
Skaitiniai tėvams 

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

                                                2016 m.  gegužė    Nr. 30 

               Gegužės 15 dieną švenčiame Tarptautinę šeimos dieną  
       Kiekviena šeima turėtų būti ramybės ir jaukumo uostas, terpė, kurioje mažas 
žmogus tampa asmenybe, patir ia meilę, laimę, mažus išgyvenimus ir  didelį pa-
laikymą. Turėtų... Tas mažas žmogutis neišduoda, neteisia ir nesvarsto. Vaikas tiki 
savo šeima lyg tvirtove. Jis negalvoja, kur ir kaip būtų geriau – kartu ar atskirai, 
mieste ar kaime. Jam Šeima – tai lyg oras ir vanduo. Jis nepavargsta laukti mamos 
lopšinės ir tėčio švelnaus žvilgsnio, nesiliauja tikėtis būti išklausytas, kai džiugu ir 
kai skauda,  nori būti tikras, kad bus pamokytas, kai pasielgs netinkamai, bus sulai-
kytas, kai ims sukti klystkelin... Nepavargsta... 

          Belieka palinkėti mums visiems, dideliems ir protingiems, nepavargti kuriant ir puoselėjant tą ramybės ir 
jaukumo uostą – Šeimą. Tad su Šeimos mėnesiu! 

2015/2016 m. m. džiaugsmai 

Mus džiugina mokinių pasiekimai dalykinėse olimpiadose: Marius Dzvinka užėmė pirmas vietas rajoninėse fizikos, 

chemijos, biologijos, matematikos olimpiadose, I-ąją vietą Panevėžio krašto matematikos olimpiadoje. Vyko į respublikines 

biologijos ir chemijos olimpiadas, dalyvavo kituose konkursuose, kur puikiai pasirodė. Žavinta Laikūnaitė rajoninėje techno-

logijų olimpiadoje užėmė III vietą. Mindaugas Dzvinka dalyvavo Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje Šiauliuose. 

Vyko netradicinės pamokos: literatūros pamoka su J. Paukštelio premijos laureatu rašytoju R. Sadausku, muzikos 

pamoka su smuikininku G. Dalinkevičiumi, gamtos mokslų pamoka ,,Sferinis kinas“, kūno kultūros pamoka Pasvalio basei-

ne, pamokos su buvusiais mūsų mokyklos mokiniais, pamokos – išvykos į choro ,,Dagilėlis“ koncertą, knygų mugę, spektak-

lius... 

Gražūs mūsų sportininkų pasiekimai: futbolininkų, lengvaatlečių. Per metus dalyvauta 13 varžybų (be šaškių ir ša-

chmatų), užimta daug prizinių vietų. 

Smagu, kad mūsų mokyklos vaikai pamėgo protą lavinančias veiklas: robotiką, šachmatus, šaškes. Robotikos būre-

lio nariai, gerai pasirodė turnyruose Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, šachmatininkai ir šaškininkai puikiai žaidė rajoninėse var-

žybose. Įsijungėme į naują konkursą ,,Išmanioji diena“,  grupė vaikų dalyvavo baigiamajame renginyje Vilniuje. 

Džiugina naujos darbo formos: atsirado ilgalaikiai mokinių daromi projektėliai. 8 projektai pristatyti per Mokyklos 

dieną. Organizuotos plečiančios vaikų akiratį tiksliųjų ir gamtos mokslų, kalbų, menų savaitės. 

Profesinio veiklinimo renginių gausa  visiems ir  atskirose klasėse: susitikimai su režisiere G. Labanauskaite, 

architektu M. Svirskiu, agronome R. Razmolova, darbo biržos specialistais, dalyvavimas renginyje ,,Aš – policijos pareigū-

nas“, išvykos į ūkininko S. Laurikiečio ūkį, Žeimelio ir Joniškio profesines mokyklas, projekto ,,Kam to reikia?“ elektroninės 

pamokos... 

