Revuona
Ir vėl apsisuko metų ratas. Dar neseniai
lepinomės saulės spinduliuose ir pilna
krūtine traukėm į save žiedų medum
pritvinkusį orą, dar neseniai valiūkiškai
spardėm auksu žemėn sukritusius klevų
lapus, o jau sutrumpėjusi diena vis
juodesniu dangum apsikloja... Ir kas

vakarą vis anksčiau... Artėja Advento
metas. Laikas, kupinas laukimo,
kviečiantis į rimtį ir susikaupimą,
primenantis, kad žmogus gyvas tik
veikloje...
Laikraščio redakcija

lietuvius prisimena kaip
darbščius, išradingus
žmones. Labai sujaudino
pasakojimas apie Sibire
sutiktą rusę moterį, kuri
susigraudino išgirdusi
kalbant lietuviškai, nes ši
kalba jai priminė jaunystę.

Netradicinė pamoka „Misija Sibiras
2017“
„Mūsų jaunimas labai pilietiškas“, –
džiaugėsi „Misija Sibiras 2017“ dalyvė
Kristina Pocytė. Nuo 2006 m. vykti į
pavojingą, bet prasmingą ekspediciją
panoro daugiau kaip 12000 Lietuvos
jaunuolių, bet pavyko tik nedaugeliui.
Jaunuoliai turi būti tvirti ne tik fiziškai,
bet ir psichologiškai. Kristina Pocytė
buvo viena iš šešiolikos narsių jaunuolių,
dalyvavusių ekspedicijoje „Misija Sibiras
2017“. Jauna mergina savo įspūdžiais apie
šią misiją dalinosi su Prienų „Revuonos“
pagrindinės mokyklos mokiniais.
Vaikai susidomėję klausėsi merginos
pasakojimų apie tai, kaip buvo tvarkomi
tremtinių kapai, apie tai, kaip ekspedicijos
dalyvius sutikdavo vietiniai gyventojai.
Mergina minėjo, kad jautriausia būdavo
sutikti Sibire dar gyvenanačių lietuvių,
kurių jau ten telikę labai nedaug. Vietiniai

Sovietams okupavus
Lietuvą, 1940-1953 metais
buvo ištremta 130000
lietuvių.
Dauguma
nesugrįžo į Lietuvą, jų
kūnai ilsisi atšiaurioje Sibiro žemėje.
Lietuvių kapų ir vyksta tvarkyti
ekspedicijos dalyviai. Dažniausiai
kapines reikia surasti, nes jos labai
apleistos, apaugusios medžiais, todėl
labiau primenančios mišką. Kristinos
paklausus, ką ši misija davė jai pačiai, ji
atsakė, kad tapo ištvermingesnė, labiau
subrendusi ir, žinoma, suvokianti
patriotizmo prasmę. Kritina prisiminė,
kad sutvarkę kapines ekspedicijos
dalyviai sugiedodavo Lietuvos himną,
taip pagerbdami nuo sovietinio režimo
nukentėjusius mūsų tautos žmones.
Esame dėkingi šiems jauniems žmonėms,
kad jie stengiasi išsaugoti mūsų tautos
istoriją, padeda įprasminti tragiško likimo
žmonių atminimą ir, žinoma, kad apie
savo žygius pasakoja mokiniams.
Vytautė Kurtovienė
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Susitikimas su lektoriumižurnalistu, istorinių
dokumentinių filmų autoriumi
Rimu Bružu
Prienų „Revuonos“ pagrindinės
mokyklos mokiniai ir mokytojai
rinkosi į aktų salę susitikti su
lektoriumi-žurnalistu, istorinių
dokumentinių filmų autoriumi
Rimu Bružu. Paskaita-seminaras
skiriamas Atkurtos Lietuvos 100mečiui paminėti. Įdomu pažinti
savo krašto istoriją, prisiminti
svarbiausius istorinius įvykius,
permąstyti valstybės kelią ir

įvertinti nuveiktus darbus, pažinti
valstybės kūrėjus ir suprasti
vykusius procesus, juos
peržvelgiant atrasti tuos tvirtus
saitus, siejančius kiekvieną lietuvį
su savo valstybe, skiepyti meilę ir
pagarbą šalies istorijai. Mūsų
mokyklai tai labai svarbu, nes 2018
m. vasario 16 d. švęsime valstybės,
o gegužės 12d. – mokyklos 100 m.
jubiliejų.
Rimas Bružas pasakojo apie
sudėtingą mūsų valstybės kūrimosi
laikotarpį, kai formavosi Lietuvos
Respublikos sienos (1918 – 1939

