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Mieli mokiniai, 

           tegul šv. Kalėdos būna dosnios ne tik dovanomis, bet ir artimųjų meile. 

           Tegul Naujieji 2014-ieji metai Jums būna geri: suaugusieji nuolat džiaugiasi kad ir nedideliais 

Jūsų pasiekimais, išklauso Jus ir supranta, palaiko ir skatina save realizuoti įvairiose veiklose.  

           Tegul nestinga draugų, įdomaus laiko ir noro tobulėti! 

                                                                                Jūsų direktorė 

Ateis Kalėdos ir prisilies prie 

visko – 

Prie medţio, prie akmens, 

Prie grumsto, duonos ir širdies. 

Ateis Naujieji metai. 

Tebus jie saulėti ir šviesūs 

Šakelėj eglės, vasaros daiguos, 

Tegul atneš, ko metų metais ieš-

kai, 

Ir laimė telydės visuos darbuos. 

                          Martyna Tumėnienė 

Balsių mokyklos moksleiviai ri-

dena „Sniego gniūžtę“ 

 Grupė Balsių pagrindinės 

mokyklos vyresniųjų klasių moks-

leivių yra Lietuvos krikščioniško 

jaunimo blaivybės sąjungos 

„Ţingsnis“ nariai. Būtent jie ir 

ėmėsi iniciatyvos organizuoti mo-

kykloje „Sniego gniūţtės“ stovyklą 

- didelį, prasmingą, linksmą rengi-

nį, skirtą ţalingų įpročių prevenci-

jai bei moksleivių socialinių įgū-

dţių lavinimui. Veiklas pradėję 

penktadienį po pamokų, stovyklau-

tojai išsiskirstė tik šeštadienio po-

pietę. Dalyvauti stovykloje pasi-

kvietėme bendraminčius iš Rozali-

mo vidurinės mokyklos. 

  Stovyklos veikla buvo su-

planuota taip, kad dalį veiklų sto-

vyklautojų grupelėms organizavo  

jaunieji vadoviukai ir jų padėjėjai, 

o dalis uţsiėmimų vyko visiems 

bendrai. Na o veiklos buvo numa-

tyta pačios įvairiausios: patyrimi-

niai ţaidimai, pokalbiai, diskusi-

jos, linksmosios estafetės, šokiai. 

O kur dar nuoširdus bendravimas 

su naujais draugais, „gniūţtiški“ 

apsikabinimai, mieli laiškučiai ir 

slapto draugo staigmenos!  

 Penktadienio vakarą sto-

vykloje viešėjo Pakruojo psichi-

kos sveikatos centro specialistė 

Vaida Macienė. Ji moksleiviams 

priminė apie ţalingų įpročių pa-

sekmes, pateikė  pavyzdţių iš 

ilgametės medicinos darbuotojos 

praktikos. Kitą dieną taip pat tu-

rėjome viešnią. Tai Balsių mo-

kyklos lietuvių kalbos mokytoja 

Regina Stonkuvienė –

„prisiekusi“ keliautoja. Ji jau yra 

aplankiusi 26 uţsienio valstybes 

ir neketina sustoti.  Į moksleivių 

klausimą „kaip, mokytoja, jums 

pavyksta sutaupyti tiek pinigėlių 

kelionėms?“, mokytoja nedvejo-

dama atsakė: „Paskaičiavau, kad 

per metus nesunkiai galima pra-

rūkyti kelionę į Graikiją. Kadan-

gi nerūkau ir negeriu, lieka kelio-

nėms“.  

 Stovyklos metu mokslei-

viai akivaizdţiai įsitikino,  kad 

galima linksmai ir turiningai leis-

ti laiką nevartojant tabako, alko-

holio ar psichotropinių medţia-

gų. Laikas, praleistas stovykloje, pra-

bėgo nejučiomis. Balsiečiai ir rozali-

miečiai į namus išsiskirstė su klausi-

mu: „O kada vėl stovykla?“... 

                        Martyna Tumėnienė 

Balsių pagrindinės mokyklos moky-

tojo padėjėja 

Vaikų atsiliepimai apie SG stovyklą: 

Stovyklos pradţioje man nela-

bai patiko vadoviukų bailumas kalbė-

ti, tvyrojo didţiulė tyla. Patys ėmė-

mės iniciatyvos. Bendri uţsiėmimai 

buvo tikrai linksmi. Smagu buvo arti-

miau susipaţinti su tais mokiniais, su 

kuriais dar nebuvau bendravus.                     
                                Goda Beinoraitė, 8 kl. 