Švietimo ir mokslo ministerija mokyklai skyrė naują geltonąjį autobusą, kuris iki 2016 m. rugsėjo 1 d. pasieks mo-

kyklą. 

Už ES struktūrinių fondų lėšas renovuotos dviejų mokyklos korpusų katilinės, jos kūrenamos ekologišku kuru – 

medžio granulėmis. 

Už UAB ,,Baltisches haus“ lėšas organizuoti psichologinių seminarų ciklai 6-8 kl. mokiniams. 

Baigiamajame projekto ,,Kūrybinės partnerystės“ etape trumpai, bet intensyviai dalyvavo 8 klasė. Projekto dėka į 

mokyklą atkeliavo ,,Gyvoji biblioteka“. 

Iš Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos gauti pinigai komposto duobių ir aikštelės 

šalia nuotekų duobės sutvarkymui. 

Nuolat turtinamos mokyklos erdvės: įrengtas poilsio kampelis skaitykloje, kai kuriuose kabinetuose atsiradę vien-

viečiai suolai ir kt. 

Sudaryta galimybė mokiniams ruošti pamokas mokykloje: visus metus veikė ,,Namų darbų“ klubas. 



Klasės auklėtojo tribūna.                                                                                     Tariam vaikystei sudie 

  Ketvirtokai netrukus atsisveikins su pradine mokykla, prip-
rastu klasės suolu ir jaukia klase. Per šiuos kartu praleistus 
metus supratome, kad mokykla tai— ne tik vadovėliai, pa-
mokos, bet pirmiausia – buvimas kartu, bendravimas, atradi-
mo džiaugsmas. Džiugu, kad mokiniai ne tik stengėsi gilinti 
mokslo žinias, tačiau buvo aktyvūs įvairiuose renginiuose. 
Vieni pasižymėjo sporte:  kasmet pasiekdavo puikius re-
zultatus kvadrato, bėgimo varžybose. Kiti šauniai pasirodė 
skaitovų, raštingiausio moksleivio, sveikuolių, “Šviesoforo” 
konkursuose. Svarbią vietą užėmė ir meninis ugdymas. Mo-
kiniai nuotaikingomis dainomis ir šokiais papuošė ne tik 
mokyklos, bet ir rajone vykusius renginius. Mokiniams gra-
žų pavyzdį rodė ir  tėveliai prisidėdami organizuojant šven-
tes. Buvo smagu stebėti draugiškus ir linksmai nusiteikusius 
vaikus bei jų tėvelius kasmet vykstančiose šeimų vakaronė-

se ir sporto šventėse. Tikiu, kad drauge praleistos akimirkos taps šiltu nerūpestingos vaikystės  prisiminimu.               
4 kl. mokytoja Aistra Kuizinienė 

 
Esu dėkinga likimui už galimybę išbandyti save auklėjant gražų būrį jaunimo. Viskas prasidėjo, kai pradė-

jau dirbti šioje mokykloje ir mokyklos direktorė man pasiūlė būti penktokų auklėtoja. Sutikau! Ir dabar nesigailiu 
nė vienos akimirkos, praleistos su jais: juoko, džiaugsmo, išdaigų, netgi pykčio, nesusikalbėjimų, nusivylimų, įvai-
rių išbandymų... Jie užaugo, ir kiekvienas išeis kurti savo gyvenimo. Norėčiau, kad jiems sektųsi, kad susitikę turė-
tumėme apie ką kalbėti, o mums visiems linkiu laiko, kurio dažnai neužtenka. Kažkada internete radau tokius žo-
džius apie laiką, kurie man labai įstrigo: 

Aš Jums linkiu Laiko: 
Tegul Jums užtenka laiko iššūkiams. Tinginystei. Tobulėjimui. Neskausmingoms klaidoms. Akiračio plėti-

mui. Savarankiškumui. Drąsai. Pokštams. Tegul visada užtenka laiko pakelti akis į dangų.  
Tegul užtenka laiko mokytis naujų dalykų - nesvarbu, vairuoti ar kalbėti ispaniškai. Tegul užtenka laiko pas-

tebėti, kaip viskas keičiasi. Kasmet pamatyti pirmą žolę, pirmą sniegą, išgirsti pirmą paukščio čiulbėjimą.  
Tegul užtenka laiko pasakyti. Ir išgirsti. Tegul visiems ir visada užtenka laiko mylėti, bandyti ir džiaugtis!  

