
 

 
 

 

Mokslo metų pabaigos šventė šiemet turėjo temą - 

,,Baigiamasis darbas“. Originaliai ir linksmai baigti mokslo 

metus pakvietė mokyklos direktorė Valentina Radzevičienė, 

pavaduotojos Virginija Maščinskienė ir Aldona Kaminskienė. 

Visi 6 - 9 kl. mokiniai vieni po kitų lipo į sceną ir patys 

drąsiausieji iš šių klasių dalyvavo baigiamojo metų darbo 

veikloje. Katino piešinį reikėjo piešti užrištomis akimis. Prie 

mokinių prisidėjo ir klasių auklėtojos, kurios gavo dovanų po 

spalvingą balioną. Tradiciškai padėkos raštais buvo apdovanoti 

geriausiai besimokantys ir lankantys mokyklą mokiniai. Taip 

pat diplomus gavo lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtamokslinių dalykų ,,Kengūros“, olimpiadų 

laimėtojai ir dalyviai. Bet daugiausiai intrigų kėlė nežinomybė: kas bus Metų Mokiniu? Kas taps Metų 

Mokytoju? Ir pagaliau! 

2015 - 2016 m. m. Metų Mokytoju 
tampa lietuvių kalbos vyr. mokytoja 
DANUTĖ DAINIENĖ! 

2015 - 2016 m. m. Metų Mokine 
tampa 7 kl. mokinė  KORNELIJA  
RADŽIŪNAITĖ! 
   

Mokslo metai pasibaigė kiekvienai 

klasei paleidžiant skristi balionus su 

palinkėjimais  vasarai. Su gėlėmis, 

šypsenomis ir gera nuotaika pasitinkame 

vasarą. Lai atostogos būna Jums geros. 

                                 

 Mokyklos administracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Spindulėlis – tai jėga, jį skaitysim visada!“ 
 

Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos leidinys 

           2016 m. gegužė – birželis  
 



 
 Kornelija Radžiūnaitė, 7 kl.   - lietuvių kalbos konkurso ,,Kengūra“ sidabrinio  diplomo laimėtoja 

(mokyt. V. Maščinskienė) 

 Indrė Aponaitė, 4 kl.   - anglų kalbos konkurso ,,Kengūra“ auksinio  diplomo laimėtoja (mokyt. L. 

Čepulinskienė) 

 Ernestas Mažeika, 4 kl.   - anglų kalbos konkurso ,,Kengūra“ sidabrinio  diplomo laimėtojas (mokyt. 

L. Čepulinskienė) 

 Karolina Maščinskaitė, 9 kl. - gamtos konkurso ,,Kengūra“ II laipsnio diplomo laimėtoja (mokyt. R. 

Kišonienė) 

 Paulius Radžiūnas, 4 kl. – pasaulio pažinimo konkurso ,,Kengūra“ oranžinio diplomo laimėtojas 

(mokyt. L. Astrauskaitė) 

 Rūta Jasiulevičiūtė, 6 kl. – respublikinio vertimų konkurso ,,Tavo žvilgsnis“ diplomo už geriausiai 

išverstą tekstą laimėtojas (mokyt. L. Čepulinskienė) 

 Tomas Mikalauskas, 8 kl. – rajoninės matematikos olimpiados 4 vietos laimėtojas, padėkos raštas 

(mokyt. G. Čepulinskas) 

 Ieva Mikalauskaitė, 2 kl., Arnas Martusevičius, 2 kl., Erika Abramavičiūtė, 2 kl., Ernestas Mažeika, 

4 kl., Deividas Zujus, 4 kl., Rūta Jasiulevičiūtė, 6 kl. - respublikinio anglų kalbos konkurso  

,,Olympis“ rudens sesijos I laipsnio diplomo laimėtojai (mokyt. L. Čepulinskienė) 

 Ernesta Riaubaitė, 6 kl., Paulina Narkevičiūtė, 9 kl., Karolina Maščinskaitė, 9 kl. – respublikinio 

anglų kalbos konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos II laipsnio diplomų laimėtojos (mokyt. L. 

Čepulinskienė) 

 Orinta Leitonaitė, 3 kl., Vilius Riauba, 4 kl., Ariana Žilionytė, 8 kl. - respublikinio anglų kalbos 

konkurso ,,Olympis“ rudens sesijos III laipsnio diplomų laimėtojai (mokyt. L. Čepulinskienė) 

 Austėja Skvernelytė, 2 kl., Ernestas Mažeika, 4 kl., Paulius Radžiūnas, 4 kl., Rūta Jasiulevičiūtė, 6 

kl., Vaiva Mieldažytė, 8 kl. - respublikinio anglų kalbos konkurso  ,,Olympis“ pavasario sesijos I 

laipsnio diplomo laimėtojai (mokyt. L. Čepulinskienė) 

 Orinta Leitonaitė, 3 kl., Indrė Aponaitė, 4 kl., Vilius Riauba, 4 kl., Živilė Igliškytė, 7 kl., Kristina 

Baltrušaitytė, 8 kl. – respublikinio anglų kalbos konkurso  ,,Olympis“ pavasario sesijos II laipsnio 

diplomų laimėtojai (mokyt. L. Čepulinskienė) 

 Arnas Martusevičius, 2 kl. - respublikinio matematikos konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos I laipsnio 

diplomo laimėtojas (mokyt. D. Kamarauskienė) 

 Ieva Mikalauskaitė, 2 kl., Erika Abramavičiūtė, 2 kl., Deividas Zujus, 4 kl. -  respublikinio 

matematikos konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos II laipsnio diplomo laimėtojai (mokyt. D. 

Kamarauskienė, L. Astrauskaitė) 

 Orinta Leitonaitė, 3 kl. - respublikinio matematikos konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos III laipsnio 

diplomo laimėtoja (mokyt. R. Petkevičienė) 

 Ieva Mikalauskaitė, 2 kl.- respublikinio matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo konkurso  

,,Olympis“ pavasario sesijos I laipsnio diplomų laimėtoja (mokyt. D. Kamarauskienė) 

 Paulius Radžiūnas, 4 kl. - respublikinio matematikos konkurso  ,,Olympis“pavasario sesijos II 

laipsnio diplomo laimėtojas (mokyt. L. Astrauskaitė) 

 Vilius Riauba, 4 kl., Kornelija Radžiūnaitė, 7kl. - respublikinio matematikos konkurso  ,,Olympis“ 

pavasario sesijos III laipsnio diplomo laimėtojai (mokyt. L. Astrauskaitė, G. Čepulinskas) 

 Erika Abramavičiūtė, 2 kl., Arnas Martusevičius, 2 kl., Orinta Leitonaitė, 3 kl.  - respublikinio 

lietuvių kalbos konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos I laipsnio diplomo laimėtojai (D. Kamarauskienė, 

R. Petkevičienė) 

 Paulius Radžiūnas, 4 kl., Deividas Zujus, 4 kl., Živilė Igliškytė, 7 kl.  - respublikinio lietuvių kalbos 

konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos II laipsnio diplomo laimėtojai (L. Astrauskaitė, V. Maščinskienė) 

