotas. Originaliausiu 
„gėlės žiedu“ buvo pripažintas 5 klasės 
mokinių ir auklėtojos darbas. 5-okai labai 
apsidžiaugė, nes visai to nesitikėjo, juk jie 
dar mažiausi!  

Per trečią pamoką visi 5-10 klasių mo-
kiniai dalyvavo Lietuvos istorijos mokyto-

jų asociacijos pirmą kartą organizuojama-
me Nacionaliniame konkurse „Lietuvos 
istorijos žinovas“. Konkurso klausimai iš 
tiesų buvo labai sudėtingi, tad mokiniams 
rimtai teko pagalvoti ir prisiminti per is-
torijos pamokas išmoktas žinias. Dau-
giausiai taškų „Lietuvos istorijos žinovo“ 
konkurse surinko 9 klasės mokinė Gerda 
Trakymaitė. Sveikiname ją!  

Po pietų pertraukos visų laukė sporti-
nės rungtys. Kūno kultūros mokytojai 
mokinius pakvietė atlikti keturias užduo-
tis. Mokiniai, suskirstyti pagal amžiaus 
grupes, dalyvavo smiginio, kamuoliuko 
metimo į taikinį, baudų metimo ir žiedų 
mėtymo rungtyse. Mokiniai gana aktyviai 
dalyvavo visose rungtynes, sportinio jau-
dulio tikrai netrūko. Geriausius sportinius 
rezultatus parodžiusiems mokiniams dip-
lomus įteikė mokyklos direktorius Stasys 
Valančius. 

Labai patiko antradienio diena be pa-
moku, bet su istorijos žiniomis ir sporti-
niu azartu. Sportinės varžybos buvo savo-
tiškas pasiruošimas bėgimo festivalyje 
Prienuose. Festivalyje „Mes galime 2015“ 
dalyvavo 19 mūsų mokyklos mokinių. 

Toma Petraškaitė, 
Rasa Radžiūnaitė, 5 klasė 

Mokėmės marginti  
margučius 

Kovo 12 dieną 7-8 klasių mokiniai su 
klasių auklėtojomis – Ona Žvaliauskiene 
ir Rita Šalčiūte – lankėsi Prienų krašto 
muziejaus organizuojamojoje edukacinė-
je programoje „Margučių raštų paslap-
tys“. Ten išgirdome margučių marginimo 
raštų istoriją ir būdus, apžiūrėjome mar-
gučių parodą. Dauguma parodos kiauši-
nių buvo vištiniai ir marginti naudojant 
vašką, taip pat buvo margintų ir kitokiu 
būdu: skutinėjant, naudojant žolių lapus 
ir gėlių žiedlapius. Į išvyką kiekvienas ve-
žėmės po keletą virtų kiaušinių. Dalyvau-
dami edukacinėje programoje patys pa-
bandėme numarginti juos su vašku ir 
dažais. Vėliau aplankėme poeto Justino 
Marcinkevičiaus atminimui skirtą parodą.  

Namo grįžome linksmai nusiteikę, 
nes parsivežėme keletą savo rankomis 
numargintų margučių. 

Greta Vainauskaitė, 7 klasė 

Kalbų kengūra mūsų  
mokykloje! 

Vasario 24 dieną mūsų mokyklos 5-10 kla-
sių mokiniai dalyvavo konkurse „Kalbų kengū-
ra 2015“. Mokiniai pasirinko atlikti lietuvių 
kalbos ir anglų kalbos užduotis. Prieš prade-
dant atsakinėti į klausimus, mums sėkmės 
palinkėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Neringa Zujienė, anglų kalbos mokytoja Jurgi-
ta Barkauskienė ir, žinoma, lietuvių kalbos 
mokytojos Rita Šalčiūtė ir Janina Grigutienė. 

Mokiniai turėjo 60 minučių visoms užduo-
tims atlikti. Kiekvienas mokinys gavo skirtingo 
lygio užduotis. Visi su nekantrumu laukiame 
rezultatų paskelbimo. 

