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2011 METAI – KIŠKIO METAI 
Metai bus ramūs, darbingi, sėkmingi visiems ženklams. 
 
BEŽDŽIONĖS – Viskas ko griebsitės, eis kaip iš pypkės. 
GAIDŽIAI – Gyvensite taikiai ir ramiai. 
ŠUNYS – Turėsite daug draugų, gerbėjų. Laiką leisite maloniame šurmulyje. 
KIAULĖS – Baigsis jūsų vargai ir išsispręs problemos. 
PELĖS – Artėja jūsų karjeros laikas. Vienatvė negresia. 
JAUČIAI – Netrūks darbo. Nešokite aukščiau bambos. 
TIGRAI – Atsikratysite priešų, pavyduolių, kerštautojų. 
KATINAI  ( TRIUŠIAI ) – Leisite laiką su šeima. Nebūkite agresyvūs. 
DRAKONAI – Sulauksite daug dėmesio. Laukia kelionės. 
GYVATĖS – Sups artimųjų meilė ir dėmesys. 
ARKLIAI – Laukia meilės nuotykiai. 
OŽKOS – Jei tik panorėsite kilti karjeros laiptais – bus patiestas raudonas kilimas. 
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Pasaulinė kovos su AIDS diena 

Gruodžio 1d. – Pasaulinė kovos su AIDS diena. 
Gruodžio 2d. mokykloje vyko renginys, skirtas Pasaulinei kovos su AIDS dienai paminėti ,,Mes prieš 

AIDS“. Renginyje dalyvavo Vilniaus visuomenės sveikatos centro Švenčionių skyriaus darbuotojai. Jie supažindino 
mokinius su užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro naujausia informacija bei organizavo viktoriną. 

Viktorinoje dalyvavo 8 – ų klasių mokiniai. I – ąją vietą laimėjo  8c klasė. 
 
                                           

 

 

 

 

Ilona I., Laura Š. 8a kl. 

Sausio 13 – oji Laisvės gynėjų diena 
 

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos 
tautos laimės ir gerovės šaltinis. Tikrąjį lietuvių tautos 
ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991m. sausio 13 – osios  
įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių 
buvo sužeisti, 14 žuvo. 

Sausio 13 –ąją pamokos mokykloje 
prasidėjo pilietine akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 8 
valandą klasėse ant palangių buvo uždegtos atminties 
žvakutės 1991m. sausio 13 –ąją žuvusiems už Lietuvos 
Laisvę. Akcijos metu 10 minučių klasėse buvo užgesinta 
šviesa ir prisimenami sausio 13 –osios įvykiai. Paskui 
skambutis pakvietė visus į mokyklos koridorius, kur tylos 
minute buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos Laisvę. 

  Virginija R. 8a kl. 
 

Meninio skaitymo konkursas 

Sausio 31 dieną mokykloje vyko meninio skaitymo 
konkursas, kurį organizavo lietuvių kalbos mokytojos. Konkurse 
dalyvavo 5 – 8 klasių mokiniai. Jie skaitė lietuvių autorių kūrinius ir jų 
ištraukas. 

Skaitovus vertino komisijos nariai: direktorės  
pavaduotoja ugdymui Lucija Zlotkovskaja, muzikos mokytoja Daiva 
Černiauskienė, rusų kalbos mokytoja Irena Ulevičienė ir  lietuvių 
kalbos mokytojos. Komisijos sprendimu į rajoninį meninio skaitymo 
konkurso etapą buvo išrinkti:  5c klasės mokinė Auksė 
Gaidamavičiūtė, 6a klasės mokinys Aivaras Polita, 7a klasės mokinys 
Arnoldas Leleika, 8a klasės mokinys Jonas Povilas Sivilevičius. 

Visi mokykliniame meninio skaitymo konkurse 
dalyvavę mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiais 
prizais. 

Rajono meninio skaitymo konkurse 3 –ąją vietą 5 – 
8 klasių grupėje laimėjo 7a klasės mokinys Arnoldas Leleika. Jis 
konkurse skaitė V. Račicko kūrinį ,,Kaip sulaukti šimto metų“.  
Žiūrovų simpatijų prizas, už B. Brazdžionio eilėraštį  ,,Aš čia – gyva“,  
atiteko 5 c klasės mokinei Auksei Gaidamavičiūtei. 

   Evelina P. 8a kl. 
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Vasario 14 – oji 
šv. Valentino diena 

 
7 klasių mokiniai ir jų auklėtojos 

organizavo akciją ,,Amūro strėlės“. 
Visos 5 – 8 klasės darė atviruką – 
sveikinimą šv. Valentino dienos 

proga. 

 

Akcija ,,Širdim rašau aš vardą Lietuvos“ 
 
Vasario 16 – osios išvakarėse mokyklos langus 

mokiniai papuošė Lietuvos valstybinės vėliavos spalvų 
karpiniais. Šią kilnią akciją organizavo ir vykdė mokinių taryba, 
direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Kapačinskienė, 
istorijos mokytoja Stanislava Černiauskienė ir dailės mokytoja 
Ramunė Čebručenko. 

