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 Praskriejo tarsi vėjas mokslo metai. 

 Nerūpestinga vasara jau tiesia delniukus. 

 Pačiups į glėbį 

 Saulės spindulių verpetai, 

 Bučiuos ir glostys 

 Jūsų mielus skruostukus. 

 

Šiltos linksmos bei nuotykių kupinos vasaros  

Jums linki Jaunieji žurnalistai. 

Mokyklos diena 

Tapo tradicija baigiantis mokslo metams mokykloje organizuoti Mokyklos dieną, kurios metu pasidţiaugia-

ma pasiekimais, gerais darbais, atliktais per šiuos mokslo metus.  Mokykloje veikusių būrelių nariai ir jų vadovai 

parodo visai mokyklai, ką nuveikė per mokslo metus.  

Renginio metu buvo pagerbti gerai besimokantys mokiniai, mokytojai, įgyvendinę įvairius projektus, nuvei-

kę kitų gerų darbų mokykloje. Visų laukiamiausias šventės momentas — metų nominacijos, kurias pelnė moki-

niai, klasės, mokytojai. Kas nugalėjo nominacijų rinkimuose šiais mokslo metais? 

Metų klasė: 8 klasė uţ aktyvumą dalyvaujant projektuose ir draugiškumą. 

Metų mokytojas: Raimondas Tumėnas uţ gerą humoro jausmą ir galimybę paplepėti visomis 

temomis. 

Metų talentas: Septintokė Goda uţ autorinę piešinių parodą. 

Metų iniciatyva: 8-okų organizuota „bemiegė naktis“ 6-8 klasių mokiniams. 

Metų atradimas: Aktorinis devintokų Donato B. ir Aivaro duetas – Štašytė ir jos draugas. 

Metų dovana: Pakruojo Rotary klubo padovanoti lego robotai. 

Metų pasiekimas: Mokykla – viena iš 12 geriausiai įvertintų mokyklų, dalyvavusių projekte 

„Kuriame Respubliką“. 

Metų stiliukas: Devintokai vaikinai, „išaugę“ iš sportinių kelnių. 

Metų fiasko: Mokyklos seniūnų tarybos pirmininkės Redos rinkiminiai paţadai taip ir likę paţadais. 

Metų nusivylimas: Per anksti pasibaigę šokiai per Draugų dieną. 

Pasidţiaugę mokyklos stropuoliais bei nominacijų nugalėtojais, tradiciškai mokyklos kieme pasidarėme 

bendrą nuotrauką.                                                                                              Ţurnalistų būrelio vadovė Martyna 

Mieli mokiniai, 

      tegul vasara būna šilta tiesiogine ir perkeltine prasme: daug saulės lauke ir 

daug santykių šilumos namuose. Grįžkite rugsėjį pasisėmę energijos naujiems 

mokslo metams, kupini vasaros įspūdžių, pasiryžę būti geriausiais (jei ne mok-

sle, tai kitur). Mokykla lauks jūsų!  

                                                                         Mokyklos direktorė J.Šliurpienė 



      Baigėsi projektas ,,Kūrybinės partnerystės“ 

Rudenį startavęs, geguţę baigėsi ,,Kūrybinių partnerysčių― projektas aštuntokams ,,Šiltesni santykiai – jau-

kesnė klasė―: klasės – skaityklos interjero kūrimas vienijant klasę. Kaip sekėsi įgyvendinti projektą, paklausėme 

aštuntokų: 

Graţvydas, Kęstutis: Smagiausia buvo matyti, kaip keičiasi klasė. 

Ieva: Labai įdomus projektas, niekada nenusibostų! 

Ema: Nuostabus projektas. Nuostabios agentės Ilzė ir Aurelija. 

Vaiva: Projektas pakeitė ne tik skaityklos interjerą, bet ir mus. 

Inesa: Tai projektas, kai klasė pradeda būti kartu. 

Eividas: Tai vienas įdomiausių projektų. Mūsų klasė tapo draugiškesnė, vieningesnė. 

Justas: Patyriau daug naujų įspūdžių.   