Patiko visi uţsiėmimai išskyrus 

tai, kad negalėjome nemiegoti visą 

parą.              Laurynas Svidras, 10 kl. 

Pradţioje buvo daug pykčio, 

nesutarimų. Nepaisant visko, mes 

sugebėjome tai paversti gera nuotaika 

ir su visais praleisti gerai laiką! Antrą 

dieną visi buvome pavargę, neišsimi-

egoję, irzlūs, bet vis tiek įstengėme 

parodyti, kad esam laimingi.                    

                 Evelina Kučaitė, 8 kl.  

 

 

  Ar žinojote, kad  mūsų mokyk-

los mokinys Linas Narkevičius 

pirmasis švenčia savo gimimo dieną 

naujaisiais metais. Jo gimtadienis 

sausio 3 d. Ţurnalistai iškapstė, jog 

Linas, gimęs 2000-aisiai metais,  

yra pirmasis naujojo tūkstantmečio 

vaikas Pakruojo rajone.  

 

 

 

Linai, su artėjančia gimimo diena! 

 

 

Į kišenę įsikoręs katinukas,  

Prie kojelių – vabalėliai ir šuniukas,  

Ir rankelėse rausvai pražydę rožės  

Tavo šventę pasitikt šiandieną ruošias! 

 

    



                  Ūta 

Auksaspalviai lapai 

Krinta. Auksaspalviai lapai, 
Geltoni, raudoni... 
Lieka visiškai nuogi... 
Krinta. Auksaspalviai lapai... 
Rodos aukso kambary esi. 
Liūdesiu staiga padvelkia... 
Krinta. Auksaspalviai lapai, 
Geltoni, raudoni... 
             Goda Beinoraitė, 8 kl. 

Ką vaikams žada 2014 - ieji, Arklio metai? 

 

Kazio Binkio minėjimas 

Likus dviems dienoms iki Kazio Binkio minėjimo, mokytoja Regina pamokose pasakojo apie jį.  

Pagaliau išaušo diena. Visos klasės turėjo uţduotį - kūrybiškai pristatyti pasirinktą Kazio Binkio kūrinį. 

Vieni šoko, kiti vaidino. Mokytojai ir mokiniai išklausė mokytoją Reginą. Renginio metu mokytoja vaikams 

bei kitiems mokytojams pasakojo apie Kazio Binkio gyvenimo dar neatskleistas detales, jo kūrybą ir jį patį.  

Po renginio tikimasi, kad vaikams išliko bent keli faktai apie šį rašytoją ar kelios eilėraščio eilutės.  

Aringa Ţandaraitė 6 kl. 

Raiškaus skaitymo konkurse 

skambėjo lietuviškos eilės 
         Penktadienį,  spalio 11 die-

ną, Balsiuose vyko pradinių kla-

sių mokinių raiškiojo skaitymo 

konkursas. Visus linksmino Neţi-

niukas. Į jo rolę buvo įsijautęs 

trečiokas Jonas Čeponis. Neţiniu-

kui nelabai sekėsi deklamuoti ir 

kurti eiles, todėl nusprendė būti 

žiuri nariu. 

     28 skaitovai deklamavo 

Kosto Kubilinsko, Justino Mar-

cinkevičiaus, Almos Karosaitės, 

Martyno Vainilaičio, Zitos Gai-

žauskaitės, Česlovo Navakausko 

bei keleto kitų lietuvių poetų su-

kurtas eiles. Moksleivišką nuo-

taiką padėjo sukurti paruošiamu-

kų skaitomi eilėraštukai apie 

skaičius.   

 Išrinkti pačius geriausius, 

vertinimo komisijai, į kurią įėjo  

mokytojos  Aistra Kuizinienė, 

Aldona Galvosienė, Aušra Juciu-

vinė ir Neţiniukas, buvo iš tiesų 

nelengva. Buvo atsiţvelgta į pa-

sirinkto kūrinio meninę kokybę, 

skaitovo amţių, artistiškumą bei 

sceninę laikyseną, gebėjimą kal-

bėti aiškiai ir garsiai bei kitus 

kriterijus. Pagal šiuos kriterijus 

pasibaigus konkursui  ir buvo at-

rinkti  laureatai.    

