
Mokyklos 3–4 klasių komanda: 

Kotryna  Kaminskaitė, 
Evelina Kardokaitė, 

Gabija Stasiulevičiūtė,  
Henrikas Misevičius  

 
(mokyt. Palmira Dambrauskienė) 
1–4 kl. respublikiniame mokinių 

gebėjimų konkurse “Lietuvos 
gamtininkas” laimėjo II vietą 

Adrija Padolskytė   

(mokyt. Giedrė Paškevičiūtė) 

1–4 kl. mokinių rajoniniame 
skaitovų konkurse „Tėvynei iš 
vaiko širdelės“ laimėjo II vietą 

   

PASIDŽIAUKIME 

  

P. Vosylius, 
K.Zaveckaitė,  

R.Abraitis,  
Ž.Eidukevičiūtė  

rajoninėse 
komandinėse 

Smiginio varžybose  
laimėjo II vietą. 

 
Rajoninėse Šaškių 

varžybose mokyklos 
komanda (R.Abraitis, 

K. Zaveckaitė, 
E.Neverauskas, 

T. Zaveckas) laimėjo 
 I vietą. 

 
(mokyt. Jūratė 

Žilinskienė)  
VISI 

 
Rajoninėse Virvės 

traukimo varžybose 
mokyklos komanda  

(L. Ilgūnas, 
T.Lazauskas, 

P.Vosylius, A. Kardoka, 
R.Bernota, 

G.Paltanavičiūtė, 
A.Lazauskaitė, 
L.Linkūnaitis)  

laimėjo  II vietą. 
 

(mokyt. Jūratė 
Žilinskienė)  

KARTU! 
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MŪSŲ INTERVIU 
 

Kaip jaučiatės, būdamos mokyklos direktoriaus pavaduotojomis? 
 

Pavaduotoja Sonata: Puikiai. Šie metai 
buvo ypatingi, kadangi tai pirmieji metai kai dirbu šį 
darbą. Teko labai daug ko išmokti, domėtis tokiais 
dalykais, kuriais anksčiau tikrai nesidomėjau. Be to, 
direktorė subūrusi tikrai šaunią komandą, su kuria smagu 
dirbti. O  kai smagu  dirbti, tai darbus atlikti daug 
lengviau. Pavaduotoja Rima: Jaučiuosi labai atsakingai. 

 
Kaip spėjate atlikti visus darbus – pavaduotojų, 

mokytojų ir klasės vadovų? 
 
 

Pavaduotoja Sonata: Darbų tikrai daug, 
todėl kartais ne viską spėju atlikti laiku. Stengiuosi 
susiplanuoti darbus taip, kad pirmiausia atlikčiau tuos, 
kurių atidėlioti neina. Kaip klasės vadovė džiaugiuosi, kad 

yra mokinių, kurie man nuolat padeda, į kuriuos galiu  atsiremti. Nuoširdus ačiū jiems. Taip pat pagalbos sulaukiu ir iš savo 
kolegės R.Miknaitienės, kuri noriai dalijasi savo patirtimi. 

Pavaduotoja Rima: Stengiuosi. Man atrodo, kad jeigu susiplanuoji laiką, tai visuomet galima viską suspėti  
atlikti, be to, turbūt yra pagalbininkų daug. Pavyzdžiui, kaip klasės vadovė galiu sakyti, kad daug padeda patys devintokai. 
Jeigu kalbėti kaip pavaduotojai, tai turbūt mes abi pasiskirstom darbus, o ir  mokytojai padeda. Jiems kažkokius 
deleguojame darbus. 
 

Kas jus labiausiai džiugina šioje mokykloje? 
 

Pavaduotoja Sonata: Labiausiai džiugina mokiniai. Turbūt kiekvienas žmogus eidamas į darbą turi tikslą. Ir 
kai matai, kad visas tavo darbas davė rezultatų, džiaugiesi, nes dirbai ne veltui.  O šiemet mūsų tikslas buvo mokykloje 
matyti laimingus, draugiškus ir gražiai tarpusavyje bendraujančius mokinius. Manau, kad jūs, mokiniai, ir tampate tokiais. 
Aišku, pasitaiko visko, bet juk nenorėkime stebuklų. Svarbiausia, kad judame į priekį. 

Pavaduotoja Rima: Mane tai labiausiai džiugina besikeičiantys mokiniai – besikeičiantys į gerąją pusę. Jie 
tampa atsakingesni. Man atrodo, mes dėl jų ir dirbame. 
 

Ar yra dalykų, kurie Jums nelabai patinka? 
 