Edgaras: Be galo šaunus projektas, visi susibendravome. Patiko visi žaidimai. Supratau, kas yra darbas 

grupėse. FANTASTIKA! 

Jovita, Kristina: Šaunus projektas! Buvo linksma! 

Viktorija: Projektas labai linksmas, kartais varginantis, bet vis tiek man labai patiko. 

Lukas: Labiau pažinau savo klasiokus, sužinojau daug įdomių dalykų. 

Donatas: Labai patiko, mėgavausi praleistu laiku. Norėčiau, kad tęstųsi projektas ir klasė taptų dar drau-

giškesnė.  

Justinas: Man patiko daryti kėdes, dažyti knygų lentynas. Ypač įstrigo, kaip nešėme blogas mintis deginti į 

etnocentrą. 

Dovilė: Klasė tapo draugiškesnė. 

Kastytis: Buvo įdomūs žaidimai.                                                                      Kuruojanti mokytoja Dijana 

Ekskursija į Vilnių  

Geguţės 11dieną beveik penkiasdešimt 5-10 klasių mokinių vyko į Vilnių. Su mumis vaţiavo ketu-

rios mokytojos: Jurgita Bagdonienė, Daina Dzvinkienė, Regina Stonkuvienė ir Dijana Ušinskaitė. Mums apie įţy-

mias vietas pasakojo mokytoja Regina.  

Pirmiausia aplankėme Šv. Petro ir Povilo baţnyčią, po to vaikščiojome po Vilniaus senamiestį. Uţė-

jome į vaikų piešinių parodėlę ir sutikome Neringą iš televizijos laidos ,,Tele-bim-bam―. Po senamiestį vaikščiojo-

me labai ilgai. Buvome prie Prezidentūros. Gaila, bet Prezidentė buvo išvykusi. Bevaikščiodami pamatėme ant 

kalno Gedimino pilį. Pakilome keltuvu į kalną ir apţiūrėjome pilį. Apţiūrėjome visus pilies aukštus, uţkopėme į 

patį pilies viršų. Vėliau vykome į televizijos bokštą. Pakilome liftu į dvidešimtą aukštą ir nuėjome į tenai esančią 

kavinę. Per jos langus matėme visą Vilnių. Kelionę uţbaigėme „Akropolyje―. Nors buvome pavargę, bet jėgų pra-

mogauti tikrai uţteko. 

Ekskursija visiems labai patiko. Nors kartą jau esu buvusi Vilniuje, bet vis tiek buvo labai smagu. 

 

                                                         Ţavinta Laikūnaitė, 5 kl. 

Žemės gražinimo diena mokykloje 

          Prieš Draugų dieną visi mokyklos mokiniai ir mokytojai tvarkė mokyklos aplinką. Kiekvienas turėjo jam 

paskirtą darbą. 

 9 -10 klasių mokiniai, klasių auklėtojos ir paskirti kiti mokytojai  kūrė naują gėlyną „Pirmoji meilė“. 

 7 - 8 klasių mokiniai bei klasių auklėtojos grėbė lapus.  

 5 - 6 klasių mokiniai bei jų auklėtojai rinko šiukšles, grėbė lapus. Penktokai dar išdalino kaimo gyventojams 

lankstinukus apie šiukšlių rūšiavimą. 

 Prie darbų prisijungė ir mokyklos direktorė. 

          Baigę darbus, visi ėjome valgyti košės su spirgučių padaţu ir gėrėme šiltą arbatą. Prisikirtę košės, mokiniai 

kėlė savo klasės inkilus į pasirinktus medţius. 

          Nors pavargome, bet dţiaugėmės atliktais darbais. Taip pat didţiavomės, jog galėsime pasidţiaugti ir pasi-

groţėti savo mokyklos graţia aplinka atvykus kitų mokyklų mokiniams.  

Inora Punytė, 9 kl. 



                                                 P E N K T O K Ų , S E P T I N T O K Ų   K Ū R Y B A  

Mokykla 

 
Rytmečio saulytė šviečia, 

Į mokyklą kviečia. 

Pasimokyti visus, 

Ir maţus, ir didelius. 

