
Skaitiniai tėvams 

 Balsių pagrindinės mokyklos laikraščio ,, O ką ?! ” priedas 

                                                   2013 m.  gruodis    Nr. 25                                                                  

 Kaip ir kiekvienais metais, atkeliavęs į Jūsų namus šv. Kalėdų išvakarėse, jubiliejinis 25-asis mūsų 
laikraštuko numeris tebus mažyte smulkmena po Kalėdų eglute... Na, o šalia dar linkime rasti  pačių bran-
giausių dovanų:  

 artimųjų meilės ir supratimo, pagalbos ir atjautos; 
 įkvėpimo kibirkštėlę ir tikėjimo, kad nesėkmės praeina, o sunkumai laikini; 
 sveikatos ir kantrybės tęsiant pradėtus darbus;  
 drąsiausių svajonių išsipildymo; 
 naujų minčių ir naujos patirties...  

2013-ųjų finansinių metų apžvalga 
Metai nebuvo dosnūs, tačiau išgyvenome. Mokyklos biudžeto didžiausią dalį sudarė vadinamas mokinio 

krepšelis (MK), t. y., tikslinė vyriausybės dotacija mokyklai išlaikyti. 
2013 m. MK buvo  830,9 tūkst. Lt. Krepšelio ,,liūto dalis“ naudojama pedagogų atlyginimams ir atskaity-

mams Sodrai. Kitoms reikmėms pagal MK skaičiavimo metodiką buvo skirta 23,2 tūkst. Lt. Iš jų už 5 tūkst. Lt nupirk-
ta vadovėlių, už 4 tūkst. Lt mokymo priemonių, 3 tūkst. Lt išleisti mokytojų kvalifikacijai kelti, 4 tūkst. Lt skirta moki-
nių pažintinei ir proforientavimo veiklai (mokiniai vežti į įvairias dalinai nemokamas ekskursijas, proforientavimo 
tikslais į Pakruojo įmones, Petrašiūnų ,,Dolomitą“, G.Ališausko ūkį ir kt.), 1,4 tūkst. Lt skyrėme ryšiams (dalinis inter-
neto tiekimo paslaugos apmokėjimas), 2 tūkst. Lt IKT diegimui (mokestis už elektroninį dienyną, kompiuterinės įran-
gos remontas)... 

Aplinkai išlaikyti buvo skirta 373,8 tūkst. Lt. Atmetus ūkinio personalo  atlyginimus ir atskaitymus Sodrai, 
turėjome 85,6 tūkst. Lt. Iš jų 54,2 tūkst. Lt išleidome kurui (akmens angliai), elektrai, vandeniui. Mokyklos tarybos 
dėka papildomai skirta 15 tūkst. Lt, už kuriuos rudens atostogų metu buvo pakeista dalis centrinio mokyklos korpu-
so langų. Kiti pinigai išleisti būtiniausioms prekėms (higienos, kurios būtinos valgyklos darbui, remonto, kurios būti-
nos įdėtų langų apdailai) pirkti. 

70 tūkst. Lt buvo skirta socialinei paramai, t. y., mokinių pavežėjimui. Metams jų neužteko, yra paprašyta 
papildomai. 

Mokykla iš antkainio už valgykloje pagamintus pietus užsidirbo daugiau kaip 6 tūkst. Lt. 
Didžiausiu pasiekimu laikome tai, jog visi ūkinio personalo darbuotojai visus metus gavo minimalią algą, 

nereikėjo eiti nemokamų atostogų ar trumpinti darbo dieną. 
Tikimės, kad 2014 m. bus geresni ir galėsime labiau tenkinti tiek mokinių, tiek dirbančiųjų poreikius.  

