
 

 
Gruodžio 4 d. Prienų ,,Žiburio“ gimnazijoje vyko 

respublikinė mokyklinių laikraščių leidėjų konferencija 

,,Mokyklos laikraštis rašo...“ 2015. Joje dalyvavo Prienų r., 

Alytaus r., Kaišiadorių, Kėdainių, Utenos bei Mažeikių 

mokyklų komandos. Šį kartą mūsų mokyklai atstovavo 

aštuntokės Gileta ir Agnė bei devintokė Danielė. Jaunųjų 

žurnalistų būrelio vadovė L. Astrauskaitė dalyviams pristatė 

mokyklos laikraštį ,,Spindulėlis“. Kad kitos respublikos 

mokyklos susipažintų su mūsų mokyklos gyvenimu, joms 

padalijome po laikraštuką. Konferencijoje pranešimą ,,Koks 

turėtų būti mokyklinis laikraštis“ pristatė LRT radijo kultūros 

laidų redaktorė Raminta Jonykaitė. Po to vyko darbas grupėse. 

Mergaitės pasirinko darbą fotografų grupėje, kurios 

moderatorius buvo Prienų ir Birštono krašto laikraščio ,,Naujasis Gėlupis“ redaktorius M. Prekevičius. 

Bendradarbiaudamos su kitais mokiniais, leidėjos įgavo daug naudingos informacijos apie kokybišką 

fotografavimą, nuotraukų pateikimą laikraščiui. Gavę keletą kitų mokyklinių laikraščių pavyzdžių, jos iškart 

apsisprendė, kokią patirtį pritaikys savo straipsneliuose.  

Už kiekvieną darbą būna atlyginta. Tad už mūsų nuolatinį rūpestį, 

kad laikraštis išeina reguliariai, kad jis būna informatyvus ir įdomus, 

nominaciją mums įteikė Prienų ir Birštono krašto laikraščio ,,Gyvenimas“ 

redaktorė R. Šimukauskaitė. Su šio laikraščio redakcija mūsų mokykla 

yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį. Tad visos konferencijos dalyvės 

gavome firminius ,,Gyvenimo“ puodelius ir tušinukus bei knygą ,,Lietuva 

kaip problema“. Visa leidybinė grupė gavome Lietuvos žurnalistų 

sąjungos pirmininko Dainiaus 

Radzevičiaus padėką už mokyklinės 

žurnalistikos idėjų puoselėjimą ir 

sklaidą. O Prienų švietimo centro 

vyr. specialistė O. Radzvilavičienė įteikė Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko padėką už 

dalyvavimą respublikinėje mokyklinių laikraščių leidėjų konferencijoje.  

Ir pabaigai noriu padėkoti visiems, kurie kaip įmanydami stengėsi 

balsuoti internete už mūsų ,,Spindulėlį“. Surinkome 34 ,,patinka“. Tuo 

labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Ir su naujomis idėjomis kimbame į 

darbus.  

 

Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė  

L. Astrauskaitė  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos leidinys 

           2015 m. gruodis 
 



 

 

                      Baltas baltas mano takas per laukus – 
                      Žvaigždės mirga, žvaigždės sako: bus jauku, 
                      Jei Advento skleis ramybę šiluma, 
                      Jei malda paglostys sielą kaip mama... 
 

Taip renginio vedėjos Živilė ir Kornelija kreipėsi į savo 

draugus, jų brolius, seses, tėvelius ir senelius, susirinkusius 

gruodžio 18 d. į Adventinę šeimų popietę. Į svečius pakvietėme ir 

parapijos kleboną Ričardą Kmitą bei seniūnę Neringą 

Pikčilingienę. Nuoširdžiais sveikinimais ir linkėjimais jie drauge 

su mokyklos direktore Valentina Radzevičiene pradėjo kurti 

šventinio laukimo nuotaiką. Pradinių klasių mokinių vaizdelį ,,Piemenukai ir angeliukai“, jų kalėdinę 

giesmelę bei jaukią fleitų melodiją visi taip pat palydėjo gausiais plojimais. 