 

Mokykla pati graţiausia, 

Mokykla mums lyg namai. 

Nors uţaugę ir išeisim, 

Jos mylėti nenustosim! 

        

Raminta Svidraitė, 5 kl. 

Princas ir princesė 

Vieną kartą už trijų miškų, už 
trijų karalysčių, už trijų van-
denų gyveno karalienė su ka-
raliumi. Jie susilaukė sūnaus, 
kuris buvo labai labai protin-
gas, bet negražus. Kitoje kara-
lystėje tuo metu gimė mer-
gaitė, kuri buvo labai graži, 
bet kvaila. Augant vaikams, 
ėmė ryškėti jų dovanos, gau-

tos iš Dievo. 

        Pamatę karalaitę, kiti karalaičiai prieidavo prie jos ir užkal-
bindavo ją, nes ji  buvo nuostabaus grožio. Išgirdę, kad net ne-
moka taisyklingai šnekėti, tuoj pat nusisukdavo nuo jos. 

Protingasis berniukas vis prieidavo prie kitų princesių, 
bet jos nusisukdavo ir juokdavosi iš jo išvaizdos. Kai jis pradė-
davo kalbėti, visos princesės atsisukdavo pasiklausyti. 

Vieną saulėtą dieną karalaitė maivėsi su auksiniu veidro-
dėliu, kuris netyčia įkrito į šulinį. Ji pradėjo verkti nežinodama, 
kaip ištraukti veidrodėlį. Pro šalį jojo protingasis princas ir iš-
girdo princesę verkiant. Priėjęs prie jos, jis paaiškino, kad gali 
ištraukti jos veidrodėlį, bet už tai ji turės atiduoti pusę savo 
grožio. O jeigu ji ištekės už princo, ji dar gaus pusę princo pro-
to. Princesė sutiko ir princas ištraukė veidrodėlį. Po kelių dienų 
karalaitis atjojo į princesės pilį. 

Princesės tėvai iškėlė dideles vestuves, kurių  ilgai dar  
nepamiršo karalystės gyventojai. Po to jie ilgai ir laimingai gy-
veno.          

                                                Paulyna Grigaliūnaitė, 5 kl. 

Susitiko dvi graţuolės, 

Širšė ir avelė. 

Skraidė širšė rateliu, 

O avelė bėgiojo takeliu. 

Avelei nepatiko įkyri širšelė, 

Neţinojo, kaip nuvyti ją šalin. 

Širšė ūţė ir ūţė aplink avelę, 

Kol galiausiai avelė patraukė į miškelį. 

Susisuko širšei akys. 

Pradėjo suktis viskas rateliu, 

Ir tik takšt atsitrenkė į medelį, 

O avelė linksmai nušuoliavo per tiltelį. 
 

Įkyrumas – bloga žmogaus savybė. 

Tas, kas būna per daug įkyrus, 

Tampa nemėgstamas kitų. 

Bet juk įkyrumo gyslelę turime visi! 

Lukas, Liveta, Justinas, Brigita, 7 klasė 

Jaunųjų ţurnalistų apsilankymas ―Šiaulių krašto‖ redakcijoje 

        Mūsų nuostabioji mokytoja Martyna mums apie iš-

vyką į redakciją jau buvo uţsiminusi anksčiau. Kad tai 

išsipildytų, turėjome parašyti po straipsnelį apie kokį nors 

tikrą įvykį. Taigi nešėm, nešėm straipsnelius ir sulaukėm 

prizo.  

        Antradienį po 5 pamokų lydimi mokyklos direktorės 

ir būrelio vadovės išvaţiavome iš Balsių. Atvykome į re-

dakciją, kurioje mus šiltai pasitiko vyriausioji ţurnalistė 

Janina Vansauskienė. Ji papasakojo visokiausių įdomybių 

ir gudrybių apie ţurnalistų darbą. Išgirdome be galo daug 

nuoširdţių pagyrimų apie mūsų mokyklos veiklas, būrelį 

ir net mus pačius. Pasisekė ir nusifotografuoti. 

  Paskiau ėjome į J.Paukštelio viešąją biblioteką. 

Ten mus taip pat maloniai priėmė. 