Viktorina – konkursas
„Neišmesk, aš dar noriu būti
reikalingas“

būrelio mokiniai. Po to mokiniai
atliko įvairias užduotis. Pirmiausia
m ok in iai su si gal vo jo sa vo
komandai pavadinimus ir šūkius,
kurie buvo susiję su atliekų
rūšiavimu ir perdirbimu. Komandų
p a va di ni ma i b u vo į va i rū s,
tai ,,Rūšiuotukai“, ,,Gamtos
sergėtojai“, ,,Neišmesk“ ir t.t. Po
prisistatymo mokiniai atsakinėjo į
klausimus, išrūšiavo įvairias
atliekas į šiukšlių konteinerius.
Įd o m i a u si a bu vo k ū r yb i n ė
užduotis, kurią pristatė
technologijų mokytoja Rasa

5 – 8 klasių mokiniai susirinko į
viktoriną – konkursą ,,Neišmesk, aš
dar noriu būti reikalingas“, skirtą
Europos atliekų mažinimo savaitei.
Šią viktoriną pradėjo gamtosauginio
komiteto koordinatorė Zita
Ferevičienė, kuri papasakojo apie
atliekų rūšiavimą bei jų perdirbimą,
o technologijų mokytoja Rasa
Uleckienė pademonstravo rankines,
kurias iš atliekų pagamino dizaino

m.): istorinės sostinės Vilniaus ir
Vilniaus krašto praradimas,
Palangos ir Šventosios prijungimas,
Klaipėdos uosto ir krašto
iškovojimas Lietuvai. Šie istoriniai
įvykiai atksleidžia jaunos valstybės
ryžtą kovoti už išlikimą, už teisę
būti, nepaisant sudėtingų ir dažnai
nepalankių aplinkybių.
Egzistavo visos sąlygos, kad
Lietuva Europos žemėlapyje
neatsirastų, o Nepriklausomybę
įtvirtinti pavyko dėl diplomatinių
pastangų ir valios. Deklaracijos
valstybių nesukuria, jos iškyla ir
išlieka atsidavusių, jų labui ir
bendram tikslui dirbančių žmonių
dėka. Teisę būti reikėjo išsikovoti
visomis priemonėmis. Jauna
valstybė, jos architektai ir visi ja
tikėję sugebėjo sukurti stebuklą –
Nepriklausomą Lietuvą.
Padėkojome paskaitos
o r ga n i za t or ia m s: d ir e k to r ė s
pavaduotojai ugdymui R.
Alaburdienei, mokytojoms I.
Vincekienei, A. Lasatienei, S.
Kazlauskaitei, o žurnalistui R.
Bružui prisiminimui apie
„Revuonos“ mokyklą įteikėme
užrašų knygelę, puodelį, tušinuką
su mokyklos logotipu.
Asta Lasatienė, Irena Vincekienė
Uleckienė. Mokiniai, iš duotų
atliekų, turėjo išdekoruoti dėžutę
daiktams arba dovanėlėms susidėti
bei padaryti kalėdinį žaisliuką.
Mokiniai pasirinko įvairias
medžiagas, tai tapetų likučius,
popieriaus atraižėles, juosteles,
tualetinio popieriaus ritinėlius ir t.t.
Visi dirbo labai kūrybingai.
Daiktams buvo suteiktas naujas
gyvenimas. Viktorinos pabaigoje
buvo apibendrinti rezultatai ir
įteikti padėkos raštai.
Zita Ferevičienė
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Rajoninėse kvadrato varžybose
„Revuonos“ mergaitės pirmos
2017 m. lapkričio 8 d. vyko
rajoninės mergaičių kvadrato
varžybos. Prienų „Revuonos“
pagrindinės mokyklos mergaičių
komanda, vadovaujama kūno
kultūros mokytojos Elenos
Bendinskienės, aplenkė visas
varžoves ir iškovojo piemąją vietą.
Sveikiname komandą ir jos
vadovę.
Elena Bendinskienė

Šeštokų darbų paroda
Pirmasis šeštos klasės mokinių
informacinių technologijų
ilgalaikis namų darbas truko
daugiau kaip mėnesį. Mokiniai iš
laisvai pasirinktų medžiagų kūrė

savo vėžliuką. O kodėl Vėžliuką?
Mokydamiesi konstravimo kurso
dalį, mokiniai susipažįsta su
„Imagine Logo“ programa, kurios
pagrindinis veikėjas yra Vėžliukas.
O kas, jeigu ne pačių sukurtas
modelis gali geriausiai padėti
suvokti prokštumoje vykstančius

veiksmus: pirmyn, atgal, kairėn,
dešinėn ir kita. Labai džiugu, kad
mokiniai buvo išradingi ir sukūrė
pačių netikėčiausių modelių.
Pasigrožėkime sukurta paroda.
Rasa Alaburdienė

