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           „Gegužė – šeimos mėnuo!“ - skamba per visas žiniasklaidos priemones. Ar dėl to, kad gegužę švenčiame 
brangiausio mums kiekvienam žmogaus, Motinos, dieną? O gal dėl to, kad visai čia pat, birželio pirmąjį sekmadi-
enį, Tėvo diena? Ar gegužę, kai visa gamta alsuoja bundančia gyvastimi, artumo reikia labiau nei sužvarbusį lap-
kritį? Ar reikia ypatingos progos (šventės, akcijos, mėnesio), kad pasakytum savo artimui, kaip jį myli, koks jis tau 
svarbus? O gal kartais net žodžių nereikia – pakaktų šilto žvilgsnio į akis ar laiku ištiestos rankos? 

 Klausimų daug... Kuo giliau leidiesi į pamąstymų labirintą, tuo aiškiau ateina suvokimas, kad, ko gero, visi 
mėnesiai metuose turėtų būti laikomi šeimos mėnesiais... Nuo to momento, kai du žmonės nusprendžia kurti 
šeimą, o ypač, kai aplanko laimė ir atsakomybė auginti naują žmogų.   

 

Dešimt 2013/2014 m.m. džiaugsmų 

Sėkmingas dalyvavimas projekto „Kūrybinės partnerystės“ programoje „Pokyčių mokykla“: septintokai su 

fotografu J.Danielevičiumi  vykdė projektą „Fizika ir dailė pro objektyvo langą“, o aštuntokai su reţisiere 

K.Buoţyte „Literatūros ir kino sintezėje ieškome savęs“. 

Mokytojai, paskatinti KP kūrybos agento, aktoriaus D.Petkevičiaus, pradţioje susibūrė į mokytojų klubą, o 

paskui virto tiksline projekto grupe – „Mokytojų klase“, ir visi kartu 45 val. mokėsi, kaip kūrybiškai dirbti. Peda-

gogai įsijungė ir į projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ ir dalyvavo 3 

dienų mini mokymuose „Vertinimas ugdant“. 

Šiais mokslo metais mokykloje lankėsi, su mokiniais ir mokytojais bendravo keletas neeilinių svečių: rašytoja, 

J.Paukštelio premijos laureatė V.Šoblinskaitė-Aleksa su pulkeliu kūrėjų, verslininkas, kultūros mecenatas 

R.Karbauskis,  sveikatos ministras V.Andriukaitis, „Sniego gniūţčių“ asociacijos prezidentas iš JAV Dţ. Irwin. 

Dţiaugiamės mūsų mokyklos mokinių sėkmingu pasirodymu rajoninėse olimpiadose: Marius Dzvinka uţėmė 

I vietą rajoninėje matematikų olimpiadoje, I v. Panevėţio krašto matematikos olimpiadoje, III vietą rajoninėje bio-

logijos olimpiadoje, jo rezultatas buvo trečias rajone matematikos „Kengūroje“; Justas Juodţenis uţėmė I vietą 

rajoninėje geografijos olimpiadoje; Deimantė Mikšytė III vietą technologijų olimpiadoje, Mindaugas Dzvinka II 

vietą rajoninėje matematikų olimpiadoje, matematikos „Kengūroje“ jo rezultatas trečias rajone. 

Sėkmingi buvo projektai „Išmokime plaukti“ (trys klasės išmokytos plaukti Šiaulių baseine, kitos bus moko-

mos nuo rugsėjo) ir „Lauko klasė“ (prie centrinio korpuso baigiama įrengti pavėsinė). 

Rugsėjo mėnesį visos klasės aplankė Naisius, susipaţino su nauju Baltų dievų skulptūrų parku, kitais objek-

tais, pramogavo. Išvykos laimėtos dalyvaujant konkurse „Vaikų velykėlės“. 

Dţiugino robotikos būrelio veikla: dalyvauta ne tik rajoninėse varţybose, bet ir du kartus vaţiuota į respubliki-

nes Vilniuje, kur varţydamiesi su daug didesnių mokyklų vaikais (dalyvavo virš 40 komandų) mūsiškiai pateko į 

šešioliktuką. 

Mūsų mokyklos futbolininkai vėl dţiugino pergalėmis: laimėtos maţojo futbolo varţybos rajone, dalyvauta 

Šiaulių apskrities futbolo lygoje, kur laimėta ir rajone, ir apskrityje. Pateikta paraiška Lietu-

vos futbolo federacijai dėl įrangos ir aprangos įsigijimo. LFF paraišką pripaţino remtina ir 

paţadėjo nupirkti priemonių uţ 960 Lt. 

Po gerų metų pertraukos spec. pedagogės D.Ušinskienės dėka atgijo mokyklos svetainė 

(adresas www.balsiupm.lt). 

Materialus didţiausias dţiaugsmas – baigti keisti centrinio mokyklos korpuso langai. 

