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gams. Atsisveikindami su mokykla, tradiciškai per-
davė 9 kl. mokiniams raktą nuo mokyklos bei jų 
parašytą testamentą, dėkojo mokytojams už 
nuoširdų darbą mokant juos, ištvermę, kantrybę. 
  Atminčiai nuotraukos – su mokyklos mokytojais. 
Linkime dešimtokams kuo geriausios kloties!  
 

Paskutinio skambučio šventė  
  Gegužės 30 dieną mokyklos 64 – osios 
laidos dešimtokams nuskambėjo paskuti-
nis skambutis, kuris paskelbė nueito ke-
lio pabaigą ir naujojo pradžią, privertė 
susimąstyti apie tai, kas nuveikta, 
išmokta ir pasiekta. Ne vienas prisiminė 
daug gražių mokyklinių akimirkų, patirtų 
čia, mokykloje, kurios privertė nusišyp-
soti, kitus – ašarą nubraukti...  
  Pirmąją pamoką visi rinkosi į paskutinį 
šiais mokslo metais susitikimą su auklė-
toja, aptarė mokymosi rezultatus, kalbė-
josi, kaip praleis vasarą. Iš paskutinės 
pamokos, su varpelio skambėjimu ir 1 kl. mokinių 
lydimi, dešimtokai įžengė į salę. Čia juos sutiko 
draugai, mokytojai, tėvai. Dešimtokams skambėjo 
1 – 9 kl. mokinių skirti gražūs atsisveikinimo 
žodžiai, dainos ir linkėjimai. Patys dešimtokai taip 
pat negailėjo gražių padėkos žodžių visiems mo-
kytojams, mokyklos administracijai, savo drau-

Šimtadienis 

  Kovo  10-osios popietę kupini geros nuotaikos 

Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos mokiniai, 

dešimtokų tėveliai ir mokytojai  sugužėjo į 

kasmetinę  Šimtadienio  šventę.  Čia jų laukė 

pramogos, prizai ir vaišės.  

  Šventė prasidėjo  bendra visų mokinių daina. 

Likus 100- tui dienų iki mokyklos baigimo 

dešimtokų klasės vadovė  R. Žvirblienė palinkėjo  

jiems sėkmės egzaminuose, atsakingumo renkantis 

tolimesnį kelią  ir pakvietė pasižiūrėti 

videoreportažą,  kuriame užfiksuotos gražiausios 

auklėtinių akimirkos nuo pirmos  iki dešimtos 

klasės.  Pirmoji    mokytoja  D. Laukaitienė  

pasidalino linksmais  prisiminimais apie 

mokinius, įteikė po  dovaną   – pirmuosius 

mokinių meninius darbus pradinėse klasėse. 

Gražių žodžių nepagailėjo vakaro svečiai: 

mokyklos direktorius S. Pūras,    5-9 klasių 

mokiniai.  

  Po sveikinimo žodžių į sceną išėjo 

renginio vedėjos, dvi nuotaikingos, 

šviesiaplaukės , naivuolės mokinukės: 

Lilijukė ir Evelinukė. Jos neleido niekam 

liūdėti, o dešimtokams paruošė  daug 

užduočių:  patalpinti laikraštį į butelį, 

pastatyti pilį iš vienkartinių indų, 

pasivaikščioti podiumu, ant rankų panešioti  

klasiokes,sudalyvauti televizijos laidoje, atsakyti į 

suktus klausimus, išlaikyti egzaminus 

„direktoriaus kabinete“, atsiimti pusatestačius. 

Pripūstuose balionuose užduočių ieškojo 

mokytojai ir tėveliai, o jas įvykdę atsiėmė prizus. 

Linksmai visi šėlo diskotekoje, kurioje grojo 

muzikos grupė „POP DU“. 

  Šventę vainikavo bendra devintokų dešimtokų 

daina „Sparnai gerumo“ ir įspūdingo grožio 

tortas, kuriuo buvo pavaišinti visi šventės 

dalyviai. 