Pavaduotoja Sonata: Žinoma, kad yra. (Pavyzdžiui kokie?) Manau, kad kartais mums pritrūksta 
susikalbėjimo tarpusavyje (tiek tarp mokinių, tiek ir tarp mokytojų), nes ne visada pavyksta laikytis susitarimų. O kartais 
nepavyksta net susitarti. Turbūt tai labiausiai ir liūdina. 

Pavaduotoja Rima: Žinoma, kad yra. (Pavyzdžiui kokie?) Pavyzdžiui, man nelabai patinka, kad, jeigu 
susitariame, tai nesilaikome tų susitarimų. Visai nesvarbu, ar čia suaugusieji, ar vaikai. Man atrodo, jeigu jau davei žodį, tai 
jį ir ištesėk. Tačiau viską įmanoma sutvarkyti, išspręsti. 
 

Ką patartumėte mokytojams, tėvams (globėjams) ir mokiniams? Kaip jie galėtų prisidėti prie geresnio mokyklos 
gyvenimo? 

 
Pavaduotoja Sonata: Čia – mūsų antrieji namai. Manau, kad visų mūsų gyvenimas pagerėtų, jeigu kiekvienas 

elgtumėmės čia taip, kaip savo namuose.  Turime suprasti, kad mes visi, tiek mokiniai, tiek mokytojai, tiek tėvai, kuriame 
savo mokyklos gerovę. Tad kuo daugiau kiekvienas iš mūsų prisidėsime prie mokyklos gyvenimo gerais ir kilniais darbais, 
tuo šiuose namuose bus smagiau gyventi. 

Pavaduotoja Rima: Aš tai patarčiau visiems būti neabejingais, drąsiai išsakyti savo nuomonę. Man atrodo, 
tada viskas bus gerai. 
 

Kalbino redaktorė Ineta Blaudžiūnaitė 



 

Mes esame kūrybiški (Jaunieji kūrėjai) 

 
Mano siuvinėjimas 

Siuvinėti pradėjau būdamas 10-ties metų. Neturėdamas 

siūlų, medžiagos ir adatų. Birželio mėnesį iš Norvegijos grįžo teta. Man 

po poros dienų mama rado sau netinkančios siuvinėjimo medžiagos. Mano 

pirmieji paveikslėliai buvo išsiuvinėti iš siuvimo siūlų. O jų pavadinimai 

buvo: Aguona, Našlaitė, Rožė ir ... nežinau kokia gėlė. Paskutiniam 

paveikslėliui  pritrūko vienos spalvos ir aš jo nebaigiau. Praėjusių metų 

gruodžio mėnesio 20 dieną iš Šilutės gavau laišką su siuvinėjimo siūlais. 

Jų buvo 59 spalvos. Juos man atsiuntė Eglė. Aš jai kažkada nusiųsiu 

siuvinėtą paveikslėlį „Angelas“. Jį siuvinėjau tris mėnesius. Jis labai 

gražus. Man jisai yra labiausiai pavykęs siuvinėtas paveikslėlis. Siuvinėti 

mane įkvėpė mama. Ji man yra įkvėpimo dovana. 

Pagarbiai – 5 klasės mokinys  
Paulius Mikalauskas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rožės 

Raudonplaukės rožės 

Pievoj šoka roką, 

Lyg savo šokį paskutinį. 

Raudonplaukės rožės 

Savo rūbus  raudonus nusimesdamos, 

Lyg tais verkia, lyg tais juokias. 

Raudonplaukės rožės 

Pievoj šoka roką. 
          Rytis Abraitis, 8 kl. (mokyt. Sidutė Černauskienė) 

 



Mūsų šventės 
 

Kaziuko mugė 

Šiemet mokykloje vėl šurmuliavo Kaziuko 
mugė. Kaip ir kiekvienais metais mokiniai pardavinėjo 
rankų darbo darytus papuošalus ir pačių keptus 
skanėstus, pyragus, sausainius, riestainius.  Išties pilvus 
prisikimšome ligi soties… 

Kaip ir įprasta, Kaziuko mugę aplankė pats 
Kazys ir Kazienė. Jie vaikų klausinėjo, ką šie žino apie 
Kaziuko mugę, o teisingai atsakiusiems padovanojo savo 
keptus riestainius! 

