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 2013/2014 mokslo metai buvo gražūs: kupini veiklos, įspūdžių, pokyčio. Dalyvavimas ,,Kūrybinių part-
nerysčių“ projekte užkėlė mokyklos veiklos kokybės kartelę gana aukštai. Kitų mokslo metų uždavinys – jos ne-
nuleisti. Būta daug įdomaus: susitikimų su žymiais žmonėmis, išvykų, ekskursijų, renginių... Mokiniai savo gebė-
jimus galėjo labiau atskleisti keliolikoje būrelių, ypač mėgo robotikos, ,,Sniego gniūžtės“, šokių ir kt. Džiugino 
mūsų futbolininkų ir kitų sportininkų pergalės. Net 96 mokiniai dalyvavo įvairiuose olimpiadose, konkursuose, 
keletas užėmė prizines vietas. 

Mokytojai daug dėmesio skyrė kvalifikacijos kėlimui. Mokymasis visą gyvenimą – kiekvieno šių dienų 
darbuotojo pareiga. Tai vaikai turėtų suprasti jau mokykloje. 

Atgijo mokyklos internetinė svetainė, prie jos tobulinimo, gyvumo kitais metais galėtų prisidėti ir vai-
kai. 

Tiek trumpai apie prabėgusius mokslo metus. Prieš akis – atostogos. Tegul jos būna saugios, turiningos, 

linksmos! Iki susitikimo rugsėjį.          Direktorė 

DEŠIMTOKAI APIE MOKYKLOJE PRALEISTUS METUS 

 

Sintija: Visada prisiminsiu be galo įdomius renginius. Tikrai nenoriu palikti šios mokyklos. 

Karolis: Tikrai bus tik smagūs prisiminimai apie šią mokyklą, ypač atmintyje išliks šiemetinis laimėji-

mas mokyklos Talentų šou.  

Donatas: Ypač prisiminsiu išvykas į baseiną, kai galėjome šokti nuo 5 metrų. Išeidamas norėčiau palin-

kėti kantrybės mokytojams, nes tikrai daug nervų išgadinau, ačiū, kad dėl manęs tiek stengėtės.  

Rodžertinas: Manau, kad šioje mokykloje prarėjo geriausi mano metai, daug gerų renginių, smagių 

nuotykių su klasiokais per pamokas. 

Džonara: Džiaugiuosi, kad šiemet baigiu mokyklą, įgysiu pagrindinį išsilavinimą, bet kartu ir liūdna, 

nes labai nenoriu palikti jos. Dėkoju visam mokytojų kolektyvui už viską, ką mums davė. 

Rolandas: Gaila palikti mokyklą, kurioje radau gerų draugų ir sutikau gerus mokytojus.  

Aivaras: Labiausiai gaila skirtis su klasiokais, buvo daug smagių akimirkų, gražių renginių, šaunių 

stovyklų. 

Reda: Atrodo, kad taip neseniai mokyklos kieme žaidėme gaudynes, o dabar paskutinės minutės mokyk-

liniame suole. Labai norėčiau pries išeinant paskutinį kartą pasivaikščioti po mokyklą, sodą, stadioną ir 

įkvėpti visą vaikystę, kuri čia prabėgo. 

Inora: Man labai patiko mokytis šioje mokykloje, greičiausiai joje praleidau linksmiausius ir nerūpest-

ingiausius savo gyvenimo metus. Nesinori palikti linksmų ir draugiškų mokytojų ir  klasiokų, su kuriais 

patirta šiek tiek  liūdnų ir  daug gražių akimirkų. 

Kristina: Labai džiaugiuosi, kad teko mokytis šioje mokykloje. Tai mokykla, kurioje mokytojai lyg drau-

gai, labai rūpestingi. Visada prisiminsiu mokyklos renginius, kuriuose galėjo pasirodyti ir atsiskleisti kie-

kvienas vaikas. 

Gabija: Palikti šią mokyklą bus be galo sunku... per daug prisirišau prie klasiokų, mokytojų, jie man lyg 

antra šeima. Ne veltui sakoma, mokykla – antrieji namai. 

Laurynas: Jaučiuosi nuliūdęs, kad nebematysiu kai kurių draugų. 

Modestas: Džiaugiuosi, greit išeisiu iš šios mokyklos, nors abejoju, ar ją baigsiu... Tikrai pasiilgsiu 

mokytojų, klasiokų... 