       Dvi   pirmąsias vietas laimėjo 

Orinta Giedraitytė ir Kamilė Gau-

bytė. Jos deklamavo eilėraščius 

„Naktis“ ir „Bebriukų pirkelė“.  

Žiuri įvertino paruošiamukų gebėji-

mą raiškiai deklamuoti. Neţiniukas 

jiems padovanojo balioniukų. Dţiu-

gino ir kitų dalyvių deklamuojamos 

eilės. Tad Neţiniukas ne vienam 

paspaudė ranką, padovanojo balio-

ną ar įteikė padėkos raštą. 

               3 klasė 

Šeštokų kurtos mįslės 

Trys kojelės skaičių takeliu eina, kas? 

                               Aringa Ţandaraitė  

Du broliai, du vienodi, bet ne obuoliai, 

jie slypi giliai su daug draugų, kas? 

                         Ţavinta Laikūnaitė  

Raudona jūra, daug juodų ţmogelių, 

kas?                        

  Donatas Karolevskij  

Mergelė. Bandykite  atsiskleisti, pastebėki-

te savyje lyderio savybes, ieškokite ryţto ir 

pasitikėjimo savimi.  

Svarstyklės. Patartina pagalvoti apie teat-

ro, muzikos, šokių būrelio lankymą. Tai 

padėtų ugdyti pasitikėjimą savimi, tobulinti 

oratorinius gebėjimus. 

Skorpionas. Kitais metais jūsų  

tėvai turi būti pasiruošę viskam -  jiems 

iškrėsite ne vieną staigmeną. Kai kurios iš 

jų privers verkti iš dţiaugsmo, kitos galbūt 

nuliūdins. 

Šaulys. 2014 metais Šaulys pagerins savo 

pasiekimus mokykloje, bus linkęs į intelek-

tualius mokslus. 

Ožiaragis. Oţiaragiai nuo maţų dienų ste-

bina tuo, kad turi aiškų tikslą ir yra labai 

atsakingi, organizuoti. Stalo ţaidimai, ţy-

giai ir išvykos, pasivaikščiojimai ir kelio-

nės - tai, ko reikia Oţiaragiui kitąmet.  

Avinas. Avinai yra kūrybingi vaikai, todėl 

puoselėkite kūrybinius ieškojimus ir ban-

dymus. Ugdykite meilę knygoms, skaity-

mui, piešimui. 

Jautis. Jautukai prisirišę prie tėvų, šei-

mos, todėl stenkitės 2014 metais kuo dau-

giau laiko praleisti kartu.  Saugokitės ligų. 

Dvyniai. Kitais metais Dvyniai bandys 

daug veiklų. Jų pomėgiai keisis, kaip ir 

nuotaikos. Kiti metai Dvyniams būtų ne-

nuobodūs.  

Vėžys. 2014 metais neuţmirškite, kad 

kiekvienas vaikas savo namuose turi ne 

tik teisių, bet ir pareigų. Pratinkitės atlikti 

tam tikrus buities darbelius.  

Liūtas. 2014 metai bus  didelių atradimų 

ir pergalių metai. Nauji būreliai, pomė-

giai, ţaidimai, naujos paţintys – kitais 

metais  įspūdţių nepritrūks.  

Vandenis. Darbštusis ir kantrusis Ark-

lys kitais metais mokys Vandenį susi-

kaupimo, ištvermės. 2014 metais yra 

tinkami  Vandeniui išbandyti šachmatų 

būrelį, piešimą ar naujų uţsienio kalbų 

mokymąsi. 

Žuvys. Nuo maţų dienų Ţuvų ţenklo 

vaikams būdinga nuotaikų kaita. Čia jis 

juokiasi, čia - verkia. Ţuvys yra muzika-

lios ir artistiškos, todėl kitais metais 

bandykite išpildyti svajonę ir lankyti 

norimą būrelį, įsigyti norimą muzikos 

instrumentą. 

Pagal astrologų pranašystes paruošė 

Martyna Tumėnienė  

Pavasaris 

Ateina pavasaris,  

Atbunda viskas, kas gera, graţu. 

Atbunda pavasarinės gėlės, 

Atbunda saulutė šilta. 

Skaisti saulutė mus šildys. 

Pavasarinės gėles papuoš mūsų sodus ir na-
mus.  

Praţys pumpurai, 

Sprogs ţiedeliai.  

Oksana Plukaitė, 5kl. 