 Skaistė Žilionytė, 2 kl., Kornelija Radžiūnaitė, 7 kl.  - respublikinio lietuvių kalbos konkurso  

,,Olympis“ rudens sesijos III laipsnio diplomo laimėtojai (mokyt. D. Kamarauskienė, V. Maščinskienė) 



 Paulius Radžiūnas, 4 kl. - respublikinio lietuvių kalbos konkurso  ,,Olympis“ pavasario sesijos I 

laipsnio diplomo laimėtojas (mokyt. L. Astrauskaitė) 

 Orinta Leitonaitė, 3 kl., Vilius Riauba, 4 kl.  - respublikinio lietuvių kalbos konkurso  ,,Olympis“ 

pavasario sesijos II laipsnio diplomo laimėtojai (mokyt. R. Petkevičienė, L. Astrauskaitė) 

 Justina Pakalnytė, 4 kl.  - respublikinio lietuvių kalbos konkurso  ,,Olympis“ pavasario sesijos III 

laipsnio diplomo laimėtoja (mokyt. L. Astrauskaitė) 

 Ieva Mikalauskaitė, 2 kl., Erika Abramavičiūtė, 2 kl., Arnas Martusevičius, 2 kl., Orinta Leitonaitė, 

3 kl., Deividas Zujus, 4 kl. - respublikinio pasaulio pažinimo konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos I 

laipsnio diplomo laimėtojai (mokyt. D. Kamarauskienė, R. Petkevičienė,  L. Astrauskaitė) 

 Orinta Leitonaitė, 3 kl., Paulius Radžiūnas, 4 kl. - respublikinio pasaulio pažinimo konkurso  

,,Olympis“ pavasario sesijos I laipsnio diplomo laimėtojai (mokyt.  R. Petkevičienė,  L. Astrauskaitė) 

 Vilius Riauba, 4 kl. - respublikinio pasaulio pažinimo konkurso  ,,Olympis“ pavasario sesijos III 

laipsnio diplomo laimėtojas (mokyt. L. Astrauskaitė) 

 Paulina Narkevičiūtė, 9 kl. - respublikinio fizikos konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos I laipsnio 

diplomo laimėtoja (mokyt. A. Kaminskienė) 

 Dominykas Matusevičius, 7 kl., Agnė Riaubaitė, 8 kl., Karolina Maščinskaitė, 9 kl. - respublikinio 

fizikos konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos III laipsnio diplomo laimėtojai (mokyt. A. Kaminskienė) 

 Vaiva Mieldažytė, 8 kl. - respublikinio fizikos konkurso  ,,Olympis“ pavasario sesijos I laipsnio 

diplomo laimėtoja ir medalininkė (mokyt. A. Kaminskienė) 

 Živilė Igliškytė, 7 kl., Kornelija Radžiūnaitė, 7 kl. - respublikinio fizikos konkurso  ,,Olympis“ 

pavasario sesijos II laipsnio diplomo laimėtojos (mokyt. A. Kaminskienė) 

 Dominykas Matusevičius, 7 kl., Paulina Narkevičiūtė, 9 kl., Karolina Maščinskaitė, 9 kl. - 

respublikinio informacinių technologijų konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos II laipsnio diplomo 

laimėtojai (mokyt. A. Kaminskienė) 

 Kornelija Radžiūnaitė, 7 kl. - respublikinio informacinių technologijų konkurso  ,,Olympis“ pavasario 

sesijos I laipsnio diplomo laimėtoja ir medalininkė  (mokyt. A. Kaminskienė) 

 Živilė Igliškytė, 7 kl. - respublikinio informacinių technologijų konkurso  ,,Olympis“ pavasario sesijos 

I laipsnio diplomo laimėtoja (mokyt.  A. Kaminskienė) 

 Karolina Maščinskaitė, 9 kl. - respublikinio biologijos konkurso  ,,Olympis“ rudens sesijos II laipsnio 

diplomo laimėtoja, chemijos – III laipsnio diplomo laimėtoja (mokyt. R. Kišonienė) 

 Kornelija Radžiūnaitė, 7 kl., Dovilė Martusevičiūtė, 8 kl. - gamtos ir tiksliųjų mokslų viktorinos 

,,Revuonos“ pagrindinėje mokykloje I vietos nugalėtojos (mokyt. R. Kišonienė, G. Čepulinskas, A. 

Kaminskienė) 

 Karolina Maščinskaitė, 9 kl.- rajoninio Č. Kudabos vardo geografijos konkurso II vietos laimėtoja 

(mokyt. A. Ambrulevičienė) 

 Martynas Riauba, 9 kl. - respublikiniame meninių darbų konkurse-parodoje ,,Žiemos improvizacija. 

Dėžė žiemai pasislėpti“ įteikta padėka ir Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos specialus prizas 

(mokyt. R. Galinienė) 

 Martynas Urbaitis, 1 kl., Tadas Kazlauskas, 2 kl., Andrius Morkevičius, 3 kl., Ineta Seniūnaitė, 4 

kl., Lukas Morkevičius, 7 kl., Matas Navalinskas, 8 kl. - rajono specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių dailyraščio konkurso ,,Įdomiausia vaikystės pasaka“ nugalėtojai (parengė logopedė 

V. Zablackienė) 

 Karolina Liniauskaitė, 8 kl., Ilona Laurenovaitė, 8 kl., Paulina Seniūnaitė, 9 kl., Paulina Kliokytė, 

9 kl., Erikas Seniūnas, 10 kl., Vidmantas Mieldažys, 10 kl., Žanetas Kančelskis, 9 kl., Marius 

Valasavičius, 8 kl. – rajono kaimo mokyklų  krepšinio 3X3 I vietos laimėtojai, zoninių 3x3 varžybų II 

ir III vietos laimėtojai (mokyt. A. Vaškys) 

 Ilona Laurenovaitė, 8 kl., Paulina Seniūnaitė, 9 kl., Paulina Kliokytė, 9 kl. – rajono mokinių stalo 

teniso varžybų I vietos laimėtojos (mokyt. A. Vaškys) 

 Marius Valasavičius, 8 kl., Žanetas Kančelskis, 9 kl., Erikas Seniūnas, 10 kl. - rajono mokinių stalo 

teniso varžybų III  vietos laimėtojai (mokyt. A. Vaškys) 

 Ilona Laurenovaitė, 8 kl., Karolina Maščinskaitė, 9 kl., Paulina Kliokytė, 9 kl., Paulina Seniūnaitė, 

9 kl. – rajono mokinių tinklinio varžybų III vietos laimėtojos (mokyt. A. Vaškys) 



 Kamilė Rygelytė, 4 kl. – rajoninio ekologinio plakato ,,Žemei reikia draugų. Vartok saikingai, rinkis 

atsakingai“ konkurso III vietos nugalėtoja (mokyt. L. Astrauskaitė) 

 Martynas Urbaitis, 1 kl. – tarptautinio matematikos konkurso ,,Kengūra“ 9 vietos rajone laimėtojas 

(mokyt. E. Striaušienė) 

 Dovilė Martusevičiūtė, 8 kl., Karolina Maščinskaitė, 9 kl., Erikas Seniūnas, 10 kl. – nacionalinio 

gamtamokslinio raštingumo konkurso dalyviai ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės A. 