Tegul užtenka laiko sau!                                                         10 klasės klasės auklėtoja Dovilė Ušinskienė 
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   Standartizuoti testai jau įveikti 
 Mūsų mokyklos mokiniai kelinti metai dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro organizuojamuose 4 ir 8 
klasių mokinių pasiekimų vertinimuose (standartizuotuose testuose), kurių tikslas - tobulinti mokinių pasiekimų 
testavimo procedūras ir plėsti duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Nuo šių mokslo metų  pradėti tik-
rinti ir 2 bei 6 klasių mokinių pasiekimai.    
 Mokiniams atlikus standartizuotų testų užduotis, Nacionalinis egzaminų centras atsiuntė kiekvieno mokinio 
ataskaitą profilį, kuriame matyti mokinio individualūs tiriamų dalykų pasiekimai. Mokykla gavo ir mokyklos atas-
kaitą, kurią pristatė  tėvams klasių tėvų susirinkimuose, analizavo mokytojų metodinėse grupėse. 
       Norisi pasidžiaugti visų klasių standartizuotų testų rezultatais. Lyginant skirtingų vietovių ir mokyklų tipų 
rezultatus, mūsų mokinių rezultatai visose klasėse aukštesni nei respublikos kaimo mokyklų vidurkis. Dažnu atve-
ju jie panašūs kaip miesto mokyklų. Mums, mokytojams, tai džiugus faktas. Ypač džiugina antrokų skaitymo ir 
rašymo, ketvirtokų rašymo, šeštokų matematikos, aštuntokų gamtos mokslų pasiekimai. Norėtųsi išskirti 4-okus, 
kurių raštingumas pakankamai aukštai įvertintas, kai respublikoje tai jau tampa visuotinai pripažįstama problema.  
 Viena iš problemiškų sričių – aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas. Tai nėra paprasta, nes dažnas 
moksleivis, nors ir turi pakankamą žinių bagažą, sunkai jas pritaiko, kai reikia spręsti nekasdienines gyvenimiškas 
užduotis ir problemas. Čia ir atsiskleidžia gebėjimas kūrybiškai mąstyti. Kita problema – vaikų nenoras (o gal ir 
negebėjimas) nuosekliai skaityti, įsigilinti į užduotį, tekstą, sąlygą. Negebėdamas susikaupti ties užduoties sąlyga 
ar klausimu, vaikas nepastebi reikalingų duomenų, nesugeba atsirinkti netiesiogiai pateiktos informacijos.  
 Mokytojai ir pagalbos specialistai, mokyklos administracija, planuodami kitų metų darbą, dar ne kartą var-
tys mokyklos ir kiekvieno vaiko pasiekimų ataskaitas. Rudenį mokyklą pasieks dar viena ataskaitos forma, kurio-
je, remiantis mokinių klausimynų duomenimis, bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė 
vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis. 
                                                                 

  Direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė 
 



Keičiasi lietuvių kalbos programos 
  
 Šių metų sausio 25 dieną Švie-
timo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė 
patvirtino naujas lietuvių kalbos pra-
dinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir 
literatūros pagrindinio ugdymo bend-
rąsias programas. Pagal naujas prog-
ramas bus nuosekliau mokoma raštin-
gumo, stiprinami skaitymo gebėjimai. 
 „Naujos programos – svarbus 
žingsnis lietuvių kalbos ir literatūros 
mokymo kokybei gerinti.  Stiprina-
me  lietuvių kalbą  ne tik kaip  komu-
nikavimo priemonę, bet ir kaip au-
gančio žmogaus moralinio ir pilieti-
nio ugdymo pagrindą. Tikiu, kad ši 
programa   sustiprins lietuvių kalbos 
vaidmenį  mokykloje, mūsų bendruo-
menėse ir padės ugdyti Lietuvos pi-
lietį“‚- sakė švietimo ir mokslo mi-
nistrė A. Pitrėnienė. 
 Pradinėse klasėse  daugiau dė-
mesio bus skiriama skaitymo gebėji-
mams ugdyti, taip pat rašymo prakti-
kai. Pirmą kartą į pradinio ugdymo 
programą įtrauktas privalomos litera-
tūros sąrašas. 5 – 10 klasių lietuvių 

kalbos ir literatūros ugdymo prog-
ramoje didžiausias dėmesys skiria-
mas raštingumo įgūdžiams formuo-
ti ir skaitymo gebėjimams stiprin-
ti.  Grįžtama prie tradicinių raštin-
gumo ugdymo būdų – diktantų ir 
atpasakojimų rašymo. Taip pat mo-
koma modernių komunikavimo 
formų: rašyti  elektroninius laiškus, 
žinutes,  dirbti su įvairiais šaltiniais 
internetinėje erdvėje. Siekiant ug-
dyti mokinių kūrybiškumą, progra-
moje numatyta daug kūrybinio 
skirtingų žanrų tekstų – interviu, 
esė ir kt. –  rašymo praktikos. 
 Į programą įtraukta meniniu 
požiūriu vertingiausia lietuvių kla-
sikos ir šiuolaikinė literatūra,  taip 
pat užsienio literatūros kūriniai, 
kuriuos skaito bendraamžiai kitose 
Europos Sąjungos šalyse.   
 Į programą taip pat įtraukti 
mokinių darbų vertinimo aprašai. 
 Nuo šių metų rugsėjo 1 d. 
pagal naują lietuvių kalbos ir litera-
tūros pagrindinio ugdymo bendrąją 
programą pradės mokytis 5, 7, 9 kl. 
mokiniai. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 

pagal naująsias programas mokysis 
visi 1–10 klasių mokiniai. 
Keletas citatų iš naujosios lietuvių 

kalbos ugdymo programos: 

