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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. gruodis Nr. 9 Kaina: 15 euro cnt. 

5-okų krikštynos 

  
     Artinantis rudens atostogoms, į mokyklą atkeliavo šventė – penktokų 

krikštynos. Krikštynas organizavo 6 klasės mokiniai ir jų auklėtoja Reda Valan-
čienė. Krikštatėviai–šeštokai pasirūpino ir „specialia“ apranga mums, penkto-
kams. Taip pat kiekvienas gavome ir juokingus krikšto vardus. Šeštokai sunėrę 
mus visus į gimnastikos lankus, kad nepabėgtume, nuvedė į krikšto vietą. Į 
mokyklos aktų salę mūsų taip paprastai neįleido, teko suvalgyti po ypatingą 
„vaistą“ nuo visų ligų, kad neužkrėstume krikšto vietos. Krikštynų metu teko 
atlikti įvairias žaismingas ir linksmas užduotis. Šventės pabaigoje penktokai 
patikrino ir šeštokų išmanumą, padovanojo jiems „žiopliuką“. Visi pažadėjome 
laikytis duotos priesaikos, 
gavome penktokų pažymė-
jimus.  Džiaugiamės galėda-
mi būti pilnateisiai šios mo-
kyklos nariai!  

 

Martyna Marčiukaitytė,  
5 klasė 

 

Pažintis su Ch. Sugihara 
 

 Lapkričio 4 dieną aktyviausi mokyklos moki-
niai, mokyklos Tolerancijos centro nariai kartu su V. 
R. Sidaravičiumi ir R. Valančiene vyko į edukacinę, 
pažintinę ekskursiją Kaune. Mokiniai kartu su moky-
tojais aplankė Japonijos diplomato, kuris Antrojo 
pasaulinio karo metais išgelbėjo apie 10 000  Lietu-
vos, Lenkijos ir Vokietijos žydų gyvybių, Ch. Sugiha-
ros namus, kurie lankytojus pasitinka modernia eks-
pozicija, įrengta penkiuose istoriniuose konsulato 
kambariuose. Ten mums įdomiai pasakojo apie Ch. 
Sugiharos gyvenimą ir jo padarytus žygdarbius, žiū-
rėjome filmą. Papildėme savo istorijos žinias apie 
šią iškilią asmenybę. Visi džiaugėmės,  kad mūsų 
mokyklos mokytojai organizuoja tokias įdomias eks-
kursijas. 
 

Klaudija Rutkauskaitė, 9 klasė 

Ch. Sugiharos  muziejuje  

Išbandymai tęsiasi

5-okai ir jų auklėtoja D. Petraškienė 
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„Pasimatavome“ kasininko, 
pardavėjo profesijas  

 
 Mūsų mokykloje vyksta įvairių integruo-

tų pamokų, kurios vedamos ne tik mokykloje, 
bet ir netradicinėse erdvėse. 9 klasės mokiniai 
vyko į Alytaus Jurgio Kunčino viešąją bibliote-
ką, kur vyko integruota lietuvių kalbos ir te-
chnologijų pamoka. Taip pat lankėsi Alytaus 
„Maximos“ skyriuje, kur parduotuvės direkto-
rė Vida Zemenskienė mokinius supažindino su 
pardavėjo, kasininko profesijomis. 

 
Laikraščio redakcija 

Būk tolerantiškas! 
 

 Tarptautinė tolerancijos diena pasaulyje minima 
lapkričio 16 dieną. Šią dieną minėjo ir Balbieriškio pagrindi-
nės mokyklos mokiniai kartu su mokytojais. Visus susirinku-
sius pasveikino mokyklos direktorius Stasys Valančius. Tole-
rancijos centro vadovas V. R. Sidaravičius priminė, ką reiš-
kia žodžiai tolerancija ir tolerantiškas. Klausėme Toleranci-
jos dienos himną. Taip pat žiūrėjome filmą „Stereotipiniai 
akiniai“.  

 Šiais metais Tolerancijos 
dienos tema buvo „Mozaika“. Visų 
klasių mokiniai, priešmokyklinukai 
pristatė savo mozaikos plakatus. 
 Beje, tą dieną 13 val. visas 
pasaulis ir mūsų mokyklos ben-
druomenė pagerbė tylos minute 
žuvusias teroristų aukas Paryžiuje. 

 
Enrika Danylaitė, 

Martyna Marčiukaitytė, 5 klasė 

Išvyka į miestelio parką 
 

 Spalio 13 dieną grupelė mokinių 
su Nemuno kilpų regioninio parko 
dviem darbuotojam – Rosita ir Ramute 
– vyko į miestelio parką. Martynas, 
Rėjus, Ąžuolas, Džiugas, Enrika, Gabija, 
Kamila (5 kl.), Deilas (6 kl.), Laura ir 
Klaudija (9 kl.) lanko neformaliojo vai-
kų švietimo programą, kurią mūsų 
mokykloje vykdo Nemuno kilpų regio-
ninis parkas.  

