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Klevų g. 33, Balbieriškis,  
LT- 59232 Prienų r. 
http://www.balbieriskis.prienai.lm.lt  

Balbieriškio pagrindinės mokyklos laikraštis 
2017 m. lapkritis Nr. 16 Kaina: 15 euro cnt. 

Mano gimtinė 
B – Be galo brangus. 
A – Atodanga garsi mūs 
Lietuvoje. 
L – Labai linksmi gyvento-
jai. 
B – Badmintono klubas 
„Svajonė“. 
I – Ilgametės tradicijos. 
E – Esi gražus ir mūsų my-
limas. 
R – „Ringio“ futbolo klu-
bas. 
I – Iškausko Česlovo, gar-
saus Lietuvos žurnalisto, 
 rašytojo, gimtinė. 
Š – Šventiškas miestelis. 
K – Kampelis gražus Lietu-
vos. 
I – Ir visada jį gerbsiu, my-
lėsiu, širdyje turėsiu. 
S – Svetingai priimsime 
visus. 

Augustas Mitrulevičius 

Praskriejo saulėta vasara, dovanojusi turtingą kraitę įspūdžių, kelionių, susitikimų, džiaugsmo ir juo-

ko. Ne veltui sakoma: „Visur gerai, namie – geriausia.“ Gimtinės jaukumas visad – pats svarbiausias. Šio 
jausmo pakylėti ir suvienyti balbieriškiečiai – čia gimę, mokęsi, dirbę, čia ir dabar tebegyvenantys, tebe-
dirbantys, besimokantys – susirinko švęsti Balbieriškio miestelio 515 metų paminėjimo rašytiniuose šalti-
niuose sukaktį. Atversti prasmingi Balbieriškio puslapiai: gyvenvietės, žinomos nuo 15 a. pabaigos, istorija 
ir dabartis. Ir iš praeities galima pasimokyti stiprybės, tolerancijos ir darnaus sugyvenimo daugiatautėje 
aplinkoje, kelių kartų bendruomenėje. Pelnytai didžiuojamasi šiandienos sportiniais, kultūriniais laimėji-
mais, bendruomeniškumu. 

Per laiko, miestelių ir miestų, netgi didelių šalių erdves skries žinia apie Lietuvos miestelį prie Nemu-
no, Ringio, Peršėkės – iš šio krašto kilusio režisieriaus Remigijaus Veličkos filmas apie Balbieriškį ir iškilias 
jo asmenybes.  Kraštiečio žurnalisto ir politikos apžvalgininko Česlovo Iškausko rūpesčiu surengta konfe-
rencija „Mažų miestelių istorija, dabartis ir perspektyvos“ primena ir skatina puoselėti krašto gyvenimą. 
Įvadu į šventę tapo išleista iliustruota knygelė „Prie Ringio, Peršėkės ir Nemuno. Laiko tėkmėje“. Į ją su-
rinkti Balbieriškio pagrindinės mokyklos ir seniūnijos, bibliotekos organizuotų literatūrinio ir fotografijų 
konkursų dalyvių darbai, atspindintys miestelio istoriją, žmones, gamtą. Džiaugiamės ir didžiuojamės ir 
mes, mokyklos bendruomenė, savo kūryba, nuoširdžiais darbais papuošę gimtinės sukaktį. Juk miestelis 
pragyveno penkis šimtmečius su svarbiausiais šviesos židiniais – mokykla, bažnyčia... Tiksliai nežinoma, 
kada miestelyje atsirado mokykla. Jos užuomazgos jau galėjo būti 1612m. Evangelikų reformatų Sinodo 
archyvo medžiagoje minima, kad nuo šių metų miestelyje veikė evangelikų reformatų bažnyčia ir mokyk-
la. Pirmąkart mokykla minima 1739 m. bažnyčios inventoriaus apraše: „Parapijos mokykla yra namas ša-
lia klebonijos. Namas senas, bet dailus.“ Tik pamėgint pamatyti vaizduotėj, kiek vaikų raides pažino, kiek 
jų keliavo į platų pasaulį, jį kūrė... Ir šiandieną šviesos srautas nenutrūkstamai liejas – mokykla pilna drą-
sių, žingeidžių vaikų klegesio. Jie eis. Kurs savo pasaulį. Yra ir bus laimingi. Tik veiklūs žmonės gyvenime 
pasiekia tiek, kiek nori pasiekti. 