Tuomet popietės dalyviai pasirinko vieną pasiūlytų 

veiklų. Mokytoja Elvyra Striaušienė kvietė į savo 

kabinetą, kuris tądien vadinosi ,,Sniego gūsis“, karpyti 

snaiges. Mokytojos Rasina Galinienė ir Rita Kišonienė su 

savo grupe darė kalėdinę žvaigždę. ,,Angelų dirbtuvėse“ 

vadovaujant mokytojoms Daivai Kamarauskienei ir Romai 

Petkevičienei turėjo gimti įstabaus grožio angelai, o muzikos 

kabinete (jis vadinosi ,,Skambantis laukimas“) mokytoja 

Lijana 

Sarnickienė dirbo su naujai sudarytu mišriu choru – 

repetavo adventinę dainą. Daug džiaugsmo suteikė visų 

grupių veiklų pristatymas: sceną nuklojusios baltos snaigės, 

dailios ir skoningos Kalėdų žvaigždės, lengvučiai, 

plazdantys angelai. Ir sunku buvo patikėti, kad per tiek 

laiko galima suburti tokį darnų, balsingą chorą ir gėrėtis jo 

atliekama daina. 

Maloni staigmena popietės dalyviams – moterų 

vokalinio ansamblio ,,Šilagėlė“ iš Dzūkijos pasirodymas. Jos ne tik padainavo keletą Advento ir kalėdinių 

dainų, bet išmokė įvairių žaidimų bei ratelių. 

Popietei artėjant į pabaigą mokyklos direktorė 

pakvietė visus prie stalo, o jaunųjų žurnalistų būrelio 

vadovė L. Astrauskaitė ir tikybos mokytoja E. Striaušienė 

padovanojo po šventinį mokyklos laikraščio ,,Spindulėlis“ 

priedą. O scenoje vis dar nerimo mažieji nykštukai ir kvietė 

įminti jų menamas mįsles. Kam pavykdavo atspėti, tas 

gaudavo mielą angeliuką. 

Geros nuotaikos, šilto, nuoširdaus bendravimo 

netrūko iki pavakarės. Išsiskirstėme laukti šventų Kalėdų 

stebuklo. 

                                                                 Lietuvių kalbos vyr.mokytoja  

D. Dainienė 

 



 

 
Gruodžio 3 d. pirmokai ir antrokai iš savo mokytojų sulaukė 

gražios staigmenos - išvykos į Marijampolės P. Kriaučiūno viešąją 

biblioteką ir Multicentrą. Pirmą kartą čia vyko Kalėdinė Knygų 

mugė, kurios metu vaikai stebėjo lėlių teatro ,,Trivainėlis“ spektaklį 

,,Kiškis gudruolis“, pasidžiaugė ir įsigijo vaikiškų knygelių apie 

gamtą, pasakų ir užduočių rinkinių. Buvom pavaišinti ir kiškio 

pyragais... 

Bet linksmybės 

tuo nesibaigė. 

Multicentre vaikai 

galėjo susipažinti su 

įvairiomis kompiuterinėmis programomis, patys bandė kurti 

muziką, piešti. Įdomu buvo konstruoti, žaisti stalo žaidimus. 

Daugumai vaikų pirmąkart teko žaisti virtualųjį boulingą... 

          Ruošiantis namo, Ievutė apkabino savo mokytoją ir pasakė: 

          - Ačiū už tokią puikią dovaną! 

Pasižadėjom, kad kitais metais vėl vyksime į knygų mugę. 
 

