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Štai jau atėjo margaspalvis Rugsėjis... 

Atėjo tyliai ir su šypsena veide. 

Pirmokėliai jau skuba į mokyklą, 

Skuba, jau skuba pažinti pasaulį… 

Vieniems rugsėjis yra džiugi šventė, kitiems – pirmoji diena mo-
kykloje, o kažkam paskutiniai metai joje… Kaip ir kasmet mūsų 
mokykloje vyko Rugsėjo 1-osios šventė. Ankstyvą rytą visi moki-
niai, mokytojai, tėveliai ir kiti garbingi svečiai sugužėjo į Balbieriš-
kio kultūros ir laisvalaikio centrą bendrai maldai už visą mokyklos 
bendruomenę, mokytojus, kurių jau mūsų tarpe nėra. Po iškilmin-
gų Šv. Mišių visi sugužėjome į mokyklą. Ir štai..... prasivėrė durys ir 
mokyklinio skambučio vedini įžengia mūsų vyriausieji – dešimto-
kai už rankų vesdami nedrąsius ir smalsius pirmokėlius. Prisiminki-
me tą dieną, kai patys buvome pirmokai. Buvome tokie nedrąsūs, 
eilėraščio žodžiai susipynė, nieko nepažinojome, o ir tėveliai kaž-
kur pradingo... Dabar tai kelia juoką, tačiau ir šiandien stebėjome 
tokius pačius pirmokus, kokiais buvome ir mes. Netrukus jie tapo 

tikrais pirmokais. Buvo įteikti 
pirmokų pasai, dešimtokai 
taip pat patiems mažiausiems 
įteikė dovanas. Mūsų visų 
gerbiamas ir mylimas direkto-
rius Stasys Valančius visus 
sveikino ir linkėjo gerų mokslo 
metų. Sveikinimo žodį taip pat 
tarė ir Balbieriškio miestelio 
seniūnė Sigita Ražanskienė, 
klebonas Remigijus Vepraus-
kas, Balbieriškio miestelio vy-
riausioji bibliotekininkė Asta Marcinkevičienė. Visi namo grįžome 
linksmi, susitikę ir pabendravę su bendraklasiais, pamatę naujo-
kus, susipažinę su naujovėmis mokykloje. 

Laura Charbakaitė, 9 klasė 

Laikraščio kūrybinė grupė: vyr. redaktorė Rita Šalčiūtė. Mokiniai: Kamila Bikauskaitė, Enrika Danylaitė, Rėjus Kelmonas, Martyna Marčiukai-
tytė, Gabija Savickaitė, Martynas Šarauskas, Augustina Siaurukaitė, Laura Charbakaitė, Kristina Leimonaitė, Klaudija Rutkauskaitė. 

Maketavo: neformalaus švietimo grupės „Mokyklinio laikraščio spaustuvė“ nariai (vadovas Žydrūnas Tautvydas). 

Pastabas, pageidavimus pateikite: rita.salciute@gmail.com , ZTautvydas@gmail.com 

 

Mokytojau,  
 

Ruduo. Mokykloje vėl klega  
Ir klasėse šviesu, šviesu. 
Norėtum mes pasveikint  
Mokytojus mūs visus!  

Pirmąją mokytoją Ireną, 
Kaip mamą mylim mes. 
Jai linkime kantrybės  
Ir ištvermės dar kelerius metus!  

Dabar Danutė glaudžia penktokus 
Kaip paukštelius visus. 
Ji dėsto matematiką  
Ir džiugina tik mus!  

Nors direktorius mūs griežtas, 
Bet ir geras jis kartu. 
Norime ir jį pasveikint  
Nuo penktokų mūs visų!  

Geroji Neringa išmokė  
Kalbėti angliškai visus. 
Daug pastangų ji dėjo, 
Mes pasiilgome jau jos! 

Onutė mus išmokė piešti,  
Lipdyt besmegenius. 
Mes linkim jai dar nepamišti  
Penktokų šių šaunių!  

Mus muzikos Sauliukas moko  
Dainavome ir grojom nuo pat pirmų 
dienų, 
Nes muzika kaip šokis,  

Be jos gyvent negalim mes. 
Norėtume mes Ritą  
Pasveikint iš visos širdies, 
Nes ji lietuvių kalbą dėsto  
Ir taiso klaideles. 
Pradėjome mokytis gamtos mokslus – 
Onutė jau čia pat!  
Pamatę varles jau gaudome 
Ir dedame į kišenes. 
O Reda rusų kalbą dėsto. 
Labai sunki kalba!  
Mes pažadam – išmoksim, 
Klausysim visada!  
Mūs Daivutė šokėjėlė, 

Ji moko šokt visus, 

Mes noriai lankom šokius  

Ir siunčiam jai bučinukus. 