          Direktorė Jadvyga Šliurpienė 

http://www.balsiupm.lt


Jei  nešiosiesi vaikystę su savimi – niekada nesensi. 

            Tomas Stopardas 

              Artėja mokslo metų pabaiga, kuri pirmiausia uţklups mano ketvirtokus. Per tuos 5-erius kartu praleistus metus, 

jie tapo lyg savi vaikai, su savo dţiaugsmais, rūpesčiais ir problemomis. Kalbant apie  kartu  praleistą laiką, didţioji 

dauguma  ketvirtokų teigia, jog patiko mokytis pradinėje mokykloje, čia jie buvo saugūs, visus paţino. Smagu tai, kad 

klasei vadovaus jauna, energinga ir pati linksmiausia mokytoja D.Ušinskaitė. 

 Truputį neramu ir man. Išleidţiu didelį būrį ketvirtokų, daugiau tokios didelės klasės, manau, jau  niekada  nebe-

surinksiu. 

          Labai noriu, kad visi susirastų naujų draugų, kiekvienas pagal savo galimybes stengtųsi mokytis, klasė 

“neišsilakstytų”. 

        Linkiu visiems geros kloties, o jei bus liūdna – užsukit į nuliukų klasę, paguosiu. 

                                                                                                                                     Mokytoja  Aldona Galvosienė 

Mintys palydint dešimtokus  
 Negaliu patikėti, kad šis pavasaris mano auklėtiniams paskutinis, kupinas atsisveikinimo nuotaikų, tačiau jos 

nėra vien su ašaromis akyse. Jeigu atsigręţtume atgal, per petį pamatytume kiekvieno nueitą paţinimo kelią, kada mo-

kėsi skaityti, rašyti, o, svarbiausia, suprasti suolo draugą.      

Ne iš vieno mokytojo girdţiu, kaip jie uţaugo, subrendo. Mokykla suteikė jums ţinių ir padėjo tapti savarankiš-

komis, atsakingomis, pilietiškomis asmenybėmis. Priekyje dar laukia ilgas mokymosi kelias. Priekyje – visas gyveni-

mas! 

Aš tikrai ţinau, kad šie mano auklėtiniai – ypatingi. Kodėl?.. Kaip sakė buvusi mano 

auklėtoja Vida, mes buvome pirmieji jos auklėtiniai ir mes jai ypatingi. Aš tuo tikiu ir nieko 

negaliu pakeisti, juk jie mano pirmieji auklėtiniai: Sintija, Karolis, Donatas, Rodţertinas, 

Dţonara, Rolandas, Reda,  Inora, Kristina, Gabija, Aivaras, Laurynas, Modestas, Karolina. 

Linkiu sėkmės visiems be išimčių ir noriu vėliau apie kiekvieną išgirsti tik daug gerų ţodţių.                                                                                                                       

                                                                              Klasės auklėtoja Dijana  Ušinskaitė 
 

Pakalbinome ir dešimtokų mamas. Rūpėjo sužinoti, kokius prisiminimus apie mokyklą išsineš jų vaikai, 

kas mokykloje džiugino, o gal liūdino...  

„Galėčiau teigti, kad Balsių mokykla ypač skiriasi nuo kitų mokyklų. Čia vaikai gauna ne tik puikias dalykines 

žinias, bet  daug dėmesio skiriama kiekvienam vaikui, ugdomas kiekvieno talentas, gabumai. Mokykloje gausu popa-

mokinių veiklų, švenčių, ekskursijų ir visokių kitokių veiklų, kurių nerasi kitose mokyklose. Tokių veiklų metu vaikai 

mokosi to, ko labiausiai ţmogui reikia: pasitikėjimo savimi, komunikabilumo, drąsos, bendradarbiavimo. 

Dţiaugiuosi, kad mano dukra baigia mokyklą, kurioje dirba geranoriški, skatinantys mokytis ir tobulėti mokyto-

jai. AČIŪ  jiems.“                                                                E.Stalmačenkienė, dešimtokės Kristinos mama 

 

„Balsių mokykla, tai MANO mokykla. Apie ją vien tik geri prisiminimai. Taip ir norisi kartais sugrįžti į tuos 

laikus, kai būdavo linksma maţoj, jaukioj mokyklėlėj. Joje visi kaip viena šeima, draugiški, šiltai bendraujantys. Visada 

sakiau, kad, kai turėsiu vaikų, leisiu juos į tą mokyklą, kurioje ir aš uţaugau, kurioje mokytojai stengdavosi dėl vaikų, 

kad šie kaţką pamatytų, suţinotų naujo. Taigi ir išleidau savo maţąją. Net nedvejodama. Visada dukra, grįţus iš mo-

kyklos, pasakodavo, kiek visokiausių darbelių pridarė, kaip mokytoja pagyrė.  Nepasakyčiau, kad mokykla labai pasi-

keitė, tokia pat jauki ir šilta, lyg antri namai. Mokytojai tokie pat - šiltai  bendraujantys su vaikais. Dţiaugiuosi matyda-

ma, kaip per tuos mokslo metus daţnas vaikas atranda save: scenoje, sporte, kitokioje veikloje. Ypač man įstrigo, kad 

mokykloje beveik visus renginius organizuoja, veda mokiniai.  

