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Šv.Velykos- tai atsinaujinimo, bei džiaugsmo šventė, kuri į namus 
turi atnešti tik gėrį ir susitaikymą. 
Kunigas Renaldas Kučko gražiausios pavasario šventės išvakarėse 
pakvietė visus mokinius ir mokytojus į bažnyčią. Gražus ir 
prasmingas kunigo Renaldo pamokslas apie žmogaus širdį 
privertė susimąstyti, ar mokame atleisti, ar norime dalintis meile, 
ar stengiamės būti geresni... 
Dar ilgai ausyse skambėjo giesmės žodžiai apie ,,Dievo statomus 
namus ne iš akmenų, o iš gerų žmonių“.Į namus ėjome 
neskubėdami, nešėme meilę. Pavasaris. 

 

Gamta bunda iš žiemos miego. Pirmieji saulės spinduliai 
vilioja išeiti į kiemą. Akis ima badyti numestas popierėlis ar 
nuo rudens užsilikęs sausas lapelis. 
Šį pavasarį mūsų mokykla taip pat dalyvavo pilietiškumo 
akcijoje ,,Darom“. Tvarkėme mokyklos aplinką, grėbėme veją 
aplink mokyklą, šlavėme takelius.  
Lietus nulijo dulkes ir pakvipo gaivumu. Pavasaris. 
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Interviu su projekto TAPK vadove N.Kapačinskiene 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Gal galėtumėte pasakyti, ką reiškia 
projekto pavadinimas? 
-Turbūt pastebėjote, kad projekto 
dalyviai segi ženkliukas su užrašu 
TAPK. Kiekviena šio žodžio raidė 
kažką reiškia: T-Tobulėk, A-Auk, P-
Pažink, K-Kurk. 
-Kokia yra šio projekto paskirtis, 
tikslas? 
-Šiuo projektu siekiama skatinti 
asmenybės tobulėjimą, aktyvų 
pilietiškumą, domėjimąsi savo 
krašto praeitimi, amatais. 
Dalyvavimas šiame projekte ugdo 
reikiamus mokinių gebėjimus. 
Mokiniai šio projekto metu daug 
bendradarbiauja, užsiima įvairia 
kūrybine veikla. O tobulėja tik tie, 
kurie kažką veikia. 
-Ar šiame projekte dalyvauja tik 
mūsų mokyklos mokiniai? 
-Ne. Šiame projekte dalyvauja 
Adutiškio vidurinė mokykla, Svirkų 
pagrindinė mokykla, Švenčionių 
Z.Žemaičio gimnazija, Pabradės 
Ryto gimnazija ir mūsų mokykla. 
-Dėkojame už interviu. Linkime 
gražių akimirkų ir įsimintinų 
susitikimų. 
 

-Jurgita, ką tau davė dalyvavimas šiame projekte? 
-Šiame projekte sužinojau daug naujo ir įdomaus, 
susipažinau su kūrybingais, įdomiais žmonėmis, 
susiradau naujų draugų, labiau pažinau esamus 
draugus. 
-Gal galėtum pasakyti, kas tau labiausiai patiko? 
-Man labai patinka mano tėčio, Stasio Ulevičiaus, 
darbai. Džiaugiuosi, kad šio projekto metu galėjau 
ir kitus supažindinti su savo tėčio darbais. Jis yra 
kalvis. Šį amatą jis paveldėjo iš savo tėčio.  
Projekto metu man patiko išvykos į Kaltanėnus su 
nakvyne. Buvusi mokyklos mokytoja 
R.Čebručenko išmokė daryti karpinius. Padedami 
mokytojo A.Necvetnyj iš medžio pjaustėme 
angeliukus, kuriuos vėliau su mokytoja 
E.Čebručenkiene dažėme.  
-Kaip manai, ar reikalingi tokie projektai ir kodėl? 
-Manau, kad tokie projektai reikalingi, nes jie 
skatina geriau pažinti savo krašto praeitį, 
supažindina su amatais,o svarbiausia, kad 
priverčia vaikus bendrauti gyvai ir atitraukia juos 
nuo kompiuterių.  
-Ko palinkėtum visiems mokiniams ir sau? 
-Visiems linkiu žingeidumo, o sau – sveikatos ir 
užsispyrimo skaityti knygas. 
-Dėkojame už interviu. Linkime gražios vasaros su 
įdomia knyga. 
 

Aktyvi projekto TAPK dalyvė, 
7a klasės mokinė Jurgita Lukšo 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žodis salsa, išvertus iš ispanų kalbos, reiškia ,,padažas“. Jei padažas pagardina kiekvieną patiekalą, tai šokių pamokos, vykusios mokyklos kieme, 

savaitei virtusiame šokių aikštele, pagražino mūsų kasdienybę, o tuo pačiu išjudino mūsų kūnus. Salsą patariama šokti vien dėl to, kad šokant šį 

šokį treniruojami kone visi kūno raumenys. 

