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     Redakcijos skiltis 
 

   Mielieji, jeigu tikėsime,kad kiti metai bus geresni, jie tokie ir bus. Jeigu tikėsime mus supančiais 
žmonėmis, jie mūsų neapvils. Jei tikėsime savo svajonėmis – jos būtinai išsipildys.  
   Artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga jaunieji žurnalistai visiems linki vertinti tai, ką 
turime, tęsti tai, ką pradėjome, ir atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų. 
   Jaukių švenčių ir prasmingų 2016-ųjų metų. 

   Mokytoja Larisa Braznauskienė gimė 1974 m. Larisa 

Braznauskienė bando tapti geresne mokytoja. Jai sekasi 

gerai, bet norėtų įgyvendinti daugiau svajonių. Nusprendė 

būti mokytoja todėl, kad patinka bendrauti su vaikais, juos 

mokyti. Jos svajonė visada keliauti po įvairias šalis. Jai 

patinka keliauti, fotografuoti gamtą. Larisa Braznauskienė 

sako, kad didžiausias turtas yra tikra šeima. 

   Jai sunkiausia mokytojos darbe sudominti mokinius rusų 

kalba. Ji neatleistų už išdavystę ir smurtą. Mokytoją erzina, 

kai mokiniai jos neišklauso. Laisvalaikiu jai labai patinka 

skaityti knygas ir leisti laisvalaikį su šeima. 

   Mokytojas Kęstutis Žilinskas gimė 1963 m. Jis turi 

šeimą, džiaugiasi gyvenimu ir jam gyvenime viskas 

sekasi gerai. Mokytoju nusprendė būti todėl, kad šios 

profesijos žmonės -  iškilios asmenybės. Jis pasirinko būti 

kūno kultūros mokytoju, nes vaikystėje daug sportavo. 

Kęstutis Žilinskas yra geras, nuoširdus, įdomus ir turintis 

humoro jausmą žmogus. 

   Kęstutis Žilinskas juokauja, kad sunkiausia mokytojo 

darbe „išbūti pamokoje keturiasdešimt penkias minutes“. 

Jam nepatinka, kai mokiniai susipyksta, prasivardžiuoja 

arba keikiasi ir mušasi. Mokiniui neatleidžia už įžeidimą. 



Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos NVŠ programos būrelis “Medijos – langas į pasaulį” 

Pakuonio lyderis  2 puslapis 

    RENGINIAI                                                                                                                                     I                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rudeninė aplinkos tvarkymo akcija 
 

Lapkričio mėn. Pakuonio pagrindinės mokyklos bendruomenės 

nariai savo darbštumu prisidėjo prie pilietiškos aplinkos tvarkymo akcijos 

– lapų grėbimo ir aplinkos tvarkymo. 

5-10 klasių mokiniai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai gražino 

mokyklos teritoriją ir miestelio aplinką. 5 klasės mokiniai ir  viena 4 klasės 

mokinė grėbė lapus aplink mokyklą, 6-7 klasių mokiniai – prie kapinių, o 8-10 

klasių mokiniai, padėdami klebonui R. Pilypaičiui, švarino bažnyčios ir 

bažnyčios parkelio aplinką. 

Darbo metu mokiniai ne tik rado laiko gerai padirbėti, bet ir pailsėti, 

pasisupti ant parkelyje esančių sūpynių ir truputį pažaisti. Mokiniams, su mielu 

noru, padėjo ir darbą koordinavo mokyklos direktorė, pavaduotojos, mokytojai 

ir darbuotojai.  

 
 Kamilė Navickaitė, 10 kl. 

Paminėta Kareivių diena 
 

Lapkričio 23 d. su Pakuonio pagrindinės mokyklos „Jaunųjų šaulių“ 

būreliu ir jo vadovu Kęstučiu Žilinsku važiavome į Vilnių dalyvauti 

iškilmingame Lietuvos karių dienos minėjime.  
 Atvažiavę į Vilnių ėjome aplankyti Gedimino pilį ir nuo piliakalnio 

pasižiūrėti į Vilnių iš aukštai. Nulipę nuo piliakalnio ėjome stebėti rikiuotę 

Katedros aikštėje ir karinį paradą Gedimino prospekte. Čia buvo Latvijos, 

Estijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Amerikos karinės pajėgos, Lietuvos jūrų 

ruoniai, karališka sargyba, rinktinių būrys, Lietuvos senosios karo vėliavos 

būrys, šauliai. Paminėti Kareivių ir Šaulių dienos atvažiavo ir prezidentė 

D.Grybauskaitė bei Lietuvos krašto apsaugos ministras  J. Olekas, kuris padėkojo 

už dalyvavimą minėjime ir nusifotografavo su jaunaisiais šauliais. Šauniai ir 

turiningai praleidę dieną važiavome namo. 
Tomas Stanevičius, 9 kl. 