Mokyklos „Jaunieji korespondentai“ 
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Sporto šventė 
  Gegužės 18 dieną mūsų 

m o k y k l o s  p r a d i n u k a i  i r 

priešmokyklinukai dalyvavo 

sporto šventėje. Šventę pradėjo 

mokyklos sveikatos priežiūros 

specialistė J. Klimaitė. Ji parodė, o 

mes darėme  mankštos pratimus. 

Po to pasiskirstę į tris amžiaus 

grupes, dalyvavome 3 rungtyse: 

šuolio į tolį, kamuoliuko metimo ir 

30 metrų bėgimo. Mokytojai buvo 

geri teisėjai. Po rungčių prasidėjo 

virvės traukimo varžybos. Rungėsi 

berniukai prie mergaites, klasė 

prieš klasę. Taip pat labai smagu 

buvo rungtyniaujant rinkti ir 

spalvotus kamuoliukus. 

  Šventės pabaigoje mokyklos 

direktorius diplomais apdovanojo 

visus nugalėtojus: A. Piką, E. 

Stadaliūtę, E. Marcinkevičiūtę iš 

priešmokyklinio ugdymo grupės, 

R. Venskūną, E. Mikailą, K. 

Juodžiukyną iš 1-2 klasių, bei E. 

Mikailaitę, O. Piką, N. Daugėlą, A. 

Zalanską iš 3-4 klasių. Visi puikiai 

praleidome laiką. 

                                                                                              

Gitana Rutkauskienė 

Pokalbis su respublikinių 

konkursų laureate Renata 

Račiūte 

Labas, Renata.  

Sveiki. 

Žinome, kad Tu aktyviai 

dalyvauji ne tik mokyklos 

renginiuose, bet ir  įvairiuose 

rajoniniuose  konkursuose. 

Respublikiniame  karpinių  

konkurse „Sidabro vainikėlis“ esi 

gavusi  III laipsnio diplomą. 

Norime paklaust i ,  kokių 

pastangų reikėjo, kad tiek daug 

pasiektum karpymo meno 

srityje? 

Karpant svarbiausia turėti 

kūrybiškumo ir kantrybės. Dar 

labai svarbu, kad gebėtum 

darbą atlikti tvarkingai.  

Nuo kurios klasės pradėjai 

dalyvauti įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose? 

Pirmą  kartą sudalyvavau 

konkurse dar lankydama 

priešmokyklinio ugdmo grupę. 

Vyko piešinių konkursas 

„Mano šeima“. Jame užėmiau I 

vietą. Nuo tada prasidėjo mano 

kūrybinis kelias. Karpinių 

būrelį pradėjau lankyti nuo 5 

klasės. 

 Ar esi gavusi  pastabų iš 

mokytojų? Koks mažiausias 

tavo  įvertinimas? 

Prisimenu, kad septintoje ar 

aštuntoje klasėje gavau 

pastabą dėl drausmės, nes 

kalbėjau per pamoką. 

Mažiausias įvertinimas –

keturi. 

 Kuri pamoka labiausiai patinka 

ir kuri nemėgstamiausia? 

Labiausiai patinka istorija, 

lietuvių kalba (išskyrus 

l i t e r a t ū r ą ) ,  b i o l o g i j a . 

Nemėgstamiausios pamokos: 

kūno kultūra, etika. 

Kokie tavo la isva la ikio 

užsiėmimai, kuo domiesi? 

Domiuosi krepšiniu, mėgstu 

pažaisti futbolą, skaitau 

knygas. Labiausiai patinka 

romanai. 

Ar po mokyklos baigimo 

tobulinsi karpymo techniką, o 

gal tavo būsima profesija bus su 

tuo susijusi?  

Tiksliai negaliu 

pasakyti, bet manau, 

kad  tai, ko išmokau 

labai naudinga. 

Nebūtinai veikla bus 

tiesiogiai susijusi su 

karpiniais. Galbūt 

užsiimsiu kokia nors 

kita kūrybine veikla.  

 Kur tęsi mokslus po mūsų mokyklos 

baigimo? 

Tikriausiai „Žiburio“ gimnazijoje. 

 Kokia Tavo nuomonė apie mūsų 

mokyklą? Kuo ji žavi, ką patartum 

keisti?  