Pitrėnienės padėkų laimėtojai (mokyt. R. Kišonienė, A. Kaminskienė)  

 Kornelija Radžiūnaitė, 7 kl., Dovilė Martusevičiūtė, 8 kl. – gamtos ir tiksliųjų mokslų viktorinos I 

vietos laimėtojos (mokyt. R. Kišonienė, A. Kaminskienė)  

 Karolina Maščinskaitė, 9 kl., Danielė Zujūtė, 9 kl. – rajoninės konferencijos ,,Tyrimais ir pojūčiais 

paremtas mokymasis“ dalyvės ir Prienų r. sav. administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkų 

laimėtojos (mokyt. R. Kišonienė)  

 Živilė Igliškytė, 7 kl. – respublikinio konkurso ,,Lietuvos istorijos žinovas“ dalyvė ir geriausio 

rezultato tarp savo komandos narių laimėtoja (mokyt. D. Jakučionienė) 

 Karolina Maščinskaitė, 9 kl. – respublikinio konkurso ,,Europos bandomasis egzaminas“ dalyvė ir I 

vietos tarp savo komandos narių laimėtoja (mokyt. D. Jakučionienė) 

 Živilė Igliškytė, 7 kl. Kornelija Radžiūnaitė, 7 kl. – respublikinio istorijos konkurso  ,,Olympis“ 

rudens sesijos dalyvės, padėkų laimėtojos (mokyt. D. Jakučionienė) 

 Agnė Jančiulytė, 3 kl., Orinta Leitonaitė, 3 kl. - respublikiniame meninių darbų konkurse-parodoje 

,,Žiemos improvizacija. Dėžė žiemai pasislėpti“ įteiktos padėkos (mokyt. R. Petkevičienė) 

 Jaunųjų miško bičiulių sambūrio nariai išlaikė normatyvus (mokyt. R. Kišonienė): 

M. Jonelis  - I pakopa; 

R. Micka  - I pakopa; 

L. Riaubaitė        - I pakopa; 

R. Kazlauskaitė - I pakopa; 

E. Kaminskaitė           - I pakopa; 

A. Riaubaitė     - II pakopa; 

R. Jasiulevičiūtė  - II pakopa;  

E. Riaubaitė             - II pakopa; 

K. Radžiūnaitė           - III pakopa;  

Ž. Igliškytė                 - III pakopa; 

V. Mieldažytė             - III pakopa; 

 

 
Šilavoto mokyklos jaunieji miško bičiuliai   ir dailės 

būrelio nariai sumanė papuošti gimtąjį Šilavotą. Informavome 

seniūnę, kad norime prisidėti prie miestelio papuošimo – 

papuošti gėlių žiedais Šilavoto riboženklį. Šiai idėjai labai 

entuziastingai pritarė mokyklos mokiniai ir nieko nelaukdami 

ėmėsi veiklos: kas pasirūpino darbo įrankiais, kas žolę pjovė, 

kas pririnko gamtoje dekoratyvinių elementų, kas paruošė 

žemės kompostą ir jau gėlių daigeliai puikavosi mūsų 

paruoštoje vietoje. Tikimės, kad mūsų iniciatyva nebus tik 

vienkartinė akcija, kad ir kiti miestelio gyventojai tikrai turi 

gražių minčių puoselėjant savo namų, viešųjų erdvių grožį. 

Sodinkime ir saugokime. 

 

Dailės būrelio vadovė R. Galinienė,  

JMBS vadovė R. Kišonienė 



 
 

Gegužės 31 d. nuo pat ryto mokykloje 

šurmuliavo pradinių klasių mokiniai. Juk tai diena, kai 

baigiasi dar vieneri mokslo metai. Ši diena buvo 

ypatinga ketvirtokams (mokyt. L. Astrauskaitė). Jie 

atsisveikino ne tik su klase, su mokytoja, su 

jaunesniaisiais draugais, bet ir su ... Vaikyste.  

Tad tokią svarbią akimirką mes, ketvirtokai, 

pasikvietėme tėvelius. Kad kartu dalyvautų Paskutinėje 

pamokoje. Gavę mokytojos parengtus sąsiuvinius, 

kibome į užduočių atlikimą. Stengėmės, nes darbus 

taisė, vertino Tėveliai. Teko ir diktantą parašyti, ir paskaičiuoti, kryžiažodį išspręsti. Taip pat ir 

sportavome, piešėme. Pamokos pabaigoje visi sėkmingai išlaikėme Linksmąjį egzaminą. Už tai mums 

buvo įteikti diplomai, padėkos raštai.  

Bet šventė tęsėsi toliau. Jau kartu su būriu jaunesnių draugų, kitomis mokytojomis rinkomės į aktų 

salę. Joje parodėme šventinį Mokslo metų pabaigos koncertą (mokyt. L. Sarnickienė). Mokyklos 

direktorės V. Radzevičienės sveikinimo žodžius palydėjo teikiamos padėkos. Pats iškilmingiausias, 

įsimintiniausias momentas – Pradinio išsilavinimo 

pažymėjimų įteikimas. Jaudinomės pasirašydami, 

laikydami rankutėse pirmosios mokslo pakopos 

baigimo dokumentą. 

Šventė baigėsi draugų sveikinimais, 

tradiciniu tortu, fotografavimusi atminčiai. Sutartinai 

nuskambėjus Mokyklos dainai, skirstėmės pasitikti 

vasaros malonumų.  

Tariame nuoširdų ačiū Tėveliams, 

mokytojoms, padėjusioms pasiruošti atsisveikinimui 

su Vaikyste.  

 

Ketvirtokų vardu, mokytoja 

L. Astrauskaitė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



AB ,,ŽEMAITIJOS PIENAS“ PROGRAMA ,,PIENAS VAIKAMS“ 
 

Pieno produktų vartojimo paramos programa ,,Pienas 

vaikams“ mokyklose taikoma nuo 2004 m. Ši programa parengta 

siekiant pagerinti mokinių mitybą, ugdyti pieno produktų 

vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti 

disbalansą prieno produktų rinkose.  

Gegužės 19 d. mokykloje apsilankė AB ,,Žemaitijos 

pienas“ atstovai, kurie 

pristatė programą ,,Pienas 

vaikams“, pravesdami 

netradicinę pamoką. Jos metu parodė mokomąjį filmą apie pieno 

naudą augančiam organizmui, apie ekologiškų produktų 

atsiradimą ir naudą. Po filmo peržiūros vyko viktorina, 

ekologiškų pieno produktų – jogurto bei pieno - degustacija. 

Įdomiausias buvo praktinis užsiėmimas, kurio metu mokiniai 

mokėsi ,,melžti karvę“.  