Gražinutė ta geroji, 

Ji mums padeda bėdoj, 

Jei ko reikia, tuoj paklausiam  

Ir dėkojam jai už tai. 

Istorijos mes mokslus  

Pradėjom krimst rimtai. 

Daug visko naujo sužinojom 

Apie Balbieriškį tikrai!  

Tai mokytojui Rymantui  

Dėkoti turim mes!  

Informacijos mokslus pradedame su 

Tautvydu, 

Daug naujovių sužinojom, 

Nes visiems mums įdomu! 

Odilija Pranckevičiūtė, 5 klasė 

Sodo ir daržo gėrybės 
Rugsėjo pabaigoje biologijos mokytoja O. 

Žvaliauskienė visus mokinius ir mokyklos 

bendruomenę kvietė dalyvauti rudens gė-
rybių parodoje „Mes iš daržo ir iš sodo“. 
Visi parodai pagaminti darbeliai buvo eks-
ponuojami mokyklos aktų salėje. O čia tik-
rai buvo į ką akis paganyti: iš daržovių bei 
vaisių atgijo visiems gerai žinomi 
„puponautai“, gražuolis grybų pulkaunykas 
baravykas, netgi šunelis pudelis. Daugumos 
mūsų mokyklos mokinių darbai buvo išvež-
ti į Prienuose vykusią rudens šventę ir puo-
šė Balbieriškio miestelio kiemelį. 

Dėkojame mokiniams, tėveliams, kurie 
nepatingėjo ir pagamino gražių rudeninių 
darbelių. 

Laikraščio redakcija  

 

 

Prizininkai ant nugalėtojų pakylos 

Šeštokai pasiruošę startui  

5-okų darbeliai 

Seniūnės dovanos mažiesiems 

5klasės grožybės  

Pirmoji  
mokytoja 

Pirmoji mokytoja 

Paėmusi už rankų švelniai  

Visus mus vedė  

Į skaičių, raidžių   

Bei pažinimo šalį.  

 

Žodelį pirmą  

Perskaityt padėjot  

Ir mamą pavadavot,  

Kai mums labai reikėjo.  

 

Kantrybę, meilę  

Dalinot dosniai.  

Mus guodėt ir raminot  

Kartu šypsojomės nurimę.  

 

Pirmoji Mokytoja!  

Kaip gera prisiminti… 

 

 

 
Martyna Marčiukaitytė, 

5 klasė  

Gėlės mokytojams 

Išvyka į Naisius 

Rugsėjo 9 d. anksti ryte 
išvykome į Šiaulių rajone 
esantį Naisių miestelį. Kelio-
nė truko beveik tris valandas, 
bet laikas neprailgo.  

Nuvažiavę pirmiausia ap-
lankėme Naisių kultūros na-
mus, ten mus pasitiko malo-
niai, aprodė nuotraukas su 
vietomis, kurias aplankysi-
me.  

Išėję į lauką pamatėme 
daug Baltų dievų skulptūrų. 
Jos buvo išdrožinėtos iš me-
džio, kai kurios siekė net 7 
metrus aukščio. Skulptūros 
labai gražios, mena senąjį mūsų 
protėvių tikėjimą. Matėme akmenį, ant kurio atsisėdęs gali „pasikrauti“ energijos.  

Vėliau užlipome ant kalno, kurio aukštis siekia 16 metrų. Vasarą ant šio kalno vyks 
Naisių vasaros šventė, o žiemą bus galima slidinėti, bus keltuvas, kuris užkels į kalną 
visus, kurie norės paslidinėti. 

Apžiūrėję kalną ėjome prie mitologinio rato, kurį reikia apeiti du kartus. Einant ap-
link jį reikia nekalbėti ir būti sugalvojus norą. Kol eini du ratus, turi visą laiką galvoti 
apie savo norą, tada noras ir išsipildys. 

Taip pat apžiūrėjome žemaitukų žirgyną. Susipažinome  su šiais nuostabiais žirgais, 
galėjome juos paglostyti.  

Išvykę iš Naisių, pasukome link Kryžių kalno. Visiems buvo staigmena ir didelis 
džiaugsmas, nes nuvykę prie Kryžių kalno sutikome Seimo narį  Petrą Gražulį. Žino-
ma, pasisveikinome su Seimo nariu ir visi nusifotografavome. P. Gražulis mūsų mo-
kyklos mokiniams padovanojo marškinėlių. Užlipę į Kryžių kalną, apžiūrėjome kryžius, 
kurių ten yra iš įvairiausių Lietuvos bei viso pasaulio vietų. 

Aplankę Kryžių kalną, susėdome į autobusą ir išvykome namo, nes yra sakoma: 
„Visur gerai, bet namie geriausia“. Namo grįžome kupini pačių gražiausių įspūdžių. 

