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Laiškas Mamai 

Skaisti saulė, besiritinėdama pavasarinio dan-
gaus skliautu, pažadino gėles. Gėles, kurios skir-
tos mūsų mamoms. Balandžio 30 dieną Balbie-
riškio pagrindinės mokyklos vaikai dovanojo 
gėles savo mylimoms mamoms. Tačiau šiais me-
tais gausesnis glėbys buvo ne gėlių, o laiškų, 
parašytų iš visos širdies. Mes, mažieji mamų 
pagalbininkai, šokome, dainavome, deklamavo-
me eilėraščius dėkodami mamos už tai, kad jos 
taip mumis rūpinasi, paguodžia, o svarbiausia, 
atvedė į šį pasaulį. Po koncerto visi, maži ar di-
deli, bėgome pas savo mamytes ir stipriai jas 
apkabinę, įteikėme laiškus. Mes mylime jus, 
Mamytės! 

Eglė Zujūtė, 8 klasė 

Integruotas chemijos, dailės, lietuvių kalbos 
trumpalaikis projektas „Piešiu pasaką“ 

Chemijos pamokų metu kovo - balandžio mėn. buvo atliekamas pro-
jektinis darbas „Piešiu pasaką“. Darbą atliko 8 - 10 klasių mokiniai. 
Mokiniai naudodami jonų mainų reakcijas piešė piešinius. Darbui nau-
dotos šios priemonės: įvairūs reagentai, vienkartiniai švirkštai, filtro 
popierius, porcelianinės lėkštelės. 

Savo piešiniams mokiniai kūrė eilėraščius. Mokiniai noriai atliko šiuos 
darbus. Pabaigę projektinį darbą, surengėme mokinių kūrybinių darbų 
parodą mokyklos bibliotekoje. 

Pakvietėme į parodą  mokytojus, mokyklos vadovus, aptarnaujantį 
personalą ir mokinius. 

Mokytojai dažnai pamokų metu leidžia atsiskleisti mokinių kūrybišku-
mui ir visada stengiasi paskatinti, padrąsinti. Mokiniai  patiria mokymo-
si sėkmę, didėja mokymosi motyva-
cija. 

Dėkoju lietuvių kalbos mokyto-
joms: Janinai Grigutienei,  Irenai 
Liutkevičienei, Ritai Šalčiūtei, dailės 
mokytojai Onutei Žvirblienei už pa-
galbą mokiniams.  

Projektinė veikla, netradicinės už-
duotys skatina mokinius domėtis 
mokomaisiais dalykais. O kaip mums 
sekėsi, pamatysite nuotraukose ar-
ba apsilankę mokyklos bibliotekoje.  

Chemijos mokytoja  
Gražina Adamukaitienė 

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). 

Fizikos bandymai aplink mus 

Jubiliejinė-baigiamoji, šiais metais jau 5-toji respublikinio jaunųjų fizikų konkurso „Fizikos ban-
dymai aplink mus“ konferencija į Kauną sukvietė daugiau kaip šimtą nominantų ir jų mokytojų. Į 
šį konkursą dar vasario pradžioje užsiregistravo būrelis Balbieriškio pagrindinės mokyklos moki-
nių: Mantvydas Kurapka, Mantas Andriukevičius, Edvinas Tamkevičius (7kl),  Makselytė Paulina, 
Laura Charbakaitė, Klaudija Rutkauskaitė, Eglė Zujūtė, Airidas Krutulis (8kl.),  Tomas Brusokas, 
Andrius Deimantavičius  (10kl.), kuriems vadovavo fizikos mokytojas Žydrūnas Tautvydas. Dau-
guma šių mokinių su savo darbais dalyvavo ppt sekcijoje, likusieji – video. Dešimtokų Tomo ir 
Andriaus video darbas pateko tarp geriausių darbų (http://fizikavisiems.uzeik.in). O komisijos 
sprendimu mūsų mokyklos aštuntokų Klaudijos ir Airido darbas buvo nominuotas. Vykdami į 
baigiamąją konferenciją, dar nežinojome, jog darbas buvo įvertintas garbinga – II-ąja vieta. Mo-
kiniams buvo įteiktas II-ojo laipsnio diplomas, statulėlė su Kauno miesto simbolika bei specialūs rėmėjų prizai. 

Konferencijos metu mokiniams ir mokytojams buvo demonstruojami mokinių sukurti fizikinių 
reiškinių bandymai, priemonės. Vėliau mokiniams bandymus demonstravo KTU studentai, o mokyto-
jams vyko paskaita apie šiuolaikinius astronominius stebėjimus, naujus faktus apie dangaus platybes. 
Renginio pabaigoje nominantams ranką spaudė garbingi Kauno miesto švietimo atstovai, KTU dėstytojai 
bei pats universiteto rektorius Vytautas Baršauskas.  
Suvalgėme jubiliejinį tortą, šiek tiek pavargę, tačiau linksmi grįžome namo, kur vėl ieškosime naujų idė-
jų kitų metų konkursui. 