                                                                                                         Direktorė Jadvyga Šliurpienė 

Mokslo metų pabaigoje – išbandymų virtinė moksleiviams 

 Jau antri metai Švietimo ir mokslo ministerija mokykloms siūlo kokybės stebėsenos ir įvertinimo įrankį - stan-
dartizuotus mokinių pasiekimų testus. Naudojant šiuos testus, kiekviena mokykla, mokytojas gali savarankiškai pati-
kimai įsivertinti mokinių pasiekimus ir daromą pažangą. Šiuo metu yra parengti matematikos, lietuvių kalbos skaity-
mo ir rašymo ketvirtoje bei aštuntoje klasėse ir istorijos aštuntoje klasėje standartizuoti testai. Tai savanoriška, ne 
priverstinė mokyklų pasitikrinimo priemonė. Praėjusiais mokslo metais mūsų mokyklos mokytojai išbandė tuos te-
stus su buvusiais ketvirtokais ir aštuntokais, palygino savo moksleivių rezultatus su respublikos moksleivių rezulta-
tais. Mokytojų manymu, jei norime kokybės, turime žinoti, kaip mums sekasi. Mokinių pasiekimai nenuvylė, ypač 
aštuntokų. Šių mokslo metų gale taip pat ketiname atlikti standartizuotus testus dabartinėse ketvirtoje (lietuvių k., 
matematika) ir aštuntoje (lietuvių k., matematika, istorija) klasėse. 

 Švietimo ir mokslo ministerija žada, kad nuo 2015 m. tokie testai jau bus atliekami ir antroje bei šeštoje klasė-
se, numatoma plėsti ir dalykų pasirinkimą.  

 Organizuojant šių mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, naujovių nebus. Patikrinimas vyks 
taip pat, kaip ir praėjusiais metais. Jau yra numatytos patikrinimo datos: lietuvių kalba (raštu) – birželio 9 d., o 
matematika – birželio 11 d.                              

                                                                                    Direktorės pavaduotoja ugdymui   Virginija Tumėnienė 



Nauji veidai mokykloje 
             Nuo rugsėjo 1-osios 5 -10 klasių mokinius anglų kalbos ėmė mokyti mokytoja Vilma Kalvaitytė. Papra-
šėme mokytojos prisistatyti tėveliams ir uždavėme keletą klausimų: 
1.Esate naujas žmogus mokykloje. Papasakokite trumpai apie savo darbo patirtį iki Balsių mokyklos.  
Mokytoja dirbau Stačiūnų pagrindinėje mokykloje, „Atžalyno“ gimnazijoje, Degesių pagrindinėje mokykloje. 
Dėsčiau anglų ir rusų kalbas. Turėjau tris auklėjamąsias klases. 
2. Kokių pomėgių turite? Kaip mėgstate leisti laisvalaikį? 
Didžiausi pomėgiai – knygų skaitymas, teatro lankymas, krepšinio varžybų per televizorių žiūrėjimas; pavasarį 
ir vasarą mėgstu pasikapstyti darže ar darželyje (labai pailsina išūžtą per mokslo metus galvą); per atostogas 
stengiuosi aplankyti bent vieną užsienio šalį. 
3. Apibūdinkite save kaip žmogų. Kokiomis savybėmis pasižymite pati ir kokius norėtumėte matyti mokinius.  
Manau, kad esu pakankamai tolerantiška kitų žmonių atžvilgiu – toleruoju kitokį požiūrį, nuomonę, elgesį, jei-
gu jis netrukdo gyventi kitiems žmonėms. Nemėgstu tuščio plepėjimo. Vertinu žmogaus protą ir sugebėjimus. 
Negaliu pakęsti kvailumo ir jo demonstravimo. Manau, kad gebu užjausti ir, reikalui esant, padėti kitiems. 
4. Kaip praėjo pirmasis pusmetis Balsių mokykloje? Kokių įspūdžių patyrėte?  
Pirmasis pusmetis buvo labai intensyvus – reikėjo susipažinti su naujais kolegomis, naujais auklėtiniais, nauju 
kabinetu ir jame esančiomis priemonėmis bei naujais anglų kalbos ``ištroškusiais`` mokiniais. Tai buvo progra-
ma MINIMUM. Manau, kad ją įvykdžiau pusėtinai. Sunku buvo įsiminti visų vardus, bet ir tai, galiausiai, jau 
įveikta. Maloniai nuteikė mokyklos aplinka, aktyvūs mokiniai ir mokytojai, daugybė užklasinės veiklos ir visa 
krūva pačių įvairiausių charakterių, prie kurių ir man tenka prisitaikyti, ir jiems prie manęs. 
Pradžia nuteikė optimistiškai. Tikiuosi, kad ir toliau viskas bus gerai. 