Augustina Siaurukaitė,  
6 klasė   

Mokiniai Naisiuose 
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Kaip pavyko pasiruošti 2015-2016 
mokslo metams? 

Manau, kad mokykla pasiruošė šiems 
mokslo metams. Aišku, turėjome atsižvelg-
ti į struktūrinius pokyčius (uždarytas Kuni-
giškių pradinio ugdymo skyrius), turimas 
lėšas bei kitas mokyklos galimybes. Taigi, 
mokiniai šiais mokslo metais ugdysis iš 
dalies suremontuotose klasėse (dėkoju už 
pagalbą pradinių klasių mokinių tėve-
liams), maitinsis įrengtoje valgykloje, laiku 
į pamokas atvyks 2 mokykliniais autobu-
sais. 

Kokie pokyčiai laukia mokyklos ben-
druomenės šiais mokslo metais? 

Jau, turbūt, pastebėjote pokyčius admi-
nistracijoje (ugdymo reikalais rūpinasi pa-
vaduotoja Danguolė Damijonaitytė), paki-
to mokytojų sąstatas (nauji pedagogai dir-

ba su ikimokyklinukais, priešmokyklinu-
kais, pailgintos dienos grupe, moko tiky-
bos, žmogaus saugos, ekonomikos ir istori-
jos ir kt.). 

Kokias matote stipriąsias arba silpną-
sias mūsų mokyklos sritis? 

Šios sritys buvo įvardytos prieš mokslo 
metus vykusiame mokytojų tarybos posė-
dyje. Stipriosiomis sritimis mokytojai įvar-
dijo aukštą pedagogų kvalifikaciją ir kom-
petencijas, aktyvią gamtosauginę bei Tole-
rancijos centro veiklą, gerus sportinius ir 
kūrybinius mokinių pasiekimus. 

Silpnybės – mokinių mokymosi motyva-
cijos stoka, mokyklos apsirūpinimas šiuo-
laikinėmis mokymo priemonėmis ir kt. 

Kokios naujovės laukia mokinių šias 
mokslo metais? 

Viena iš naujovių – socialinė veikla. 
Kiekvienas mokinys per mokslo metus pri-
valo nuo 5 iki 20 valandų dalyvauti sociali-
nėje veikloje. Mokykla tikrai pasiūlys įvai-
rias šios veiklos formas. Tikimės, kad moki-
niai noriai dalyvaus įvairiose talkose, teiks 
pagalbą to pageidaujantiems Balbieriškio 
miestelio ar kaimų gyventojams.  

Kaip Jums pavyksta sutelki darbams 
visą mokyklos bendruomenę? 

Mokyklos bendruomenė didelė ir įvairi – 
mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai, mo-
kinių tėveliai... Turbūt, tik geranoriškas 
bendravimas ir bendradarbiavimas, tari-

masis vieno su kitu ir įsiklausymas į kiek-
vieno nuomonę, leidžia siekti užsibrėžtų 
tikslų. Bendraudamas su žmonėmis sten-
giuosi šmaikščiu žodžiu, o ne barimu spręs-
ti problemas.  

Kokius tikslus kelsite šiais mokslo metais 
mokiniams, mokytojams, visai mokyklos 
bendruomenei? 

Šiais  mokslo metais, kaip ir praėjusiais, 
didžiausias dėmesys bus skiriamas ugdymo 
kokybei gerinti, t.y. mokytojams tobulinti 
pamokos struktūrą ir organizaciją, moki-
niams – būti aktyviais jos dalyviais. Mokyk-
los veiklos plane numatyta, kad šiais moks-
lo metais mokytojų ir mokinių bendruome-
nė mokysis  ugdyti mokėjimo mokytis 
kompetenciją, kad kiekvienas iš mūsų ge-
bėtume savarankiškai susirasti informaciją, 
ja pasinaudoti ir įsivertinti savo pasieki-
mus.  

Kitas svarbus uždavinys – bendravimo ir 
bendradarbiavimo tobulinimas tarp mo-
kyklos ir mokinių tėvų. Stengsimės juos 
aktyviau įtraukti į klasių, visos mokyklos 
veiklą. 

Tikiuosi, kad visos bendruomenės pas-
tangomis įgyvendinsime savo užmojus. 
Tad gerų mokslo metų, gero bendravimo ir 
bendradarbiavimo ir, žinoma, gerų rezulta-
tų! 

Dėkojame už atsakymus! 