Žydrūnas Tautvydas, fizikos mokytojas 

Mažoji geografijos olimpiada „Mano 
gaublys“ 

Jau ketvirtus metus iš eilės organizuojama mažoji geografi-
jos olimpiada „MANO GAUBLYS“, kurioje savo jėgas gali 
išbandyti, geografines žinias parodyti 6-8 klasių mokiniai.  

11 mūsų mokyklos mokinių šiais metais olimpiadoje daly-
vavo pirmą kartą. Jie varžėsi savo amžiaus grupėse. Akty-
viausi buvo septintokai, jų dalyvavo net septyni, nuo jų ne-
atsiliko ir šaunieji aštuntokai. 
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Greta Vainauskaitė, III– ioji atiteko Mantvydui Kurapkai. 
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Geografijos mokytoja Jolita Noruvienė 

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

„Lyderių laikas 2“„Lyderių laikas 2“   

Išvyka į Vilnių ir ne tik… 
 

Balandžio 10 dieną mūsų mokyklos gamtosauginio komiteto nariai – mokytojai, moki-
niai, mokyklos personalo darbuotojai – vyko į 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą Vilniuje. Visi 
jau iš anksto buvome užsiregistravę į atskiras 
darbo grupes: vieni vaidino, kiti gamino mai-
šelius, žaidė žaidimus, mokėsi pažinti ekologi-
nius ženklus, domėjosi Lesto veikla ar gamino 
meno kūrinius iš medinių detalių.  

Tą pačią dieną dar aplankėme Trakų pilį, 
Velnio duobę bei Strėvos įgriuvą. O ar žinote 
jų legendas? Mes jau žinome!  

Anot  padavimo, į ką tik pastatytą Užuguos-
čio bažnyčią arkliais vežė varpą. Važiuojant 
mišku pro Velnio duobę, vežimo ratas nusmu-
ko, varpas nuriedėjo į duobę ir prasmego. 
Teko į bažnyčią kelti kitą varpą. Kai juo būda-
vę skambinama mišioms, iš Velnio duobės 
atsiliepdavo ten nugarmėjęs varpas. 
Legenda apie Strėvos įgriuvos atsiradimą sa-
ko, kad čia kadaise stovėjo prakeikta ir pra-

smegusi užeiga, kur uliodavo velniai. Vieną pasniko dieną velniai kėlė vestuves. Vos tik gai-
dys pragydo, karčema su visais  velniais prasmego. Vietiniai gyventojai sako, kad kartais ir dabar girdisi paslaptingi  garsai. 

Jei tu dar neaplankei šių gražių gamtos vietų, tikrai aplankyk! Namo grįžome pilni įspūdžių, su gera nuotaika ir žibuoklių puokšte. 

 

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Projektiniai mokinių darbai Geografijos olimpiados nugalėtojai  

Nugalėtojai – Klaudija ir Airidas 

Jubiliejinis tortas 

Laiškai ir gėlės mamoms 

Prie mokyklų paruoštų stendų 

http://fizikavisiems.uzeik.in
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Minėjome Tarptautinę bibliotekų savaitę 
Visi 5 klasės mokiniai kar-

tu su lietuvių kalbos moky-
toja Rita Šalčiūte, biblioteki-
ninke Danguole Damijonai-
tyte mokyklos bibliotekoje 
paminėjome Tarptautinę 
bibliotekų savaitę. Kiekvie-
nas mokinys buvo atsinešęs 
mėgstamą knygą. Kadangi 
visų knygos buvo skirtingos, 
paskaitėme ištraukas, ku-
rios mums pasirodė įdo-
miausios. Klasė nuomone, įdomiausia knygos ištrauka buvo Aurimo 
Kuzmicko. Mokinys skaitė ištrauką apie patyčias bei mokytojų pra-
vardes. Mokytoja turėjo net dvidešimt skirtingų pravardžių! Žinoma, 
visų vaikų skaitytos knygų ištraukos buvo įdomios. Kaip šaunu, kad 
yra dar vaikų, kurie skaito knygas... Bibliotekininkė D. Damijonaitytė 
taip pat paskaitė ištrauką iš Kęstučio Jašinsko knygos „Grigiškių kati-
no raštai“, diskutavo su mokiniais, kaip reikėtų išsirinkti knygą skai-
tymui. 