Ketvirtokui I. Urbaičiui nusišypsojo didžiausia laimė. Už 

teisingiausią viktorinos atsakymą buvo apdovanotas firminiais 

programos marškinėliais. Renginio pabaigoje kiekvienas mokinys 

gavo po lankstinuką bei lipduką apie matytą filmą. Na, o gautame piešimo lape kiekvienas mokinys galės 

pavaizduoti savo įsivaizduojamą ,,Žalią laimę“. Tikime, kad informacija buvo įdomi ir naudinga, 

paskatinanti vartoti pieno gaminius. 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė  

L. Astrauskaitė  

 

 
 

Gegužės 27 d. mūsų mokyklos pirmokai šventė ,,Abėcėlės” 

šventę. Jų pasveikinti ir kartu pasidžiaugti susirinko gausus būrys 

draugų, atvyko močiutės, mamytės, tėveliai. Savo pasirodymo metu 

pirmokai pademonstravo, kad abėcėlę ne tik išmoko, bet ir iš jos 

sudėlioja svarbiausius žodžius. Vaikai, surinkę žodžius ,,mama”, 

,,močiutė”, ,,tėvelis”, ,,senelis”, nuoširdžiai deklamavo šiems savo 

mylimiausiems žmonėms eiles, skyrė dainas ir šokius. Surinkę žodį 

,,ačiū”, dėkojo muzikos mokytojai Lijanai, padėjusiai parengti 

programą, mokyklos Direktorei ir visiems mokyklos darbuotojams, 

kurie, kaip sakė vaikai, ,, tarsi 

bitelės dėl mūsų dirba nuo 

ryto iki vakaro…” Direktorės 

vardu pirmokus pasveikino pavaduotoja V. Maščinskienė, taip pat 

sveikinimo žodžius tarė ir dovanėles įteikė priešmokyklinio ugdymo 

grupės ir pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis. Pirmokų 

mokytoja, pasidžiaugusi šauniais savo auklėtiniais, įteikė jiems 

šokoladinius medalius. Padėkoję už sveikinimus, pirmokai sugrįžo į 

klasę, kur jų laukė tortas ir ledai, o mokytoja su tėveliais aptarė 

mokymosi pasiekimus, pasidalino džiaugsmais ir rūpesčiais. 

 

Pirmokų mokytoja E. Striaušienė 



 
 

Mūsų mokyklos mokiniai balandžio mėnesį 

dalyvavo tradiciniame LR Seimo nario Andriaus 

Palionio globojamame projekte, skirtame Mamai ir 

Kalbai. Vaikai labai nuoširdžiai išsakė mintis, 

kurias norėtų sudėti į savo gyvenimo knygos 

pirmąjį puslapį, skirtą Mamoms. Darbelius 

mokiniai parašė dailyraščiu, papuošė piešinėliais, 

aplikacijomis, nuotraukomis. Parengėme darbų 

ekspoziciją, 

kuria 

pasidžiaugė į 

šventę 

atvykusios 

Mamytės.  

Seimo nario patarėja Valė Petkevičienė pasigėrėjo jautriais ir 

nuoširdžiais rašiniais ir perdavė Seimo nario Andriaus Palionio 

padėkas bei dovanas. Ji pasidžiaugė, kad mūsų mokyklos mokiniai 

nuolat įsijungia į šiuos projektus, o vaikus nudžiugino pagyrimai, 

dėmesys bei dovanėlės. 

 

Lietuvių kalbos vyr.mokytoja V. Maščinskienė 

 

 

EDUKACINĖ POPIETĖ 

 
Gegužės 4 d. Šilavoto laisvalaikio salėje 

buvo organizuota edukacinė popietė, skirta šv. 

Florijono dienai paminėti. Popietėje dalyvavo mūsų 

mokyklos pirmokai ir antrokai su mokytojomis E. 

Striaušiene ir D. Kamarauskiene. Vaikai žiūrėjo 

mokomąjį animacinį filmuką ,,Kaip elgtis gaisro 

atveju“. Vaikai pamatė, kokios priežastys 

dažniausiai sukelia gaisrą, sužinojo, kaip elgtis jam 

kilus. Taip pat išklausė M. Vainilaičio pasaką ,,Ežio 

namas“, kurią susirinkusiems perskaitė bibliotekininkė D. 

Tamašauskienė. Po to vyko ekskursija pas Šilavoto gelbėtojų 

komandos ugniagesius. Ugniagesiai papasakojo apie savo 

pavojingą profesiją, supažindino su turimomis darbo 

priemonėmis. Vaikai turėjo galimybę pasėdėti gaisrinės 

automobilyje, išbandyti jo sirenas, apžiūrėti jame esančią 

techniką.  Padėkoję Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių 

organizatorei S. Blėdienei už popietę, ugniagesiams palinkėję, kad 

neturėtų darbo,  vaikai į namus grįžo ne tik papildę savo žinias, 

bet ir kupini neišdildomų  įspūdžių.  

 

                                                  Pirmokų mokytoja E. Striaušienė 



 
 

Baigiantis mokslo metams grupė 2 – 4 kl. mokinių 

su savo mokytojomis R. Petkevičiene ir L. Astrauskaite 

buvo išvykę į Kauną. Pažintinę ekskursiją pradėjome nuo 

Lietuvos aviacijos muziejaus. Ten vaikučių laukė 

ekskursijos gidas. Kelionę muziejuje pradėjome nuo 

skrydžių 

imituoklių, kur 

patys vaikai galėjo 

pabandyti pilotuoti 

lėktuvą. Po to aprodė visus muziejaus eksponatus – įvairiausius 

lėktuvus, papasakojo daug įdomių faktų apie juos. Pamatėme ir 

pirmąsias gaisrines mašinas. O kad svajonės išsipildytų, pasak 

legendų, palietėme kaminkrėčio sagą. Įsiamžinę prie didžiulių 

lėktuvų, keliavome toliau.  

Antrasis sustojimas – Kauno T. Ivanausko zoologijos 

muziejus. Čia mūsų laukė staigmena. Kadangi gegužės 18 d. – 

Tarptautinė muziejų diena, tai visą muziejaus ekspoziciją 

apžiūrėjome nemokamai. Ir ko čia tik nebuvo – nuo mažiausio 

vabalėlio iki didžiausių mamuto ilčių. Vaikai negalėjo atsistebėti drugelių spalvomis ir dydžiais, paukščių 

kiaušinių įvairumu, plėšriųjų paukščių snapais ir žvėrių iltimis. Muziejuje pamatėme ir buvusį zoologijos 

sodo gyventoją  - baltąjį lokį Kasparą. Vyresni vaikai dar atsimena jį gyvą. 

Viską apžiūrėję, laimingi ir patyrę daug įspūdžių, sugrįžome į mokyklą. 

 

Pradinių klasių vyr. mokytoja R. Petkevičienė 

 

 

EKSKURSIJA Į KAUNĄ 

 
Mes, 7 kl. mokiniai, kartu su penktaklasiais bei su 

auklėtoja sugalvojome ekskursiją – balandžio 17 d. aplankėme 

netolimą, bet įdomų Kauną. 