Praėjo 10 metų ir maţoji nebe maţoji. Jau išskris iš MŪSŲ mokyklos, bet ţadėjo sugrįţt... Noriu palinkėti šiai 

mokyklai  ir toliau auginti jaunus, visko trokštančius vaikus.“  

D Ė K O J A M E 

             už mokyklai dovanotą medieną S.Pekeliui, L.Šibirkščiui, A.Vilkui, K.Prialgauskui; už vaikų lydėjimą į 

baseiną V.Paulavičiui, K.Ţaliui, M.Lekui, V.Svidrui, D.Gaubiui; uţ bendradarbiavimą leidţiant mokyklos laikraš-

tį D.Špakauskienei, St.Paulavičienei, J.Mickevičiūtei, I.Medelinskienei, E.Stalmačenkienei; uţ klasės šventinių 

dekoracijų kūrimą septintokų mamoms N.Starkutei ir D.Urbonienei; uţ nuoširdţią pagalbą organizuojant prieš-

mokyklinės grupės veiklą daugeliui priešmokyklinukų tėvelių... Beveik kiekvienas klasės vadovas turi uţ ką padė-

koti  tėveliams...   

 Ačiū visiems tėvams, skyrusiems 2% pajamų mokesčio mokyklai bei parėmusiems projektą ,,Išmokime 

plaukti“. 



Mintys po Tėvų forumo paskaitos 

Lietuvos tėvų forumas (LTF) – 

asociacija, kurios tikslas apjungti 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų, bendrojo lavinimo, profesi-

nių ir aukštųjų mokyklų vaikų, 

moksleivių ir studentų tėvus 

(globėjus/rūpintojus) bei kitus as-

menis bendrai veiklai. Kaip vieną iš 

savo veiklos krypčių LTF mato tėvų 

konferencijų, susitikimų, diskusijų, 

seminarų ir kitokios švietėjiškos 

veiklos organizavimą, suteikiant 

tėvams ţinių ir įvairios informacijos 

apie vaikų ugdymo principus, būdus 

ir kryptis, šeimos ir mokyklos ben-

dradarbiavimo, švietimo įstaigų ap-

rūpinimo klausimais, o taip pat apie 

naudą, galimybę ir būtinumą pa-

tiems dalyvauti ugdymo procese, jo 

pertvarkoje ir kūrime.  

Balandţio pradţioje Tėvų forumas 

Pakruojo švietimo centre rajono 

moksleivių tėvus pakvietė į paskaitą 

„Kur vaiko laimė ir sėkmė?“. 

Gaila, susirinko ne itin daug tėvų. 

Mūsų mokyklai atstovavo keturiese. 

Paprašėme dalyvavusiųjų pasidalin-

ti mintimis, kilusiomis po paskaitos. 

Danguolė Š., 4-oko Airido mama: 

„Vykusiame seminare buvo šneka-

ma apie tai, kaip tėvai ir mokykla 

turi bendradarbiauti tarpusavyje. 

Kaip pavyzdys, buvo papasakota 

apie skrendančią gulbę. Suţeidus 

nors vieną sparną, ji negalės sėk-

mingai skristi. Taip ir vaikas, ne-

turėdamas tvirto pagrindo po kojo-

mis, blaškysis savo gyvenime. 

Kad taip neįvyktų, Tėvai ir moky-

tojai turi palaikyti vieni kitus. Ka-

dangi kiekvienas iš mūsų savo 

vaikui linkime sėkmės, laimės, 

sveikatos, geros ateities, siūlyčiau 

tėvams susidomėti tokiais semina-

rais, juose dalyvauti, nes kiekvie-

nas rastume, ko pasimokyti, išgirs-

tume kitų nuomones, o gal ir patys 

ką nors naujo pasiūlytume“. 

Jolanta M., 3-oko Manto mama: 
„Gyvenimas visada turi kuo mus 

nustebinti, kartais labai netikėtai. 

Gavusi pakvietimą į tėvų forumą 

pasiklausyti apie tai, kaip uţaugin-

ti ,,tobulą“ sūnų, dukrą, tikrai ma-

niau, kad niekas ten manęs nuste-

binti negali, tik savo brangų laiką 

prarasiu. Bet, kaip ir visada, ten, 

kur labai nesinori eiti, išgirsti ir 

pajauti tai, dėl ko verta susimąsty-

ti, pasidţiaugti, pasidalinti savo 

patirtimi. Juk tai, ką turi kiti tėvai 

- patirtis, kuria būtinai reikia da-

lintis. Kai  pakeiti savo mintis, ir 

savo vaikus keiti į gera. Mūsų vai-

kai gal  ir netaps tobulais, kaip 

mes norime, bet stengtis  keistis į 

gera patiems niekada nėra per vėlu. 