O kaip tu paminėjai Tarptautinę bibliotekų savaitę?  
Silvija Paužaitė, 5 klasės mokinė 

Kroso varžybos 

Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai 
vyko į pavasarines kroso varžybas Prienuose. 
Varžybose mūsų mokyklai atstovavo gausus 
būrys 5-10 klasių mokinių: Meda Kavaliaus-
kaitė (10 kl.), Eimantas Aliulis, Gerda Traky-
maitė ir Darius Mieliauskas (9 kl.), Airidas 
Krutulis, Eglė Zujūtė (8 kl.), Ovidijus Aliulis (7 
kl.), Rasa Radžiūnaitė bei Augustina Siauru-
kaitė (5 kl.).  

Mokiniams sekėsi neblogai, tačiau bendro-
je lentelėje neužėmėme prizinės vietos.  

Džiaugiamės ir tikimės, kad kitais metais 
mokiniai startuos taip pat puikiai, galbūt pasi-
eks ir aukštesnių rezultatų.  

Augustina Siaurukaitė, 5 klasė 

Mažieji maugliai 
Balbieriškio pagrindinės 

mokyklos aštuntos kla-
sės mokiniai dar rudenį 
gavo nuostabią dovaną – 
dovanų kuponus į 
„Ąžuolynės“ pramogų 
parką. Mokiniams nemo-
kamą apsilankymą pra-
mogų-nuotykių parke 
padovanojo protmūšio 
„Kraštas, kuriame gyve-
nu“ organizatoriai. Finali-

nėje kovoje mūsų mokiniai parodė puikias žinias – užėmė I-ąją 
vietą. 

Kartu su auklėtoja Rita Šalčiūte ankstų balandžio 17 d. rytą 
vykome pasikarstyti medžiuose įrengtose įvairaus sudėtingumo 
trasose. Diena iš tiesų praėjo smagiai ir turiningai. Tačiau ne 
visi išdrįsome įveikti visas trasas. Visiems neišdildomą įspūdį 
paliko skrydis per ežerėlį! 

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Kūrybiniai bandymai ir vėl  
buvo įvertinti 

Laura Charbakaitė ir Eglė Zujūtė (8 kl.) daly-
vavo dviejuose mokinių kūrybos konkursuose – 
respublikiniame konkurse „Labas“, kurį organi-
zavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, bei 
jau tradiciniu tapusiame Prienų r. mokyklų 1-
12 klasių mokinių konkurse „Prienų krašto vy-
turiai“. Eglės kūryba buvo įvertinta labai gerai. 
Konkurse „Labas“ mokinė 5-9 klasių prozos 
grupėje užėmė III-iąją vietą, o „Prienų krašto 
vyturiuose“ vėl tapo laureate.  

Džiaugiamės ir tikimės, kad poetiškas žodis, 
meilė gimtajai kalbai prasideda čia, dar mokyk-
liniame suole. Sėkmės! 
                                               Laikraščio redakcija 

Mokyklinių Mokyklinių 

renginių renginių   

karuselė karuselė   

Savanoris iš Austrijos ir mūsų mokytojų komanda Susitikimas su savanoriu Tolerancijos centre 

Airidas daro dirbtinį kvėpavimą 

Komisija vertins klasių atsakymus 

5-okų komanda 

5-okai ir 8-okai lankėsi  Birštone 

Akcijos organizatorės:  

Laura ir Eglė  

Sėkmė lydėjo mūsų badmintonininkus 

Apsilankymas Prienų socialinių  

paslaugų centre 

Iššūkis Laurai ir Paulinai 

Padėka Eglei 

Knygos mūsų rankose 

Airido nusileidimas ežerėliu 

Garsiniai  skaitymai bibliotekoje 
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Fizikos bandymai aplink mus 

Jubiliejinė-baigiamoji, šiais metais jau 5-toji respublikinio jaunųjų fizikų konkurso „Fizikos ban-
dymai aplink mus“ konferencija į Kauną sukvietė daugiau kaip šimtą nominantų ir jų mokytojų. Į 
šį konkursą dar vasario pradžioje užsiregistravo būrelis Balbieriškio pagrindinės mokyklos moki-
nių: Mantvydas Kurapka, Mantas Andriukevičius, Edvinas Tamkevičius (7kl),  Makselytė Paulina, 
Laura Charbakaitė, Klaudija Rutkauskaitė, Eglė Zujūtė, Airidas Krutulis (8kl.),  Tomas Brusokas, 
Andrius Deimantavičius  (10kl.), kuriems vadovavo fizikos mokytojas Žydrūnas Tautvydas. Dau-
guma šių mokinių su savo darbais dalyvavo ppt sekcijoje, likusieji – video. Dešimtokų Tomo ir 
Andriaus video darbas pateko tarp geriausių darbų (http://fizikavisiems.uzeik.in). O komisijos 
sprendimu mūsų mokyklos aštuntokų Klaudijos ir Airido darbas buvo nominuotas. Vykdami į 
baigiamąją konferenciją, dar nežinojome, jog darbas buvo įvertintas garbinga – II-ąja vieta. Mo-
kiniams buvo įteiktas II-ojo laipsnio diplomas, statulėlė su Kauno miesto simbolika bei specialūs rėmėjų prizai. 

