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Aktualijos

 

Mokykloje rezgamas BMT tinkliukas 
 

   Pasibaigus Bmt2 seminarų ciklui, buvo nutarta tęsti veiklą ir dalintis projekte  įgyta patirtimi 

mezgant tinkliukus rajone. Balandžio mėn. mūsų mokykloje  įvyko pirmasis tinkliuko seminaras, 

kuriame dalyvavo   Eišiškių St. Rapaliono gimnazijos, mūsų kaimynės „Elizos Ožeškovos“  ir mūsų 

mokyklos atnaujinta komanda. 

    Žaismingai susipažinę žaisdami 

pažadinamuosius žaidimus, tinkliuko 

dalyviai išklausė BMT-2 ,,senbuvių“ 

pranešimų, kaip jiems sekėsi dirbti 

šiame projekte. Papasakojome savo 

pirmuosius įspūdžius, pristatėme 

mokyklos komandos iškeltos problemos 

(„Neadekvatus mokyklos vertinimas 

vietos bendruomenėje“) sprendimo 

projektą ir pasidžiaugėme veiklos 

sėkmėmis. 

        Šio seminaro tikslas buvo ne tik 

užmegzti tinkliuką, bet ir pradėti 

veikti.Visos komandos kruopščiai 

pradėjo mokytis iškelti problemą 

naudodami „Išikavos žuvų“ metodą – kiekvienas individualiai rašė su kokiomis problemomis tenka 

susidurti dirbant mokykloje, vėliau buvo renkamos aktualiausios grupei problemos, šios problemos 

aptariamos mišriose grupėse, kol buvo išrinkta visiems aktualiausia problema „Mokymo turinio 

aktualizavimas mokykloje“ . Įvardijus problemą, buvo nustatomi veiksniai, darantys didžiausią 

įtaką problemai, ir siūlomi sprendimo būdai.     

    Kadangi nutarta, kad šio sukurto tinkliuko veikla bus tęstinė, nutarta grįžus savo mokyklas 

numatyti išsikeltos problemos  tikslus ir suplanuoti veiklą, kaip tą problemą spręsime.  Dabar 

nekantriai laukiame sekančio mūsų susitikimo, kuris planuojamas jau birželio mėnesį ir tikimės, kad 

bendrom jėgom ir su neišsekančiu optimizmu ir noru mokytis žingsniuosime toliau spręsdami 

mums aktualias problemas. 

                                                                           Lietuvių kalbos vyr. mokytojas Ernestas Vėta 


 

Pradinių klasių Atvelykio šventė 

 

 Balandžio 17 d. mūsų mokykloje vyko 

Atvelykio popietė. Vaikus aplankė Velykų bobutė 

Palergonija Dobilaitė ir  pademonstravo,  kaip jos 

vaikystėje į svečius eidavo kaimynai ir namiškius 

krapindavo vandeniu. Popietėje  buvo linksma: 

ridenome kiaušinius, vyko mamų konkursas, mokiniai 

spėjo mįsles. Su antros klasės mokiniais šokome 

kačiukų ratelį,o ketvirtokai mus pamokė, kaip galima 

sugalvoti estafetę su balionais. Mokiniai  vienbalsiai 

pripažino, kad ko gero gyventi Velykų bobutės 

vaikystėje buvo labai smagu ir įdomu.  

 Išsiskyrėme su didžiausiu noru susitikti kitais metais ir būtinai į svečius pasikviesti 

Velykų bobutę Palergoniją Dobilaitę, pasižadėję būti gerais mokiniais ir šventei atsinešti daug 

gražių margučių. 

                                                              Pradinių klasių mokytoja Inga Tamkevičienė 
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 Renginiai  mokykloje



Mokykloje vyko  renginių ciklas „Mokomės gyventi be patyčių“ 

Pirmąją renginių ciklo „Mokomės gyventi be 

patyčių“ dieną  (kovo 19 d.) įvyko  filmuko 

„Katinas Leopoldas“ vienos serijos peržiūra. 

Pažiūrėti šio filmuko buvo kviečiami 1-5 klasių 

mokiniai, tėveliai bei mokytojai. Vaikai buvo 

skatinami atidžiai stebėti filmuko veikėjų elgesį, jų 

charakterį ir pan. Vaikams šis filmukas pasirodė 

nuotaikingas ir sulaukė susidomėjimo ne tik iš 1-5 

klasių mokinių, bet ir iš vyresnių vaikų. Matyti, 

kad vaikams patinka filmų peržiūros, todėl ateityje 

filmai bus demonstruojami dažniau.  