 Smagiausia ir įdomiausia buvo bendrauti su Janina. Mūsų būrelis dėkoja redakcijos kolektyvui uţ šiltą ir 

šmaikštų pasisėdėjimą.  

Dţonara Margenytė, 9 kl. 



             Mes – būsimi penktokai  

       Aš tikiuosi, kad man penktoje klasėje gerai seksis 
žaisti žaidimus. Stengsiuos nepraleisti pamokų. 

        Įsivaizduoju, kaip bus nelengva penktoje klasėje. Juk  
reikės kiekvieną dieną eiti į kitus kabinetus. Bus kitokios 
mokytojos ir bus sunku mokytis.  

      Man liūdna palikti pradinę mokyklą. Norėtųsi dar čia 
pasimokyti kelerius metus. Čia mokytoja labai gera, lyg 
antra mama, visada stengėsi, kad mums būtų gerai. Aš – 
būsimoji penktokė. Truputį bijau, kad ten gali būti sunku 
mokytis, kad reikės greitai dirbti ir per pertrauką greitai 

bėgti į kitą klasę. Juk nesinorėtų vėluoti į pamokas.  

          Nežinau, ar man patiks penktoje klasėje. Tikiuosi, kad labiau negu ketvirtoje klasėje.  Noriu penktoje klasėje sutikti 
naujų draugų. Manau, kad mokytojai bus geri. Žinoma, mokysiuos gerai.  

          Aš manau, kad penktoje klasėje bus linksma. Susipažinsime su naujais mokytojais ir draugais. Reikės kiek        vieną 
dieną grįžti į pradinę mokyklą per pietų pertrauką. Bus smagu. 

        Nuojauta kužda, kad man penktoje klasėje seksis matematika ir lietuvių kalba kaip ir pradinėje mokykloje. Gaila, kad 
ten nebus mūsų mokytojos, tačiau ji bus visai arti ir galėsiu  ją aplankyti.  

  Rudenį jau būsiu penktokė. Penktoje klasėje galėsiu įgyti dar daugiau žinių. Laikas nestovi vietoje. Reikia eiti į priekį.  

         Nors aš  drąsi, tačiau truputį bijau penktos klasės. Bet aš labai stengsiuos ir, manau, kad viskas bus gerai. Klausysiu 
mokytojų ir būsiu drausminga. 

Aš noriu, kad penktoje klasėje man puikiai sektųsi, ir tikiuosi, kad taip ir bus, nes aš stengsiuos iš paskutiniųjų.  

Penkta klasė džiugina, nes bus daug įvairesnių būrelių.  Dar džiaugiuosi, kad jau būsiu vyresnė ir įgysiu dar daugiau ži-
nių.  

Aš  būsiu penktokas. Man labai patiks mokytis naujoje mokykloje. Didžiojoje mokykloje susitiksiu  su pažįstamais drau-
gais. 

Aš įsivaizduoju, kad gerai mokysiuos, o per pertraukas lankysiu savo pirmą mokytoją. Ketvirtokai 

Penktoje klasėje susirasiu dar daugiau draugų. Jie su manimi taip pat draugaus ir žais, o aš  padėsiu jiems, kai bus sun-
ku. 

Būsimieji penktokai: 

Rokas, Karoliukas, Neda, Edgaras, Mindaugas, Karolis, Gintarė, Vika, Leonas, Oksana, Klaidas, Justas, Donatas. 

Linkėjimai ketvirtokams 
Linkim mes jums visada išlikti tikrais draugais ir nepamiršti savo pradinės mokyklos ir pirmos mokytojos.  

Ketvirtokai, linkim jums penktoje klasėje didelės sėkmės. Kad būtumėt laimingi ir geri.  

Sveikiname jus su artėjančia vasara. Linkime puikių įspūdžių naujame kelyje.   

Ketvirtokai, jūs buvote tikri darbštuoliai mokyklos talkose. 

Linkime jums penktoje klasėje tik dešimtukų ir gerų draugų.  

Ketvirtokai, linkime jums nepiktų mokytojų, bet turite ir patys būti geri ir sąžiningi. 