Laikraščio redakcija  

Dalyvavimas gamtos  
mokslų olimpiadoje 

Spalio 2 dieną vyko jau 7-oji Lietuvos 
mokinių gamtos mokslų olimpiada. Šioje 
olimpiadoje pasitikrinti savo žinias nu-
sprendė ir mūsų mokyklos 9 klasės mokinė 
Laura. Kadangi olimpiada vyko dešimtyje 
respublikos miestų, Laura savo jėgas iš-
bandyti vyko į Alytų. Atliekant olimpiados 
užduotis, reikėjo pritaikyti chemijos, biolo-
gijos ir fizikos žinias. 

Dalyviai buvo suskirstyti į 2 amžiaus gru-
pes: jaunesniuosius – 5-7 klasių mokinius 
ir vyresniuosius – 8-10 klasių mokinius. 
Įdomus faktas tas, kad šioje olimpiadoje 
galėjo dalyvauti mokiniai, kurie gimę tik 
2000-aisiais ir jokiu būdu ne anksčiau. 

Šioje olimpiadoje dar kartą supratau, 
kad tobulėti dar tikrai yra kur! 

Laura Charbakaitė, 9 klasė 

Laiko ratui vėl pasisukus... 
  

 Kaip ir kasmet, taip ir šiemet Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai kartu 
su biologijos mokytoja O. Žvaliauskiene vyko į Prienus paminėti dvi svarbias progas: 
Baltų vienybės dieną ir rudens lygiadienį. Šventės abi šiuo tuo panašios, abi tuo pačiu 
ir skiriasi. Rugsėjo 22-ąją dieną kartu su savo mylima mokytoja Onute vykome į Ne-
muno kilpų regioninio parko Prienų lankytojų centrą, kur ir vyko šventė. Kiekvienas 
įsidėjome į krepšius ne tik vaišių, bet ir geros nuotaikos, optimizmo. Lankytojų centro 
direktorė pasveikino visus susirinkusiuosius, o mokinius paragino sukurti saulės raštus 
iš žvakelių. Po keleto akimirkų mažutės švieselės tapo labai jaukios ir malonios šir-
džiai... Keletas mokinių persirengė baltų drabužiais, kuriuos sukūrė Birštono meno 
mokyklos mokiniai, įžiebė ugnį. Vėliau istorijos mokytoja Vilija Juodsnukienė papasa-
kojo apie baltus, kas jie buvo, kaip gyveno. Buvo iš tiesų labai įdomus pasakojimas. 
Paskui dainuodami lietuvių liaudies dainas sudeginome iš šieno mokinių pagamintus 
baltų ženklus. Eidami ratu mąstėme apie savo protėvius, kokie jie buvo ir kokie esame 
mes...  Diskusiją pratęsėme 
prie gausaus vaišių stalo, 
susipažinome su naujais 
žmonėmis, sutikome senus 
draugus, pasidalijome nau-
jomis idėjomis. Be abejo, 
grožėjomės nuostabiu ru-
dens vakaru... Ir vėl laiko 
ratui pasisukus, viskas pasi-
kartos, tik jau truputį ki-
taip... 

 
Laura Charbakaitė,  

9 klasė 
 

Protėvius baltus įkūnijo Lukas ir Ovidijus 

Dar kartą prisiminėme žydų likimą 

 

Mūsų mokykloje jau tradiciškai, kaip ir visoje Lietuvoje, rugsėjo 
23 dieną vyko renginys, skirtas Lietuvos žydų genocido aukoms 
paminėti. Istorijos mokytojas, Tolerancijos centro vadovas  Vitas 
Rymantas Sidaravičius visiems susirinkusiems papasakojo apie 
žydų tautą, pačių žydų likimus, tas dienas, kai juos negailestingai 
žudė. Enrika Danylaitė, Rėjus Kelmonas (5 kl.) bei Augustina Siau-
rukaitė (6 kl.) padeklamavo eilėraščius, Martyna Marčiukaitytė (5 

kl.) grieždama smuiku tarsi privertė dar kartą prisiminti visus žy-
dus, kurie buvo naikinami be tikslo, be gailesčio… Apie Balbieriškio 
miestelyje kadaise gyvenančius bei įvairiomis veiklomis užsiiman-
čius žydus dar truputį papasakojo ir Laura Charbakaitė (9 kl.). Bal-
bieriškio kultūros centro direktorė Neringa Garmuvienė padainavo 
ir žydišką daina.  

Augustina Siaurukaitė,  
6 klasė 

 

 

Kiekvienų naujų mokslo metų su dideliu džiaugsmu ir jauduliu laukia kiekvienas: mokinys, mokytojas, mo-
kyklos administracija bei visa mokyklos bendruomenė. Kas mūsų laukia 2015-2016 mokslo metais, mums papa-
sakos mokyklos direktorius Stasys Valančius. 