,, Skaičiukų čempionatas“ 

Jau penktus metus mūsų mokykloje vyksta ,,Skaičiukų čempionatas“, kuriame mokiniai, susibūrę į ko-

mandas, išbando savo matematinius gebėjimus. Tokio renginio idėją mūsų matematikos mokytojos parsiveţė iš 

Vilniaus licėjaus. 

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, taisyklės buvo tos pačios: komandas buria dešimtokai į savo komandą 

pakviesdami po vieną mokinį iš 5 – 9 klasės. Šiemet šiai taisyklei teko nusiţengti, nes renginyje norėjo daly-

vauti daugiau ţemesnių klasių mokinių, nei dešimtokai buvo registravę komandų.  Susidarė keturios komandos 

po 7 – 8 mokinius: ,,Trupmenos”, ,,Aritmetikai”, ,,Aštuntukai“  ir ,,Centimetrai“. 

Po prisistatymo komandos gavo vienodas mokytojų parengtas uţduotis, kurias turėjo atlikti per pusantros 

valandos.  Kiekviena komanda uţsidarė atskirame kabinete ir kibo į darbą. Jį stebėjo matematikos mokytojos 

Daina Dzvinkienė ir Jurgita Bagdonienė.  

Baigę spręsti uţdavinius, mokiniai su mokytojomis trumpai aptarė, kaip kam sekėsi, ar panašius atsaky-

mus gavo. Paaiškėjo, kad vieniems sekėsi geriau, kitiems – blogiau. Visos komandos gavo prizą – saldainių.  

Dalydamiesi įspūdţiais, laukė rezultatų. Paaiškėjo, kad beveik maksimumą galimų taškų surin-

ko ,,Trupmenų” komanda: Dţonara Margenytė, Eividas Pelenis, Brigita Valantinaitė, Marius Dzvinka, Erika 

Kveinytė, Kotryna Beinoraitė, Mindaugas Dzvinka.  Mokyklos direktorė Jadvyga Šliurpienė visiems dalyviams 

įteikė diplomus ir padėkas.  

Kaip smagu, kad mokykloje tiek daug vaikų, kuriems patinka matematika. Linkėčiau, kad ,, Skaičiukų 

čempionatas“ dar ilgai gyvuotų. 

                                                                                                                        Dţonara Margenytė, 10 kl.  

 

„ EKOopera“  mūsų mokykloje 

Į mūsų mokyklą atvyko muzikinis projektas „EKOopera“. Tai muzikinis vizualinis kūrinys, turintis tradi-

cines ir kartu netradicines operos sudedamąsias dalis: libretą, šiuolaikinius muzikos kūrinius - dainas, arijas, 

vystymą, dramaturgiją, vizualizaciją ir pabaigą. „EKOoperos“ tema pačiame pavadinime – ekologinė opera. 

Trys jaunuoliai atliko dainas, susijusias su ekologija, visus mokė ir skatino tausoti mus supančią aplinką, steng-

tis priimti ekologiškai teisingus sprendimus. Taip pat prie atlikėjų prisijungė mūsų mokinė Viktorija Šibirkšty-

tė, kuri kartu atliko kelias dainas. Tą dieną mūsų mokykloje skambėjo tranki, smagi muzika ir nestigo vaikų ir 

mokytojų geros nuotaikos.                                                                                                    Erika Enciūtė, 8 kl.  

Išvyka į netradicinę sodybą 

Spalio mėnesį septintokai ir aštuntokai vyko į Pašvitinio seniūnijoje esantį Gedimino Ališausko 

ūkį, akmens ir medžio karalystę primenančią sodybą.  

Sodyboje daug akmenų. Visi akmenys suveţti iš ūkininko laukų. Gerai įsiţiūrėjus į tuos milţinus, gali 

pamatyti ančiuką, ţmogaus kaukolę. Prie jaunų ąţuolų suguldyti rieduliai primena krėslą, kitame matyti kaţko-

kio pirmykščio gyvūno įspaudas. Sodybą puošia daug medţio skulptūrų. Yra susimąstęs  Rūpintojėlis, suoliu-

kai-lydekos, suoliukai-Zodiako ţenklai. Ūkyje įkurtas ir senų ţemės padargų, buities daiktų muziejus. Lauke 

išrikiuoti seni ţemės darbams skirti padargai, vikšrinis traktorius. 