Atvažiavę  pirmiausia nuėjome į Vytauto Didžiojo Karo 

muziejų. Ten mus pasitiko gidas, apsirengęs ilgu violetiniu 

drabužiu ir prisisegęs kalaviją. Jis mus vedžiojo ir pasakojo, kaip 

buvo kariaujama seniau, kokie ginklai ir šarvai naudojami, rodė po 

stiklu esančius  maketus bei įvairius eksponatus. Tada mes 

galėjome pasimatuoti šarvus, palaikyti kalaviją. Turėjome dar šiek tiek laiko, todėl savarankiškai  

pasivaikščiojome po muziejų. 

Po to ėjome į Kauno muzikinį teatrą. Įžengę pro duris išvydome nuostabų vaizdą: gražus pastatas. 

Susiradome savo vietas ir žiūrėjome spektaklį ,,Nykštukas Nosis“, kuris truko dvi valandas. Buvo įdomu. 

Tuomet visi skubėjome į labai lauktą mūsų ekskursijos vietą – aplankėme pramogų ir prekybos 

centrą ,,Akropolis“. Vieni ėjome į piceriją, kiti šiaip pasivaikščiojome, nusipirkome skanėstų. Visiems 

labai patiko.   

 

VII kl. mokinės Ernesta, Kornelija, Živilė 
 

 



 
Šilavoto pagrindinėje mokykloje 

gegužės 12 dieną vyko rajono ketvirtos 

klasės mokinių Žinių šventė. Džiugu, jog į 

šventę susirinko gausus rajono ketvirtokų 

būrys su savo mokytojomis.  

Susirinkusiems svečiams mūsų 

mokyklos ketvirtokai kartu su 

mokytojomis L. Astrauskaite ir L. 

Sarnickiene parengė sveikinimo 

programėlę. Sveikinimo žodžius šventės 

dalyviams skyrė ir mokyklos direktorė V. 

Radzevičienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė D. Keblienė, švietimo centro metodininkė V. 

Aleškevičienė. Ir visi ketvirtokai išskubėjo į darbo grupes – keliauti į vasarą! 

Transporto priemonės buvo pačios įvairiausios – ir oro, ir sausumos, ir 

vandens. Keliaujant jomis kūrybai nuteikė atsivėrę gamtos vaizdai, drugelių 

plazdenimas, paukštelių čiulbėjimas. Visos kelionių nuotaikos atsispindėjo 

pagamintuose nuotaikinguose plakatuose. Tuo tarpu mokytojos lankėsi 

Šilavoto ,,Davatkyne“, kuriame susipažino su eksponatais, su šios vietos 

atsiradimo istorija. Labai tikimės, kad jos dar kartą sugrįš čia nebe vienos, o 

su savo mažaisiais mokinukais.  

Apibendrinti šventės veiklų susirinkome visi draugėn. Smagu buvo 

mokytojoms stebėti saviškius, drąsiai reiškiančius mintis, vasaros svajones. 

Šventės pabaigoje mokiniai ir mokytojos gavo ,,Darbštuoliukų“ būrelio 

(mokyt. R. Petkevičienė) paruoštas dovanėles, Prienų švietimo centro ir 

Prienų r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkas.  

Dėkojame visoms rajono mokykloms už aktyvų dalyvavimą šventėje. 

Tikimės, kad patirti įspūdžiai padės smagiai užbaigti mokslo metus.  

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė 

L. Astrauskaitė 

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PRATYBOS 

 
Gegužės 17 d. 12 val. mokiniai, mokytojai, 

darbuotojai dalyvavo evakuacijos pratybose. 

Nuskambėjus sutartiniam priešgaisrinės saugos  

signalui, visi mokiniai, vadovaujami tuo metu vedusių 

pamokos 

mokytojų, 

evakuavosi iš 

mokyklos 

pastato. Mokyklos aikštyne juos pasitiko Prienų PGT darbuotojas 

M. Čiukšys. Jis pasakojo mokiniams  apie evakuaciją, kaip elgtis 

gaisro metu, praktiškai mokė gesinti gaisrą. Pratybose dalyvavo ir 

Šilavoto PGT darbuotojai  V. Mieldažys ir D. Straigis. 

 

 

Mokyklos informacija 

 



 
 

Būrelio ,,Saugokime jaunas gyvybes kelyje“ iniciatyva gegužės 

20 d. mokykloje vyko ,,Saugaus rato“ varžybos. Joms ruošiamasi buvo 

ištisus metus: mokiniai sprendė teorines užduotis, modeliavo sankryžas 

ir judėjimą jose. Varžybų metu reikėjo įveikti praktinio pobūdžio 

figūrinio vairavimo trasą ir atsakyti į 10 teorinių klausimų. 

Geriausiai teoriją išlaikė 8 kl. mokinys M. Valasavičius - 8 iš 

10, 9 kl. mokinė P. Seniūnaitė - 7 iš 10, 7 kl. mokinys E. Kasčionis - 6 

iš 10 klausimų. Mokiniai įveikė figūrinio vairavimo užduotis: lėtas 

važiavimas, vartai, vandens pernešimas, lenta, ,,gyvatukė“ ir kitos. 

Trasos paruošime šauniai dalyvavo 5 kl., 6 kl., 7 kl. mokiniai ir netgi priešmokyklinukai: braižė, 

dažė, spalvino. Integravome matematikos žinias į trasos paruošimą. Teisėjauti padėjo anglų kalbos 

mokytoja metodininkė L.Čepulinskienė, mokiniai A. Riaubaitė, D. Zujūtė, D. Martusevičiūtė, E. 

Kazlauskas. 

Susumavus visų rungčių ir teorinių klausimų atsakymus, paaiškėjo nugalėtojai. 1 vieta -  M. 

Valasavičius (1min.12s), 2 vieta – D. Matusevičius (1min.27s.), 3 vieta – E. Kasčionis (1min.38s.). 

Sveikiname juos ir linkime saugios vasaros. 

 

Matematikos mokytojas metodininkas  

G. Čepulinskas 

 

 
 

Geriausiai besimokančius, puikiai lankančius pamokas, aktyvius mūsų 

mokyklos mokinius birželio pirmąją pakvietėme vykti į ekskursiją. Lankėmės 

Trakuose, kur mokinių laikė smagi iškyla laivu. Mūsų mokykla dalyvavo 

tradicinėje Seimo narės Dangutės Mikutienės organizuojamoje akcijoje: mokiniai 

piešė gimtąjį kraštą, pristatė savo piešinius konkursui ir turėjo galimybę 

paplaukioti laivu po Galvės ežerą. Aplankėme ir gražiąją Trakų pilį. Edukacinės 

programos metu daug sužinojome apie senovės lietuvių praeitį, karus su 

kryžiuočiais, karybos ypatumus. Vaikai matavosi šarvus, galėjo praktiškai 

susipažinti su kai kuriais ginklais. Apžiūrėję pilies menes bei kitas erdves, 

skubėjome į Senąją kibininę paragauti tradicinio karaimų patiekalo – kibinų. 