Visiems linkime prisiminti, kad geriausias laikas veikti – dabar.  Išnaudokite tai! 
Laikraščio redakcija 

Draugiška didžiulė mokyklos bendruomenė. 

Tolerancija – tai kantrybė 
Tolerancija (lot. tolerantia – kantrybė). 

Šis žodis lapkričio 16-ąją skamba tarptauti-
niu mastu - nuo 1995 m. UNESCO sprendi-
mu ši diena paskelbta Tarptautine toleran-
cijos diena. Kodėl tokios dienos reikia? Pa-
galvokime apie save ir suprasime. Jeigu 
žmogus kalba man nesuprantama kalba – 
aš jo nelaikysiu  savo draugu, jeigu jo tautos 
valgiai man nepriimtini - aš jam nejaučiu 
gerų jausmų, man nesuprantami jo tautos 
papročiai – pradedu mintyse save aukštinti 
ir t.t.  Vadinasi – tokios dienos pasauliui 
tikrai reikia. 

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – 
ranka, kurią ant lapų kantriai dailino visos 
klasės. Skambėjo gražios, tikrai humaniškos, 
tolerantiškos mintys. „Pelėdžiukų“ grupė – 
žmonės visi yra lygūs. Priešmokyklinukai – 

mes visi draugaujam. Pirmokai – tolerancija 
- tai pagarba kitiems ir draugystė. Antrokai 
– pagarba įvairovei: visos rankytės skirtin-
gos, bet visos kartu. Trečiokai – pakelti suk-
lupusį: kiek daug gerų darbų dar ateity mū-
sų rankos padarys. Penktokai – toleruokime 
mylėdami. Šeštokai – aš Tau padėsiu skristi. 
Septintokai – nepakantumo priežastys: nu-
sprendžiame iš anksto. Aštuntokai ir devin-

tokai – kiekvieno žmogaus veide pamatai 
brolį ar seserį. Dešimtokai – mes apkabin-
sim rankom Žemės rutulį. Prie mūsų mokyk-
los Tolerancijos ugdymo centro išpuošti 
medžių lapai šlamės visus metus. Visi žino-
me – po lapelių pasipila žiedeliai. Tikime, 
kad šie geri jausmai sužydės mūsų širdy-

se.    
Mokytoja Irena Liutkevičienė 
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Draugystės ir pažinimo tiltai 
 

Praėjusiais metais vykdytas mokyklos projektas šį rudenį į Balbieriškio pagrin-
dinę mokyklą parkvietė įdomų tęstinį renginį. Mokyklos direktorius Stasys Valančius 
priminė žymiausią Lietuvoje japoną – ambasadorių Čijunę Sugiharą. „Žydų išmintis 
sako, jog tas, kas išgelbėja vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį. Japonijos ambasado-
rius Čijunė Sugihara išgelbėjo Pasaulį tūkstančius kartų, padėjo tūkstančiams iš-
vengti koncentracijos stovyklų, mirties. Geri pasaulio teisuolių darbai nepasimeta 
istorijos vingiuose  – žinia apie juos perduodama iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas, iš 
širdies į širdį.“ 

