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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 
2016 m. gegužė Nr. 12 Kaina: 15 euro cnt. 

Tarptautinis ekologinio plakato konkursas  
„Žemei reikia draugų. Vartok saikingai, rinkis atsakingai!“ 

Kiekvienais metais kovo 20 dieną visas pasaulis mini pasaulinę Žemės dieną. Neatsitiktinai kovo 17 dieną į mūsų mokyklą rinkosi 
gamtos mylėtojai, kuriems ne tas pats, kas po dešimties metų  bus su mūsų planeta, kokia ji bus ateinančioms kartoms. Apie norą iš-
saugoti gamtą visiems susirinkusiems pasakojo keletas mūsų mokyklos mokinių, kurie tą dieną persikūnijo į darbščiąsias skruzdėlytes 
ir kirmėlytę. Po nuotaikingo vaidinimo svečiai, konkurso rėmėjai apdovanojo laureatus ir nominantus. Po apdovanojimų renginio ve-
dėjai, Airidas ir Klaudija (9 klasė),  visus mokinius, jų mokytojus ir svečius pakvietė bendrai nuotraukai.  

Gamtosauginiai renginiai skatina apgalvoti kiekvieną savo poelgį gamtoje, ir kaip sakė skruzdėlė vadas – Mantvydas Kurapka (8 
klasė): „Žmogau, nelik skolingas gamtai!“ 

Rasa Radžiūnaitė, 6 klasė 

Nacionalinė pamoka 
Balandžio 25 dieną didelis būrys mūsų mokyklos gamto-

sauginio komiteto mokinių kartu su biologijos mokytoja, 
gamtosauginio komiteto pirmininke Ona Žvaliauskiene vyko 

į Kauno šv. Pranciškaus gimnaziją. Mokiniai buvo pakviesti į 
Nacionalinę pamoką „EKO idėjos Lietuvai 2016“. Visi Nacio-
nalinės pamokos dalyviai pirmiausia dalyvavo konferencijo-
je. Po konferencijos išgėrėme arbatos ir visi pasiskirstėme į 
EKO dirbtuves. Kūrybinėse dirbtuvėse galėjome gaminti 
įvairius darbelius iš antrinių žaliavų. Ši veikla mums labai 
patiko.  

Namo grįžome pavargę, bet pasisėmę naujų idėjų ir veik-
lų, kurias bandysime įgyvendinti ir toliau atlikdami įvairias 
gamtosaugines veiklas mūsų mokykloje. 

Augustina Siaurukaitė, 6 klasė 

Konkurso dalyvių piešiniai 
Jaunieji mokyklos aktoriai 

Tęsiame bendradarbiavimą 
Visada smagu pasidalinti savo nuopelnais, patirtimi ir džiaugsmu su 

kitais. Taigi, tęsdami praėjusių metų bendradarbiavimą, mūsų mokyk-
los mokinių taryba, kuruojama direktoriaus pavaduotojos ugdymui 
Danguolės Damijonaitytės, susitiko su Prienų r. Šilavoto pagrindinės 
mokyklos mokinių taryba, kuri šiais metais atvyko pas mus į svečius. 
Susitikimo pradžioje apie Balbieriškį, mūsų mokyklą ir visą miestelio 
istoriją papasakojo istorijos mokytojas Vitas Rymantas Sidaravičius, 
svečiai apsilankė mokyklos muziejuje, taip pat susipažino su Toleranci-
jos centro veikla. Mūsų mokyklos mokinių tarybos nariai pristatė savo 
veiklą, darbo metodus, organizuojamus renginius. Po trumpo prisista-
tymo skaitykloje žaidėme įvairius drąsos ir kitus žaidimus. Po to ben-
dravimą pratęsėme prie arbatos puodelio ir vaišių stalo. 