                                                       Pradinių klasių vyr.mokytojos  

E. Striaušienė ir D. Kamarauskienė 

 

 

 

Tikriausiai mažai kam kiltų noras glostyti virtuvės 

spintelėje šmirinėjantį ilgaūsį tarakoną ar leistis į bičiulystę su 

pakampėje tūnančiu voru. Tačiau nemažai mūsų mokyklos mokinių 

gruodžio 4 d. pasiryžo iš arčiau susipažinti su minėtų gyvių 

egzotiškaisiais giminaičiais. Juos terariumuose atvežė vienintelio 

Lietuvoje specializuoto nariuotakojų zoologijos sodo prižiūrėtojos 

iš Palangos. Edukacinės programos metu mokiniai klausėsi 

pasakojimų ir per stiklą stebėjo miegančius, ropojančius, 

valgančius ir besislepiančius gyvūnėlius. 

Kas yra nariuotakojai? Tai  organizmai, kurių kūnas sudarytas iš narelių – segmentų ir aptrauktas 

chitininiu dangalu. Nariuotakojai skirstomi į vėžiagyvius, voragyvius ir vabzdžius. Nariuotakojai – 

kosmopolitai, paplitę visame pasaulyje, išskyrus Antarktidos ledynus. Įsivaizduokite, kad iki 17 cm 

užaugantis Kosta Rikos voras paukštėda ropoja per jūsų rankas. Kitame terariume juda tarakonai, šimtakojai, 

maldininkai ar gyvalazdės slepiasi po šakelėmis. Mokiniams vaizdingai buvo pristatyti šimtakojai, vorai 

paukštėdos, 3 rūšių tarakonai, 2 rūšių skorpionai ir gyvalazdės. Nors 

paglostyti švelniakailių vorų nebuvo galima, tačiau atskirti Brazilijos 

gigantiškąjį paukštėdą nuo Garbanotaplaukio išmoko ne vienas. Didžiulė 

atrakcija mokiniams atrodė palaikyti savo rankose Madagaskaro 

šnypščiantį tarakoną, kuris mėgsta būti glostomas, todėl jau grasinamai 

nebešnypštė. Bauginantys gyviai mokiniams pasirodė gana žavūs, tad 

jiems rūpėjo viskas: suskaičiuoti šimtakojų kojas, atskirti gyvalazdę nuo 

šakelės, apžiūrėti mėlynakio paukštėdos namus.  

Nesusidomėti šiais augintiniais tiesiog neįmanoma – jų yra 

tūkstančiai rūšių ir kiekvienas vis kitoks, vienas už kitą įdomesnis ir 

išskirtinesnis.  

                                                                                 Biologijos mokytoja metodininkė R. Kišonienė 

 

 



 

 

 

 

 

Europos asociacija „Informatics Europe“ daugiau kaip prieš 

dešimtmetį Lietuvoje sukurtą konkursą „Bebras“ paskelbė geriausia 2015 

m. ugdymo veikla. Šiais metais konkursas vyko daugiau kaip 40 šalių. 

Nutarta iš informatikos ir informacinių technologijų konkurso jį pervardinti 

į informatikos ir informatinio mąstymo. Informatinis mąstymas – tai 

gebėjimas spręsti bet kurios srities problemas. 

Kad geba spręsti bet kurios srities problemas, mūsų mokykloje šiais 

metais lapkričio 10 - 13 d. įrodė 16 mokinių: Marius Jonelis, Rokas Micka, 

Arnas Kliokys (5 kl.), Rūta Jasiulevičiūtė, Ernesta Riaubaitė (6 kl.), 

Kornelija Radžiūnaitė, Živilė Igliškytė, Eligijus Kasčionis, Dominykas Matusevičius (7 kl.), Vaiva 

Mieldažytė, Karolina Liniauskaitė, Gileta Galinytė, Erika Kazlauskaitė, Dovilė Martusevičiūtė (8 kl.), 

Karolina Maščinskaitė, Martynas Riauba (9 kl.). 

Varžyboms buvo skirta 40 minučių ir po 18 įdomių užduočių. Maksimali surinktų taškų suma 

216. Geriausiai sekėsi aštuntokei V. Mieldažytei (116 t.), ji penkta iš 30 geriausių Prienų rajone toje klasėje. 

Aštunta vieta atitinkamai savo klasėje atiteko septintokėms K. Radžiūnaitei ir Ž. Igliškytei (125 t.). Visi 

dalyviai gavo konkurso organizatoriaus Vilniaus universiteto padėkas. 