Karolina: Išeidama iš mokyklos tikrai verksiu, gaila, čia prabėgo mano vaikystė, čia sutikau pirmuosius 

draugus. Visiems bus liūdna skirtis su auklėtoja, trūks jos patarimų, paguodos, ,,pamokslų“, skanių valgių 

ir nuostabios šypsenos...  



 

 Žvilgsnis į mokyklą iš šalies 
 ,,Kūrybinės partnerystės” - tai Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta programa. Jos tikslas - 

praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūtybiškumą. šių tikslų 

siekiama sukuriant sąlygas mokyklų ir kūrėjų - menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei 

mokslininkų - bendradarbiavimui.  

 Atvykęs į Balsius, aš tarsi grįžau laiku atgal, kai pats buvau 

rašaluotais pirštais, išsipešiojusiais marškiniais ir kai varnas gaudyti 

sekėsi daug geriau, nei sudėti skaičius, kurie ir nesudėti nereiškė 

man jokių pretenzijų. O visagalis Skambutis! Pertraukos - tai tarsi 

kompiuteriniai žaidimai: nubėk į valgyklą pirmas, sutrukdyk 

mergaitėms šokinėti guma, nulupk sierą nuo degtukų 

dėžutės, sudegink, išsitrink delnus, susirask tamsiausią koridorių ir 

pamatyk šviečiantį fosforą. 

 Arba kiek vėliau - meilės laiškai. Kur jau tie mokslai, gerbiami 

Mokytojai! Aš ir taip laimingas, aš per pertraukas susiglaudęs sėdžiu 

su Ja - mano pirmąja Meile!!! Ir kas, kad raudonuoju? Praeis kokie metai ir neberaudonuosiu. 

Ir tada koridoriais su manimi bėgiojo būsimi mokytojai, 

dailininkai, teisininkai, verslininkai, sportininkai, architektai, policininkai. 

Jūs daug galite pasiimti savo ateičiai. Čia ir dabar. Ateičiai Vilniuje, Londone, Pakruojyje, Niu-

jorke, Paryžiuje... Jūs visa tai galite pasiimti čia - Balsiuose, savo mokykloje, iš savo klasiokų ir Mokytojų. 

Darius Petkevičius, 

KP projekto agentas, aktorius 

 

 Kai pirmą kartą riedėjau lygumomis link Pakruojo, neturėjau žalio su-

pratimo, ką ten sutiksiu, ką pamatysiu. Tai buvo visiškai neatrasta žemė, 

nepažįstami žmonės, nenuspėjamos nuotaikos. Tam tikras iššūkis. Kai 

išvažiavau po paskutinio ,,Mokytojų klasės“ užsiėmimo, tikrai žinojau, kad 

išsivežu kažkokį jaukų žinojimą, dėkingumą, kad galėjau pažinti Balsių 

mokytojus, mokinius, visą aplinką. Išsivežiau nuostabą, ,,kiek ten visko vyk-

sta“, supratimą, kad mokytojai turi daug energijos ir kūrybinio užtaiso, 

žinojimą, kad pati mokiausi kartu su mokytojais bei tikėjimą, kad kūrybišku-

mas Balsiuose taps kasdieniu įpročiu. 

Ernesta Šimkienė, 

                                                                     KP projekto praktikė, menotyrininkė 

  

 Sužinojus, kad man, kaip „Kūrybinių partnerysčių“ projekto praktikui, 

paskirta Balsių mokykla, ėmiau ieškoti informacijos Vilniaus rajone. Nustebau 

suradęs, kad Balsiai yra Pakruojo rajone. Pirma mintis – kažkur vidury niekur... 

Septintokai visai man nesutikta publika. Dirbau su dešimtokais, studentais, 

suaugusiais, bet su keturiolikmečiais dar neteko. Paaugliai – žodis skambantis 

su geroku nerimu. Nedidelis miestelis – dar viena nepatirta darbo vieta. Kūry-

binės partnerystės darbas? Tikrai sunku taip šį reiškinį pavadinti. 