To mums, tėvams, ir linkiu.“ 

Stasė P., 5-oko Edgaro močiutė: 

“Forumo lektorė – Silvija Bara-

nauskienė, Šiaulių Geguţių pro-

gimnazijos direktorė – tikrai šiltas 

ir mielas ţmogus – mama, kurios 

galėčiau klausytis valandų valan-

das. Mums, suaugusiems, buvo pri-

mintos paprastos, bet kartais uţ-

mirštos tiesos apie kelius, kuriais 

galime nuvesti savo vaikus į lai-

mingą gyvenimą: skaitydami kartu 

knygas, ţiūrėdami filmus, kolek-

cionuodami saulėlydţius ir saulėte-

kius. Tai gali tapti graţiausiais vai-

kystės prisiminimais, kurie šildys 

vaiką ir po daugelio metų. Kvies-

čiau dalyvauti vykstančiuose Tėvų 

forumo uţsiėmimuose, tai tikrai 

naudinga ir įdomu“. 

  

 Išsakytos mintys tebus paska-

tinimas kitiems tėveliams ir globė-

jams aktyviau dalyvauti tėvų švieti-

mo uţsiėmimuose, kur jie bevyktų, 

rajono centre ar mokykloje. Juk vos 

gimus vaikeliui,  įgyjame laimę ir 

pareigą būti tėvais visas 24 valan-

das per parą ir visą likusį gyveni-

mą. Tad niekad nevėlu mokytis būti 

gerais tėvais...  

                                 Nauja mokinio elgesio taisyklių redakcija 

Pasirodţius ir ėmus populiarėti elektroninėms cigaretėms, mokyklos vaiko gerovės komisijos inicia-

tyva ir mokyklos tarybos pritarimu papildytos mūsų mokyklos mokinių elgesio taisyklės. Mokiniams draudţiama 

įsinešti į mokyklą cigaretes, elektronines cigaretes, energetinius gėrimus, alkoholį, narkotines ir psichotropines 

medţiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus.  

Elektroninė cigaretė yra tokia pat kenksminga sveikatai, kaip ir įprasta cigaretė. Skysčio sudėtyje 

yra nikotino, nors lobistai labai graţiai jas pristato, kaip nekenkiančią sveiktai priemonę. Beje, šią priemonę gali 

naudoti ne jaunesni nei 18 metų asmenys. 

Energinių gėrimų reklama ne ką tylesnė - čia neva esama net vitaminų. Bet nutylima, kad Lietuvoje 

laikinai buvo pristabdyta „Red Bull“ prekyba, nes pasaulyje buvo ne vienas mirties nuo energinių gėrimų atvejis. 

Skaitant energinio gėrimo aprašymą, susidaro įspūdis, kad tai vos ne vaistas ar maţiausiai toks pat geras produk-

tas, kaip ką tik iš ekologiškai išaugintų vaisių išspaustos sultys...  

Didelės kofeino dozės sukelia pripratimą. Energinis gėrimas sekina nervų sistemą. Vaikų ir pa-

auglių psichinė būsena gerokai jautresnė nei suaugusio ţmogaus ir energiniuose gėrimuose 

esančios stimuliuojančios medţiagos ne tik padidina ir taip didesnį vaikų bei paauglių aktyvu-

mą, bet gali sukelti agresiją ar net smurto protrūkius.  

 Gaila, kad brukamos reklamos- „ ... alus- geriausia, ką turime“, „Red Bull“ suteikia spar-

nus“ (Visai neseniai skaičiau, kad  kai kurių energinių gėrimų sudėtyje yra jaučių spermos...) 

                                                     Socialinė pedagogė Lineta Šukienė 



PROJEKTUI PASIBAIGUS 

 Šiais mokslo metais mokyklos gyvenimą gerokai išjudino projektas „Kūrybinės partnerystės“, kurio dėka 

7-okai turėjo galimybę susipažinti ir artimiau pabendrauti su fotomenininku Jonu Danielevičiumi, 8-okai - su  reži-

siere Kristina Buoţyte, mokytojai – su menotyrininke Ernesta Šimkiene. Na, o didţiausias projekto entuziastas ir 

daugelio idėjų variklis buvo aktorius Darius Petkevičius. Negalėjome nepasidalinti su laikraštuko skaitytojais šių 

žmonių mintimis apie projektą, Balsių mokyklą, mokinius, mokytojus... Jeigu šios mintys Jus „užkabino“, pilno 

interviu su praktikais ieškokite mokyklos laikraštyje „O ką?!“ arba internetinėje svetainėje www.balsiupm.lt.  