Linkime gerai mokytis, susirasti daugybę gerų draugų ir gerų mokytojų penktoje klasėje.  

Linkime, kad penktoje klasėje jums geriau  sektųsi negu pradinėje mokykloje.  

Ketvirtokai, linkime jums neišpuikti ir neužriesti nosies nuėjus į didžiąją mokyklą. 

Linkime jums daug gerų pažymų. Kad jus lydėtų sėkmė visose pamokose.  

Iš visos širdies linkime, kad be didelių sunkumų nugalėtumėte visas kliūtis.                             Trečiokai 



KONKURSAS „ Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ 

 

      Balandžio 9 d. mokykloje vyko konkurso 
„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ rezultatų  
suvedimas. Pats konkursas vyko dvi dienas. Ja-
me dalyvavo 54 pradinukai. Ruošiantis šiam 
konkursui bei pravedant konkursą, labai padėjo  
„Šviesoforo mokyklėlės“ nariai Ineta Žalytė, 
Gvidas Šumskis, Deividas Valteris, Benas Čeilit-
ka, Otilija Bučaitė, Arnas Budrys, Mindaugas 
Dzvinka. Aktyviausiai jame dalyvavo  trečiokai. 
Kiek sunkiau sekėsi praktinės užduotys patiems 
mažiausiems pradinukams.  Tikimės, kad kon-
kurse dalyvavę pradinukai daug išmoko ir suži-
nojo,  geriau mokės elgtis gatvėje, kelyje, įgytas 
žinias taikys kasdieniame gyvenime, pamokys 
savo bendraamžius draugus. Na, o geriausiai 

žinančiais eismo  taisykles  pradinukais pripažinti Ineta Žalytė, Gvidas Šumskis, Deividas Valteris, Otilija Bučaitė, 
Mindaugas Dzvinka. Po vieną iš kiekvienos klasės dalyvavo rajoninėse „Šviesoforo“ varžybose gegužės 7 d . Moki-
nukų nelengvi išbandymai laukė ne tik gvildenant filmuotą užduotį. Jie turėjo pademonstruoti ir nepriekaištingus 
įgūdžius pereinant gatvę nereguliuojamoje bei šviesoforu reguliuojamoje sankryžose. Konkurso dalyvių žinias 
vertino policijos pareigūnai. 

                                                                                                                                             Būrelio vadovė Rimantė Ožalienė 

Mamytės dienai artėjant  
              

 Mamytės diena švenčiama pirmąjį geguţės sekmadienį. Artė-

jant mamytės dienai, sukome galvytes, kaip pasveikinti savo mamy-

tes, ką joms palinkėti...  

 Per dailės pamoką mes darėme mamytėms dovanėles. Kiekvie-

no vaiko dovanėlė buvo savaip  graţi. Pamokų metu mokėmės eilė-

raščių, dainelių, šokių, ruošėmės šventei. Visi labai stengėmės pra-

dţiuginti ir nustebinti savo mamytes.  

                                                                               Priešmokyklinukai 

„Jaunųjų žurnalistų“ patarimai ir linkėjimai vasarai  

1. Saugokite savo gyvybes keliuose, ţaidimų aikštelėse, prie vandens telkinių ir kitose vietose.  

2. Nesimaudykite be suaugusiųjų leidimo ir prieţiūros.  

3. Kiekvieną dieną kaitinant saulei nešiokite kepures, kad 

apsisaugotumėte nuo saulės smūgio.  

4. Neţaiskite su degtukais.  

5. Saugokite aplinką, nešiukšlinkite patys ir kitiems neleis-

kite.  

6. Vaţiuodami dviračiu ant galvos turėkite šalmą.  

7. Nepersivalgykite ledų. 

8. Daug sportuokite.  

9. Valgykit sveiką maistą, ypač daug darţovių ir vaisių.  

10. Skaitykite knygeles.  

11. Kartokite daugybos lentelę.  

12. Išmokite naujų ţaidimų.  

13. Klausykite tėvelių ir jiems padėkite.  

14. Nepamirškite kultūringo elgesio viešose vietose.  

                           GRĮŽKIT SVEIKI IR PAŪGĖJĘ! IKI PASIMATYMO RUGSĖJO PIRMĄJĄ! 