Visi renginio dalyviai 

Žvakeles dega mūsų mokyklos mokiniai  

Tolerancijos centro vadovas V.R. Sidaravičiaus  

Mokyklos direktorius Stasys Valančius 

... 

Atsinaujino  
laikraščio redakcija 

Jau antri metai mokykloje bus 
leidžiamas mokyklinis laikraštis 
„Klevas“. Ir toliau jauniesiems žurna-
listams, fiksuojantiems mokyklinio 
gyvenimo įvykius ir akimirkas, vado-
vaus lietuvių kalbos mokytoja Rita 
Šalčiūtė. Šiais mokslo metais laikraš-
čio komandą sudaro šie mokiniai: 
Kamila Bikauskaitė, Enrika Danylaitė, 
Rėjus Kelmonas, Martyna Marčiukai-
tytė, Gabija Savickaitė, Martynas 
Šarauskas (5 kl.), Augustina Siauru-
kaitė (6 kl.), Laura Charbakaitė, Kris-
tina Leimonaitė, Klaudija Rutkauskaitė (9 kl.).  

Visai laikraščio „Klevas“ kūrybinei grupei likime gero ir produktyvaus darbo, kūry-
bingų minčių. 

 

Laikraščio redakcija  

Laikraščio „Klevas“ žurnalistai 



 

 

2 3 
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tikslų. Bendraudamas su žmonėmis sten-
giuosi šmaikščiu žodžiu, o ne barimu spręs-
ti problemas.  

Kokius tikslus kelsite šiais mokslo metais 
mokiniams, mokytojams, visai mokyklos 
bendruomenei? 

Šiais  mokslo metais, kaip ir praėjusiais, 
didžiausias dėmesys bus skiriamas ugdymo 
kokybei gerinti, t.y. mokytojams tobulinti 
pamokos struktūrą ir organizaciją, moki-
niams – būti aktyviais jos dalyviais. Mokyk-
los veiklos plane numatyta, kad šiais moks-
lo metais mokytojų ir mokinių bendruome-
nė mokysis  ugdyti mokėjimo mokytis 
kompetenciją, kad kiekvienas iš mūsų ge-
bėtume savarankiškai susirasti informaciją, 
ja pasinaudoti ir įsivertinti savo pasieki-
mus.  

Kitas svarbus uždavinys – bendravimo ir 
bendradarbiavimo tobulinimas tarp mo-
kyklos ir mokinių tėvų. Stengsimės juos 
aktyviau įtraukti į klasių, visos mokyklos 
veiklą. 

Tikiuosi, kad visos bendruomenės pas-
tangomis įgyvendinsime savo užmojus. 
Tad gerų mokslo metų, gero bendravimo ir 
bendradarbiavimo ir, žinoma, gerų rezulta-
tų! 

Dėkojame už atsakymus! 

Laikraščio redakcija  

Dalyvavimas gamtos  
mokslų olimpiadoje 

Spalio 2 dieną vyko jau 7-oji Lietuvos 
mokinių gamtos mokslų olimpiada. Šioje 
olimpiadoje pasitikrinti savo žinias nu-
sprendė ir mūsų mokyklos 9 klasės mokinė 
Laura. Kadangi olimpiada vyko dešimtyje 
respublikos miestų, Laura savo jėgas iš-
bandyti vyko į Alytų. Atliekant olimpiados 
užduotis, reikėjo pritaikyti chemijos, biolo-
gijos ir fizikos žinias. 

Dalyviai buvo suskirstyti į 2 amžiaus gru-
pes: jaunesniuosius – 5-7 klasių mokinius 
ir vyresniuosius – 8-10 klasių mokinius. 
Įdomus faktas tas, kad šioje olimpiadoje 
galėjo dalyvauti mokiniai, kurie gimę tik 
2000-aisiais ir jokiu būdu ne anksčiau. 

Šioje olimpiadoje dar kartą supratau, 
kad tobulėti dar tikrai yra kur! 

Laura Charbakaitė, 9 klasė 

Laiko ratui vėl pasisukus... 
  