 

Ernesta Šimkienė, menotyrininkė: „Kai išvažiavau po paskutinio ,,Mokytojų klasės“ užsiėmimo, tikrai 

žinojau, kad išsivežu kažkokį jaukų žinojimą, dėkingumą, kad galėjau pažinti Balsių mokytojus, mokinius, visą 

aplinką. Išsiveţiau nuostabą ,,kiek ten visko vyksta“, supratimą, kad mokytojai turi daug energijos ir kūrybinio 

uţtaiso, ţinojimą, kad pati mokiausi kartu su mokytojais, bei tikėjimą, kad kūrybiškumas Balsiuose taps kasdieniu 

įpročiu.“ 

Jonas Danielevičius, fotomenininkas: „Balsių mokykla... Tokio atviro dţiaugsmo, susidomėjimo ir ent-

uziazmo dar nebuvau sutikęs. Net pirmokai subėgo dţiugiai mane pasveikinti. Septintokų ir kitų klasių mokinių 

atviras susidomėjimas mano veiklomis ir didţiulis noras dalyvauti mane visiškai išmušė iš vėţių. Gi visų negaliu 

įtraukti į veiklas. Mokytojų aktyvus pozityvumas padėjo spręsti visas mokinių dalyvavimo veiklose problemas. Į 

projekto veiklą įsitraukė ir buvo įtraukta visa mokyklos bendruomenė. Aš pats jaučiau didţiulę atsakomybę, gero-

kai iš anksto ruošiausi kiekvienam vizitui mokykloje. Juk negaliu nuvilti tų  ţibančių ţingeidumu akių. Toks ben-

dravimas su mokiniais man buvo didţiulis atradimas, didţiulis emocinis pasitenkinimas, suteikiantis naują impulsą 

kūrybai, ieškojimams bei naujų iššūkių priėmimui.“ 

Kristina Buožytė, režisierė: „Man visada smagu atvažiuoti į Balsių mokyklą. Čia jaučiuosi ne tik laukia-

ma, bet svarbiausia matau suinteresuotus ir atvirus mokytojus. Tokia aplinka visada įkvepia dideliems darbams ir 

pozityviems pokyčiams.“ 

Darius Petkevičius, aktorius: „Jūs daug galite pasiimti savo ateičiai. Čia ir dabar. Ateičiai Vilniuje, Lon-

done, Pakruojyje, Niujorke, Paryţiuje... Jūs visa tai galite pasiimti čia - Balsiuose, savo mokykloje, iš savo klasio-

kų ir Mokytojų.“ 

Tėvų aktyve 

Baigiantis mokslo metams tradiciškai buvo susirinkęs tėvų aktyvas. Jame ne tik pasidţiaugta 

2013/2014 m.m. pasiekimais, bet ir kalbėta apie problemas.  

Tėvus jaudina paplitęs rūkymas vyresnėse klasėse. Kadangi mokyklos teritorijoje rūkyti draudţiama, 

mokiniai eina rūkyti į įvairias kaimo erdves. Buvo siūloma apie vaiko rūkymą informuoti  tėvus, kviesti juos į mo-

kyklą, aktyvinti šviečiamąjį darbą, pvz., nuveţus į Šiaulių ligoninės patologinės anatomijos muziejų parodyti, kaip 

atrodo rūkiusių ir gėrusių ţmonių vidaus organai. Tėvai mano, kad būtų efektyvu nufotografuoti rūkančius vaikus 

ir nuotraukas parodyti tėvams. 

 Susirinkimo dalyviai apgailestavo, kad yra daug tėvų, kurie labai retai apsilanko mokykloje. Siūlė klasių va-

dovams (ypač pradinukų) labiau burti tėvus, kad šie paţintų vienas kitą. Akino drąsiau kelti problemas tėvų susi-

rinkimuose.  

 Buvo išsakyta nuomonė ir apie kitas problemas: šiukšlinimą viešose vietose, nesisveikinimą su suaugusiais, 

vaikų patyčias. Tėvai mano, kad tik nuolatinis kiekvienos mamos ar tėčio  kalbėjimasis su savo vaiku gali padėti 

spręsti šias problemas.  

 Aktyvo nariai kėlė klausimą dėl pradinukų nuolatinio apsipirkinėjimo Balsių parduotuvėje. Kai kurie mano, 

kad tai nesaugu. Mokytojos pamokų metu neleidţia maţių į parduotuvę, tačiau jie ten lekia po pamokų. Sutarta, 

kad tie tėvai, kuriems tai nepriimtina, tiesiog neturėtų savo vaikams duoti kišenpinigių (juk vaikai gauna karšto 

maisto valgykloje, be to, yra dalinami pieno produktai ir vaisiai, nes mokykla dalyvauja programose „Pienas vai-

kams“ ir „Vaisiai mokykloms“). 