            Be to, žurnalas „Ar žinai, kad?“ kiekvienam  2015 m. varžybose dalyvavusiam mokiniui ir mokytojui, 

kuris registravo konkurso dalyvį, dovanoja žurnalo „Ar žinai, kad?“ elektroninės versijos prenumeratą. Visą 

informaciją rasite varžybų lauke bebras.lt, pasirinkę nuorodą „Dovana: žurnalo „Ar žinai, kad“ prenumerata“. 

 

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė 

A. Kaminskienė  

 

 

 

Advento laikotarpiu, ketvirtadieniais, 

mokyklos bibliotekoje pertraukų metu vyko „Garsiniai 

Kalėdiniai skaitymai“. Skaitymuose galėjo dalyvauti visi 

norintys 5 - 10 kl. mokiniai. Malonu, kad atsirado  būrelis 

mokinių, norinčių skaityti ir ketvirtadieniais nuotaikingai 

leisti laiką bibliotekoje. Vaikams patiko ne tik patiems 

garsiai skaityti, bet ir pasiklausyti skaitančių draugų. Tuo 

metu pradinių 

klasių mokinukai, 

atėję į biblioteką 

pasiimti knygučių, 

irgi stabtelėdavo pasiklausyti skaitymų. Nuotaikingus eilėraščius 

apie žiemą, apie Kalėdas, pamokančias B. Ferrero „Naujas istorijas“ 

apie Kalėdų prasmę, noriai skaitė 5 - 8 kl. mergaitės. Visos aktyvios 

skaitytojos buvo apdovanotos bibliotekininkių Aistės ir Onutės 

saldžiais prizais. Džiugu, kad mokykloje yra tokių mokinių, kurie ne 

tik  gražiai ir raiškiai skaito, bet ir savo skaitymu sugeba sudominti 

kitus. 

 

Bibliotekininkė A.Černevičienė 

 

 

http://lt.bebras.lt/


 

 

Gruodžio 10 d. Šilavoto kaimo 

bibliotekoje vyko renginys ,,Nepaprastos 

Kalėdos“, skirtas Knygų Kalėdoms. Šį renginį 

vedė bibliotekininkė D. Tamašauskienė. 

Trečiokai (mokyt. R. Petkevičienė) ir ketvirtokai 

(mokyt. L. Astrauskaitė) klausėsi skaitomų 

pasakų, rašė laiškus verslininkams su prašymu 

padovanoti naujų knygučių. Kaip informavo 

mokyklos bibliotekininkė A. Černevičienė, į 

prašymą atsiliepė leidykla ,,Terra Publika“. Ji 

skyrė dovaną - paramą knygomis. Taip mūsų 

biblioteka pasipildė 10 - čia pažintinio ir grožinio turinio knygelių už 20 eurų.  

Į šį renginį buvo pakviesta ir tautinio paveldo puoselėtoja Lina 

Klėgerienė. Ji papasakojo apie bičių vašką, pamokė vaikus lieti vaškines žvakes. 

Ištirpintą vašką reikėdavo statyti ant karštų bulvių ar burokų. Šalia pastatomas 

ratelio ratas, prie kurio pririšami ,,knatai“. Tada vaškas pilamas ant kiekvieno iš jų. 

Apsukus ratą procedūra kartojama. Išlietą apstengusią žvakę reikia išlyginti, kad 

būtų tiesi. Prie šio amato galėjo prisiliesti kiekvienas renginio dalyvis. 

Patyrėme ne tik kūrybinį džiaugsmą, bet ir buvome apdovanoti vaškiniais angelėliais.  