Karšta diena buvo kupina įspūdžių: mokėmės, pramogavome, smaližiavome... 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 V. Maščinskienė 

 

PRADINUKŲ SVEIKATINGUMO DIENA 

Prieš pat mokslo metų pabaigą, gegužės 30 d., 

pradinukai dalyvavo sveikatos ugdymo dienos projekte 

,,Sveikatingumo diena“. Jiems užsiėmimus organizavo 

pradinių klasių vyr.mokytoja R. Petkevičienė. Ką gi, 

rungtyniavom iš širdies, kad tik laimėtume vieną ar kitą 

nominaciją. Štai visi nugalėtojai. Sveikiname!!!  

Organizatoriai 

http://www.silavotas.prienai.lm.lt/nauja/images/DSC00481.JPG


 
 

Gražų gegužės 25 - osios rytą skubėjome į  

Jaunųjų miško bičiulių sambūrio bei Skautų 

organizacijų sąskrydį. Susirinko nemažas būrys 

mokinių iš ,,Ąžuolo“, Išlaužo ir Šilavoto 

pagrindinių mokyklų. Susipažinome su 

Linksmakalnio kapinaičių įkūrimo istorija. Ant 

Jiesios upės kranto yra senos Veiveriukų vardu 

vadinamos kapinaitės. Nuo plentu Kaunas - 

Prienai važiuojančiųjų akių jas užstoja medžių 

guotas. Nedaugelis bežino, kad pasukęs pro 

sulaukėjusią kriaušę gali rasti pievoje brydę – 

buvusį keliuką, vedantį į Napoleono laikus 

menančią aukštumėlę. Pasakojama, kad šių 

kapinaičių pradžia siekia Napoleono laikus, kai jo 

armijos likučiai jau traukėsi. Ties šia vieta kariuomenė sustojusi pailsėti. Buvę dideli šalčiai, ir užmigę 

kareiviai  sušalo negyvai. Juos ir palaidojo prie Jiesios. 1960 - aisiais, čia vykdant melioraciją ir kasant 

tvenkinius, iš žemutinės kapinių dalies, pro kurią 

dabar pasuka Jiesios vaga, ėmė ristis žmonių 

kaukolės. Spėjama, kad tai Napoleono karių 

palaikai, nes jie buvo laidojami žemesnėje kapinių 

dalyje. Čia ir ilsisi Napoleono kareiviai. Mokiniai, 

susipažinę su vietove, ėmėsi darbo: kas kryželius 

valė, kas ravėjo, kas šakeles rinko. Vietovėje po 

truputį buvo galima įžvelgti buvusias kapinaites. 

Džiaugėmės mokinių begaliniu entuziazmu ir 

atliktais darbais. 

Apžvelgę visų metų atliktus darbus, 

bendraudami ragavome ant laužo virtos skautiškos košės. Manau, kad tokiose veiklose ugdoma mokinių 

ekologinė kultūra bei puoselėjamos gamtosauginės tradicijos. 

                                                                                           JMBS vadovė R. Kišonienė 

 

BIBLIOTEKOS AKCIJA „DRAUGAUK SU KNYGA 2016“ 
 

Balandžio 23 - 29 d. mokyklos bibliotekoje vyko skaitymo skatinimo akcija, skirta 1 - 10 kl. 

mokiniams „Draugauk su knyga 2016“. Šiais metais akcija buvo skirta Viljamo Šekspyro 400 - osioms 

mirimo metinėms paminėti. Skaitymo skatinimo akcijos metu mokyklos bibliotekoje vyko tokie renginiai: 

1 - 4 kl. knygų skirtukų paroda „Aš myliu knygą“; knygų paroda „Šis tas apie Viljamą Šekspyrą“; 

netradicinė pamoka bibliotekoje 8 kl. „...pažinti ką nors iki galo – reikštų pažinti patį save“  (Viljamas 

Šekspyras); „Garsiniai  Viljamo Šekspyro sonetų skaitymai“  5 - 10 kl.; trijų aktyviausių skaitytojų 

rinkimai . 

Akcijos metu buvo išrinkti trys aktyviausi skaitytojai, kuriais tapo 2 kl. mokiniai: M. 

Siaurusevičius, S. Žilionytė ir A. Skvernelytė. Gražiausią skirtuką parodai paruošė 3 kl. mokinė O. 

Leitonaitė. Garsiniuose skaitymuose aktyviausiai dalyvavo 5 kl. mokinės D. Navalinskaitė, V. Sandė ir L. 

Riaubaitė. Aktyviai  netradicinėje pamokoje dalyvavo dauguma aštuntokų, o padėjo ją įdomiau pravesti 

lietuvių kalbos vyr.mokytoja D. Dainienė.  

Labai dėkojame visiems mokiniams, aktyviausiai dalyvavusiems akcijoje.  

 

Bibliotekininkės A. Černevičienė ir O. Mieldažienė 



BIBLIOTEKOS AKCIJOS „DRAUGAUK SU KNYGA 2016“ 

AKTYVIAUSIŲJŲ APDOVANOJIMAI 
 

Gegužės 13 d. su trimis aktyviausiais 

mokyklos bibliotekos skaitytojais antrokais M.  

Siaurusevičiumi, A. Skvernelyte ir S. Žilionyje 

vykome į baigiamąjį akcijos „Draugauk su knyga – 

2016“ renginį Prienų parapijos namuose. Aktyviausi 

skaitytojai  turėjo galimybę pasižiūrėti spektakliuką 

ir buvo apdovanoti „Aktyviausių skaitytojų 

diplomu“. Už akcijos organizavimą padėkos raštai 

buvo perduoti lietuvių kalbos vyr.mokytojai D. 

Dainienei bei bibliotekininkėms A. Černevičienei ir 

O. Mieldažienei.  

Gegužės 19 d. mokyklos bibliotekoje 

surengėme iškilmingą aktyviausių akcijos dalyvių 

apdovanojimą. Mokyklos direktorė V. Radzevičienė įteikė Prienų rajono savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus perduotus padėkos raštus akcijos organizatorėms ir diplomus aktyviausiems 

skaitytojams, o mokyklos bibliotekininkės A. Černevičienė ir O. Mieldažienė apdovanojo atminimo 

dovanėlėmis - knygomis ne tik  aktyviausius skaitytojus, bet ir gražiausią skirtuką parodai paruošusią 3 kl. 

mokinę O. Leitonaitę bei garsiniuose skaitymuose aktyviausiai dalyvavusias penktokes D. Navalinskaitę, 

V. Sandę ir L. Riaubaitę. Po apdovanojimų visi aktyviausi akcijos dalyviai ir organizatoriai įsiamžino 

bendroje nuotraukoje. 

 

Bibliotekininkės A. Černevičienė ir O. Mieldažienė 

 

PROJEKTAS ,,LAIMINGAS VANDUO – LAIMINGAS ŽMOGUS“ 

 
Šio projekto veiklos jau perkopė į antrąją pusę. 

Kaip pranešė organizatoriai, pirmosios Žemės meno 

parodos bei dalyvių apdovanojimai nukeliami į rudenį. 