 Direktorė priţadėjo tėvų keltas problemas aptarti su mokytojais, ieškoti jų sprendimo būdų.  

PRIMENAME 

 Kaip ir kasmet, šią vasarą  visų 5-9 klasių mokinių lauksime vieną savaitę padirbėti tvarkant mokyklos 

aplinką. Tai sena mokyklos tradicija, kuriai pritaria ir mokyklos taryba. Nerimaujančius tėvelius 

norime nuraminti, jog vaikams sunkių darbų tikrai neduodama, o palaistyti gėles, ravėti, purenti 

gėlynus, pašluoti takus gali kiekvienas vaikas. Beje, vaikai paprastai gauna konkretų darbą ir, jį 

padarę, gali būti laisvi. Stropiai dirbantys vaikai tai daţniausiai atlieka per 2-3 valandas. Pasi-

domėkite, kada Jūsų vaikas yra uţsirašęs padirbėti prie mokyklos. Jeigu nutiktų taip, kad tuo 

metu vaikas negalės atvykti, mielai lauksime kitu laiku. Svarbu, kad visą vasarą šalia mokyklos 

darbuotojų būtų maţųjų talkininkų rankų.   

http://www.balsiupm.lt


Dantų silantavimas – puiki  galimybė išsaugoti vaikų dantis 

 Pagal 2013 metų  sveikatos profilaktinių patikrinimų duomenis matyti, kad visose vaikų amţiaus grupėse 

yra daug vaikų, kurių dantis yra paţeidęs kariesas. Skaičiai yra stulbinantys, nes iš 172 mokinių, kurie mokosi 

Balsių pagrindinėje mokykloje, kariesą turi 110 mokinių. Turint galvoje šį iškalbingą skaičių, šį pavasarį priešmo-

kyklinės grupės ir 1-7 klasių mokiniai buvo nemokamai nuveţti pas burnos higienistę. Ji patikrino vaikų dantų 

būklę. Tėveliams tai palengvinimas, kadangi nebereikės kreiptis į stomatologus tikrinant vaikų sveikatą prieš rug-

sėjo 1-ąją. Tiems, kurių dantukai sveiki ir dar nėra sukakę 14-os metų, burnos higienistė uţdėjo silantus.  

 Silantai - tai skysta plombinė medţiaga, kuria dengiami tik nesugedę nuolatiniai dantys. Ja yra uţpildomos 

nuolatinių krūminių dantų vagelės, kuriose gali kauptis bakterijos. Dantų paviršius tampa lygesnis, lengviau išva-

lomas, o tai padeda apsaugoti dantį nuo ėduonies. Šios medţiagos daţniausiai išsilaiko vienerius arba dvejus me-

tus. Kartais gali nutikti taip, kad silantai gali iškristi jau kitą dieną, todėl reikėtų vaiką perspėti, kad taip nutikus 

vaikas iš karto pasisakytų tėveliams. Tokiu atveju reikėtų pasirūpinti vaiko dantis padengti silantais dar kartą.  

 Beje, dėl nepakankamai švariai išvalytų ar nesugydytų dantų, kai kuriems vaikams higienistė silantų uţdėti 

negalėjo. Tokiu atveju vaiko dantukais teks pasirūpinti patiems tėveliams. 

  Kviesčiau tėvelius labiau pasidomėti vaikų dantų būkle, laiku kreiptis į gydytojus ir nevilkinti vaiko dantų 

problemų. Ypač svarbu mokyti vaikus burnos higienos įgūdţių, stebėti, ar vaikas kasdien valosi dantukus. Na ir, 

žinoma, pasinaudoti nemokama dantų silantavimo programa, skirta visiems 6-14 metų vaikams.            

PRIMENAME! 

Kaip ir kiekvienais metais, per vasarą reikėtų pasirūpinti, kad būtų patikrinta vaikų sveikata. Kad galėtumėte su-

planuoti, kada geriau vykti pas gydytojus, skelbiame informaciją apie vaikų gydytojų atostogų laiką. 

Gyd. Vaičiurgienė  atostogauja  06-23 – 07-25; 

Gyd. Gudienė  atostogauja  07-01 – 07-25; 

Gyd. Lapėnienė  atostogauja  06-16 – 06-20 ir 08-27 – 10-06. 