Na, o taip save mato mokytojos Vilmos auklėtiniai, penktokai: 

        „Mes – penktokai. Jau keturi mėnesiai. Sako, kad turėjome adaptuotis naujoje mokykloje. Tikriausiai taip 
ir yra. Juk jau beveik pripratom prie savo naujos auklėtojos, o ir ji nebe visada užsikemša ausis, kai mes vienas 
per kitą bandom jai kažką svarbaus pasakyti. O pasakyti mes visada turime ką (nors dažniausiai ir ne į temą). 
Pripratom (beveik) ir prie to, kad mus moko daug mokytojų. Ar jie prie mūsų priprato – dar klausimas 
(spėjame, kad nelabai). Sklinda gandai, kad mokytojai nesupranta, kodėl mes tokie išsiblaškę, nuolat strykčio-
jantys, bet kiekvienas su savo tvirta nuomone, kurią žūtbūt turime apginti. 

         Deja, mes ir patys kartais savęs nesuprantam. Gal dar ne visai radom bendrą kalbą su pačiais savimi? 

         Atskira tema – mokyklos ``dičkiai``. Negerbia jie mūsų (kol kas), bet mes stengiamės nepasiduoti – juk ne 
iš kelmo esam spirti. Jeigu ūgiu ir nusileidžiam, tai skleidžiamais decibelais ar liežuvių aštrumu – niekada. 

       Linksma mokykloje. Tik tos pamokos daugeliui iš mūsų – tikra kančia. Nesinori mokytis ir tiek. Gerai, kad 
tėveliai karts nuo karto niūkteli į pašonę ar kaip nors kitaip  paragina mokytis. 

      Greitai - šv. Kalėdos, o po to – ilgai lauktos atostogos. O paskui, žiūrėk, ir pavasaris nebe už 
kalnų... viskas juda į priekį. Mes taip pat augsim ir ūgiu, ir smegenų apimtimi bei turiniu 
(tikėkimės).                                                                                                                     Gerų švenčių.“ 

Klausiate - atsakome 

 Pradinukų tėveliai prašė 
paaiškinti, kodėl šiais mokslo me-
tais pasikeitė moksleivių vežiojimo 
į mokyklą tvarka. Atsako mokyklos 
direktorė Jadvyga Šliurpienė: 

 Rugsėjo išvakarėse ankstes-
niais metais pavėžėjimo paslaugą 
teikęs privatininkas atsisakė pra-
tęsti moksleivių vežiojimo sutartį, 
motyvuodamas, jog tai yra nuo-
stolinga veikla. Teko ieškoti naujo 
vežėjo. Kreipėmės į Pakruojo au-
totransporto įmonę. Jie sutiko 

vežti mokinius, skirti tam atskirą 
pakankamai didelį autobusą. Kad 
ir jie nepatirtų nuostolių, įmonė 
savivaldybėje pasitvirtino maršru-
tinius reisus, sutampančius su 
moksleivių vežiojimo grafiku. To-
dėl ir atsirado moksleivių autobu-
se keleivių, perkančių bilietus ir 
vykstančių į miestą bei atgal. Ka-
dangi vairuotojai, vežantys moks-
leivius, kas kelios dienos keičiasi, 
pradžioje pasitaikė nesklandumų, 
tačiau dėl visko yra susitariama, 
ieškoma bendrų sprendimų. 

 

 Sulaukėme ne vienos mamos 
klausimo dėl mokamo maitinimo, 
kodėl reikia atnešti daugiau pinigų 
gruodžio mėnesį. Atsako kasininkė 
Audra Svidrienė: 
 Gruodžio mėnesį reikia at-
nešti pinigus už du mėnesius: už 
lapkritį ir gruodį todėl, kad baigiasi 
finansiniai metai, reikia  atsiskaityti 
su tiekėjais, verčiantis metams, 
negali būti skolų. Įnešti pinigus rei-
kia ne paskutinėmis dienomis, o iki 
gruodžio 23 dienos. Todėl gruodžio 
mėnesį susidaro didesnės sumos 
už maitinimą.  