 Japonijos ambasados atstovės apsilankė mokykloje su įspūdinga edukacine 
programa. Tai buvo netradicinė kalbos, istorijos, geografijos, kultūros ir draugystės 
pamoka. Viešnios parodė vaizdinę medžiagą, pasakojo apie Japoniją – išskirtinio 
grožio, turtingo kultūros paveldo, inovacijų šalį. Mokymasis suskirstytas į keletą 
pakopų,  mokslo metai prasideda balandžio 1 dieną, žinoma, ir japoniukai atosto-
gauja keletą kartų per metus. Ambasados atstovės kalbėjo apie tradicines japonų 
šventes. Džiaugsmingiausiai su šeima švenčiami Naujieji metai.  
  Smagiausia dalis atėjo tada, kai mokiniai buvo pakviesti apsivilkti nacionalinį 
japonų rūbą kimono ir pavaikščioti su mediniu jų apavu. Ambasados atstovė Milda, 

baigusi japonų kalbos studijas, demonstravo, kaip taisyklingai rašoma kaligrafijos 
raštu. Vaikai ir mokytojai išbandė šią rašymo techniką, kuri labai primena dailę savo tikslumu, kruopštumu, dėmesiu detalei.   

Direktorius padėkojo už prasmingą bendradarbiavimą. Kultūros, meno, mokslo ir žmogiškųjų ryšių tiltai visad bus vertingi ir pat-
varūs.    

 
Mokytoja Rasa Zdanevičienė     

 

Vyrišką kimono demonstruoja Saulius. 

Naujieji  penktokų  įspūdžiai  
 

Prasidėjo naujieji mokslo metai.  Vieniems mokiniams pasikeitė tik kai kurie mokytojai, kiti pradėjo mokytis naujų dalykų. O dau-
giausia pasikeitimų  patyrė penktokai.   

Apklausiau savo klasės draugus, kaip sekasi naujoje mokykloje, ar greitai priprato prie didesnės mokyklos, naujų mokytojų, ar  
patinka naujame pastate, kaip sekasi mokslai, ar geri mokytojai? 

Dauguma džiaugiasi, kad ir prie naujų mokytojų, ir naujo pastato priprato greitai. Gal rugsėjo mėnesį kai kuriems ir pasitaikė sun-
kumų. Kadangi pirmą mėnesį pažymių dar nerašė, tai dauguma sako, kad jiems mokslas buvo lengvas. Klasė greitai susibičiuliavo su 
nauja lietuvių  kalbos mokytoja ir auklėtoja Irena Liutkevičiene. 

Jolita Juodžiukynaitė, 5 kl. 

Toma ir Viktorija su kimono. 

Įdomu susipažinti su japonų kaligrafija ir patiems pabandyti. 
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Laikraščio kūrybinė grupė: vyr. redaktorė Rasa Zdanevičienė. Mokiniai: Silvija Paužaitė, Rasa Radžiūnaitė, Jolita Juodžiukynaitė, Enrika Danylaitė.  
Maketavo IT mokytojas Žydrūnas Tautvydas. 
Pastabas, pageidavimus pateikite: rasa.zdaneviciene@gmail.com, ZTautvydas@gmail.com 

Išvyka į Alytaus Kraštotyros 
muziejų 

  Mūsų mokyklos  būrelis „ Kuriame muziejų‘‘ 
nariai sugalvojo vykti į Alytaus Kraštotyros muzie-
jų. 

  Mokiniai apžiūrėjo parodą „ Mūsų protėvių 
dvasia“, kuri  skirta paminėti piliakalnių metus. 
Muziejininkams apie tai pasakojo Giedrius. 

  Mes tikimės, kad visi suprato, kaip svarbu ir 
įdomu kaupti ir tyrinėti, taip pat pristatyti dvasinį 
Dzūkijos paveldą. Būrelio nariai sužinojo, koks 
svarbus yra muziejus. Ačiū mokytojams, kad išlei-
do iš pamokų, taip pat dėkojame būrelio vadovei 
Ramutei Švedienei. 

                                                                                                   

Jolita Juodžiukynaitė, 5 kl. 

  Nekasdieniai užsiėmimai 
Toma, esi labai aktyvi netra-

dicinėje – jaunųjų šaulių–  veik-
loje. 

Kaip viskas prasidėjo? 
Kariuomenė, kareiviai mane 

žavi jau nuo mažų dienų. Kai  
pradėjau lankyti šitą mokyklą, 
sužinojau, kad yra šaulių būrelis, 
ir iškart nusprendžiau jį lankyti.  
Būrelio vadovas labai įdomus 
žmogus. 