Vyko visuotinis mokinių tėvų 

susirinkimas (konsultavimo dienos) 
Mokykloje vyko Konsultavimo dienos – 

visuotinis mokinių tėvų susirinkimas, skirtas 

plačiau susipažinti su mokyklos veikla, mokinių 

mokymosi rezultatais ir pasiekimais. 

Mokyklos administracija ir mokytojai savo 

darbo kabinetuose maloniai laukė į mokyklą 

atvykstančių tėvelių. Prienų PPT psichologė Inga 

Abramavičienė skaitė paskaitą tema ,,Tėvų 

pagalba mokantis“, vykdė individualias 

konsultacijas. 

Įspūdžiais iš visuotinio tėvų susirinkimo 

dalijosi direktorė Audronė Vaicekauskienė:  

- Labai norėčiau, kad ateitų daugiau tėvelių 

pasikonsultuoti apie savo vaikučius ir aktyviai 

dalyvautų mokyklos gyvenime. Ateityje iš dviejų 

visuotinių mokinių tėvų susirinkimų plėsime į tris. 

Linkiu visiems sėkmės. 

Lina Česėkaitė, 5 kl. 

Tolerancijos Diena 
Lapkričio 16 d. minėjome 

Tarptautinę tolerancijos dieną. Į 

šiai dienai skirtą akciją įsitraukė 

visos klasės.  

Šią dieną kiekviena klasė 

turėjo padaryti savo mozaikos dalį – 

didelius trikampio formos plakatus, 

iš kurių renginio metu buvo sudėta 

,,Tolerancijos mozaika“, kaip 

pakantumo ir pagarbos vienas kitam 

simbolis. Tolerancijos dienos renginį vedė Kamilė Paužaitė ir Tadas 

Munikas.  

Šios dienos proga dainavo penktokės: Samanta Staseliūnaitė 

ir Ieva Berkmonaitė, vaidino Marius Gudauskas, Deimantė 

Stanevičiūtė, Gabija Barštytė, Nojus Baltaplūkis, Karolis Bingelis ir 

socialinė pedagogė Renata Bingelienė, eiles deklamavo Kamilė 

Urbaitė, už muzikinį foną buvo atsakingi: Erikas Celiešius, Karolis 

Bingelis ir Vita Marčiulynaitė. 
                                                 Emilija Butkevičiūtė, 6 kl. 
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EUROPIETIŠKA ASMENYBĖ                                                                        Tomas Stanevičius, 9 kl.  
Anglų kalbos mokytoja Rita Markovskaja dalyvavo Digital Superpower kursuose Vokietijoje, Hallės mieste. Ji su jaunimo 

darbuotojais iš Italijos, Portugalijos, Vokietijos, Estijos ir Lietuvos mokėsi, kaip pritaikyti skaitmeninius žaidimus ir kt. skaitmeninius 

įrankius edukaciniams tikslams. Kviečiame susipažinti su anglų kalbos mokytoja Rita Markovskaja. 

Pakuonio lyderis (a.p. toliau P.L.) – Kodėl pasirinkot mokytojo specialybę? 

Rita Markovskaja (a.p. – toliau R.M.) - Aplinkybės privertė: mieste, kur gyvenau, nebuvo darbo pagal specialybę. 

P.L. – Kodėl pasirinkot anglų kalbą dėstyti, o ne kitą pamoką? 

R.M. – Gerai mokėjau anglų kalbą ir labai ją mėgau. 

P.L. – Kokia pradžia buvo šioje mokykloje? 

R.M. – Buvau šiltai sutikta kolektyvo ir direktoriaus. Maloniai nustebau, kad dauguma mokinių labai gerai kalba angliškai. 

P.L. – Jūsų laisvalaikis, pomėgiai? 

R.M. – Folkloras, dainos, rusų, anglų, lietuvių kalbų literatūra, irklavimas. 

P.L. – Kuo ypatingas šis darbas, kuo jis išsiskiria iš kitų? 

R.M. – Mokytojas turi nuolat būti budrus, žadinti mokinių motyvaciją. Išsiskiria tuo, 

kad nuolat jauti įtampą, atsakomybę. 

P.L. – Kuo ypatinga projektinė veikla, kurioje jūs dalyvaujat ar darot? 

R.M. – Veikla ypatinga tuo, kad nuolat tobulėji, lavini rašymo, bendravimo įgūdžius. 