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Knygnešio diena 

Mūsų mokykloje kovo 16 d. vyko 
Knygnešio dienai skirtas renginys. Die-
na pasirinkta neatsitiktinai – šią dieną 
gimė garsiausias Lietuvos knygnešys – 
Jurgis Bielinis. Renginį organizavo mo-
kyklos bibliotekininkė Danguolė Dami-
jonaitytė. Visus susirinkusius pasveiki-
no mokyklos direktorius Stasys Valan-
čius. Direktorius mokiniams priminė, 
kad žodis knygnešys neverčiamas į jo-

kią kitą kalbą. Lietuviškų knygų draudi-
mas – tai unikalus reiškinys visame 
pasaulyje. 

Visoms klasėms buvo paskirti namų 
darbai: reikėjo užrašyti 5 garsių žmonių 
mintis apie  knygas, tai pat pasirinkti 
knygą ar grožinį kūrinį  ir jį pristatyti  
pasirinktu būdu: dainuojant, vaidinant. 
Visi puikia paruošė namų darbus ir juos 
pristatė renginio pradžioje. Vėliau kla-
sės dalyvavo viktorinoje. Klausimai 
nebuvo patys lengviausi: reikėjo gero-
kai pasistengti ir pasukti galvas, kad 
teisingai atsakytume į klausimus. Susu-
mavus visus rezultatus, paaiškėjo, jog   
I-ąją vietą užėmė 10 klasė, II-ąją – 5/6 
klasė,  III-oji vieta šįsyk atiteko 8 klasei. 
Žinoma, ne užimta vieta tą diena buvo 
svarbiausia, o prisiminti ir pagerbti 
tuos, kurie rizikavo savo gyvybe, savo 
šeimos gerove, kad tik išsaugotų lietu-
višką žodį. 

Augustina Siaurukaitė, 5 klasė 
Rytė Juodžiukynaitė, 6 klasė 

 

Badmintono varžybos 

Kovo 7 dieną Tauragėje vyko Lietuvos mokinių olimpinio festiva-
lio finalinės badmintono varžybos. Varžybose dalyvavo ir Balbieriš-
kio pagrindinės mokyklos berniukų bei mergaičių komandos. Ber-
niukų komandą sudarė: Darius Mieliauskas, Gytis Majauskas, Vytas 
Bužinskas, merginų – Gerda Trakymaitė, Ernesta Kurapkaitė, Klau-
dija Rutkauskaitė. Berniukams šiose varžybose nepavyko iškovoti 
prizinių vietų, šįkart merginos pasirodė geriau. Merginų komanda 
iškovojo trečiąją vietą. Gerdai, Ernestai ir Klaudijai buvo įteikti dip-
lomai, medaliai, taurė bei sportiniai marškinėliai su varžybų atribu-
tika. 

 
Klaudija Rutkauskaitė, 8 klasė 

Mes pasiruošę darbui 

10-okai pristato savo namų darbą Atliekame  „Kengūros“ užduotis 

Badmintonininkai ir jų treneris V.R. Sidaravičius 

Mūsų mokyklos vyriausieji 

Mokomės marginti vašku 

Pasitikriname istorijos žinias 
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Trakymaitė. Sveikiname ją!  

Po pietų pertraukos visų laukė sporti-
nės rungtys. Kūno kultūros mokytojai 
mokinius pakvietė atlikti keturias užduo-
tis. Mokiniai, suskirstyti pagal amžiaus 
grupes, dalyvavo smiginio, kamuoliuko 
metimo į taikinį, baudų metimo ir žiedų 
mėtymo rungtyse. Mokiniai gana aktyviai 
dalyvavo visose rungtynes, sportinio jau-
dulio tikrai netrūko. Geriausius sportinius 
rezultatus parodžiusiems mokiniams dip-
lomus įteikė mokyklos direktorius Stasys 
Valančius. 

Labai patiko antradienio diena be pa-
moku, bet su istorijos žiniomis ir sporti-
niu azartu. Sportinės varžybos buvo savo-
tiškas pasiruošimas bėgimo festivalyje 
Prienuose. Festivalyje „Mes galime 2015“ 
dalyvavo 19 mūsų mokyklos mokinių. 