*„Per metus yra perskaitę ne mažiau 

kaip dešimt meniškai vertingų,<...> 

rekomenduojamų arba savarankiškai 

pasirinktų <...> knygų, kuriomis 

remdamiesi geba formuotis dorovi-

nes nuostatas ir skaitymo įgūdžius.“ 

* „Rašo įskaitomai, reikšdami min-

tis ir jausmus sklandžia, aiškia, tur-

tinga kalba.“ 

Pagal ŠMM internetiniame tinklala-

pyje paskelbtą straipsnį parengė 

mokytoja Dalia Čeponienė 

Kada pradėti planuoti profesinę karjerą? 
 Vyresnėse klasėse profesijos pasirinkimas nėra paprastas apsisprendimas, kur stoti. Tai ilgai trunkantis ir 
daug vaiko amžiaus tarpsnių ir jo gyvenimo sričių apimantis procesas.  
 Ypatingai svarbus tarpsnis yra 8-os klasės baigimas, t.y., perėjimas mokytis pagal antrąją pagrindinio ugdy-
mo programos dalį. Nuo 9-os klasės mokiniai pratinami rinktis kai kuriuos jiems svarbius mokomuosius dalykus. 
Mokykloje sudaromos galimybės rinktis dalykų modulius, informacinių technologijų programą (mokytis kompiu-
terinės leidybos pagrindų ar tinklapių kūrimo pagrindų), vieną iš technologijų programų (konstrukcinės medžiagos, 
elektronika, tekstilė, mityba, gaminių dizainas ir technologijos). Mokiniai skatinami galvoti apie ateitį ir rinktis 
tuos dalykus, kurių jiems labiau reikės baigus 10 klasę ir pereinant į kitą ugdymo įstaigą. Tuomet jau moksleiviui 
teks susidaryti individualų ugdymo planą ir pagalvoti apie gerokai tolimesnę savo karjerą - kokius brandos egza-
minus laikys, kokią ugdymo įstaigą pasirinks baigęs mokyklą.  
 8-oje klasėje mokiniai rašo Standartizuotus tetus beveik iš visų dalykų, kurie turėtų padėti jaunuoliams ge-
riau įsivertinti savo galimybes. Realiai įvertinus savo sugebėjimus reikėtų planuoti tolesnį mokymąsi – įgijęs pag-
rindinį išsilavinimą (baigęs 10 klasių) stosiu į profesinę mokyklą, įgysiu profesiją ir vidurinį išsilavinimą ar sieksiu 
vidurinio išsilavinimo ir stosiu į aukštąją mokyklą – universitetą ar kolegiją. Ne paskutinėje vietoje turėtų būti ir 
šeimos finansinių galimybių pasvėrimas. Gauti valstybės finansuojamą vietą universitete ar kolegijoje pavyksta tik 
gerai ir labai gerai besimokantiems moksleiviams, kurie pakankamai aukštais balais išlaiko valstybinius brandos 
egzaminus. Svajojantiems apie valstybės finansuojamą vietą aukštojoje mokykloje norėčiau pacituoti „Bendrojo 
priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką“: 
„Asmenys, pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę: 
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į universitetinių studijų prog-

ramas; 
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į koleginių stu-

dijų programas; 
užsienio kalbos egzaminą  ne žemesniu kaip B1 lygiu; 
matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į koleginių ir  universitetinių studijų progra-

mas: 
ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities programas; 
ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos 

mokslų studijų sričių programas.“ 
 Reikalavimai būsimam universiteto ar kolegijos studentui pakankamai dideli. Tad ir karjerą reikia pradėti pla-

nuoti gana anksti ir atsakingai.                                         Direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė 



Informacija dviratininkams 

          Noriu priminti visiems vaikams ir jų tėveliams bei globėjams, kad važinėti keliais ir 
gatvėmis dviračiais galima tik nuo 14 metų, o išlaikius egzaminą ir gavus pažymėjimą – 
nuo 12 metų. Mūsų mokyklos mokiniai turi galimybę laikyti tokį egzaminą ir gauti dvira-
tininko pažymėjimą. Šiais metais tokia galimybe pasinaudojo 5 vaikai. Reikėtų prašymą 
pateikti saugos mokytojui, o išlaikius egzaminą, savo nuotrauką (3 х 3) paduoti sekretorei. 
Ji ir išduos pažymėjimą.          
         Primenu, kad važinėti keliais vien dviratininko pažymėjimo neužtenka, reikia turėti 
techniškai tvarkingą dviratį, vilkėti šviesą atspindinčią liemenę, užsidėti šalmą (iki 18 
metų) ir laikytis visų eismo taisyklių.                
          Prašau vaikų saugiai elgtis keliuose ir gatvėse.                      Mokytojas Sigitas Klo-

vas                                                                                                                                  Mokytojas Sigitas Klovas 

Klausiate – atsakome 
Devintokų, mažiausios mokyklos klasės,  mokinių tėvai klausia, ar bus Balsių mokykloje kitais mokslo me-

tais dešimta klasė. 
Atsako direktorė J. Šliurpienė: ,,Dešimta klasė tikrai bus, rajono taryba kovo mėnesį yra patvir ti-

nusi klasių komplektus kitiems mokslo metams, tarybos sprendime 10 klasė numatyta.“ 
Kai kurie tėvai pasigedo mokykloje socialinės pedagogės. Ar ji nebedirba? 
Atsako direktorė J. Šliurpienė: ,,Labai gaila, bet socialinė pedagogė mokykloje nebedirba. Šiuo me-

tu atostogauja, po atostogų bus atleista. Mažėja etatų dėl mokinio krepšelio lėšų trūkumo.“ 