 Kaip ir kasmet, taip ir šiemet Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai kartu 
su biologijos mokytoja O. Žvaliauskiene vyko į Prienus paminėti dvi svarbias progas: 
Baltų vienybės dieną ir rudens lygiadienį. Šventės abi šiuo tuo panašios, abi tuo pačiu 
ir skiriasi. Rugsėjo 22-ąją dieną kartu su savo mylima mokytoja Onute vykome į Ne-
muno kilpų regioninio parko Prienų lankytojų centrą, kur ir vyko šventė. Kiekvienas 
įsidėjome į krepšius ne tik vaišių, bet ir geros nuotaikos, optimizmo. Lankytojų centro 
direktorė pasveikino visus susirinkusiuosius, o mokinius paragino sukurti saulės raštus 
iš žvakelių. Po keleto akimirkų mažutės švieselės tapo labai jaukios ir malonios šir-
džiai... Keletas mokinių persirengė baltų drabužiais, kuriuos sukūrė Birštono meno 
mokyklos mokiniai, įžiebė ugnį. Vėliau istorijos mokytoja Vilija Juodsnukienė papasa-
kojo apie baltus, kas jie buvo, kaip gyveno. Buvo iš tiesų labai įdomus pasakojimas. 
Paskui dainuodami lietuvių liaudies dainas sudeginome iš šieno mokinių pagamintus 
baltų ženklus. Eidami ratu mąstėme apie savo protėvius, kokie jie buvo ir kokie esame 
mes...  Diskusiją pratęsėme 
prie gausaus vaišių stalo, 
susipažinome su naujais 
žmonėmis, sutikome senus 
draugus, pasidalijome nau-
jomis idėjomis. Be abejo, 
grožėjomės nuostabiu ru-
dens vakaru... Ir vėl laiko 
ratui pasisukus, viskas pasi-
kartos, tik jau truputį ki-
taip... 

 
Laura Charbakaitė,  

9 klasė 
 

Protėvius baltus įkūnijo Lukas ir Ovidijus 

Dar kartą prisiminėme žydų likimą 

 

Mūsų mokykloje jau tradiciškai, kaip ir visoje Lietuvoje, rugsėjo 
23 dieną vyko renginys, skirtas Lietuvos žydų genocido aukoms 
paminėti. Istorijos mokytojas, Tolerancijos centro vadovas  Vitas 
Rymantas Sidaravičius visiems susirinkusiems papasakojo apie 
žydų tautą, pačių žydų likimus, tas dienas, kai juos negailestingai 
žudė. Enrika Danylaitė, Rėjus Kelmonas (5 kl.) bei Augustina Siau-
rukaitė (6 kl.) padeklamavo eilėraščius, Martyna Marčiukaitytė (5 

kl.) grieždama smuiku tarsi privertė dar kartą prisiminti visus žy-
dus, kurie buvo naikinami be tikslo, be gailesčio… Apie Balbieriškio 
miestelyje kadaise gyvenančius bei įvairiomis veiklomis užsiiman-
čius žydus dar truputį papasakojo ir Laura Charbakaitė (9 kl.). Bal-
bieriškio kultūros centro direktorė Neringa Garmuvienė padainavo 
ir žydišką daina.  

Augustina Siaurukaitė,  
6 klasė 

 

 

Kiekvienų naujų mokslo metų su dideliu džiaugsmu ir jauduliu laukia kiekvienas: mokinys, mokytojas, mo-
kyklos administracija bei visa mokyklos bendruomenė. Kas mūsų laukia 2015-2016 mokslo metais, mums papa-
sakos mokyklos direktorius Stasys Valančius. 

Visi renginio dalyviai 

Žvakeles dega mūsų mokyklos mokiniai  

Tolerancijos centro vadovas V.R. Sidaravičiaus  

Mokyklos direktorius Stasys Valančius 

... 

Atsinaujino  
laikraščio redakcija 

Jau antri metai mokykloje bus 
leidžiamas mokyklinis laikraštis 
„Klevas“. Ir toliau jauniesiems žurna-
listams, fiksuojantiems mokyklinio 
gyvenimo įvykius ir akimirkas, vado-
vaus lietuvių kalbos mokytoja Rita 
Šalčiūtė. Šiais mokslo metais laikraš-
čio komandą sudaro šie mokiniai: 
Kamila Bikauskaitė, Enrika Danylaitė, 
Rėjus Kelmonas, Martyna Marčiukai-
tytė, Gabija Savickaitė, Martynas 
Šarauskas (5 kl.), Augustina Siauru-
kaitė (6 kl.), Laura Charbakaitė, Kris-
tina Leimonaitė, Klaudija Rutkauskaitė (9 kl.).  

Visai laikraščio „Klevas“ kūrybinei grupei likime gero ir produktyvaus darbo, kūry-
bingų minčių. 

 

Laikraščio redakcija  

Laikraščio „Klevas“ žurnalistai 



Mokyklos bendruomenė  
dalyvavo Europos Judėjimo 
savaitei skirtame renginyje  

  

Klevas     

1 4 

Klevų g. 33, Balbieriškis, LT-59232 Prienų r. 
http://www.balbieriskis.prienai.lm.lt  
mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt 

Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraštis 
2015 m. spalis Nr. 8 Kaina: 15 euro cnt. 

Štai jau atėjo margaspalvis Rugsėjis... 

Atėjo tyliai ir su šypsena veide. 