 Klasėje pasidarėme tolimatį, 
regioninio parko darbuotojos parodė, 
kaip naudotis kompasu, davė Balbie-
riškio žemėlapį, kurį reikėjo gerai išstu-

dijuoti, išnagrinėti ir susipažinti su Bal-
bieriškio vietovėmis. Kai baigėme darbą 
klasėje, pasileidome visi nuo kalno ir 
matavome atstumą nuo darbuotojos, 
kuri nuvažiavo nuo kalno su automobi-
liu, iki mūsų. Atėję į parką, susiskirstėme 
į dvi grupeles: viena grupė ėjo matuoti 
medžių amžių, kita – medžių aukštį. Me-
džių aukštį matavome su specialiu apa-
ratu, o medžių amžių – su metru.  
 Atliekant užduotis, laikas praėjo 
labai greitai, net iki miestelio šaltinio 
nueiti nesuspėjome!  

 
Enrika Danylaitė, 5 klasė  

Darbai miestelio parke 

Džiugas ir Laura vykdo matavimus  

Susitikimas su Maximos vadove 

Mūsų visų tolerancijos mozaika  Laura ir Simona  pristato pirmokų  namų darbelį  



 

3 

 JMB – 40 metų 
 

 Kai kuriems žmonėms gali iškilti klausimas, ką gi reiškia tas JMB? Mes, 
gamtos mylėtojai, Jums pasakysime: tai mes, Jaunieji miško bičiuliai, ir šiais 
metais jau švenčiame 40-ąjį jubiliejų. 

 O šventės būta tikrai smagios: vykome į nuostabią vietą – Anykščius, 
kurie garsėja savo gamtovaizdžiu, rašytojais, A. Baranausko sukurta poema 
„Anykščių šilelis“. Čia susirinko visos Lietuvos patys aktyviausieji miško bičiuliai. 
Kartu su mūsų mokyklos mokiniais – Odeta, Simu (10 kl.), Laura (9 kl.), Žanu, 
Mantvydu ir Titu (8 kl.) – vyko ir Šilavoto bei Išlaužo pagrindinių mokyklų moki-
niai. 

 Visus, susirinkusius Anykščiuose, pasveikino daugybė svečių, o renginį 
vedė pora Mimų. Po iškilmingos dalies keliavome į kūrybines dirbtuves: ten 
gaminome žinutes iš degtukų dėžučių, kvepiančius kankorėžius. Žinoma, vyko ir 
protų mūšis, tačiau mūsų komandai šį kartą sėkmė nenusišypsojo, laimėjo 
anykštiečių komanda.  

 Renginio organizatoriai visiems dalyviams ir mokytojams padovanojo 
keletą didelių pintinių, pilnų meduolinių grybukų, valgėme kareivišką košę, gė-
rėme natūralią arbatžolių arbatą. 

 Ir tuo mūsų išvyka tikrai nesibaigė! Užsukome pasivaikščioti neseniai 
atidarytu medžių lajų taku, kuris sulaukė tikrai nemažo mūsų susidomėjome. 
Taip pat aplankėme ir garsųjį Puntuką. Tikram lietuviui būtų didelė nuodėmė 
būnant Anykščiuose neaplankyti garsiojo Jono Biliūno Laimės žiburio. Kopėme 
sunkiai, skaičiavome laiptelius ir galvojome norus. 

 Dieną praleidome turiningai, o ir grįžę namo, tikrai turėjome ką papasa-
koti namiškiams. 
 

Laura Charbakaitė, 9 klasė 
 

Pažintis su policijos pareigūno profesija 
 

 Spalio 23 d., visai prieš pat atos-
togas, devintos klasės mokiniams vyko 
integruota technologijų-žmogaus sau-
gos pamoka. Mes  kartu su mokytoja E. 
Ramanauskiene vykome į Alytaus ap-
skrities vyriausiojo policijos komisaria-
to Prienų rajono policijos komisariatą. 
Ten mus maloniai pasitiko darbuotoja 
Edita Kubilienė. Ji įdomiai pasakojo 
apie savo profesiją, parodė filmą, kuris 
perteikia pareigūno darbo kasdienybę.  

 Visi devintos klasės mokiniai 
džiaugiasi tokiomis integruotomis pa-
mokomis. Nors oras tą dieną mūsų ne-
lepino, be abejo, visiems buvo labai 
smagu lauke apžiūrėti policijos auto-
mobilį ir darbo įrankius. Dar kiekvienas 
gavome ir po atminimo dovanelę – 
tušinuką! 
 

Klaudija Rutkauskaitė, 9 klasė 
 

Pasitikrinome žinias! 
 