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė  

L. Astrauskaitė  

 

 

,,ŽIEMOS FANTAZIJA“ 2015 
 

Gruodžio mėnesį vyko jau 

dvyliktasis Kompiuterinių kalėdinių ar 

naujamečių atvirukų konkuras ,,Žiemos 

fantazija“. Jį organizavo VšĮ Natalijos 

Kazakovos kompiuterių mokykla. 

Konkurso tikslas – skatinti ir plėtoti 

informacinių technologijų pažinimą bei 

ugdyti kūrybiškumą ir meninę 

saviraišką.  

Kalėdinių ar naujamečių atvirukų kūrėjų kategorijoje dalyvavo ir 

mūsų mokyklos mokiniai: ketvirtokai V. Riauba ir I. Urbaitis (mokyt. L. 

Astrauskaitė), penktokė L. Riaubaitė, šeštokės E. Riaubaitė ir R. 

Jasiulevičiūtė bei spetintokas E. Kasčionis (mokyt. A. Kaminskienė). 

Darbai buvo publikuojami svetainėje kaledos.nkkm.lt. Buvo vertinamas 

kūrybiškumas, originalumas, techninis sprendimas. Na, laureatais 

netapome. Tačiau gavome diplomus, patvirtinančius dalyvavimą 

konkurse. Ir laukiame naujų galimybių publikuoti savo darbus, kad ir kitų 

respublikos mokyklų mokiniai sužinotų, kad yra Šilavoto mokykla, o joje 

mokosi kūrybingi, sumanūs mokiniai.  

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė  

L. Astrauskaitė  

 

 



 

 

 

 

 

,,CIBOS KALĖDOS“ 

 
Gruodžio 23 d. pradinių klasių mokiniams 

vyko netradicinio ugdymo diena ,,Kalėdų belaukiant...“. Ją 

pradėjome mokykloje, išsirinkdami kiekvienos klasės 

gražiausią Kalėdinę kojinę (mokyt. R. Petkevičienė). Po to 

šokių 

būrelis 

parodė 

nuotaikingą 

šventinį 

šokį (vad. S. Kvietkauskienė). Mokyklos direktorė V. 

Radzevičienė apsilankė visose klasėse, mokiniams įteikdama 

po Kalėdų Senelio šokoladinį atvaizdą. Ir išvykome į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą pažiūrėti spektaklį - 

pasaką ,,Cibos Kalėdos“. Susitikome su ožkele Ciba, linksmaisiais ožiukais, pilkuoju vilku ir... Kalėdų 

Seneliu! Pasilinksminus aplink šventinę eglutę, padainavus bei 

padeklamavus eilėraščių 

Seneliui, visi už gerus 

darbelius, už sėkmingą 

mokslą buvome 

apdovanoti saldainiais. 

Linksmi, 

laimingi, gerai nusiteikę 

grįžome... atostogauti.  

 

 

Pradinių klasių mokytojų vardu, 

L. Astrauskaitė 

 

,,COLIUKĖ“  
 

Kad ugdymo procesas būtų smagesnis ir įdomesnis, 

gruodžio 23 d. 5 - 10 kl. mokiniai susirinko mokytis 

netradiciškai. Pamokų nebuvo, susibūrimų bei šventinių 

žiburėlių metu vaikai su savo auklėtojomis klasėse kalbėjosi 

apie Kalėdų tradicijas, gražiai jas įprasmino pasidengę 

šventinius stalus, dovanodami vieni kitiems dovanėles, 

ruošdamiesi bendram pasirodymui. Mokyklos direktorė 

Valentina Radzevičienė aplankė klases, dovanodama visiems 

po šokoladinį Kalėdų Senelio atvaizdą... Dešimtokai atvėrė 

Kalėdinio pašto skrynelę ir išdalijo sveikinimų atvirukus. 

Mokytojas Gintautas Čepulinskas, organizavęs Kalėdinio 

matematinio atviruko konkursą, apdovanojo nugalėtojus. Mokytojos Rasina Galinienė bei Rita Kišonienė 

kvietė dalintis gerumu ir inicijavo prasmingą akciją – švenčių proga pasveikinti buvusius mokytojus bei 

mokyklos darbuotojus. Mokiniai nešė jiems į namus ir dovanojo savo pačių pagamintus atvirukus. Švenčių 

dvasia sušildė visus. 