Toma Petraškaitė, 
Rasa Radžiūnaitė, 5 klasė 

Mokėmės marginti  
margučius 

Kovo 12 dieną 7-8 klasių mokiniai su 
klasių auklėtojomis – Ona Žvaliauskiene 
ir Rita Šalčiūte – lankėsi Prienų krašto 
muziejaus organizuojamojoje edukacinė-
je programoje „Margučių raštų paslap-
tys“. Ten išgirdome margučių marginimo 
raštų istoriją ir būdus, apžiūrėjome mar-
gučių parodą. Dauguma parodos kiauši-
nių buvo vištiniai ir marginti naudojant 
vašką, taip pat buvo margintų ir kitokiu 
būdu: skutinėjant, naudojant žolių lapus 
ir gėlių žiedlapius. Į išvyką kiekvienas ve-
žėmės po keletą virtų kiaušinių. Dalyvau-
dami edukacinėje programoje patys pa-
bandėme numarginti juos su vašku ir 
dažais. Vėliau aplankėme poeto Justino 
Marcinkevičiaus atminimui skirtą parodą.  

Namo grįžome linksmai nusiteikę, 
nes parsivežėme keletą savo rankomis 
numargintų margučių. 

Greta Vainauskaitė, 7 klasė 

Kalbų kengūra mūsų  
mokykloje! 

Vasario 24 dieną mūsų mokyklos 5-10 kla-
sių mokiniai dalyvavo konkurse „Kalbų kengū-
ra 2015“. Mokiniai pasirinko atlikti lietuvių 
kalbos ir anglų kalbos užduotis. Prieš prade-
dant atsakinėti į klausimus, mums sėkmės 
palinkėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Neringa Zujienė, anglų kalbos mokytoja Jurgi-
ta Barkauskienė ir, žinoma, lietuvių kalbos 
mokytojos Rita Šalčiūtė ir Janina Grigutienė. 

Mokiniai turėjo 60 minučių visoms užduo-
tims atlikti. Kiekvienas mokinys gavo skirtingo 
lygio užduotis. Visi su nekantrumu laukiame 
rezultatų paskelbimo. 

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Knygnešio diena 

Mūsų mokykloje kovo 16 d. vyko 
Knygnešio dienai skirtas renginys. Die-
na pasirinkta neatsitiktinai – šią dieną 
gimė garsiausias Lietuvos knygnešys – 
Jurgis Bielinis. Renginį organizavo mo-
kyklos bibliotekininkė Danguolė Dami-
jonaitytė. Visus susirinkusius pasveiki-
no mokyklos direktorius Stasys Valan-
čius. Direktorius mokiniams priminė, 
kad žodis knygnešys neverčiamas į jo-

kią kitą kalbą. Lietuviškų knygų draudi-
mas – tai unikalus reiškinys visame 
pasaulyje. 

Visoms klasėms buvo paskirti namų 
darbai: reikėjo užrašyti 5 garsių žmonių 
mintis apie  knygas, tai pat pasirinkti 
knygą ar grožinį kūrinį  ir jį pristatyti  
pasirinktu būdu: dainuojant, vaidinant. 
Visi puikia paruošė namų darbus ir juos 
pristatė renginio pradžioje. Vėliau kla-
sės dalyvavo viktorinoje. Klausimai 
nebuvo patys lengviausi: reikėjo gero-
kai pasistengti ir pasukti galvas, kad 
teisingai atsakytume į klausimus. Susu-
mavus visus rezultatus, paaiškėjo, jog   
I-ąją vietą užėmė 10 klasė, II-ąją – 5/6 
klasė,  III-oji vieta šįsyk atiteko 8 klasei. 
Žinoma, ne užimta vieta tą diena buvo 
svarbiausia, o prisiminti ir pagerbti 
tuos, kurie rizikavo savo gyvybe, savo 
šeimos gerove, kad tik išsaugotų lietu-
višką žodį. 

Augustina Siaurukaitė, 5 klasė 
Rytė Juodžiukynaitė, 6 klasė 

 

Badmintono varžybos 

Kovo 7 dieną Tauragėje vyko Lietuvos mokinių olimpinio festiva-
lio finalinės badmintono varžybos. Varžybose dalyvavo ir Balbieriš-
kio pagrindinės mokyklos berniukų bei mergaičių komandos. Ber-
niukų komandą sudarė: Darius Mieliauskas, Gytis Majauskas, Vytas 
Bužinskas, merginų – Gerda Trakymaitė, Ernesta Kurapkaitė, Klau-
dija Rutkauskaitė. Berniukams šiose varžybose nepavyko iškovoti 
prizinių vietų, šįkart merginos pasirodė geriau. Merginų komanda 
iškovojo trečiąją vietą. Gerdai, Ernestai ir Klaudijai buvo įteikti dip-
lomai, medaliai, taurė bei sportiniai marškinėliai su varžybų atribu-
tika. 