 Spalio 12 d. šeši 8-9 klasės 
mokiniai kartu su biologijos moky-
toja Ona Žvaliauskiene vyko į Kau-
no marių regioninio parko Lankyto-
jų centrą, kuris organizavo protų 
mūšį. Protų mūšyje susikovė ketu-
rios komandos, kurios atstovavo 
skirtingiems regioniniams par-
kams. Panemunės regioninis par-
kas, Vištyčio regioninis parkas, 
Kauno marių regioninis parkas ir 
Nemuno kilpų regioninis parkas 
buvo sudarę po savo mokinių ko-
mandą. Aišku, Balbieriškio pagrin-
dinės mokyklos gudriausi mokiniai 
atstovavo Nemuno kilpų regioni-
niam parkui. Visų komandų nariai 
buvo gudrūs ir šaunūs, šį kartą lai-
mėjo draugystė. Po protų mūšio 
visi mokiniai dar kartą susikovė 
dažasvydyje. Buvo labai linksma ir 
smagu. 

 
Klaudija Rutkauskaitė, 9 klasė 

Mantvydas ruošiasi atlikti grupinį darbą 

9-okai  domisi  pareigūno profesija 



Viena diena politiko kailyje 
 

 9-10 klasių mokiniai 
kartu su mokytoja Reda Va-
lančiene lankėsi Prienų rajono 
savivaldybėje, kur vyko integ-
ruota pilietiškumo pagrindų 
pamoka. Atvykusius mus šiltai 
sutiko savivaldybės darbuoto-
jos, supažindino su savivaldy-
bės teikiamomis paslaugomis 
gyventojams, sužinojome, 
kaip išrenkami tarybos nariai. 
Tikrai ne visi turi teisę pabūti 
didžiojoje salėje ir balsuoti, 
kaip tai daro politikai. Žinoma, 
balsavome mums aktualiais 
klausimais. Taip pat aplankėme ir patį Prienų rajono savivaldybės merą Alvydą Vaice-
kauską. 

Laura Charbakaitė, 9 klasė 
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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 

Diskutavome su žurnalistu  
Ginu Dabašinsku 

 
 Penktadienį, lapkričio 13 dieną, Prienų „Žiburio“ gimnazijo-

je vyko jaunųjų žurnalistų kūrybinės dirbtuvės „Profesionalus žur-
nalistas – STOP propagandai“, kuriose dalyvavo mūsų mokyklos 
mokiniai su mokytoja Rita Šalčiūte, Prienų „Žiburio“ gimnazistai ir 
Pakuonio NVŠ programų vadovė Jūratė Liutkuvienė. Į susitikimą 
su jaunaisiais žurnalistais atvyko žurnalistas Ginas Dabašinskas. Jis 
trumpai papasakojo savo kelią į žurnalistiką, aišku, kiekvienas 
turėjome pasakyti, ko tikimės iš šių kūrybinių dirbtuvių. Po šilto ir 
nuoširdaus susipažinimo vyko diskusija. Aiškinomės, kas yra pro-
paganda ir propagandistas, ką, kur ir kaip gali pasakyti žurnalistas.  

         Nesvarbu, kad tą dieną namo grįžome vėlai ir pavargę, 
tačiau pasisėmėme naujos įdomios žurnalistinės patirties. 

Laura Charbakaitė, 9 klasė 

Rudens kroso varžybos 
 

 2015 m. spalio 16 d. Prienuose vyko 
rudens kroso varžybos. Šiais metais dalyva-
vo 16 mūsų mokyklos mokinių. Visus daly-
vius pasveikino Prienų r. savivaldybės atsto-
vai, varžybų organizatoriai ir vyriausioji tei-
sėja Gražina Goštautaitė. Mūsų mokiniai 
pasirinko bėgti šias distancijas: 500 m, 1 ir 2 
km. Sekėsi gerai, buvo pirmų, antrų ir trečių 
vietų! Gabija Navickaitė ir Ąžuolas Barkaus-
kas, 5 klasės mokiniai, užėmė 3 vietą, šešto-
kė Rasa Radžiūnaitė užlipo ant paties aukš-
čiausio pakylos laiptelio, mokinė užėmė gar-
bingą 1 vietą. Augustina Siaurukaitė (6 kl.) 3 
vietos laimėtoja, dešimtokas Darius Mie-
liauskas iškovojo 2 vietą.  

 Sportiniai renginiai mokiniams labai 
patinka, nes skatina išbandyti savo jėgas, 
ugdo sportinį azartą. 

 

Rasa Radžiūnaitė, 6 klasė 

  

Prizininkas Ą. Barkauskas Odeta mero kėdėje 

Mokyklos komanda Prienų r. savivaldybėje

Valdžia mūsų rankose 

Susitikime su G. Dabašinsku 