 Balsių mokykla... Tokio atviro džiaugsmo, susidomėjimo ir entuziazmo 

dar nebuvau sutikęs. Net pirmokai subėgo džiugiai mane pasveikinti. Sep-

tintokų ir kitų klasių mokinių atviras susidomėjimas mano veiklomis ir didžiulis noras dalyvauti mane 

visiškai išmušė iš vėžių. 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 didžiulę atsakomybę, gerokai iš anksto ruošiausi kiekvienam vizitui 

mokykloje. Juk negaliu nuvilti tų  žibančių žingeidumu akių. Toks bendravimas su mokiniais man buvo 

didžiulis atradimas, didžiulis emocinis pasitenkinimas, suteikiantis naują impulsą kūrybai, ieškojimams bei 

naujų iššūkių priėmimui. 

Jonas Danielevičius, 

                                                                                                KP projekto praktikas, fotomenininkas  



Atspėk, koks daiktas paliktas lietuvių kalbos kabinete  

 

Kitą kartą gyveno senukas, kurį visi labai mylėjo (ypač mokiniai). Nebuvo nė dienos, kad jo ne-

prisimintų (net mokytoja). Bet jis jautėsi vienišas, nes jam nepakako dėmesio – juk po pietų uždaromos 

kabineto durys ir jis lieka vienas. Ir taip kiekvieną dieną... Visi džiaugiasi vasara, tačiau senukui – baisi-

ausias metas, nes tada jam sustoja laikas... Kas jis?      

      Viena iš mokytojų sugalvotų mįslių per KP užsiėmimus 

   

 Man visada smagu atvažiuoti į Balsių mokyklą. Čia jaučiuosi ne tik 

laukiama, bet svarbiausia matau suinteresuotus ir atvirus mokytojus. Tokia 

aplinka visada įkvepia dideliems darbams ir pozityviems pokyčiams. Labai ti-

kiuosi, kad mokiniai vertina savo mokytojų įnašą ir skuba optimaliai išnaudoti 

jiems suteikiamas galimybes. Visiems linkiu augti, tobulėti ir niekada neužgožti 

savo bei kitų smalsumo. 

 

Kristina Buožytė, 

KP projekto praktikė, režisierė 

    

Mokiniai apie “Kūrybines partnerystes” 

 Goda: Manau, kad „Kūrybinės partnerystės“ leido daug kam atsiskleist, labiau pažinti vienas kitą, 

t.y., klasės draugus. Labiausiai patiko dirbti kuriant filmą. Jeigu būtų įmanoma, norėčiau, kad ir kitais me-

tais mūsų klasė dalyvautų „Kūrybinėse partnerystėse.“ 

 Erika K.: Per “Kūrybines partnerystes” išmokau daug prasmingų dalykų, kurie man pravers real-

iame gyvenime. Mokslo metų pradžioje maniau: “Vau”! Kaip bus faina! Kai buvo kūrybinės dienos, ne-

norėjau, kad jos baigtųsi. 

 Evelina: Manau, kad užsiėmimai su Dariumi ir Kristina davė daug naudingos informacijos, kuri 

pravers ateityje:) Kadangi jie yra daug ką patyrę ir pamatę, daug ko išmokome ir mes iš jų. 

Pirmieji metai mokykloje 

Besibaigiant mokslo metams įprasta apgalvoti praėjusius metus, pamąstyti, ar jie buvo sėkmingi, kuo jie 

ypatingi.  

Man praėję mokslo metai tikrai buvo neeiliniai. Visų pirma todėl, kad atsidūriau Balsių pagrindinėje 

mokykloje – iki tol buvau girdėjusi tik kaimo pavadinimą ir tai, kad čia yra pagrindinė mokykla su įžymia direktore, 

vadovaujančia vyriškiausiam rajone mokytojų kolektyvui.  

Taigi, berods, tapau mokyklos bendruomenės dalimi ir, manau, jau susidariau šiokią tokią nuomonę apie 

žmones ir aplinką aplink mane. Jūsų dėmesiui keletas pastebėjimų: 

Pritrenkė savo energija mano auklėtiniai – penktokai; 

Maloniai nustebino puoselėjama mokyklos aplinka; 

Įdomu buvo susipažinti su mokiniais – labai skirtingais – su savais džiaugsmais ir rūpesčiais, su savo 

noru mokytis ir patingėjimais, su kartais žibančiomis, o kartais mieguistomis akimis, aktyvūs, juokingi, pasyvūs, 

linksmi, skraidantys... 