D i d ž i a u s i a s  m ū s ų  m o ky k l o s  

privalumas- turiningas vasaros poilsis, 

daug ekskursijų. 

Viena iš opiausių problemų – drausmė. 

Manau, kad mokiniai turėtų keisti 

požiūrį į mokytoją, stengtis jį suprasti. 

Gal tada kils mažiau problemų. 

Ko norėtum palinkėti karpinių būrelio 

vadovei Inai Aleksiūnienei? 

Svarbiausia – sveikatos. Kūrybinių 

idėjų, kūrybiškų mokinių. Viso ko 

geriausio! 

Ačiū už interviu. 
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Pokalbis su respublikinių 

konkursų laureatės Renatos 

Račiūtės darbų vadove Ina 

Aleksiūniene 

 

Laba diena,mokytoja. 

Laba diena. 

Jūs esate neformaliojo ugdymo 

užsiėmimo „Simetrija aplink mus“ 

vadovė, todėl norėtume pakalbėti  

apie vieną iš daugiausiai karpinių 

mene pasiekusių mūsų mokyklos 

mokinių Renatą Račiūtę. Kaip jūs 

apibūdintumėte Renatą? 

Renata stropi, pareiginga, 

atsakinga, turinti gebėjimų siekti 

aukštesnių kūrybinių rezultatų. 

Jos darbai yra originalūs, 

išskirtiniai. Karpiniuose 

gausu ornamentikos, 

gamtos motyvų. Renata 

savo darbeliais „tiesia 

kelius“ į senolių patirtį, 

p u o s e l ė j a  t a u t o s 

tradicijas. 

 Kokiomis asmenybės 

savybėmis turi būti 

apdovanotas žmogus, kad 

galėtų garsinti mokyklą ne 

tik rajone, bet ir už jo ribų? 

Pirmiausia reikia būti darbščiam. 

Nestokoti meninės vaizduotės, o 

tuo pačiu būti be galo smalsiam, 

gebėti kūrybiškai interpretuoti 

tikrovę. 

 Ko palinkėtumėte Renatai? 

Linkiu ir toliau kurti, pajusti 

darbo vertę ir pergalės 

džiaugsmus. Gal ir netaps 

profesionalia menininke, bet 

prisilietimas prie meno, tikiuosi 

paliks gražias gerumo žymes 

šios mergaitės sieloje. 

Ačiū už interviu. 

Pokalbis su rusų kalbos 

mokytoja Dalia Pėstininkaite 

Ar dirbate kitose mokyklose? Jei 

taip, tai kuriose? 

Taip dirbu ir kitoje mokykloje, 

Marijampolės Jono Totoraičio 

progimnazijoje. 
Nors tik pradėjote dirbti mūsų 

mokykloje, bet gal galite pasidalinti  

p i r m a i s i a i s  į s p ū d ž i a i s , 

pastebėjimais?  

Mokykloje nedaug vaikų. Graži 

gamta. Žmonės draugiški: tiek 
mokiniai, tiek kolegos. 

Kaip Jūs apibūdintumėte „gerą“ 

mokinį? 

Geras mokinys tai: kūribingai 

dirbantis, turintis daug idėjų, 

aktyvus, viskuo besidomintis, 

iniciatyvus. 

Koks  tu rė tų  bū t i  „geras“ 

mokytojas? 

Geras mokytojas tai ne tik geras 

savo dalyko žinovas, bet ir 

psichologas,  bendraujantis, 

gebantis rasti bendrą kalbą su 

mokiniais, juos sudominti, 

paskatinti. 

Kokias asmenines būdo savybes 

vertinate žmonėse?  

Labai vertinu sąžiningumą, 

pagarbą kitam. 

Koks linksmiausias įvykis susijęs su 

darbu mokykloje? 

Gal  ne  l inksmiaus ias ,  o 

įdomiausias. Aš buvau penktokų 

auklėtoja ir  per pertrauką man 

paskambino vieno mokinio mama 

iš devynaukščio, esančio greta 

mokyklos. Ji pasakė, kad mūsų 

klasės vaikai mušasi aikštelėje. 

Buvo šalta žiema, daug sniego. 