Be galo smagu pasijusti Europos piliečiu, kai bendrauji su užsienio partneriais ir 

sužinau ką nors naujo apie jų kultūrą. 

P.L. – Kodėl pasirinkot šioje mokykloje dėstyti pamokas? 

R.M. – Darbo Biržoje pasiūlė šią vietą, tuo metu ieškojau darbo. 

P.L. - Kokių pokyčių tikitės iš mokyklos bendruomenės? 

R.M. - Jei bendruomenė dirbtų aktyviai, daug galėtų pasiekti. Tačiau ne visi žmonės 

yra aktyvūs. 

P.L. – Ko palinkėtumėt kolegoms ir mokiniams? 

R.M. – Norėti tobulėti, pažinti, džiaugtis kiekviena akimirka! 

P.L. – Ačiū už nuoširdų pokalbį. 
 

ĮDOMUS INTERVIU                                                                                      Guostė Kasčionytė, 5 kl.  
Šiais metais direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas pradėjo eiti gerbiama Angelė 

Mickienė. Kviečiame susipažinti: 

Pakuonio lyderis (a. p. – toliau P.L.) – Jūsų gimimo metai? 

Pavaduotoja Angelė Mickienė (a.p.-toliau Pav. A.M.) – 1953 m. 

P.L. – Kodėl nusprendėte būti pavaduotoja? Ir kodėl būtent šioje mokykloje?  
Pav. A.M. – 20 metų dirbu pavaduotoja. Šiose pareigose dirbau Prienų miesto mokyklose, o į šią 

mokyklą mane pakvietė Pakuonio pagrindinės mokyklos direktorė. 

P.L. – Kas jums labiausiai patinka Pakuonio pagrindinėje mokykloje?  
Pav. A.M. – Draugiškas kolektyvas bei mokiniai. 

P.L. – Kokie jūsų siekiai ir tikslai šioje mokykloje?  
Pav. A.M. – Padėti mokytojams visose srityse ir, kad bendromis pastangomis gerėtų mokinių 

mokymo(si) kokybė, būtų įdomios pamokos. 

P.L. – Kiek laiko Jūs dirbate šioje mokykloje?  
Pav. A.M. – 3 mėn. 

P.L. – Ar Jūsų darbo laikotarpiu įvyko kokių nors pokyčių mokykloje?  
Pav. A.M. – Nežinau. Per tokį trumpą laiką, gal dar ne. Sunku pasakyti. 

P.L. – Kokių pokyčių reikėtų mokyklai?  
Pav. A.M. – Daugiau bendrauti su tėvais, kad jie dažniau lankytųsi mokykloje, nes tik visi kartu 

dirbdami galime pasiekti geresnių rezultatų, tuomet mokykla bus patraukli ir mokiniams joje bus 

smagu bei įdomu mokytis. 

P.L. – Kaip sekasi Jums gyvenime? 

Pav. A.M. –  Gal ir gerai. Viską, ką numatau, pagal galimybes, stengiuosi įvykdyti. Ne viskas visuomet pasiseka. 

P.L. – Kokia jūsų svajonė? 
Pav. A.M. – Svajonė??? Būti sveikai ir pamatyti daugiau pasaulio. 

P.L. – Ką jums reiškia šeima?  
Pav. A.M. – Daug. Šeima – visas gyvenimas. 

P.L. – Koks Jūsų mėgiamiausias laisvalaikio praleidimo būdas? 
Pav. A.M. – Kur nors keliauti, išvykti į gamtą. 

P.L. – Ką norėtumėte palinkėti, patarti moksleiviams?  
Pav. A.M. – Kūrybiškumo, gražaus bendravimo ir noro mokytis. 

P.L. – Ačiū už nuoširdų pokalbį. 
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Kviečiame registruotis į NVŠ programų būrelius „Medijos - langas į pasaulį“ ir „Jaunasis lyderis“ 
Medijų... programa skirta aktyviems, mėgstantiems visur dalyvauti, turintiems savo nuomonę mokiniams. Bus siekiama ne tik perteikti žurnalistines žinias ir 

įgūdžius, bet ugdyti savarankišką, konstruktyviai mąstantį, turintį tvirtas vertybines nuostatas, motyvuotą jaunuolį. Esamos sąlygos ir bendradarbiavimas su 

medijų pasaulio atstovais leis sudaryti sąlygas ruošti TV reportažus, imti interviu, rašyti straipsnius, patiems kurti laikraštį, parodyti savus sugebėjimus rašant 

straipsnius mokyklų internetiniuose portaluose, miesto spaudos leidiniuose, pamatyti ir praktiškai pajusti žurnalisto profesiją. 
  