   Antrąją 

renginių 

ciklo „Mokomės gyventi be patyčių“ dieną (kovo 20 

dieną) „Šilo“ vidurinės mokyklos kūrybinėje laiptinėje 

įvyko ne pirmą kartą mokykloje organizuojamas 

Haidparkas. Šio Haidparko tema - „Šilas“ be patyčių? 5-

12 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai  buvo kviečiami 

pasisakymams apie vykstančias patyčias mokykloje, buvo 

klausiama kaip jaučiamasi patyčių atveju ir pan. Į šį 

renginį visus muzikaliai, su saksofono garsais pakvietė 6 

klasės mokiniai ir jų auklėtoja  Aušra Indrišiūnienė. Deja, 

mokiniai nebuvo linkę atvirauti apie vykstančias patyčias 

jų tarpe, nors tiek mokytojai, tiek 6 klasės mokiniai gana 

aktyviai šnekėjo apie mokykloje vykstančias patyčias. 

Mokiniai išsakė nuomonę, jog yra bijoma atvirai šnekėti 

apie patyčias, nes gali būti dar blogiau. Šie pasisakymai 

taip pat buvo reikšmingi, nes privertė susimąstyti apie  

egzistuojančias problemas. 

Trečiąją ciklo dieną buvo organizuojamos filmo 

„Draugystė“ peržiūros. Filmas apie neįgaliųjų gyvenimą ir jų prisitaikymą mūsų visuomenėje buvo 

skiriamas 6-12 klasių vaikams, mokytojams 

bei visiems susidomėjusiems tėveliams. 

Peržiūros vyko po 6 ir po 7 pamokų II 

mokyklos aukšto fojė.  

Kovo 22 dieną 18 val. įvyko 5-9 klasių 

moksleivių tėvų susirinkimas, kurio metu 

vyko diskusija-užsiėmimas tema „Patyčios“. 

Šį užsiėmimą pravedė socialinė pedagogė 

Raimonda Vengrytė. Tėvai buvo kviečiami 

kartu su mokytojais diskutuoti, reikšti savo 

nuomonę, samprotauti, kurti situacijų 

modelius kaip jie patys gali padėti savo 

vaikui, jei sužino, jog iš jo yra tyčiojamasi. 

                                             (nukelta į   4 psl.) 
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 Renginiai mokykloje



  (atkelta iš   3 psl.) 

Kovo 28 dieną įvyko baigiamasis, apibendrinamasis 

renginių ciklo “Mokomės gyventi be patyčių” 

renginukas. Jo metu skambėjo moksleivių eilės apie 

patyčias ir draugiškumą, vėliau socialinė pedagogė 

apibendrino visą renginių ciklą, vykusį pastarąsias 

savaites. Taip pat vyko mokinių sukurtos “Draugystės 

knygos” pristatymas. Ši knyga buvo kuriama klasės 

valandėlių metu: 

buvo 

diskutuojama apie 

draugišką elgesį ar patyčias, vėliau kiekviena klasė 

kūrybiškai apipavidalino savo “draugystės” lapą, kurį 

kiekviena klasė pristatė šio renginio metu. Pritrūkus žinių 

apie draugiškumą, kiekvienas mokinys galės pasklaidyti šią 

knygą, nes ji  bus eksponuojama mokyklos bibliotekoje. 

Renginį užbaigėme Andriaus Mamontovo daina “Būkim 

draugais”, kurią atlikome draugiškai susikabinę rankomis ir 

,atrodo, visiškai pamiršę patyčias.  

                                                                                  Socialinė pedagogė Vilma Vaičekauskaitė 

 

 

Kelionė į LR Vyriausybę 

 
     Vasario 22-ąją  dieną mes, 7-10 kl. 

mokiniai, kartu su istorijos mokytoja Milda 

Ivanauskiene buvome Lietuvos Respublikos 

Vyriausybėje.  Nuvažiavę   į Vyriausybės 

rūmus  Vilniuje sužinojome, kaip dirba 

Vyriausybės nariai ir ministrai, 

susipažinome su Vyriausybės susikūrimo 

istorija.  

     Po to aplankėme kelias šių didžiulio 

pastato sales: žaliąją, kurioje stovi žalios 

kėdės, didžiąją  salę, kurioje   labai retai vyksta renginiai, bet ji yra pati didžiausia salė Vyriausybės 

rūmuose, be to, sėdėjom posėdžių salėje, galėjom 

naudotis kompiuteriais. Aišku,  buvom ministro 

pirmininko Andriaus Kubiliaus kabinete, o kadangi 

ministro pirmininko nebuvo, nes jis buvo išvykęs į 

Japoniją, mes bent jau laikinai  galėjom užimti jo 

vietą.  Vėliau aplankėme kabinetą, kuriame irgi vyksta 

posėdžiai ir  klausėme paskaitos apie valstybės 

biudžetą. Mums  viskas labai patiko, bet labiausiai -  

sėdėti ministro pirmininko kėdėje.  