Unikalu pasirodė tai, kad dauguma kolegų mokytojų – vietiniai Balsių gyventojai; 

Nustebino renginių ir projektų gausa; 

Įdomi patirtis buvo tai, kad visi mokytojai vėl trumpam buvome tapę besimokančiais (nors šiaip mo-

komės visą gyvenimą); 

Nuvylė tai, kad su gana daug mokinių tėvelių ir mamyčių dar neteko susipažinti (kažin, ar tai reiškia, 

kad tėvams nelabai rūpi jų vaikų pasiekimai?); 

Nemaloniai stebina keiksmažodžiai, sklindantys koridoriuose, ir parūkymai už kampo... 

Tikriausiai galėčiau tęsti šį sąrašą, bet šį kartą užteks. Yra apie ką pamąstyti galvojant apie ateitį. 

Norėčiau manyti, kad mūsų bendravimas atnešė abipusės naudos – aš susipažinau su daugybe naujų įdomių žmonių, 

o jūs, mokiniai, tikiuosi, bent truputį labiau pramokote anglų kalbą. Gerų atostogų! 

Jūsų mokytoja Vilma Kalvaitytė  



Laikraščio  redaktorė - Martyna Tumenienė,   Maketuotoja - Audra Svidrienė 

Tiražas 50 egzempliorių. 

 

Baigiantis mokslo metams, vyko tradicinis mokyklos renginys -  Mokyklos diena. 

Buvo renkami įvairių nominacijų laimėtojai. Dar kartą pasidžiaukime jais.  

                                                          

Metų mokytojas. Daina Dzvinkienė už iniciatyvumą projekte „Kūrybinės partnerystės“ ir 

rūpestį kiekvienu mokiniu. 

Metų šou žvaigždė. Dešimtokas Karolis už solinį numerį per mokyklos Talentų šou. 

Metų iniciatyva. „Kūrybinių partnerysčių“ agento Dariaus iniciatyva išmokyti visus vaikus plaukti. 

Metų svečias. Verslininkas, kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis. 

Metų miegalius. Vaitekūnų šeimyna (Irenijus, Ivas, Vika), pramiegantys tai kartu, tai po vieną. 

Metų žiniukas. Dešimtokė Džonara, bene vienintelė mokykloje mėgstanti rusų kalbą. 

Metų stiliukas. Mokytojos Jurgitos transformacijos (pasikeitimai). 

Metų fiasko. Muzikiniai klipai per mokyklos televizorių per pertraukas – idėja, gyvavusi 2 savaites. 

Metų būrelis. Robotikos būrelis, per metus sugebėjęs įkopti į respublikinį lygmenį. 

Metų porelė. Neišskiriamieji Liveta ir Aivaras. 

Metų praradimas. Dešimtoko Lauryno dantis, prarastas ne be geriausio draugo Modesto pagalbos. 

Metų aistruolis. 7-okai vaikinai, dėl futbolo galintys paaukoti viską. 

Nerenkamų nominacijų laimėtojai: 

Metų mokinė. Žavinta Laikūnaitė. 

Metų mokinys. Marius Dzvinka. 

Metų skaitytoja.  Dovilė Vasiliauskaitė ir Paulyna Grigaliūnaitė. 

 

Ko mes norime 

Dar visai neseniai mūsų klausė, kokius norėtumėme lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus 

(būrelius) kitais mokslo metais. Štai apklausos rezultatai: 

 

Futbolo – 5 

Žurnalistikos – 3   

Namų smulkmenų – 2  

Ansamblį – 10 

Lego robotų – 11 

Maisto gaminimo (kepimo) būrelį – 5 

Sporto – 13  

Jaunųjų meistrų – 4 

Jaunųjų šaulių – 2  

Fotografijos – 2  

Dailės, dizaino – 3  

Šokių – 12 

Kompiuterių – 3 

Teniso – 5 

Motokroso – 4  

Karatė – 4 

Dviračių – 2  

Technologijų – 4 

Riedlenčių sporto – 1  

Traktorių ir mašinų vairavimo – 1  

Bokso – 3 

“Sniego gniūžtės” – 3  

Šachmatų ir šaškių – 2 

Rankdarbių – 1 

Dramos – 14 

Gimnastikos – 1  

         

Labai jau skirtingi mūsų norai! O gal dėl vieno vaiko būrelis bus? 