TAI AKTUALU 

 Baigiantis mokslo metams pastebime, kad mokyklos rūbinėje kaupiasi maišeliai su 
sportine apranga, striukės ir kita apranga. Iš ankstesnių metų patirties žinome, kad tokių daik-
tų paprastai niekam ir nebeprireikia, jie lieka gulėti rūbinėje per vasarą, o rudenį jų jau niekas 
nebeatpažįsta. Vaikas neretai namuose pasako, kad daiktai tiesiog dingo. Kad taip nenutiktų ir 
šiais mokslo metais, prašome  patikrinti, ar visus daiktus vaikas iš mokyklos parsinešė ir paraginti juos susirasti. 
Juk sportinė apranga gali praversti kitais mokslo metais arba jaunesniems vaikams. 
 Gali nutikti ir taip, kad vertingesnis daiktas ar pinigai iš tiesų dingsta. Mokykloje neturime galimybės apsau-
goti kuprinėse ar striukių kišenėse paliktų daiktų. Jeigu vaikas į mokyklą nešasi vertingesnį daiktą, telefoną, pini-
gus, reikėtų aptarti su juo, kaip  tą daiktą ar pinigus saugos. 
 

 

Mokyklos veiklos įsivertinimas 
Šiais mokslo metais, atlie-

kant veiklos įsivertinimą, gilinomės 
į mokymo kokybę. Išvados darytos 
iš 75 mokinių ir 19 mokytojų an-
ketų, pamokų stebėjimo lapų, temi-
nių planų. 

Nustatyta, kad mokytojai 
beveik visose pamokose parenka 
įvairius ugdymo būdus, užduotis, 
atitinkančias mokinių patirtį ir gali-
mybes, tik ugdymo metodai galėtų 
būti dar įvairesni. Mokiniais žino, 
kaip už atliktą darbą bus vertinami. 
Mokytojai pamokose derina indivi-
dualų, grupinį ir visos klasės darbą, 
teikia pagalbą spec. poreikių vai-
kams. Tačiau mokytojai į el. dienyną 
turėtų stropiau rašyti ,,nd“ (neatliko 
namų darbų), ! (vaikas per mažai 
stengėsi pamokoje). 

Mokytojai teorines žinias 
moko pritaikyti praktiškai. Dalis 

mokytojų duoda mokiniams atlikti 
projektinius darbus, veda integruo-
tas pamokos. Šiemet mokiniams 
pasiūlyta atlikti projektinius dar-
bus vietoj socialinės veiklos. Pri-
pažinta, kad per mažai mokiniai 
supažindinami su mūsų apylinkėse 
esančiais kultūros, gamtos žymes-
niais objektais. Numatyta tai dary-
ti. 

Dauguma mokinių teigia, 
kad mokytojų aiškinimą supranta, 
kad jis pakankamai vaizdus, kad 
mokytojai naudoja paskatinimus, 
stiprinančius vaikų pasitikėjimą 
savimi. 

Konstatuota, kad pasta-
čius visuose kabinetuose kompiu-
terinius projektorius būtų sudary-
tos sąlygos visiems mokytojams 
vaizdingesnėms pamokoms. Šie-
met planuojama nupirkti dar du, 
tad beveik neliks kabinetų, neaprū-

pintų projektoriais. 
Mokytojai kiekvieną pa-

moką stengiasi patikrinti, ko moki-
niais išmoko, tačiau kartais tam prit-
rūksta laiko pamokos gale įsivertini-
mui ir refleksijai. Nustatyta, kad rei-
kia patobulinti kiekvieno mokinio 
asmeninės pažangos fiksavimo siste-
mą. Šiuo metu ji atnaujinama. 

Mokyklos veiklos įsiverti-
nimas – vienas iš  būdų kuriant šiuo-
laikinę mokyklą, tad jo metu pada-
rytos išvados padeda tobulinti ugdy-
mo procesą.                     
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