Nepriekaištingai sutvarkyta aplinka, nuostabūs alpinariumai. Tekantis upelis mus nuvedė į Meilės salą. 

Labai norėčiau kada nors ten sugrįţti.                                                             Raminta Stankutė, 7 kl. 

Mes dar maži, bet mūsų pasiekimai dideli 

            Šiais mokslo metais vienoje iš sporto rungčių - kvadrato varţybose - sėkmė lydėjo pradinių klasių mokinukus. Maţieji 

sportininkai gynė ne tik mokyklos, bet ir rajono garbę. 

        Smagu, jog į sporto būrelį susirenka nemaţas būrys mokinių. Maţieji noriai lanko uţsiėmimus, todėl su jais dirbti - vienas 

malonumas. Per treniruotes, ruošiantis varţyboms, mokiniai kartu stengėsi išmokti pagrindines kvadrato ţaidimo taisykles. Po 

kiekvienų rungtynių aptardavome ţaidimo metu daţnai pasitaikančias klaidas. Manau, jog atsakingas poţiūris į ţaidimą ir ryţ-

tas padėjo suvienyti komandos narius. Net du kartus iš eilės varţovams buvome nepralenkiami - tai įrodo iškovotos dvi I-osios 

vietos visų tipų bei kaimo mokyklų rajoninėse varţybose. Pergalės mums suteikė galimybę dalyvauti zoninėse varţybose, ku-

rios vyko Birţuose. Rungdamiesi su miesto mokyklomis iškovojome III-ąją vietą (Kaštonų pagrindinėje mokykloje), o su kai-

mo mokyklomis - II-ąją (Pabirţės pagrindinėje mokykloje). Buvo įdomu išbandyti jėgas su kitų rajonų kvadrato varţybų laimė-

tojais. 

             Ačiū maţiesiems sportininkams ir sėkmės naujuose startuose!                               Būrelio vadovė Aistra Kuizinienė  



Laikraščio  redaktorė - Martyna Tumėnienė,   maketuotoja - Audra Svidrienė 

Tiražas 150 egzempliorių. 

U Ž D U O T Y S  

Emilis draugui padavė daugybos stulpelį su bal-

tais langeliais. Įrašyk į langelius reikiamus skaičius, kad 

būtų teisinga sandauga. Čia pateikti visi sprendime esan-

tys 3 ir 2 

 

 

 

 

 

  

 

Nuimkite tris degtukus taip, kad liktų trys kvadra-

tai: 

 

 

Skaičiai skrituliuose 

 

Raskite trūkstamą skaičių paskutiniame skritulyje. 

 Ech, tie vyrai... 

Sėdi graţi giminė: 3 

tėvai ir 3 vaikai, 2 se-

neliai ir 2 anūkai, 1 

prosenelis ir 1 proanū-

kis. 

Klausimas paprastas: 

kiek tai ţmonių??? 

 

Turime keistą lygčių sistemą: 

a + k + i + s = 18 

v + o + r + a + s = 30 

p + o + m + i + d + o + r + a + s = ? 

                            Raskite atsakymą! 

 Jono mama turi keturis vaikus: Pirmadienį, Antradie-

nį, Trečiadienį. Koks ketvirto vaiko vardas?                                   

Uţ namo ganosi kiaulės ir ţąsys. Iš viso jos turi 72 

galvas ir 200 kojų. Kiek yra kiaulių?                                    

  Petro vištos 

Neturtingas ūkininkas Petras neturėdamas kur dėti turguje 

nupirktus triušius suleido juos į vištų narvą. 

Kiek Petras turi vištų, jei narve matosi šešiolikos gyvūnų 38 

kojos?                                     

 Atimi du obuolius iš trijų, kiek obuolių tu turi? 

 Monetos vertė 

Viena vaza verta keturių karolių vėrinių. Vienas kardas - 

dviejų vazų. Moneta - dviejų vazų ir dviejų kardų. Kiek ka-

rolių galima gauti uţ vieną monetą? 

 

 Žmogus stato namą su keturiomis sienomis, 

kurios sudaro kvadrato formą. Kiekviena 

siena nukreipta į pietus. Ateina didelis lo-

kys. Kokios spalvos yra lokys? 

 Aš vakare nuėjau miegoti aštuntą ir ţadin-

tuvo rodyklę nustačiau devintai ryto. Kiek 

valandų man liko miegoti, kol nuskambės 

žadintuvas? 