 
Klaudija Rutkauskaitė, 8 klasė 

Mes pasiruošę darbui 

10-okai pristato savo namų darbą Atliekame  „Kengūros“ užduotis 

Badmintonininkai ir jų treneris V.R. Sidaravičius 

Mūsų mokyklos vyriausieji 

Mokomės marginti vašku 

Pasitikriname istorijos žinias 
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Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraštis 
2015m. balandis Nr. 6 Kaina: 15 euro cnt. 

Kovo 20 – Žemės diena 

Visi žinome, kad kovo 20 dieną yra švenčiama Žemės diena. O kaip Jūs ją švenčiate? 
Ar paminite kaip nors išskirtinai? 

  Balbieriškio pagrindinė mokykla kiekvienais metais pamini šią dieną. Jau antri metai 
kaip mūsų mokykla organizuoja rajoninį ekologinio plakato konkursą. Šių metų tema - 
„Žemei reikia draugų. Mažiau 
šiukšlių“. Konkursui buvo pateikti 
193 mokinių darbai ne tik iš Prienų 
miesto ir rajono mokyklų ir 1 dar-
želio. Darbų sulaukėme ir iš Senų-

jų Trakų Kęstučio bei Kauno Lapių 
pagrindinių mokyklų. Lietuvių kalbos mokytoja Rita Šalčiūtė ir biblioteki-
ninkė Danguolė Damijonaitytė parengė nuotaikingą vaidinimą gamto-
saugine tema. Lietuvių kalbos mokytojos Irenos Liutkevičienės 10 klasės 
mokiniai visiems šventės dalyviams paruošė trijų dalių televizijos laidą 
„Gamta ir žūklė“. 

Tą pačią dieną vyko ir unikalus reiškinys – Saulės užtemimas. Po ren-
ginio visi skubėjome pas fizikos mokytoją Žydrūną Tautvydą, kuris jau 
buvo paruošęs tamsintus stikliukus, pasižiūrėti dalinio Saulės užtemimo.  

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Kovo 12-tąją dieną mūsų mo-
kyklos mokiniai buvo pakviesti į 
baigiamojo renginio „Daiktai, 
palengvinantys buitį“ apdova-
nojimus, kurie vyko Prienų 
„Revuonos“ pagrindinėje mo-
kykloje. Laura Charbakaitė savo 
darbų kategorijoje užėmė III 
vietą, o Eimantas Graužlys – I 
vietą. Po renginio visi konkur-
so dalyviai gavo nuostabią do-

vaną — pažintį su Kau-
no technologijos uni-
versiteto studentų kur-
tais žaidimais ir įvairio-
mis naujovėmis.  
Visi kompiuteriai netu-
rėjo mums taip įprastų 
kompiuterinių pelių - 
buvo valdomi gestais. 
Grįžę namo visiems 
turėjome ką papasako-
ti! 

Laura Charbakaitė,  
8 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). 

,,Kengūrai“- 20 

  Kovo 19 dieną –  tradiciškai trečiąjį kovo ketvirtadienį – Lietuvos mo-
kyklose vyko šiemet jau jubiliejinis tarptautinis matematikos konkur-
sas ,,Kengūra 2015‘‘. Konkurse dalyvavo per 50 tūkstančių Lietuvos moki-
nių.                                                                                                                                                                                              

 ,,Kengūros“ konkursas prasidėjo Australijoje.  1991 m. ši idėja atkeliavo į 
Prancūziją ir netrukus pasklido po visą Europą. Lietuvoje konkursas pradė-
tas rengti nuo 1995 metų. 