Laikraščio  redaktorė - Martyna Juciūtė,   maketuotoja - Audra Svidrienė 

Tiražas 50 egzempliorių 

  

             Įrašyk skaičius į piramidę taip, 

kad kiekvienas viršutinio kubelio skaičius 

visada būtų lygus dviejų apatinių kubelių 

skaičių sumai.              

                        Martynas  Lisovskis, 5 kl.  
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Draugų diena 

          Kiekvienais metais balandţio mėnesio paskutinį penktadienį mokykloje vyksta Draugų diena. Šiais metais į 

svečius atvyko šešios moksleivių delegacijos iš Kriukų, Ţibartonių, Rozalimo, Ozolainės, Vecsaulės ir Jaunsaulės 

mokyklų. 

          Šiais metais Draugų dienos tema - „Euro ţinios“. Jas vedė mokytoja Regina, virtusi ţinių vedėja - senąja 

Pelėda, ir aštuntokas Eividas, vienai dienai tapęs mūsų mokyklos naujienų reporteriu. Jiems dar talkino reporterė 

Vaiva. Atvykusios delegacijos parengė po trumpą reportaţą iš savo mokyklų, papasakojo apie mokyklose vykstan-

čias veiklas. Reportažus papildė meniniais pasirodymais. 

          Baigiantis renginiui, mokyklos direktorė padėkojo visoms mokykloms uţ pasirodymus. Reporteriai suorga-

nizavo tiesioginę delegacijų vadovų spaudos konferenciją, kurios metu visų mokyklų atstovų buvo paprašyta at-

skleisti pačias karščiausias savo mokyklų naujienas. Pasibaigus renginiui, vyko visų labai laukiami šokiai, per ku-

riuos mokiniai galėjo pabendrauti artimiau.                                                                                 

Inora Punytė, 9 kl. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Edgaras Skestenis, 8 kl.  
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      Gandų dėžutė 

     Ţurnalistai nebūtų ţurnalistais, jeigu neiškapstytų pačių netikėčiausių naujienų. Tam puikiai pasitarnavo “gandų dėţutė”. 

Gandų dėţutė - tai įvairių gandų, pastebėjimų ar graţių ţodţių dėţutė, kurią mokiniai pildė visą kovo mėnesį. 

        Štai keletas geriausių, skandalingiausių ir netikėčiausių gandų: 

„Mokytoja Regina Stonkuvienė yra labai gera lietuvių kalbos mokytoja“.            Pasirašo visa 6 kl. 

„Girdėjau, kad kitąmet  „Sniego gniūţtei“ vadovaus mokytoja Martyna...“ 

„Sklando gandai, kad mokytojas Algimantas kitąmet ketina palikti mūsų mokyklą ir dumti į Airiją. Ar mūsų mokyklos moki-

niai taip labai „uţkniso―? ― . 

„Erika pasibučiavo su Donatu. Chi, chi, chi...“             Pasirašo penktokai 

„Arina draugauja su “čiūsa” (kempiniuku)“. 

„Ar tiesa, kad po 8-okų paplušėjimo skaitykloje, ten bus įkurtas poilsio kambarys mokiniams? Tai kur tuomet bus iškelta 

skaitykla?―. 

„Netyčia išgirdome, kad mokykloje veikia naujas sportinių šokių būrelis, o jam vadovauja laaabai fainas vadovas. Kokiu bū-

du reikėtų į tą būrelį patekti?―. 

„Panašu, kad mokyklos prezidentė ruošiasi atsistatydinti... Visai jos balso negirdėti mokykloje...“ 

„Girdėjome, kad kitąmet į šaškių ir šachmatų varţybas vaţiuos nebe mokiniai, o robotai. Negali būūūti?!“ 

        Mokykloje turėjome keletą „šnipų“, kurie mums padėjo visus gandus patikrinti. Gandai yra gandai, norite - tikėkite, 

norite – ne.                                         

                                                                                                                       Vaiva Pipaitė, 8 kl. 