Plačiau papasakok apie veiklą . 
Karinėse stovyklose yra sunku, nenuvažiuosi ten tik pasivaikščioti  ar šiaip 

pasisvečiuoti. Turi būti nusiteikęs  sunkiam darbui,  sportui, mokslams. Juokams 
ten ne vieta.  

Sunkiausia yra žiemą, kai per didelį šaltį turime keltis penktą valandą ryto, 
bėgti į lauką ir sportuoti.  Tuo momentu aš labiau norėčiau greičiau atsidurti 
namuose, bet privalau išlikti stipri, ugdyti savo valią. 
Kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti žmogus, norintis užsiimti šia veikla ? 

Žmogus turėtų būti stiprus ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Turi mokėti padary-
ti daug  atsispaudimų, įvairių sunkių fizinių pratimų. Turi gebė 

i naudotis žemėlapiu, kompasu. 
Ar buvo kada nors kilusi mintis atsisakyti šios veiklos ? 
Tokios minties dar niekada neturėjau  – tai, kuo užsiimu dabar, noriu susieti 

ir su savo ateitimi. 
 Interviu parengė Silvija Paužaitė.  

Juokų maišelis 
Grįžta iš mokyklos Petriukas. 
- Na, kaip sekėsi, sūneli? – klausia ma-

ma. 
- Puikiai! – atsako Petriukas. – Kontrak-

tas su 5-ta klase pratęstas dar vieneriems 
metams! 

*** 

- Įsižiūrėkite į šį paveikslą. Tai garsaus 

dailininko Rembranto kūrinys. Originalas. 

Praėjusią savaitę aš tokius penkis parda-

viau. 

*** 

Petriukas po pirmos dienos mokykloje 
grįžta labai nusivylęs: 

- Ir jie vadina pirma klase! Visur tik kieti 
suolai... 

*** 

Kalbasi dvi blondinės: 
-Aš kai einu miegoti, ant naktinio stale-

lio visada pasidedu dvi stiklines vandens: 
vieną tuščią, kitą pilną. 

-Tikrai, o kodėl? 
-O tai iš kur man žinoti, ar norėsiu gerti, 

ar ne. 
*** 

Jei galvosi atvirai, gali iškristi smegenys. 

 

Kai akmuo krinta nuo širdies, saugokite 
kojas. 

*** 

-O jums kavos į lovą? 
-Ne, gal geriau į puodelį... 
*** 

Žiūri beždžionė į veidrodį ir sako: 
-Žinai, jei aš tokia būčiau, tai tikrai nusi-

šaučiau. 
 

Juokų maišelį „susiuvo“  
Enrika Danylaitė, 7 kl.  

Austė – Justino Marcinkevičiaus kūrybos skaitymų dalyvė 
6 klasės mokinė Austė Kukankaitė dalijosi įspūdžiais: „Saulėtą rugsėjo šeštadienį dalyva-

vau poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybos skaitymuose ‚,Neliks duonos su druska – liks 
tėvynė“. Mokiniai ir jų mokytojai dainavo ir deklamavo eilėraščius...Virš Poeto tėviškės 
danguje it paukščiai nardė sklandytuvai ir paukščiai. Po mokinių deklamuotų eilėraščių 
kiekvienam mokiniui buvo įteiktos dvi knygos: Justino Marcinkevičiaus ,,Iš natūros“,kurioje 
buvo įklijuotas diplomas, Jono Mačiulio – Maironio knyga ,,Laisvės kliūtys“... Aš manau, kad 
tokie paminėjimai mums suteikia daugiau žinių apie žmogų, atsipalaiduojame gamtos ap-
suptyje ir klausomės jausmingų eilėraščių.“ 

Laikraščio redakcija 
Austė Važatkiemyje. 

Jaunųjų šaulių žiemos stovykla. 

Smagu muziejaus vežime. 