Laura Charbakaitė, mokinių tarybos narė 
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Laukiame starto 

Sportavome miestelio parke 
     Dažnai girdime, kad sportas – sveikata, kad sportas suteikia jėgų, padeda 
išsikrauti, atsipalaiduoti. Gegužės 10 dieną visi mokiniai, mokytojai, darželinu-
kai ir jų auklėtojos, tėveliai rinkosi į miestelio parką, kur vyko renginys –  
„Sportuokime kartu“, skirtas Judėjimo sveikatos labui dienai paminėti. Renginį 
pradėjome mankšta, kurią vedė sveikatos biuro specialistė Birutė Vitkauskaitė. 
Po mankštos klasių komandos dalyvavo estafetėse, patys mažiausieji rungtynia-
vo nešdami ir paimdami kamuoliuką iš lanko. Laikas, praleistas gamtoje, sporti-
nės rungtys  padeda formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į svei-
ką gyvenseną, į aktyvų laisvalaikio praleidimą gamtoje. 

Laikraščio redakcija 
  

 

Oras sportuoti netrukdė 
Balandžio 28 dieną oras iš tiesų mūsų nelepino: ėmė snigti. Kaip tik tą dieną nemažas būrys mūsų mokyklos mokinių: Eimantas 

Aliulis, Darius Mieliauskas (10 klasė), Airidas Krutulis, Kristina Leimonaitė (9 klasė), Ovidijus Aliulis (8 klasė), Augustina Siaurukai-
tė, Rasa Radžiūnaitė (6 klasė) ir Gabija Savickaitė (5 klasė) dalyvavo pavasario kroso estafečių varžybose Prienuose. Varžybose iš 
viso dalyvavo penkios Prienų miesto ir rajono mokyklų komandos. Mūsų mokyklos komanda užėmė ketvirtąją vietą, nors tai ne 
prizinė vieta, tačiau mes visi džiaugėmės gerais savo asmeniniais sportiniais pasiekimais. Namo grįžome visi sulyti, bet su gera 
nuotaika! 

Augustina Siaurukaitė, 6 klasė 

Pilnas miestelio parkas norinčių sportuoti 

Darželinukų rungtys  

Sportuoti mums patinka 

Kovos prasideda 

Po apšilimo miestelio parke  
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Sferinis kinas 
Balandžio 21 dieną pas mus į mokyklą atvyko mobilusis sferinis kinas. Pirmieji kino seanse lankėsi pradinių klasių mokiniai, vėliau 

– darželinukai, su nekantrumu savo eilės laukė ir 5-10 klasių mokiniai. Susirinkę į aktų salę, mes išvydome didelį kupolą, kuris stovė-
jo viduryje salės. Visi į tą kupolą ir sulindome. Pažvelgę į jo viršų stebėjome filmą, buvo rodoma, kaip atsirado pirmoji gyvybė. Įpusė-
jus filmui tie, kurie pavargo, galėjo atsigulti, nes buvo sutiesti čiužinukai. Į šį netradicinį kiną tikrai buvo verta nueiti! 

Enrika Danylaitė, 5 klasė 

„Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ 
Mt 5, 1–12 

Gražų balandžio 23 dienos rytą mūsų mokyklos 4-9 klasių mokiniai rinkosi į Angelų sargų parapijos bažnyčią, esančią Alytuje. Ten 
vykome kartu su mūsų karštai mylimomis mokytojomis – Onute Žvaliauskiene (biologijos mokytoja) ir Roma Raškevičiene (tikybos 
mokytoja).  

Prieš pradėdami piligriminį žygį Alytus–Pivašiūnai, sukalbėjome maldą, išklausėme trumpą informaciją ir patraukėme į kelią. Šios 
dvasinės kelionės metu turėjome įveikti 32 kilometrus, kurie buvo suskirstyti į kelias atkarpas. Viso žygio metu dalyvius prižiūrėjo ir 
saugojo savanoriai, kuriems buvo pavesta tikrai sunki ir daug kantrybės bei atsakomybės reikalaujanti užduotis.  