 

Šokio mokytoja J.Matulevičienė išmokė 

pagrindinių salsos žingsnelių ir kubietišku 

temperamentu bei ispanišku karščiu 

dvelkiančių šokio judesių 

 

 

Lietuviškas santūrumas pirmąją pamoką 

 

 

Afrikietiškas laisvės pojūtis paskutinę pamoką 

 

„Aš girdžiu tave kalbant ir galiu 
pasakyti, kas tu esi“                                         
J.Marcinkevičius 

 
 
Gegužės 7d.,, Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos dieną“, surengėme akciją 
,,Kalbėk lietuviškai“. Akcijos simboliu - 
šypsenėle – norėjome atkreipti dėmesį į 
savo gimtosios kalbos grožį, puoselėjimą 
ir išsaugojimą. Su akcijos simboliu ėjome 
į klases ir klausėme, ar lietuvių kalba yra 
mylima. Visų klasių mokiniai ir mokytojai, 
kuriems brangi lietuvių kalba, pasirašė 
po žodžiais ,,Aš myliu lietuvių kalbą“. 
Tokių šypsenėlių su mokinių ir mokytojų 
vardais buvo surinkta 430. Visas 
šypsenėles suvėrėme į vieną ilgą juostą, 
iš kurios suformavome širdį, 
simbolizuojančią mūsų meilę lietuvių 
kalbai.  
 



,,Nebodami lemties, ieškokit savo kelio“ 

 

Mes norime, kad mus mylėtų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laikraščio redakcija: 
Redaktorė – Urtė, pavaduotoja – Ingrida,  

Korespondentai –Nijolė, Laurita, Deimantė, Larisa, Rita, Diana, Domas, Viktorija, Agnė, Justė, Inga, Aderjana, Sandrius, Anton.  
Padėjo – lietuvių kalbos mokytoja Ramunė.  

 

 

Tokius žodžius savo poezijos knygos tituliniame lape mums užrašė A.Jakštas, kai susitikome su juo miesto bibliotekoje. Šio fotomenininko 
darbai, puošiantys mūsų mokyklos salės sienas, dvelkiantys meile gimtajai žemei ir žmogui, visada žavėjo. Norėjome pamatyti ir pirmąją 
spalvotą A.Jakšto fotografijų parodą ,,Čia mano žemė“ miesto bibliotekoje.  
 Susitikę su šiuo žmogumi klausinėjome apie jo pasirinkimą, apie tai, kas brangiau, poezija ar fotografija, apie tai, kokia turi būti vaikystė, 
kad taptum menininku, smalsavome, kodėl liūdesys gali būti toks gražus. Prašėme paskaityti savo eilėraščių ir nustebom, kiek daug jų 
atmintinai moka.  
Žavėjo A.Jakšto, garsaus savo darbais ne tik  Lietuvoje, bet ir pasaulyje, paprastumas ir atvirumas. Supratome, kad tik visa širdimi 
mylintis savo gimtąją žemę žmogus gali įamžinti tokias trapias ir laikinas gamtos grožybes. 
 

Soc.pedagogių Ritos ir Beatos 
suorganizuota kultūrinė diena 5a ir 
5b klasių mokiniams buvo ir 
naudinga, ir smagi. Mokiniai žiūrėjo 
filmą ,,Nekentėk tyloje“, ruošė 
komandų prisistatymus, kūrybinius 
darbus – plakatus ,,Aš mokykloje 
elgiuosi gražiai ir garbingai“, kūrė 
ketureilius, rungėsi spręsdami 
kryžiažodžius, atsakinėjo į klausimus, 
vaidino įvairias situacijas. Viktorinos 
metu savo greitį ir sumanumą 
pademonstravo komandų kapitonai.  
Renginį padėjo vesti 7 klasės 
mokiniai ir organizacijos ,,Gelbėkit 
vaikus“ atstovė, tikybos mokytoja 
G.Umbražiūnienė. 
Padėkos raštais už žinias apie teises 
ir pareigas buvo apdovanotos abi 
komandos, o saldžių prizų užteko net 
ir palaikymo komandai. 
 

Penktokai smagiame gamtos kampelyje, Molėtų rajone 
įsikūrusiame Žalvario parke, linkėjo vieni kitiems gražios 
vasaros ir atsisveikino su mokykla. 
 

Prie bažnyčios, netoli, 
Stovi mokykla daili. 

Mokykla mūs nemaža, 
mokėmės su šypsena, 

O būry gerų draugų 
Buvo mums labai smagu. 

Buvom draugiški visi, 
Ir maži, ir dideli... 

Progimnazija miela, 
Tu gyvuoki visada. 

Justina 
Susitiksime. Iki. 