Mes, projekto įgyvendinimo mokykloje komanda, 

nusiuntėme savo ataskaitą dėl II – ojo GALIU bei III – 

iojo KURIU etapų numatytų veiklų įvykdymą. Taip pat 

pateikėme ir konkursinę nuotrauką  ,,Gamtos harmonija“. 

Ji patalpinta Akcijos ,,Laimingas vanduo“ facebook 

paskyroje. Džiaugiamės 

sulaukę įvertinimo – gavome 

16 ,,Patinka“. Daugiausiai pasirinkimų sulaukusi komanda bus apdovanota 

saldžiu prizu. Būtent rudenį galime būti pakviesti į keliaujančios po Lietuvą 

parodos atidarymus, kur apdovanos Žemės meno konkurso nugalėtojus. 

Primename komandą, tai: 10 buvusių ketvirtokų ir 10 JMBS narių. Labai 

laukiame. Yra filmas apie Žemės meną, kurį gali peržiūrėti kiekvienas norintis: 

https://www.youtube.com/watch?v=oFyvJhahMJE&feature=youtu.be  Tai 

dailininkės Arūnės Tornau edukacinis filmas, sukurtas 1999 metais. Jame 

supažindinama su žemės meno filosofija, istorija, žinomiausiais jo kūrėjais. 

Ir pabaigai. Mūsų mokyklos atspindys jau patalpintas internetinėje 

svetainėje www.laimingasvanduo.lt (renginiai – laimingas vanduo, laimingas 

žmogus – projekto atspindžiai).  

 

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė L. Astrauskaitė, 

JMBS vadovė, biologijos mokytoja metodininkė R. Kišonienė 

https://www.youtube.com/watch?v=oFyvJhahMJE&feature=youtu.be
http://www.laimingasvanduo.lt/


 
Žydint alyvoms ir skambant lakštingalų giesmėms Prienų 

rajono mokyklų mokinius ir mokytojus gegužės 21 - osios 

vakarą sukvietė dainuojamosios poezijos festivalis ,,Po 

Davatkyno dangum“. Šis vakaras nepaprastas, nes daugelis 

Lietuvos bei Europos muziejų atvėrė savo erdves ,,Muziejų 

nakties“ renginiams. Tad ir dainuojamoji poezija gražiai įsiliejo 

į ,,Davatkyno“ muziejuje organizuotas ,,Muziejų nakties“ 

veiklas. Į ,,Davatkyną“ susirinko nemažas būrys įvairaus 

amžiaus svečių iš Šilavoto apylinkų bei kitų Lietuvos vietų. 

Festivalį pradėjo šeimininkės – Šilavoto pagrindinės 

mokyklos mergaitės – Kornelija, Dovilė, Paulina ir Rūta – bei jų mokytoja Lijana Sarnickienė. Sulaukėme 

viešnių iš Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos: pasirodė solistės Emilija ir Brigita, kurias parengė 

mokytoja Valė Gustaitienė. Na, o vėliau susižavėję klausėmės Prienų ,,Žiburio“ gimnazistų Gabrielės ir 

Karolio atliekamų dainų. Jie pas mus atskubėjo iš Kauno, kur muzikavo Gatvės muzikos dienos 

renginiuose. Savo dainas dovanojo ir ,,Žiburio“ gimnazijos mokytoja Roma Ruočkienė bei mūsų 

mokyklos mokytoja Lijana Sarnickienė. Esame labai dėkingi atlikėjams, sušildžiusiems ir 

pradžiuginusiems visus savo talentu. 

Pasiklausę dainų energingai įsitraukėme į kitas ,,Muziejų nakties“ veiklas – klausėmės aktorės 

Almos Masiulionytės programos, dalyvavome kūrybinėse dirbtuvėse, užsukome į daigelių mainų mugę, 

kalbėjomės su medinčium Petru, stebėjome jo ugnies ir būgno ritualą, linksminomės kartu su muzikantais 

iš Skriaudžių, ragavome skanios žuvienės, kiaušinienės, bendravome ir džiaugėmės stebuklinga gegužės 

naktimi... 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Maščinskienė 

 

 
Gedulo ir vilties dienai - birželio 14 - ajai - paminėti, gegužės 30 d. 5 

kl. ir 7 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje istorijos ir lietuvių 

kalbos pamokoje. Mokykla prisideda prie respublikinės pilietinės akcijos 

,,Vilties angelas“. Jau eilę metų Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia prasmingai 

paminėti ir prisiminti šią skaudžią Lietuvos istorijos datą. Pamoką vedė 

lietuvių kalbos vyr. mokytoja Virginija Maščinskienė ir istorijos mokytoja 

metodininkė Daiva Jakučionienė. Dar prieš pamoką mokiniai gavo užduotis 

savarankiškai surasti reikalingos informacijos bibliotekoje, internete, 

paklausinėti artimųjų apie 1941 m. birželio 14 - osios dienos pirmuosius 

masinius trėmimus iš Lietuvos. 

Mokytojų padedami, mokiniai - 

Živilė, Kornelija, Evaldas, Eligijus, Rugilė, Ernesta - susistemino 

medžiagą ir ją pristatė klasės draugams. Pamoką pradėjome prie 

paminklo pastatyto Šilavoto ir aplinkinių kaimų tremtiniams, 

aplankėme tremtinių kapus Šilavoto kapinėse. Mokytoja V. 

Maščinskienė, remdamasi kraštotyrine medžiagą, kurią pati yra 

surinkusi, papasakojo apie trėmimus Šilavoto kaime. 

Skaitėme tremtinių atsiminimus, diskutavome. Iš popieriaus 

savo rankomis pagamintus VILTIES ANGELUS - šių metų pilietinės 

akcijos simbolius, kaip atminties ženklą mokiniai paliko prie paminklo 

tremtiniams. 

Istorijos mokytoja metodininkė 

D. Jakučionienė 

http://www.silavotas.prienai.lm.lt/nauja/images/13221726_1750391335184474_1411922584735586566_n.jpg
http://www.silavotas.prienai.lm.lt/nauja/images/20160525_102227.jpg


KARJEROS IR PROFESINIO ORIENTAVIMO PAMOKA KITAIP 

 
Kaip? Ogi ne klasėje ir ne iš vadovėlių. Realioj gamybinėje 

aplinkoje ir realiu laiku. Visus metus mokydamiesi su devintokais 

ekonomikos planavome išvykti į gamybinę erdvę. Daug metų vykdavome į 

,,Kauno baldus“, ,,Krekenavos mėsą“, Alytaus ,,Snaigę“ ir kt. 

Pagal esamą situaciją pasirinkome UAB ,,Doleta“ Jiezne, kuri 

gamina aukščiausios kokybės medinius langus. Sėdę į mokyklinį auobusą ir 

draugėn pasiėmę šeštokus, pasukome Vilniaus kryptimi. Pirmiausiai 

užsukome į Jundeliškių HE. Susipažinome su elektrinės įrenginiais, 

apžvelgėme užtvanką, pakalbėjome apie švarią gaminamą elektros energiją. 