Konferencijos metu mokiniams ir mokytojams buvo demonstruojami mokinių sukurti fizikinių 
reiškinių bandymai, priemonės. Vėliau mokiniams bandymus demonstravo KTU studentai, o mokyto-
jams vyko paskaita apie šiuolaikinius astronominius stebėjimus, naujus faktus apie dangaus platybes. 
Renginio pabaigoje nominantams ranką spaudė garbingi Kauno miesto švietimo atstovai, KTU dėstytojai 
bei pats universiteto rektorius Vytautas Baršauskas.  
Suvalgėme jubiliejinį tortą, šiek tiek pavargę, tačiau linksmi grįžome namo, kur vėl ieškosime naujų idė-
jų kitų metų konkursui. 

Žydrūnas Tautvydas, fizikos mokytojas 

Mažoji geografijos olimpiada „Mano 
gaublys“ 

Jau ketvirtus metus iš eilės organizuojama mažoji geografi-
jos olimpiada „MANO GAUBLYS“, kurioje savo jėgas gali 
išbandyti, geografines žinias parodyti 6-8 klasių mokiniai.  

11 mūsų mokyklos mokinių šiais metais olimpiadoje daly-
vavo pirmą kartą. Jie varžėsi savo amžiaus grupėse. Akty-
viausi buvo septintokai, jų dalyvavo net septyni, nuo jų ne-
atsiliko ir šaunieji aštuntokai. 

Tarp septintokų I-ąją vietą užėmė Saulius Basevičius, II-ąją 
Greta Vainauskaitė, III– ioji atiteko Mantvydui Kurapkai. 
Aštuntokų tarpe I-ąja vieta džiaugėsi Eglė Zujūtė, II–ąja Lau-
ra Charbakaitė, vos vienu tašku nuo Lauros atsiliko ir III-ąją 
vietą užėmė Airidas Krutulis. 

Kadangi iš 6 klasės dalyvavo viena mokinė Rytė Juodžiuky-
naitė, tai ji be konkurencijos ir laimėjo I-ąją vietą. 

Tikiuosi, kad kitais metais mokiniai dar labiau pamils geog-
rafiją ir kad sulauksime gausesnio dalyvių skaičiaus. 

Geografijos mokytoja Jolita Noruvienė 

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

„Lyderių laikas 2“„Lyderių laikas 2“   

Išvyka į Vilnių ir ne tik… 
 

Balandžio 10 dieną mūsų mokyklos gamtosauginio komiteto nariai – mokytojai, moki-
niai, mokyklos personalo darbuotojai – vyko į 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą Vilniuje. Visi 
jau iš anksto buvome užsiregistravę į atskiras 
darbo grupes: vieni vaidino, kiti gamino mai-
šelius, žaidė žaidimus, mokėsi pažinti ekologi-
nius ženklus, domėjosi Lesto veikla ar gamino 
meno kūrinius iš medinių detalių.  

Tą pačią dieną dar aplankėme Trakų pilį, 
Velnio duobę bei Strėvos įgriuvą. O ar žinote 
jų legendas? Mes jau žinome!  

Anot  padavimo, į ką tik pastatytą Užuguos-
čio bažnyčią arkliais vežė varpą. Važiuojant 
mišku pro Velnio duobę, vežimo ratas nusmu-
ko, varpas nuriedėjo į duobę ir prasmego. 
Teko į bažnyčią kelti kitą varpą. Kai juo būda-
vę skambinama mišioms, iš Velnio duobės 
atsiliepdavo ten nugarmėjęs varpas. 
Legenda apie Strėvos įgriuvos atsiradimą sa-
ko, kad čia kadaise stovėjo prakeikta ir pra-

smegusi užeiga, kur uliodavo velniai. Vieną pasniko dieną velniai kėlė vestuves. Vos tik gai-
dys pragydo, karčema su visais  velniais prasmego. Vietiniai gyventojai sako, kad kartais ir dabar girdisi paslaptingi  garsai. 

Jei tu dar neaplankei šių gražių gamtos vietų, tikrai aplankyk! Namo grįžome pilni įspūdžių, su gera nuotaika ir žibuoklių puokšte. 

 

Laura Charbakaitė, 8 klasė 

Projektiniai mokinių darbai Geografijos olimpiados nugalėtojai  

Nugalėtojai – Klaudija ir Airidas 

Jubiliejinis tortas 

Laiškai ir gėlės mamoms 

Prie mokyklų paruoštų stendų 

http://fizikavisiems.uzeik.in