Jaunojo lyderio programa skirta aktyviems, iniciatyviems, kūrybingiems, tolerantiškiems jaunuoliams. Tai puiki galimybė išmokti to, ko mokykloje 

paprastai nemoko – renginių organizavimo, komandos formavimo, projektų ruošimo paslapčių, įgyti naujos organizacinės ir vadybinės patirties bei pabendrauti-

diskutuoti kartu su didelę patirtį turinčiais specialistais, susipažinti su tikrais įvairių sričių lyderiais. Programoje numatoma daug kviestinių svečių iš verslo, 

politikos, žiniasklaidos, mokslo, sporto ir kt. sričių. 
 

 

Laisvasis mokytojas Jūratė Liutkuvienė mokiniams ir jų tėveliams (globėjams) informaciją teikia        telefonu  (8 606) 03 284  bei elektroniniu paštu  

praktikosvadovas@gmail.com 

Baigusiems programas bus įteikti Jaunojo žurnalisto pažymėjimai, o iniciatyviausiems ir geriausiai lankiusiems – Padėka už kruopštų ir originalų darbą. 

I-oji vieta kaimo mokyklų grupėje 
 

 Prienų rajono kūno kultūros ir sporto centre lapkričio 18 d. vyko 

mergaičių, gimusių 2003 metais ir jaunesnių, kvadrato varžybos. 
Varžybose rungėsi 6 komandos. Mūsų mokyklos mergaičių komanda 

bendrakomandinėje gimnazijų ir pagrindinių mokyklų grupėje iškovojo 

III-ąją vietą, o kaimo mokyklų grupėje I-ąją vietą ir teisę atstovauti 

rajoną zoninėse kvadrato varžybose. Sveikiname ir dėkojame ne tik 

varžybose nugalėjusioms mergaitėms, bet ir joms padėjusiam pasiruošti 

kūno kultūros mokytojui Kęstučiui Žilinskui. 
 

Informacija pasidalijo gerb. kūno kultūros mokytojas K.Žilinskas, ją 

laikraštukui paruošė Guostė Kasčionytė, 5 kl. 

 

Kaip sutikti 2016 metus? 
 

Kaip sutikti Naujuosius 2016-uosius metus… Ką vilkėti pasitinkant Naujuosius ugninės (raudonos) 

beždžionės metus? Kruopščiai parinkite aprangą, šukuoseną ir dovanas artimiesiems. Neribokite savo 

fantazijos, būkite išskirtiniai, būkite matomi! Metų spalva yra degančios ugnies – Raudona. 

Beždžionė – labai kūrybinga, be galo kaprizinga bei nenuspėjama, todėl ir spalvų gama  

ateinančiais metais gali būti itin permaininga. Rinkitės akvamarino, turkio atspalvių apdarus, 

nevenkite ir ramių pastelinių spalvų. Beždžionė diktuoja savą aprangos stilių. Nepamirškite malonių 

smulkmenų, akcentų, detalių, pavyzdžiui, subtilaus šilko šaliko. Šukuosena turėtų būti žaisminga, 

banguota. Nerekomenduojama 2016-aisiais rengti triukšmingų vakarėlių, susitikimų, beždžionė labiau 

mėgsta ramius pasisėdėjimus siaurame draugų rate ar net šeimos vakarones. 

Naujųjų išvakarėse namus puoškite įvairiomis kompozicijomis iš natūralių medžiagų: šieno, medžio, samanų, eglutė 

turėtų būti puošta saikingai, puikiausiai tiktų puošimas varpeliais. Tegul to vakaro meniu bus labiau vegetariškas, mėsos gali būti 

tik minimaliai. Neperkraukite stalo labai riebiais ir sočiais patiekalais. Puikus pasirinkimas puošti stalą įvairiomis šviežiomis 

prieskoninėmis žolelėmis, egzotiniais vaisiais. 

Jūsų beždžionė 2016-aisiais neliks abejinga, jei būsite pakilios nuotaikos. Būkite originalūs, rengdami savo svečiams ir 

šeimos nariams vakaronę – suorganizuokite linksmų žaidimų, įdomių konkursų, pavyzdžiui, kūrybiškiausio tosto konkursas. 

Žinoma, beždžionė išgirs Jūsų juoką ir džiugesį, tai atkreips jos dėmesį, ir ji gali likti kartu visus metus. 

 
Pagal Dienoshoroskopas.lt  informaciją parengė Viktorija Garmutė, 6 kl. 
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