Žygio metu giedojome gražiausias giesmes, kiti jas tyliai kuždėjo, taip paversdami stebuklinga malda, galinčia išpildyti intenciją, 
užrašytą ant lapelio, o vėliau įstatytą į kryžių. 

Kareiviai, kaimų bendruomenių nariai ir kiti žmonės vaišino mus pačių pagamintomis vaišėmis, kurios mums suteikė dar daugiau 
jėgų ir noro keliauti tolyn. Lygiai 15.00 valandą kalbėjome Dievo gailestingumo vainikėlį, bandėme visi kartu pajusti Viešpaties gai-
lestingumą. 

Pasiekę mūsų piligriminės kelionės tikslą – Pivašiūnus, dalyvavome šventų Mišių aukoje, pastatėme kryžių, klausėmės koncerto, 
šokome, dėkojome Dievui už visas jo malones ir bendravome su naujais sutiktais draugais, bendraminčiais. 

Laura Charbakaitė, žygio savanorė 

Širdimis rašėme laiškus mamoms 
     Balandžio 29 dieną į mokyklą rinkosi mamos, močiutės. Mokyklos aktų salėje vyko renginys, skirtas 
Motinos dienai. Skambiomis dainomis, šokiais ir eilėraščiais mamas sveikino pradinių klasių mokiniai, 
priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai. Vyresnieji taip pat sveikino mamas, įteikė joms parašytus 
laiškus.  
      Į renginį susirinko daug mamų. Matydamos savo vaikus ir jų skirtus sveikinimus, vienos mamos džiau-
gėsi, šypsojosi, o kitos – ranka braukė ašarą nuo skruosto. Visos mamos, močiutės buvo labai laimingos, 
nes tą dieną patys gražiausi žodžiai, posmai ir linkėjimai buvo skirti joms, mūsų Mamoms. 

Silvija Paužaitė, 6 klasė 

Renginio vedėja Gintarė Marčiukaitienė 

Algis Marcinkevičius  

Martynos sveikinimas 

Pradinukų šventinė daina mamoms ir močiutėms 
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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 

Projekto metodas 

     Balandžio 1 dieną dvi mūsų mo-
kyklos mokinės – Augustina Siauru-
kaitė ir Silvija Paužaitė – kartu su 
anglų kalbos mokytoja Jurgita Bar-
kauskiene vyko į Prienų r. Skriaudžių 
pagrindinę mokyklą pristatyti projek-
tą „Storytelling and 
drawing“ (lietuviškai tai reiškia istori-
jos kūrimas ir jos piešimas). Projekto 
metodą atvyko pristatyti mokiniai iš 
Prienų miesto ir rajono mokyklų. 
Išklausę bendrą informaciją, visi su-
gužėjome į paskirtas klases.   
     Manau, mums puikiai sekėsi pri-
statyti savo projektą. Kitų mokinių 
projektų pristatymai taip pat buvo 
labai įdomūs ir išradingi.   

Augustina Siaurukaitė, 6 klasė 

Iš mokinių kūrybos  

Netradicinė matematikos  
pamoka 

Matematikos mokytoja Danutė Petraškienė 5-os klasės 
mokinius pakvietė į netradicinę matematikos pamoką. Mo-
kiniai kartu su mokytoja palikę tuščią kabinetą, kur įprastai 
vyksta pamokos, ėjo į lauką ir skaičiavo mokyklos teritorijos 
perimetrą. Mokiniai suskirstė į tris darbo grupes. Kiekviena 
grupė skaičiavo paskirtą vietą: Odilija, Ąžuolas, Kamila ir 
Kamilė skaičiavo tą mokyklos dalį, kur yra tvenkinys, Marty-
nas, Enrika ir Dovydas – sporto salės perimetrą, o Martyna, 
Mantvydas, Gabija S. ir Gabija N. bandė apskaičiuoti buvu-
sios profesinės mokyklos perimetrą. Tikslius skaičiavimus 
atlikome sugrįžę ant suoliukų, esančių lauke. Vėliau mokyto-
ja pasiūlė apskaičiuoti, kiek iš viso yra plytelių mokyklos 
takelyje.  