Šalia elektrinės įsikūręs jau daugelį metų gera dažymo kokybe garsėjantis 

Vasiliauskų autoservisas. Savininkas maloniai aprodė visas patalpas, 

supažindino su automobilių dažymo technologija, dažų paruošimu. 

Papasakojo savo sėkmės istoriją, kuri prasidėjo nuo tėvo garažiuko, kuris 

paliktas įmonės kieme kaip simbolis. Mokiniai pasidarė ,,asmenukių“ prie 

prabangių automobilių, laukiančių savo eilės į dažymo kamerą. Vasiliauskas 

palinkėjo mokiniams gerai mokytis tam, kad karjeros sėkmė juos lydėtų visą 

gyvenimą.  

Padėkoję pasukome link Jiezno. Ten mūsų laukė vadybininkas, kuris ir supažindino su visa 

gamykla. Pirmiausiai konferencijų salėje išklausėme pranešimą apie ,,Doletos“ lyderystę visoje 

žemyninėje Europoje, Azijos šalyse bei šiaurės Amerikoje. Po to susipažinome su gamybinėmis 

patalpomis. Nustebino mažas darbuotojų skaičius didelėse patalpose. Staklės kompiuterizuotos ir 

automatizuotos, prie jų dirba operatoriai, išmanantys kompiuterius. Visus sužavėjo dažymo robotai, kurie 

tiksliai nudažo ir neprieinamas vietas. 

Pamoka visiems labai patiko, dar ir vaisių gavome. Ir vėl mokiniams buvo palinkėta gerai 

mokytis, kad galėtų įsilieti į išmaniąją rinką. Patenkinti ir sužavėti grįžome į mokyklą. 
 

Matematikos ir ekonomikos mokytojas G. Čepulinskas 

 

TURISTINIS ŽYGIS PRIE PAŠLAVANČIO 

PILIAKALNIO 
 

 Birželio 2 d. mokykloje – turistinių žygių diena. Sunku buvo 

rasti vietą mokyklos apylinkėse, kurioje septintos klasės mokiniai 

nebūtų jau pabuvoję. Su vaikų mamų pagalba nusprendėme, kad šiais 

mokslo metais keliausime pėsčiomis prie Pašlavančio piliakalnio. 

 Išaušo labai šilta ir saulėta birželio 2 diena. Keliauti kartu su 

auklėtoja pėsčiomis pasiryžo 7 septintokai – Živilė, Kornelija, Ernesta, 

Dominykas, Eligijus, Evaldas, Deividas ir Dominyko mama Kristina. 

Iš mokyklos patraukėme per gražųjį Šilavoto Trakelį. Grožėjomės nuostabia gamta, tekančiu Lašašos 

upeliu. Toliau pasukome link Žarstos, trumpam sustojome prie Žarstos koplytėlės, stabtelėjome prie 

paminklo, kuris buvo žmonių pastatytas meldžiant pasauliui taikos. Dar viena poilsio minutėlė ir mes jau 

prie didingojo Pašlavančio piliakalnio. Sukaupėme visas jėgas ir užkopėme į pačią piliakalnio viršūnę, o 

čia mūsų jau laukė Kornelijos mama Janina ir vairuotojas Sigitas su ledais. Kai atsigaivinome ir 

atsigavome, galvojome kur ir kaip patogiai įsikurti, pasislėpti nuo kaitrios saulės. Kol mes ruošėmės, 

Kornelijos mama ir Sigitas kepė šašlykus. Taigi, papietavome labai skaniai ir daug. O po to grožėjomis 

nuo piliakalnio atsiveriamais vaizdais, žaidėme, net ir išsimaudėme. 

 Galutiniam žygio tikslui pasiekti liko aplankyti netoli esantį Labutkalnį, apie kurį pasakojama daug 

įdomių istorijų. Kai jį pasiekėme pėsčiomis, dar užteko jėgų pažaisti visiems kartu įvairius judriuosius 

žaidimus. Toks buvo mūsų klasės šių mokslo metų užbaigimas: įdomus, linksmas, smagus ir turiningas. 

VII kl. vadovė A. Kaminskienė  
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Šilavoto pagrindinės mokyklos vaikų socializacijos 

programa ,,Draugaukime su vasara“ buvo skirta socialiai remiamų 

šeimų vaikams. Joje dalyvavo 20 vaikų 

iš gausių, nepilnų, socialiai remiamų 

šeimų. Mokykloje programa veikė 

birželio 1 – 7 d. Dienos vaikams pralėkė 

labai greitai, nes buvo pilnos žaidimų, 

žygių, kelionių ir gerų įspūdžių. Visa 

programos veikla kruopščiai 

suplanuota, susieta su numatytais 

uždaviniais. Kultūrinė, pažintinė, 

meninė, sportinė veikla vyko gryname ore, nes dauguma mokinių net ir 

vasarą savo laisvalaikį leidžia prie televizorių ar kompiuterių. Norėdami 

pasiekti programos tikslą – sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui kryptingai 

tobulėti įvairiose veiklose vasaros atostogų metu - aktyviai palaikėme ryšius su programos partneriais: 

Šilavoto seniūnija, Prienų krašto muziejaus padaliniu Šilavoto ,,Davatkynas“, UAB ,,Dussmann Service“.  

Visa veikla 

mokė vaikus patirti 

džiaugsmą, buvo ugdomas jų 

aktyvumas, draugiškumas, 

savitvarda, kūrybiškumas. 

Stovyklaudami susipažino su 

,,Davatkyno“, Nemuno kilpų 

regioninio parko lankytojų 

centro Birštone eksponatais, 

UAB ,,Ekofrisos“ gaminama produkcija, mokėsi teikti pirmąją 

pagalbą atsitikus nelaimei, bendrauti ir bendradarbiauti. Savo kūrybiškumą parodė piešdami kreidelėmis 

ant asfalto, kurdami pasakas, atlikdami įvairias kūrybines užduotis. Stovyklautojai su dideliu noru 

dalyvavo rytinėje mankštoje, sportinėse varžybose, linksmose estafetėse, įveikė sveikatingumo trasą, 

atkakliai ieškojo miške paslėpto lobio. Už įvairią veiklą, pastangas buvo apdovanoti aktyviausi, 

sportiškiausi dalyviai. Neliko nė vienas nepastebėtas, visi 

paskatinti padėkomis ir dovanomis.  

Vaikų 

socializacijos programą 

,,Draugaukime su vasara“ 

parengė ir įgyvendino 

pradinių klasių mokytojos D. 

Kamarauskienė, R. 

Petkevičienė, L. Astrauskaitė, 

E. Striaušienė, R. Marcinkevičienė. Pasimokę draugiškai bendrauti, 

gyventi sveikai ir aktyviai, padėti šalia esančiam, pasidalinę savo 

jausmais ir mintimis, atsisveikinome palinkėję vieni kitiems saugios ir 

geros vasaros.  

 

Pradinių klasių vyr.mokytoja D. Kamarauskienė  

 

 

Laikraščio leidybinė grupė: vadovė L. Astrauskaitė, E. Žėčiūtė, K. Radžiūnaitė, Ž. Igliškytė.  