                                                         Visuomenės sveikatos biuro specialistė Simona Geleţinienė 

                                                    Standartizuoti testai – pasitikrinimo įrankis  

 Baigiantis mokslo metams, viso rajono ketvirtokų ir aštuntokų laukė ţinių patikrinimas -  standartizuoti tes-

tai.  4-okai rašė lietuvių kalbos (skaitymo ir rašymo) bei matematikos testus, o 8-okai –  lietuvių kalbos (skaitymo 

ir rašymo), matematikos ir istorijos testus. Testus vykdė ir darbus taisė rajono savivaldybės švietimo skyriaus su-

darytos komisijos, o rezultatus reikėjo pristatyti Nacionaliniam egzaminų centrui. Iš egzaminų centro į mokyklą 

buvo atsiųsti kiekvieno mokinio profiliai. Mokinio profilis – išsami vaiko gebėjimų ir ţinių lygio ataskaita, ku-

rioje moksleivio pasiekti rezultatai išsamiai aptarti, nurodomas mokinio pasiektas ţinių lygis, moksleivio stipriosi-

os ir silpnosios pusės, jo rezultatai palyginti su kitų klasės mokinių rezultatais ir kitų šalies mokinių rezultatais. 

Mokytojai su mokiniais rezultatus aptarė klasėse, o tėveliai buvo pakviesti asmeniškai į mokyklą ir supaţindinti su 

kiekvieno testo rezultatais.  

 Kalbant apie mokyklos rezultatus apibendrintai, norime ypač pasidţiaugti aštuntokų pasiekimais. Visų 

dalykų testų surinktų taškų skaičiaus vidurkis siekia respublikos vidurkį, o kaimo mokyklų tarpe – rezultatai gero-

kai lenkia kitų mokyklų vidurkį. Ypač geri lietuvių kalbos aštuntokų rezultatai. Ketvirtokai testus atliko prasčiau. 

Jų rezultatai šiek tiek ţemesni nei kitų kaimo mokyklų rezultatai.  

 Mokytojai, aptardami standartizuotų testų rezultatus, numatė, jog būtina šiuos testus vykdyti kiekvienais 

metais su 4 ir 8 klasėmis, o baigiant 2-ą klasę duoti išsamų visų dalykų metinį kontrolinį darbą. Tuomet bus gali-

ma stebėti kiekvienos klasės rezultatų pokytį per 2 metus ir daryti išsamesnius apibendrinimus.  

                                                                       Direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė 



Laikraščio  priedo redaktorė - direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė. 

Maketuotoja - bibliotekininkė Audra Svidrienė.   Tiraţas 150 egzempliorių. 

Klausiate – atsakome 

Net kelios mamos klausė: „Buvome 
girdėję tokią informaciją, kad šiais 
mokslo metais visų klasių mokiniai bus 
vežiojami į baseiną ir mokomi plaukti. 
Deja, mūsų vaikai į baseiną buvo vežti 
tik vieną kartą, o kitų klasių, girdėjo-
me, net 10 kartų. Kodėl taip yra?“ 

Paaiškinti paprašėme mokyklos direk-
torės Jadvygos Šliurpienės: „Iš tiesų 
taip buvome pažadėję ir vaikams, ir 
tėvams. Tačiau, susitikę su projekto 
rėmėjais, Šiaulių baseino atstovais, 
aptarę visas sąlygas, supratome, kad 
šiais metais to padaryti  tikrai nesuspė-
sime ir nepajėgsime. Projekto rėmėjų 
sumanymas yra išmokyti kiekvieną 
vaiką plaukti taip, kad jis sugebėtų sa-
varankiškai perplaukti baseiną. Tam 
būtina bent 10 pamokų kiekvienam 
vaikui baseine. Taigi sutarėme, kad 
šiais mokslo metais į baseiną visus mo-
kinius nuvešime po vieną kartą, o mo-
kytis plaukti važinės trys klasės. Antro-
kus, trečiokus ir šeštokus parinkome 
atsižvelgdami į mokinių skaičių klasėse 
ir jų užimtumą pavasario mėnesiais. 
Kitais mokslo metais – kitų klasių eilė 
mokytis plaukti. Svarbiausia, kad kiek-
vienas vaikas išmoktų jaustis saugus 
vandenyje. 

  Tuo pačiu noriu paaiškinti, ko-
dėl iš tėvelių buvo prašoma paremti 
pinigais išvykas į baseiną. Viena iš pri-

vačių projekto rėmėjų sąlygų – ieško-
ti papildomų rėmėjų savivaldybėje ir 
bent šiek tiek prisidėti patiems. Suta-
rėme, kad už vaikų vežiojimą į basei-
ną iš mokyklos lėšų skirsime 500 Lt, 
vieną reisą apmokės tėveliai. Kadangi 
vienas reisas į Šiaulius ir atgal kainuo-
ja apie 300 Lt, prašome tėvelių pa-
remti projektą bent 5 litais ar dau-
giau, kiek kas gali. 1000 Lt šiam reika-
lui skyrė rajono savivaldybė.  Projek-
to rėmėjai sutiko apmokėti visas su 
baseino nuoma, trenerių darbu susi-
jusias išlaidas, likusią dalį transporto 
išlaidų. Vaikams iš rėmėjų lėšų buvo 
nupirktos maudymosi kepuraitės.  
Beje, visa 3-jų klasių mokymo plaukti 
sąmata – 10 000 Lt ir visi jie šiais 
mokslo metais jau išleisti. Tikimės su 
rėmėjais gražaus ir sklandaus bendra-
darbiavimo kitais mokslo metais“.  