Projektas  

,,Kūrybinės partnerystės“ 

mokykloje tęsiasi  
„Kūrybinės partnerystės“ – tai 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta 

programa. Jos tikslas – praplėsti ir pratur-

tinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti moki-

nių ir mokytojų kūrybiškumą. Šių tikslų sie-

kiama sukuriant sąlygas mokyklų ir kūrėjų - 

menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus 

veikėjų bei mokslininkų - bendradarbiavi-

mui. 

Rudenį startavo antra-

sis ,,Kūrybinių partnerysčių“  

programos etapas. Šiemet veiklą  

tęsime organizuodami tris  kūry-

biško mokymosi projektus. Mo-

kyklai paskirtas kūrybos agentas, 

aktorius Darius Petkevičius.  

Atvykęs į mokyklą, pir-

miausia jis pasiūlė vyresniesiems 

mokiniams susidraugauti su pir-

mokais. Taip kiekvienas septinto-

kas ir aštuntokas, išsitraukę lape-

lius su pirmokų vardais, pradėjo 

pažintį su savo mažaisiais drau-

gais. Prieš rudens atostogas visi 

kartu tvarkė senuosius Balsių 

kapelius, uždegė pirmokų paga-

mintus žibintus.   

Pirmokams agentas Da-

rius kartu su mokytoja Aušra ve-

dė kūrybiškas matematikos, lie-

tuvių kalbos pamokas. Padedant 

dailės mokytojai Dijanai, pirmo-

kai vėlė Švelnuką, kuris stebės 

vaikų gerus darbus visus metus. 

Artėjant Kalėdoms, Darius pradi-

nėse klasėse organizavo Spalvoto 

meduolio dieną. Pirmokai, pade-

dami mokytojų Aušros, Vilmos, 

Linetos, minkė meduoliams te-

šlą, kočiojo ir gamino įvairiausių 

formų meduoliukus.  Kol kepė 

pačių vaikų pasigaminti sausai-

niai,  visi pradinukai įvairiausio-

mis spalvomis margino at-

vežtus iš Vilniaus kalėdinius me-

duolius. Praeitą savaitę pradinu-

kai mokėsi gaminti eglutei žais-

liukus iš ledų pagaliukų, vėliau 

jais papuošė eglę valgykloje.   

Septintokai ir aštuntokai 

ieškojo mokyklos pliusų ir tobu-

lintinų pusių, svarstė ką mokyk-

loje norėtų pakeisti. Įdomiai ir 

turiningai pusdienį praleido pa-

gal ,,nuotraukas – užuominas“  

mokyklos kieme, kaime ieškoda-

mi  nufotografuotų  elementų. 

Išsakė savo pojūčius klausyda-

miesi klasikinės ir savo mėgsta-

miausios muzikos. Mokiniai ban-

dė nugalėti scenos baimę, mokė-

si scenos kalbos ir kt. 

Su nekantrumu laukiame, 

kai prie veiklų prisijungs kūry-

bos praktikai. 

                  Dijana Ušinskaitė,  

                 kuruojanti mokytoja 

Apie paauglių tarpusavio ben-
dravimą 

Bendravimo su ap-
linkiniais sėkmė kiekvienam iš 
mūsų yra kur kas svarbesnis da-
lykas, nei gali atrodyti iš pirmo 
žvilgsnio. Nuo gebėjimo ben-
drauti priklauso mūsų gyvenimo 
kokybė pačia plačiausia prasme. 
Paauglystės amžiaus tarpsniu 
santykiai su bendraamžiais uži-
ma svarbiausią vietą gyvenime. 