Bėgau neapsirengusi iki aikštyno, 

kad išskirti besimušančius, o ten, 

pasirodo, Povilas Andriušaitis, 

kuris 11-oje klasėje savo svorio 

kategorijoje tapo pasaulio 

čempionu, vedė Tailando bokso 

pamoką.Jeigu taptumėte Lietuvos 

Švietimo ministre, ką pirmiausia 

keistumėte?Pirmiausia, kadangi 

miesto mokyklose klasėse 

mokosi po 30 mokinių, 

sumažinčiau mokinių skaičių. 

Padidinčiau mokinių ir tėvų 

atsakomybę dėl mokymosi ir 

elgesio. 
Ko palinkėsite mokiniams, 

mokytojams šiais mokslo metais? 

V i s i e m s  p a l i n k ė s i u 

bendradarbiavimo, bendrų 

tikslų siekimo,  ir kad dirbti bei 

mokytis būtų smagu. Visiems 

geros sveikatos ir šypsenų! 

Ačiū už pokalbį. 

Integruotos kūno kultūros ir 

matematikos pamokos 

  Gegužės 25 d. mokytojos I. 

Aleksiūnienė ir A. Degutienė vedė 

integruotas kūno kultūros ir 

matematikos pamokas 5 - 6 kl., 7 - 

8 kl. mokiniams. Pamokų tikslas 

integruoti matematikos žinias į 

fizinio ugdymos procesą. Pamokų 

metu buvo siekiama skatinti 

mokinių bendradarbiavimą, 

lavinti loginį mąstymą, erdvės 

pajautimą, ugdyti gebėjimą greitai 

keisti veiklą. Linksmų estafečių 

metu mokiniai privalėjo parodyti  

ne tik gerą fizinį pasirengimą, bet  

ir gebėti  matematines žinias 

pritaikyti praktiškai. 
Mokyklos „Jaunieji korespondentai“ 
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Senieji amatai 

  Naujosios Ūtos pagrindinėje 

mokykloje  kovo  18-ąją  vyko  
„Senųjų amatų diena“. Renginyje 

dalyvavo  priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikai ir 1-5 klasių mokiniai. 
Visa  d iena  buvo  pask i r ta 

netradiciniam pradinių klasių 

mokinių ugdymui.  Rengin į 
o r g a n i z a v o  m o k y t o j a  G . 

Rutkauskienė.  Renginio metu 
mokiniai galėjo susipažinti su  

senoviniais amatais: šikšniaus,  , 

kurp iaus ,  audė jo s ,  ka lv io , 
kryždirbio, bendoriaus. Mokytoja 

G. Rutkauskienė  papasakojo apie 
tai, kaip keitėsi amatai. A. Rainytė  

(4 kl.) pasekė pasaką  ,,Apie arklį, 

šunį ir žmogų“. Kiekvieną 
pasakojimą lydėjo linksma vaikų 

dainelė ar šokis: ,,Kalvelis“,  

,,Šiaudų batai“, ,, Batsiuvys“, 

,,Mano maišas pakulinis“... 

  Mokiniai pasiskirstė į 4 komandas, 

kuriose buvo po vieną šikšnių, 

kurpių, verpėją, audėją, ratelninką. 
Kiekvieno amato atstovai atliko 

praktines užduotis: šikšniai vijo 
botagus, ratelninkai  gamino 

verpimo ratelius, verpėjos vijo 

siūlus. Verpėjų verpėja buvo išrinkta 
A. Žilinskaitė (4 kl.), o puodžių  

puodžiumi – A. Zalanskas (4 kl.). 
Neformaliojo ugdymo užsiėmimo 

„Simetrija aplink mus“ vadovė I. 

Aleksiūnienė pademonstravo 

vaikams, kaip reikia austi juostas. 

  Šiais metais mes labai džiaugėmės, 
kad pavyko pasikviesti mūsų krašto 

l i a u d i e s  m e n i n i n k ę  E . 