Ši pamoka tikrai neprailgo, o patirtais įspūdžiais dar dali-
jomės ir kitą dieną. Tokios pamokos yra įdomesnės, leidžia 
praktiškai pritaikyti išmoktus dalykus.   

  Enrika Danylaitė, 5 klasė Patirtimi dalijosi  mokiniai 

Dalyvavome dainų festivalyje 
Dainos lydėdavo žmogų visą gyvenimą: darbus, šventes, liūdnas ir linksmas gyvenimo 

valandas. Daina ramina, glosto širdį, malšina ilgesį. 
Balandžio 15 dieną Varėnos Kultūros centre vyko Nacionalinis dainų festivalis „Dainos 

iš tremties“, kurį organizavo Varėnos „Ąžuolo“ progimnazija. Šiame renginyje mūsų mo-
kyklai atstovavo penktokė Martyna Marčiukaitytė, šeštokės Silvija Paužaitė bei Toma Pet-
raškaitė, septintokė Rytė Juodžiukynaitė. Į renginį mokines lydėjo mokytojai – Reda Va-

lančienė ir Saulius Kondrotas. 
 Dalyvės atliko muzikos moky-
tojo parinktą dainą „Kur tėvynė, kur 

motutė“. Festivalio pabaigoje visi 

dalyviai buvo apdovanoti padėkos 

raštais. 

  Džiugu, kad muzikos mokyto-

jas Saulius Kondrotas suteikė gali-

mybę dalyvauti šiame renginyje ir 

atstovauti savo mokyklai. 

Martyna Marčiukaitytė, 5 klasė 
 

Pragydo Balbieriškio mo-
kyklos vyturėliai 

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija jau ne 
vienerius metus organizuoja Prienų 
miesto ir rajono mokyklų mokinių kūry-
bos konkursą „Prienų krašto vyturiai“. 
Gegužės 10 dieną vyko baigiamoji šio 
konkurso šventė, kurios metu buvo ap-
dovanoti konkurso prizininkai ir laurea-
tai. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais 
šiame konkurse dalyvauja ir nemažas 
būrys mūsų mokyklos mokinių. Ernesto 
Leonavičiaus, kuris tapo laureatu, ir To-
mos Petraškaitės, prizininkės (6 klasė), 
gausaus būrio pradinių klasių mokinių 
kūryba bus publikuojama 15-ojoje moki-
nių kūrybos almanacho „Prienų krašto 
vyturiai“ knygelėje.  

Laikraščio redakcija  

Pavasari,  
paskubėk!  

 

Spindulėli saulelės,  
Žvelk šilčiau ir meiliau.  
Žadink žalią žirgelį  
Lai sužvinga garsiau!  
 
Lai prajoja pro lauką,  
Per žibuoklių šlaitus.  

Žalumoj lai praplaukia   
Ir lai džiugina mus. 

 

Aš – žmogus  
Noriu būti paukščiu,  
Kad pakilčiau ir žemę apskrie-
čiau.  
Noriu vėju pavirsti  
Ir nunešt pienės pūką toli… 
  

Noriu būt šaltiniu, 
Iš kurio tyrą vandenį semia,  
Ir daigu,  
Kuris leidžia šaknis vis gilyn ir 
gilyn… 
 
Bet gimiau būti žmogum,  
Kad ir paukštį, ir daigą globo-
čiau,  

Kad galėčiau suprast, kiek pa-
sauly kelių,  
Kad mokėčiau surast savo tikrąjį 
kelią,  
Kuriuo eit per gyvenimą drąsiai 
galėčiau. 

Ernestas Leonavičius, 6 klasė 

Festivalio dalyvės 