Pirmokėliai jau skuba į mokyklą, 

Skuba, jau skuba pažinti pasaulį… 

Vieniems rugsėjis yra džiugi šventė, kitiems – pirmoji diena mo-
kykloje, o kažkam paskutiniai metai joje… Kaip ir kasmet mūsų 
mokykloje vyko Rugsėjo 1-osios šventė. Ankstyvą rytą visi moki-
niai, mokytojai, tėveliai ir kiti garbingi svečiai sugužėjo į Balbieriš-
kio kultūros ir laisvalaikio centrą bendrai maldai už visą mokyklos 
bendruomenę, mokytojus, kurių jau mūsų tarpe nėra. Po iškilmin-
gų Šv. Mišių visi sugužėjome į mokyklą. Ir štai..... prasivėrė durys ir 
mokyklinio skambučio vedini įžengia mūsų vyriausieji – dešimto-
kai už rankų vesdami nedrąsius ir smalsius pirmokėlius. Prisiminki-
me tą dieną, kai patys buvome pirmokai. Buvome tokie nedrąsūs, 
eilėraščio žodžiai susipynė, nieko nepažinojome, o ir tėveliai kaž-
kur pradingo... Dabar tai kelia juoką, tačiau ir šiandien stebėjome 
tokius pačius pirmokus, kokiais buvome ir mes. Netrukus jie tapo 

tikrais pirmokais. Buvo įteikti 
pirmokų pasai, dešimtokai 
taip pat patiems mažiausiems 
įteikė dovanas. Mūsų visų 
gerbiamas ir mylimas direkto-
rius Stasys Valančius visus 
sveikino ir linkėjo gerų mokslo 
metų. Sveikinimo žodį taip pat 
tarė ir Balbieriškio miestelio 
seniūnė Sigita Ražanskienė, 
klebonas Remigijus Vepraus-
kas, Balbieriškio miestelio vy-
riausioji bibliotekininkė Asta Marcinkevičienė. Visi namo grįžome 
linksmi, susitikę ir pabendravę su bendraklasiais, pamatę naujo-
kus, susipažinę su naujovėmis mokykloje. 

Laura Charbakaitė, 9 klasė 

Laikraščio kūrybinė grupė: vyr. redaktorė Rita Šalčiūtė. Mokiniai: Kamila Bikauskaitė, Enrika Danylaitė, Rėjus Kelmonas, Martyna Marčiukai-
tytė, Gabija Savickaitė, Martynas Šarauskas, Augustina Siaurukaitė, Laura Charbakaitė, Kristina Leimonaitė, Klaudija Rutkauskaitė. 

Maketavo: neformalaus švietimo grupės „Mokyklinio laikraščio spaustuvė“ nariai (vadovas Žydrūnas Tautvydas). 

Pastabas, pageidavimus pateikite: rita.salciute@gmail.com , ZTautvydas@gmail.com 

 

Mokytojau,  
 

Ruduo. Mokykloje vėl klega  
Ir klasėse šviesu, šviesu. 
Norėtum mes pasveikint  
Mokytojus mūs visus!  

Pirmąją mokytoją Ireną, 
Kaip mamą mylim mes. 
Jai linkime kantrybės  
Ir ištvermės dar kelerius metus!  

Dabar Danutė glaudžia penktokus 
Kaip paukštelius visus. 
Ji dėsto matematiką  
Ir džiugina tik mus!  

Nors direktorius mūs griežtas, 
Bet ir geras jis kartu. 
Norime ir jį pasveikint  
Nuo penktokų mūs visų!  

Geroji Neringa išmokė  
Kalbėti angliškai visus. 
Daug pastangų ji dėjo, 
Mes pasiilgome jau jos! 

Onutė mus išmokė piešti,  
Lipdyt besmegenius. 
Mes linkim jai dar nepamišti  
Penktokų šių šaunių!  

Mus muzikos Sauliukas moko  
Dainavome ir grojom nuo pat pirmų 
dienų, 
Nes muzika kaip šokis,  

Be jos gyvent negalim mes. 
Norėtume mes Ritą  
Pasveikint iš visos širdies, 
Nes ji lietuvių kalbą dėsto  
Ir taiso klaideles. 
Pradėjome mokytis gamtos mokslus – 
Onutė jau čia pat!  
Pamatę varles jau gaudome 
Ir dedame į kišenes. 
O Reda rusų kalbą dėsto. 
Labai sunki kalba!  
Mes pažadam – išmoksim, 
Klausysim visada!  
Mūs Daivutė šokėjėlė, 

Ji moko šokt visus, 

Mes noriai lankom šokius  

Ir siunčiam jai bučinukus. 

Gražinutė ta geroji, 

Ji mums padeda bėdoj, 

Jei ko reikia, tuoj paklausiam  

Ir dėkojam jai už tai. 