Direktorė irgi nustebino – visiems dalino 
laimės riestainėlius, bet iš pradžių turėjome sugalvoti 

norą ir triskart apsisukti ratu. 
Kokia Kaziuko mugė be šokių, žaidimų ir dainų? Jų irgi netrūko. Visi tik ir laukė progos, kada galės 

pramankštinti savo kojeles. 
Na, o prisivalgę skaniausių pyragų, prisišokę ligi soties, ramiai galime laukti kitų metų Kaziuko mugės. 

 

Ineta Blaudžiūnaitė, 9 kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mokinių konferencija 

www.mūsųdarbai-pagrindinėmokykla.lt-8 
 

Kiekvienais mokslo metais mūsų mokykloje 

vyksta renginys. Kuriame dalyvauja ne tik mūsų mokyklos 

mokiniai, bet atvyksta ir svečių. Renginys pavadintas 

„Konferencija“, nes čia mokiniai gali pristatyti savo darbus ir 

gerai jaustis. Be galo įdomu buvo klausytis ir sužinoti, kuo 

šiuolaikiniai mokiniai domisi ir kas jiems patinka. 

Sužinojome, jog savo ateitį reikia planuoti nuo mažų dienų. 

Beje, dalyvavę mokiniai gavo dovanėles už nuoširdų ir gražų 

darbo pristatymą. Buvo apdovanoti ne tik mokiniai, bet ir juos 

ruošę mokytojai. O dovanėlėmis buvo mūsų mokyklos 

mokinių rankų darbo „Sagos“. Jas padėjo paruošti dailės 

mokytoja Virginija Armanavičienė. 

Pasirodymai išties sujaudino, daug mokyklos mokinių susidomėjo kitų darbais. Labai buvo smagu. 

Laiką praleidome smagiai ir turiningai. 
Greta Paltanavičiūtė, 8 kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungtinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė pristatė 

projektą „Smagus laikas mokykloje“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          E. Natkevičiūtė, K. Bigilytė, M. Mikalauskaitė, 7 kl. 

pristatė projektą     „Matau, girdžiu – mokausi kalbų“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 klasės mokinukai pristatė projektą „Kuriu ir 

mokausi“ 

 

http://www.mūsųdarbai-pagrindinėmokykla.lt-8/


                    

Mūsų tradicijos 

 

Spartakiada, skirta prof. Kazimiero Baršausko 111-osioms gimimo 
metinėms 

 
Gegužės 15 d. Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinėje 

mokykloje vyko rajoninė spartakiada, skirta paminėti 111 Kazimiero 
Baršausko metinėms. Apdovanojimams buvo skirta net 62 medaliai.  

Renginys buvo išties smagus. Spartakiados atidarymas 
prasidėjo balionų paleidimu į dangų ir spartakiados ugnies uždegimu. 
Paskui vyko individualios rungtys, kuriose kiekvienas galėjo parodyti 
savo sportiškumą. Vėliau buvo komandinės rungtys. Žinoma turėjome 
svečių komandą ir iš Alvito pagrindinės mokyklos, kuriems mūsų 
komanda irgi nenusileido ir laimėjo medalius iš futbolo bei tinklinio 
rungčių.  Alvito mokyklos komanda neketino nusileisti ir parodė, kad jie 
gali lakstyti kaip tikros kulkos. Juk negali būti visur geriausias – reikia 
mokėti ir pralaimėti.  

Pabaigoje vyko apdovanojimai. Pasirodo, mūsų  mokyklos vaikai yra tikrai sportiški, nes buvo 
apdovanoti ir geriausi metų sportininkai. O jų yra net šeši. Tai: Kristina Kardokaitė (5 kl.), Milda Kostkevičiūtė (6 kl.), 
Tautvydas Zaveckas (6 kl.), Rytis Abraitis (8 kl.), Lukas Linkūnaitis (8 kl.) Ir Povilas Vosylius (9 kl.). 

 
Ineta Blaudžiūnaitė, 9 kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikraštuko redakcija sveikina visus: 

mokytojus, mokinius ir jų tėvelius (globėjus, 

rūpintojus) bei visuomet ištikimus aptarnaujančio 

personalo darbuotojus su visai pas mus neskubančia vasara ir linki turiningų, 

linksmų, saulėtų atostogų! Laukiame visų sugrįžtančių rugsėjo 1-ąją su pakilia 

nuotaika, geromis mintimis ir kūrybinio polėkio pilni vėl kibsime į darbus 

Kaip visuomet labai laukiame Jūsų pastabų bei pasiūlymų. Būkite 

aktyvūs, nes laikraštį leidžiame mums visiems  

 

9 klasės mokinė Ineta Blaudžiūnaitė ir mokytoja Lolita Klimčiauskaitė. 

 

© Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinė mokykla 