Margeliavičienę. Ji ne tik surengė 
savo darbų mini parodėlę,  bet ir 

pademonstravo  visą marginimo 

procesą.  Menininkė papasakojo, 

kaip reikia rinktis kiaušinį 

marginimui, kaip jį paruošti. 
Didžiausio susidomėjimo sulaukė 

marginti  stručio kiaušiniai. Vaikai 
turėjo galimybę  marginti  

kiaušinius drožinėjimo  technika,  

padirbėjo su graviravimo aparatu. 
Vaikai pripažino, kad toks darbas 

reikalauja atidumo, kruopštumo ir 
stebėjosi tuo, kaip tiksliai ir sparčiai  

menininkė puošia margučius 

nuostabiais ornamentais.   

  Artimesnė pažintis su senaisiais 

amatais leido geriau pažinti, kokie 
darbai  mums sekasi  geriau, kurie 

mielesni. Tikimės, ateityje tai padės 

mums  geriau pasirinkti norimą 

profesiją. 

Mokyklos „Jaunieji 

korespondentai“ 

Pamokėlės netradicinėje 

aplinkoje „Pažink savo 

kraštą“ 

  Gegužės  25-osios rytą  su 1-2 

klasių mokinukais iškeliavome į 
vieną gražiausių Lietuvos kurortų 

– Birštoną. Kelionės tikslas:  
į tvirtinti teorines pasaulio 

pažinimo žinias praktiškai 

susipažįstant su mūsų krašto 
svarbiausiais geografiniais, 

istoriniais objektais, stiprinti 
sveikatą  užsiimant netradiciniu 

sportu.  

  E k s k u r s i j ą  p o  B i r š t o n ą 

pradėjome nuo  „Kneipo takų“ 
parko, įsikūrusio Birštono 

Kurhauzo pašonėje. 

Labai  nedrąsiai 

m a ž i e j i  ž e n g ė 
pirmuosius žingsnius 

basomis per dirbtinę 
žolę, vėliau sekė 

š a k e l i ų ,  r ą s t ų , 

įvairaus smulkumo 
a k m e n ė l i ų , 

konkorėžių aikštelės. 
Iš  dvidešimt ies 

skirtingų takų, vaikams labiausiai 

patiko vaikščioti rąsteliais.  

  Po masažo pėdutėms, visi 
sumerkėme alkūnes į šalto vandens  

fontaną. Čia pat buvo galima 
atsigaivinti mineraliniu vandeniu. 

Kiek atsikvėpę patraukėme Birštono 

centrinio parko link. Eidami 
Nemuno pakrante gėrėjomės 

gražiais Nemuno kilpų regijoninio 
parko vaizdais:  stebėjome  būrius 

perinčių ančių, susidomėjimą žadino 

nuo vieno kranto prie kito 
puškuojantys laiveliai. Parke mus 

„pasitiko“ originalios architektūros 

mineralinio vandens garinimo 
bokštas, kurio sienomis tekantis 

mineralinis vanduo, veikiamas 

saulės ir vėjo, garuoja savaime ir 

pačiame bokšte bei 50–80 metrų 

spinduliu aplink jį leidžia kvėpuoti 
sveikatai naudingų mineralų 

prisodrintu oru. Atsigaivinę tęsėme 
ekskursiją po parką, kur mūsų laukė 

daugybė malonių siurprizų: 

supynės, nusileidimo kalneliai, 
įvairiausi raumenų stiprinimo 

prietaisai. Įdomiausia buvo prie 
kliūčių ruožo, kur reikėjo pereiti 

„beždžionių tiltą“, nusileisti 

„gaisrininkų“ stulpu, pralįsti pro 
tunelį, užkopti akmenų siena.  Visi 

liko patenkinti pažintimi su 

Bir š tonu .  Gr įždami  namo, 
Prienuose, apsilankėme prie 

Kęstučio paminklo. Prisiminėme, 
kokius Lietuvos kunigaikščius 

žinome, ką reiškia raidės DLK, kaip 

atrodo Gediminaičių stulpai, 
Lie tuvos  herbas .  Ke l ionės 

pabaigoje, Naujosios Ūtos kaimo 
bendruomenės dėka,  pasivaišinome  

„T ango  p izz a“  p ic e r i jo j e . 

Sužinojome ir pamatėme labai 
daug, o pamokėlės netradicinėje 

aplinkoje visiškai neprailgo.  

Daina Kandrotienė 