Paaugliui tenka vie-
nu metu gyventi dviejuose pa-
sauliuose – bendraamžių ir suau-
gusiųjų. Bendraamžių pasaulis 
turi savo subkultūrą, raidą, 
struktūrą, pripažįsta specifines 
vertybes, elgesio normas, tradi-
cijas. Bendraamžių lygybės prin-
cipas teikia paauglių tarpusavio 
santykiams ypatingo patrauklu-
mo. Saitus su šeima keičia stip-
resni santykiai su bendraamžiais. 
Psichologai  nustatė, kad su ben-
draamžiais paauglys praleidžia 
dvigubai daugiau laiko nei su tė-
vais. Bendraamžių grupėje pa-

augliai mokosi to, ko negali iš-
mokti iš suaugusiųjų: bendrauti 
su draugais ir lyderiais, reaguoti 
į agresiją ir prievartą, santykių 
lygiateisiškumo ir panašiai. Di-
delė dalis paauglių apie save 
sprendžia iš aplinkinių santykio 
su jais, savęs  vertinimui didelės 
reikšmės turi jiems svarbių ben-
draamžių požiūris. 

Vaikystėje ir pa-
auglystės metais grupės skiriasi 
pagal priklausomybę vienai ar 
kitai lyčiai. Berniukų draugišku-
mas dažniausiai išryškėja dides-
nėse grupėse, jų draugiški san-
tykiai orientuoti į bendrą veiklą. 
Mergaitės, priešingai, buriasi į 
mažesnes grupeles ar poras, jų 
ryšiai riboti. Mergaitės labiau 
linkusios išgyventi pavydo jaus-
mą ir baimę būti atstumtoms. 
Abiejų lyčių paaugliai draugais 
paprastai pasirenka panašaus 
socialinio sluoksnio kaimynystė-
je gyvenančius paauglius. Be to, 
dažniausiai bendraamžiai pade-
da paaugliams užmegzti ryšius 

su priešingos lyties asmenimis. 

Priklausyti bendra-
amžių grupei paauglystės metais 
yra svarbiau, nei bet kuriuo kitu 
amžiaus tarpsniu. Paauglys tam-
pa vis savarankiškesnis, daugeliu 
klausimų yra kitokios nuomonės 
nei tėvai. Dėsninga tai, kad pa-
augliai pripažinimo, bendravimo 
poreikių negalėdami patenkinti 
formaliuose kolektyvuose 
(klasėse), to siekia neformaliose 
grupėse. Šių grupių bendravimo 
normos, interesai, vertybinės 
nuostatos dažnai nesutampa su 
visuomenės, mokyklos bendravi-
mo ir elgesio normomis, intere-
sais ir neretai išreiškiami antivi-
suomenišku elgesiu. Vis dėlto 
daugelis mokslininkų linkę ma-
nyti, kad prielaidas taip elgtis 
sudaro įvairūs veiksniai: sociali-
niai, paauglio asmenybės ypatu-
mai, santykiai šeimoje ir pan.  

Pagal psichologinę spaudą pa-
rengė socialinė pedagogė  

                  Lineta Šukienė 



Laikraščio  priedo redaktorė—direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė. 

Maketuotoja—bibliotekininkė Audra Svidrienė. 

Tiražas 150 egzempliorių. 

Vaikų sveikata – pirmiausia šeimos rūpestis 

 Šį rudenį mokykloje pradėjo dirbti jauna ir energinga Visuomenės sveikatos biuro specialistė Simona. 
Ji rūpinsis mūsų moksleivių sveikatos ugdymu, teiks pirmąją pagalbą, tikrins švarą ir atliks daugybę su 
moksleivių sveikata susijusių darbų. Jaunosios specialistės paprašėme trumpai papasakoti apie save.   

 Įgijusi sveikatos edukologijos bakalauro laipsnį, ieškojau darbo kelis mėnesius, laikinai dirbau dieto-
loge, tačiau kai man pasiūlė dirbti mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, neatsisakiau, 
nors darbas ir laikinas. Negalvojau, kad užimsiu pavaduojančios specialistės vaidmenį. Manau, kad geriau-
sia realizuoti save tokioje veikloje, kurioje galėtum ne tik tobulėti, bet ir atsiskleisti visapusiškai.   

 Simonos paprašėme pasidalinti pastebėjimais apie mūsų mokinių sveikatą. Ką galėtų patarti tėve-
liams, kad mūsų vaikai būtų sveikesni? Gal reikia imtis kokių profilaktikos priemonių, kad sveikatos sutriki-
mai nevirstų didelėmis problemomis?   