 
   Dovilė V. 8a kl. 

 

LANGAI 

Dar gyvi, dar mato tie langai, 

Pro kuriuos vaikystėj viskas tikra. 

Medžių šakos lyg ilgi nagai 

Visą naktį grabalioja stiklą. 

Ir nubėga kūnu šiurpulys 

Lyg per seną kūdrą šaltas vėjas 

Iš pat ryto langas ima lyt, 

Kol vienam kamputy prašviesėja. 

Tiek valytų, lopytų, šveistų, 

Užkamšytų, paremtų balanom. 

Jau nėra tokių šviesių 

Ir tokių pilnų langų kaip mano. 

Įsiremsi būdavo akim 

Ir su lango kryžium susiliesi 

Ir jau niekas nepajėgs atimt, 

Ką suspėsi akimis paliesti. 

Naktį jie pasislenka arčiau, 

Mėnesiena kaip sapnais užkloja. 

Ką mačiau ir ko dar nemačiau 

Aš už viską tiems langams dėkoju. 

Nes ir šiandien vaikiškai ilgai 

Dar žiūriu į viską pro jų stiklą. 

Jie gyvi. Jie mato tie langai, 

Tik pro juos, deja, ne viskas tikra… 
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Pasitikrink, ką žinai apie Saulės sistemą. 
 
1. Kiek žinomų planetų skrieja aplink Saulę? 
2. Kiek yra žinoma nykštukinių planetų? 
3. Kosminis kūnas, turintis ”uodegą”. 
4. Kiek Žemė turi palydovų? 
5. Kiek Marsas turi palydovų? 
6. Ar Venera ir Merkurijus- dujinės planetos? 
7. Didžiausia dujinė planeta. 
8. Apytikslė Saulės paviršiaus temperatūra. 
9. Pirmasis žmogus, pakilęs į kosmosą. 
10. Pirmieji žmonės, nusileidę į Mėnulį. 
11. Ar į kosmoso erdves buvo pakilusi moteris? 
 

Atsakymus neškite į 310 kabinetą 

KALBOS ŠIUKŠLIADĖŽĖ 
 

Jei akies nedžiugina žiemiški orai, 
siūlome Jums praskaidrinti nuotaiką linksmuoju 
žodynėliu: 
 

AKIRATIS – mėlynė po akimi 
BALIONAS – vaikščiojantis iš baliaus į balių 
BULJONAS – Bulius, vardu Jonas 
EUGENIJUS – Europos genijus 
ILGAPLAUKĖ – ilgų distancijų plaukikė 
ĮGULA – lova 
JAVAI – Jav gyventojai 
NELABASIS – žmogus, kuris nesilabina 
NUSIMINTI – nuvažiuoti dviračiu į kitą pusę 
nei reikėjo 
PAMATAS – viską pamatantis žmogus 
PROMETĖJAS – netaiklus krepšininkas 
RUSENTI – kalbėti rusiškai 
SIŪLAS – visiems ką nors siūlantis žmogus 
SUMUŠTINIS – sumuštas žmogus 
UŽTRAUKTUKAS – dažnai užtraukiantis į 
svečius 
VĖŽĖS – vėžių žmonos 
ŽIEMKENČIAI – žmonės, žiemą gyvenantys 
blogai šildomose patalpose 
 

        Parengė Vytautas R. ir Justas L. 8a klasė 

 

KALBOS VIKTORINA 
 
1. Kiek pasaulyje kalbų? 

a. apie 1000 
b. apie 2000 
c. apie 3000 

2. Kuria kalba kalba daugiausiai žmonių? 
a. ispanų 
b. rusų 
c. anglų 
d. kinų 
e. vokiečių 

3. Kurios kalbos vadinamos baltų 
kalbomis? 
a. baltarusių, ukrainiečių, rusų 
b. estų, latvių, prūsų 
c. lietuvių, latvių, prūsų 

4. Kokios yra pagrindinės lietuvių tarmės? 
a. suvalkiečių ir dzūkų 
b. aukštaičių ir žemaičių 

5. Kokiu būdu žmonės seniausiais laikais 
susižinodavo matomais ženklais? 
a. virvelėmis su mazgais 
b. piešiniais 
c. hieroglifais 

 
Atsakymus neškite į 310 kabinetą iki 
kovo 16 dienos.  
Trys laimingieji bus apdovanoti. 

 

 
Sveikiname teisingai išsprendusius 
rudens numerio kryžiažodį.  
Atsakymas KALAMBŪRAS.  
Laimėtojai : 

Jurgita Lukšo 6a klasė 
Urtė Kazūraitė 7d klasė 
Ligita Kurpytė 6a klasė 
Aivaras Polita 6a klasė 

Aleksandras Zubkovas 6a klasė 
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