 

 

 



 

 

 Mokinių taryba klasėms buvo pateikusi pasiūlymą – 

suvaidinti improvizacinį spektaklį pagal H. K. Anderseno pasaką 

,,Coliukė“. Kiekviena klasė ruošėsi įkūnyti vienus ar kitus šios 

pasakos personažus, skaitė tekstą, žiūrėjo animacinį filmuką, kūrė 

aprangą ir aksesuarus, ruošė sceną. 8 kl. mokinukai tapo varlėmis 

ir žuvytėmis. Ypač gražiai pasirodė senoji varlė ir jos vaikas, 

Coliukės jaunikis... Visus sužavėjo 6 kl. drugeliai, be kurių 

pagalbos Coliukei būtų tekę apsigyventi varlių karalystėje... Na, o 

dešimtokai vaidino vabalus. Labai išraiškingas ir įdomus buvo 

Vabzdys – džentelmenas, trumpam įsižiūrėjęs Coliukę, bet greitai ją palikęs, nes kitiems vabzdžiams ji 

nepatikusi... 7 kl. mokiniai gražiai įkūnijo peles ir protinguosius kurmius, kurie linksmai skaičiavo ir 

skaičiavo... Devintokai skraidė, pasivertę kregždutėmis, o penktokėliai tapo elfais ir apgyvendino Coliukę 

savo nuostabioje gėlių šalyje... Visiems buvo smagu įsijungti į vaidinimą, stebėti draugų pasirodymus ir 

drauge kurti šventinę nuotaiką. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

V. Maščinskienė  

 

 

 
 

Gruodžio 16 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatyti 

lapkričio 20 d. vykusio Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkurso rezultatai. Konkursas skirtas 8 - 10 kl. 

mokiniams. Juo siekiama skatinti moksleivius domėtis gamtos 

mokslais ir matematika, taip pat ugdyti mokinių aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus, gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias. 

Konkurse dalyvavo 14 401 mokinys iš 452 bendrojo ugdymo 

mokyklų, tarp kurių buvome ir mes: Dovilė Martusevičiūtė, 8 kl. – 

surinko 28 t., Karolina Maščinskaitė, 9 kl. – 28 t., Erikas Seniūnas, 10 

kl. – 29 t., Mykolas Blėda, 10 kl. – 25 t. Šį konkursą mokykloje 

organizavo mokytojai R. Kišonienė, A. Kaminskienė ir G. 

Čepulinskas. 

Konkurso užduočių kontekstai buvo gyvenimiški, labai įvairūs, leidžiantys pateikti skirtingo sunkumo 

bei sudėtingumo klausimų, reikalaujantys išradingo mąstymo. Atsakant į klausimus reikėjo ne paaiškinti ar 

atpažinti sąvokas, reiškinius, objektus, tačiau išrinkti argumentą, išvadą, priežastį, pastebėti dėsningumą ir jį 

pritaikyti, sprendžiant uždavinius – taikyti ar sugalvoti strategiją ir kt. 

Konkurse skaičiuojami tik asmeniniai dalyvių rezultatai atskirose mokyklose ir pagal klases, t. y. 

apdovanojamas geriausias mokyklos aštuntokas, geriausias devintokas ir geriausias dešimtokas. Konkurso 

laimėtojai buvo apdovanoti diplomais, pasirašytais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės 

Audronės Pitrėnienės. 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

A. Kaminskienė  

 

 

Laikraščio leidybinė grupė: vadovė L. Astrauskaitė. Visą laikraščių archyvą galima rasti mokyklos 

internetinės svetainės www.silavotas.prienai.lm.lt skyrelyje ,,Mokyklos laikraštis“.  

http://www.silavotas.prienai.lm.lt/