          Peržiūrėjusi mokyklos mokinių sveikatos profilaktinių patikrinimų duomenis, pastebėjau, kad Balsių 
pagrindinės mokyklos mokiniai tik 35 iš 172 laikomi visiškai sveikais. 22 mokiniams yra sutrikusi endokrini-
nė sistema, 21 mokiniui nustatyta netaisyklinga laikysena, 22 mokiniai yra trumparegiai, 19 mokinių turi 
tam tikrų nervų sistemos sutrikimų. Šie sveikatos sutrikimai yra vyraujantys mokykloje, nors yra dar ir ki-
tokių pavienių sutrikimų. Tėvai yra pagrindiniai sveikatos mokytojai savo vaikams, todėl privalu domėtis 
savo vaiko darbo ir poilsio režimu, mitybos įpročiais, fiziniu vaiko aktyvumu. Tėveliams norėčiau priminti 
keletą vaikų fiziologijos ir higienos specialistų rekomendacijų: 

 • Miegas. 6-7 metų moksleiviai turi miegoti 11 – 12 valandų per parą, 8 – 10 metų apie 10 valandų, 11 – 
14 metų nuo 9 iki 9,5 valandų per parą. Vyresnėse klasėse 15-17 metų mokiniams rekomenduojama mie-
goti 8 ar 9 valandas. Miegodamas vaikas pailsi fiziškai ir psichiškai, todėl stabilizuojasi kraujo apykaita, pa-
gerėja atmintis, kraujyje sumažėja streso hormono (adrenalino), taip pat stiprėja jo imuninė sistema. 

• Mokymosi krūvis. Tėvai turi sekti savo vaikų pamokų ruošos laiką, atkreipti dėmesį į vaiko savijautą. 
Dažnai pamokų ruoša pailgėja dėl vaiko nesugebėjimo organizuoti mokymąsi. Gali būti, kad pamokų ruo-
šos metu vaikas prasėdi tuščiai, blaškosi nuo vieno darbo prie kito, užsiima pašaliniais darbais, kurie blaš-
ko jo dėmesį. Tuomet vaikas nespėja ir nebepajėgia atlikti būtinų darbų, kyla įtampa, pritrūksta laiko poil-
siui. Ilgainiui tai sukelia sveikatos problemas: vaikas skundžiasi galvos, pilvo skausmais, atsiranda nervinė 
įtampa, irzlumas, nuovargis iš ryto, prastėja apetitas ir pasireiškia daugelis kitų psichosomatinių negalavi-
mų.  

• Mityba. Labai svarbu valgyti kuo įvairesnį ir sveikesnį maistą, rinktis tokį maistą, kuris turėtų kuo mažiau 
riebalų ir cholesterolio. Rekomenduojama, kad tarp pusryčių, pietų ir vakarienės praeitų 5-6 valandos, o 
vakarieniauti reikia likus dviem valandoms iki miego. Pusryčiai - viena iš taisyklingos mitybos taisyklių. Vai-
kai, kurie pusryčiauja kasdien, geriau mokosi, jų geresnė atmintis, rečiau turi viršsvorio nei jų bendraam-
žiai, kurie nepusryčiauja. Dar kviesčiau tėvelius pasidomėti, ar Jūsų duodami kišenpinigiai nėra išleidžiami 
pirkti traškučiams ir energetiniams gėrimams, kurie nuslopina vaiko natūralų apetitą ir turi labai abejoti-
nos vertės vaiko sveikatai. 

• Fizinis aktyvumas. Vaikai, pradėję lankyti mokyklą, juda dvigubai mažiau, negu ikimokyklinukai. Judėji-
mo stoka neigiamai veikia fizinį ir protinį vaiko brendimą. 5-17 metų amžiaus vaikams ir paaugliams reko-
menduojamas bendras vidutinio ir didelio intensyvumo fizinis krūvis - bent 60 minučių per dieną.  

 Tėvelių rūpestis savo vaiko dienos veiklos ir poilsio režimu, pastangos sveikai maitinti vaiką tikrai 
padėtų užkirsti kelią kai kuriems vaikų sveikatos sutrikimams.     

                 Rūpinkimės savo vaikų sveikata.  

      Visuomenės sveikatos biuro specialistė  Simona Gelžinienė 



 