Istorijos mes mokslus  

Pradėjom krimst rimtai. 

Daug visko naujo sužinojom 

Apie Balbieriškį tikrai!  

Tai mokytojui Rymantui  

Dėkoti turim mes!  

Informacijos mokslus pradedame su 

Tautvydu, 

Daug naujovių sužinojom, 

Nes visiems mums įdomu! 

Odilija Pranckevičiūtė, 5 klasė 

Sodo ir daržo gėrybės 
Rugsėjo pabaigoje biologijos mokytoja O. 

Žvaliauskienė visus mokinius ir mokyklos 

bendruomenę kvietė dalyvauti rudens gė-
rybių parodoje „Mes iš daržo ir iš sodo“. 
Visi parodai pagaminti darbeliai buvo eks-
ponuojami mokyklos aktų salėje. O čia tik-
rai buvo į ką akis paganyti: iš daržovių bei 
vaisių atgijo visiems gerai žinomi 
„puponautai“, gražuolis grybų pulkaunykas 
baravykas, netgi šunelis pudelis. Daugumos 
mūsų mokyklos mokinių darbai buvo išvež-
ti į Prienuose vykusią rudens šventę ir puo-
šė Balbieriškio miestelio kiemelį. 

Dėkojame mokiniams, tėveliams, kurie 
nepatingėjo ir pagamino gražių rudeninių 
darbelių. 

Laikraščio redakcija  

 

 

Prizininkai ant nugalėtojų pakylos 

Šeštokai pasiruošę startui  

5-okų darbeliai 

Seniūnės dovanos mažiesiems 

5klasės grožybės  

Pirmoji  
mokytoja 

Pirmoji mokytoja 

Paėmusi už rankų švelniai  

Visus mus vedė  

Į skaičių, raidžių   

Bei pažinimo šalį.  

 

Žodelį pirmą  

Perskaityt padėjot  

Ir mamą pavadavot,  

Kai mums labai reikėjo.  

 

Kantrybę, meilę  

Dalinot dosniai.  

Mus guodėt ir raminot  

Kartu šypsojomės nurimę.  

 

Pirmoji Mokytoja!  

Kaip gera prisiminti… 

 

 

 
Martyna Marčiukaitytė, 

5 klasė  

Gėlės mokytojams 

Išvyka į Naisius 

Rugsėjo 9 d. anksti ryte 
išvykome į Šiaulių rajone 
esantį Naisių miestelį. Kelio-
nė truko beveik tris valandas, 
bet laikas neprailgo.  

Nuvažiavę pirmiausia ap-
lankėme Naisių kultūros na-
mus, ten mus pasitiko malo-
niai, aprodė nuotraukas su 
vietomis, kurias aplankysi-
me.  

Išėję į lauką pamatėme 
daug Baltų dievų skulptūrų. 
Jos buvo išdrožinėtos iš me-
džio, kai kurios siekė net 7 
metrus aukščio. Skulptūros 
labai gražios, mena senąjį mūsų 
protėvių tikėjimą. Matėme akmenį, ant kurio atsisėdęs gali „pasikrauti“ energijos.  

Vėliau užlipome ant kalno, kurio aukštis siekia 16 metrų. Vasarą ant šio kalno vyks 
Naisių vasaros šventė, o žiemą bus galima slidinėti, bus keltuvas, kuris užkels į kalną 
visus, kurie norės paslidinėti. 

Apžiūrėję kalną ėjome prie mitologinio rato, kurį reikia apeiti du kartus. Einant ap-
link jį reikia nekalbėti ir būti sugalvojus norą. Kol eini du ratus, turi visą laiką galvoti 
apie savo norą, tada noras ir išsipildys. 

Taip pat apžiūrėjome žemaitukų žirgyną. Susipažinome  su šiais nuostabiais žirgais, 
galėjome juos paglostyti.  

Išvykę iš Naisių, pasukome link Kryžių kalno. Visiems buvo staigmena ir didelis 
džiaugsmas, nes nuvykę prie Kryžių kalno sutikome Seimo narį  Petrą Gražulį. Žino-
ma, pasisveikinome su Seimo nariu ir visi nusifotografavome. P. Gražulis mūsų mo-
kyklos mokiniams padovanojo marškinėlių. Užlipę į Kryžių kalną, apžiūrėjome kryžius, 
kurių ten yra iš įvairiausių Lietuvos bei viso pasaulio vietų. 

Aplankę Kryžių kalną, susėdome į autobusą ir išvykome namo, nes yra sakoma: 
„Visur gerai, bet namie geriausia“. Namo grįžome kupini pačių gražiausių įspūdžių. 

Augustina Siaurukaitė,  
6 klasė   

Mokiniai Naisiuose 