  Konkurse noriai dalyvauja ir mūsų mokyklos mokiniai: šiais metais - 31 
dalyvis. Konkursas  organizuojamas šešiomis amžiaus  grupėmis: Nykštu-
kų, Mažylių, Bičiulių, Kadetų, Juniorų ir Senjorų. Kiekvienas  dalyvis atmini-
mui  gavo užduočių tekstus ir suvenyrinį Kengūros pieštuką. Visiems kon-
kurse dalyvavusiems mokiniams bus įteikti dalyvio pažymėjimai. 

  Patys aktyviausi buvo tiek Balbieriškio mokyklos pradinukai, tiek Kuni-
giškių pradinio ugdymo skyriaus mokiniai. Nykštukų grupėje – 7 mokiniai, Ma-
žylių - 12. Kartu  su visais dalyviais 24 užduotis stengėsi  įveikti ir pirmokėlis  Aurimas Vitkauskas. Iš vyresniųjų klasių mok inių patys 
aktyviausi  ,,Kengūros‘‘  tradicijų tęsėjai - aštuntokai. Tai  Laura Charbakaitė, Eglė Zujūtė, Paulina Makselytė ir Airidas Krutulis. 

  Nekantriai laukiame rezultatų. Tada kiekvienas įsivertinsime savo matematinę sėkmę. Tikiuosi, kad  ,,Kengūra“ neleis išblėsti  
matematiniam  entuziazmui. 

Matematikos mokytoja Danutė Petraškienė      

Saulės užtemimas 

Taip jau sutapo, jog tą dieną, kai mokykloje vyko 
rajoninis renginys „Žemei reikia draugų. Mažiau šiukš-
lių“, Lietuvoje susiklostė puikios oro sąlygos išvysti gan 
retą reiškinį - dalinį Saulės užtemimą, kuris vyksta, kai 
Mėnulis užstoja Saulę.  Iš senų, nebenaudojamų lanks-
čiųjų laikmenų pasigaminome priemones, saugiam 
reiškinio stebėjimui.  Piko metu Saulė buvo uždengta 
apie 75 proc. ir tai didžiausias užtemimas per pastaruo-
sius 16 metų. Kito tokio reiks palaukti dar 85 metus. 
Daug mažesnis dalinis Saulės užtemimas Lietuvoje 
įvyks 2021 metais birželio 10 dieną ir Saulę Mėnulis 
tąkart užtemdys tik apie 30 proc.   

Fizikos mokytojas Žydrūnas Tautvydas 

 
 
 

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

„Lyderių laikas 2“„Lyderių laikas 2“   

Įkalinti, bet nekalti… 
 

Kovo 6-8 dienomis mūsų mokyklos 8-10 klasių mokiniai bei Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos ir Kalvarijos gimnazijos 
mokiniai jau devintą kartą iš eilės dalyvavo mūsų mokykloje vykstančiame projekte „Įkalinti mokykloje“. Visi mokiniai projekto me-
tu negalėjo naudotis mobiliuoju telefonu, internetu bei kompiuteriu.  

Pirmąją dieną svečiai buvo supažindinti su 
mokyklos ir miestelio istorija – ją pristatė Toleran-
cijos centro vadovas Vitas Rymantas Sidaravičius. 
Susiskirstę į komandas, parengėme emblemas ir 
komandos prisistatymą. Žinoma, vakare vyko dis-
koteka. Nenorintys šokti, galėjo susipažinti su kitų 
mokyklų mokiniais bei pasišnekučiuoti. 

Šeštadienį vykome į Birštoną. Geriau pažinti 
Birštoną mums padėjo Prienų lankytojų centro 
specialistė Larisa Šaltienė. Vėliau vyko komandi-
nės užduotys – originaliausios nuotraukos rinki-
mai, šauniausios merginos ir vaikino konkursas. 
Nuobodžiauti tikrai nebuvo kada – vakare vyko 
karaoke ir filmo vakaras, diskoteka. 

Namo grįžome linksmi ir kupini geriausių įspū-
džių.  

Laura Charbakaitė, 8 klasė 
  

Sėkmė konkurse  
„Daiktai, palengvinantys buitį“  

Rėmėjų padėka Eglei Zujūtei 

Jaunieji mokyklos aktoriai 

Projekto dalyviai  

Stebime Saulės užtemimą 

Pažintis su naujausiomis technologijomis 

Eimantas ir Laura,  

konkurso prizininkai 

Dalyvaujame konkurse 