„Vis girdime diskusijas dėl mokyklines 
uniformos. Šiais mokslo metais mūsų 
irgi klausė nuomonės dėl uniformos 
būtinumo/nebūtinumo mokykloje. 
Koks galutinis sprendimas priimtas 
tuo klausimu?“ – klausia antrokės 
mama. 

Atsako mokyklos tarybos pir-
mininkė Daina Dzvinkienė: „Kai ku-
rie tėvai pasiūlė mokykloje dėvėti 
uniformas. Šiuo klausimu domėjosi 
mokyklos taryba. Buvo paruoštos ir 
išdalintos anketos beveik visiems 

mokyklos bendruomenės nariams. 
Apklausoje dalyvavo 79  5-9 klasių 
mokiniai, 97 tėvai ir 18 mokytojų. An-
ketoje klausėme, ar reikalinga mokyk-
loje uniforma, kas turėtų ją sudaryti, 
kada vaikai privalėtų dėvėti unifor-
mas. Prašėme nuomonę argumentuo-
ti. Suskaičiavus rezultatus, paaiškėjo, 
kad mokiniai rinktųsi dėvėti tik švarką 
su mokyklos emblema ir jį dėvėtų ne 
tik per šventes, bet kiekvieną dieną. 
Tokios pat nuomonės buvo ir tėvai bei 
mokytojai. Tik dėl mokyklinės unifor-
mos reikalingumo nuomonės išsisky-
rė: beveik 60 % mokinių pasisakė už 
uniformas, dauguma mokytojų unifor-
moms nepritarė, tėvų nuomonės pasi-
skirstė beveik po lygiai (daugiau nepri-
tariančių uniformų dėvėjimui). 

Susumavus visus rezultatus, 
paaiškėjo, kad uniformų nori 50,5 % 
visų atsakiusiųjų į anketos klausimus, 
49,5 % uniformų nenori. Tarybos na-
rių nuomonės irgi labai skyrėsi: vieni 
buvo už uniformų dėvėjimą, nes gra-
žiau, tvarkingiau, kiti prieš, nes daug 
kainuotų įsigyti tas uniformas. Po ilgų 
diskusijų buvo nuspręsta, kad 1 pro-
cento skirtumas, dar nėra pakanka-
mas argumentas įsigyti uniformas, 
juolab, kad mažiau nei pusė tėvų to-
kiam pasirinkimui pritarė. O unifor-
mas tektų pirkti tėvams. Todėl buvo 
nuspręsta šį klausimą atidėti bent me-
tams.“  

Projekto „Nedelsk“ raginimas mamytėms 

 Šiuo metu Lietuvoje gyvena per 10.000 moterų, kurioms buvo nustatytas krūties vėžys ir taikytas gydymas. 
Be to, kasmet diagnozuojama apie 1.300 naujų krūties vėžio susirgimų. Dar mažiausiai 5-6 tūkst. moterų serga 
krūties vėžiu to net nežinodamos. Laiku diagnozavus krūties vėžį, išgelbėti galima daugiau nei 90 proc. moterų. 
Projekto „Nedelsk” autobusiukas atvyksta į miestus bei seniūnijų centrus, kad vietoje sudarytų moterims galimy-
bę nemokamai pasikonsultuoti su šalies geriausiais krūtų onkologais, radiologais, mamologais. Moterims nuo 35 
metų būtina atlikti krūtų apžiūrą ir apčiuopą 1 kartą per metus. 50-69 metų moterims kas 2 metai atliekami ma-
mografijos tyrimai.                                                                 

                                                                         Mano mamyte, 

Noriu pasveikinti tave su pavasariu. Ačiū tau už visą tavo rūpestį, švelnumą ir meilę. Ačiū, 
kad esi. Atleisk, jei savo žodžiais ar elgesiu galėjau tave įskaudinti - aš to tikrai nenorėjau. 
Tu esi mano saulė. Tu esi man pavyzdys. Tu esi kaip tas filmuko herojus, kuris aplink save 
neša tik gėrį ir džiaugsmą kitiems. Tu esi neatskiriama pasaulio dalis.  

Mamyte, tu man esi labai reikalinga, niekada to nepamiršk. Tačiau nepamiršk ir savęs.. Aš 
žinau, kad pasaulyje yra daug klastingų ligų, kurios ilgus metus tūno neišsiduodamos. Ta-
čiau jų galima išvengti laiku nuėjus pas gydytoją ir pasitikrinus. Mamyte, pasirūpink savimi. 