 

             Gintarė Giliūtė,8 kl., Justina Verbickaitė, 7 kl. 
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   Renginiai mokykloje

               
                                                                                      Užgavėnės mūsų mokykloje 

 
   Vasario mėnesio pabaigoje (šiemet vasario 21 d.)  

visoje Lietuvoje švenčiamos Užgavėnės, kada 

stengiamasi įkyrią ir atsibodusią , be to ir baisiai šaltą 

žiemą iš namų išvaryti. Kaip jau tapo gražia tradicija 

Užgavėnės nušurmuliavo ir mūsų mokykloje. 

   Mūsų mokykla žiemą nusprendė išgąsdinti 

persirengusi  įvairiausiais velniais, raganomis bei 

kitais Užgavėnių personažais. Tad 7 klasės mokiniai, 

kurie kartu su auklėtoju Ernestu Vėta  šiemet buvo 

atsakingi už  Užgavėnių organizavimą mokykloje, 

padedami dailės ir technologijų mokytojos Liucijos 

Sakovič, jau kelios savaitės prieš šventę  gaminosi kaukes ir  ruošėsi vaidinimui. Kadangi 

daugiausiai klasėje berniukų, į pagalbą 

pasitelkėme ir keletą aštuntokių. 

    Po keturių pamokų mokykloje kilo 

didžiausias triukšmas. Mokiniai 

būriavosi 2-o aukšto fojė ir laukė 

atbėgančių  arklių, čigonių, velnių, žydų, 

Kanapinio ir Lašininio. Jie supažindino 

su įdomiais Užgavėnių papročiais, visaip 

juokino publiką ir, aišku, visus vaišino 

blynais, nes šią dieną reikia daug valgyti, 

nes ateina gavėnia, kai reiks pasninkauti.  

Įbėgę artistai vaidino, dainavo 

Užgavėnių dainas ir visaip kitaip bandė 

prisidėti prisidėjo prie žiemos varymo.  

Buvo surengtas ir gražiausios Užgavėnių 

kaukės konkursas. Aišku, buvo ir  prizas 

- gausūs žiūrovų aplodismentai.  

   Po vaidinimo mokyklos fojė čigonės pakvietė visus į žydų eitynes su More priekyje, nes reikia 

išvyti žiemą ne tik iš mokyklos kiemo, bet ir iš miestelio. Grįžę iš eitynių , skambant liaudies 

muzikai šokom šokius, sukom ratelius, dainavom dainas, žaidėm žaidimus.  Didžiausio visų 

dėmesio susilaukė  Kanapinio ir 

Lašininio kova, kurią, kad ir kaip stengėsi 

Lašininis, kaip įprasta laimėjo Kanapinis. 

Laimėjo Kanapinis - liesas pavasaris bus. 

O kad nutukusi žiema negrįžtų, mokyklos 

kieme deginome Morę, garsiai 

skanduodami  „Žiema, žiema, bėk iš 

kiemo. Žiema, žiema, bėk iš kiemo...“. 

    Šokom, trypėm, šūkalojom, bet ar 

pavyko išvyti žiemą sužinosime vėliau. 

Tikriausiai pavyko... o kitą dieną, jau iš 

tikrųjų kiek  nuslūgus šalčiui,  

persirengėliai vėl tapo tikrais mokiniais ir 

mokytojais. 

                        Justina Verbickaitė, 7 kl. 
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 Renginiai  mokykloje



Jaunųjų Šaulių užsiėmimai 

Šiais, 2011-2012 mokslo metais Baltosios Vokės 

„Šilo“ vidurinėje mokykloje pradėjo veikti Jaunųjų 

Šaulių užsiėmimai, kuriuos veda kariūnas Eduardas 

Veder. Šiuose užsiėmimuose vaikai mokomi 

disciplinos, karinių įgūdžių bei tolerancijos, pagarbos 

kitam žmogui; vykstama į įvairias pratybas, žygius, 

šventes, kur garbingai atstovaujama Jaunųjų Šaulių 

vardui. Šiais mokslo metais dalyvauta šiuose 

renginiuose: 

 sausio 13-osios minėjime Vilniuje prie Seimo rūmų; 

 išvykoje į Rūdninkų šaudyklą; 

 vasario 16-osios minėjime Šalčininkuose; 

 žygyje-pratybose Vilniaus karinio dalinio poligone (kovo 4 d.); 

 Jaunųjų Šaulių sambūryje Baltojoje Vokėje 

(kovo 17-18 dienomis); 

 užsiėmimuose Rūdninkuose (balandžio 4 d.). 

2012 m. kovo 11 dieną Vilniuje įvyko pirmieji mūsų 

Baltosios Vokės Jaunųjų Šaulių pasižadėjimai ir 

priesaikos. Pasižadėjimą ar priesaiką priėmė 8 mokiniai. 

Oficialiai tapome Šalčininkų 11-ąja kuopa. Kadangi 

Šaulių užsiėmimus papildo vis nauji nariai, gegužės 11 

dieną bus organizuojama išvyka į Dieveniškes, kur bus priimami 

naujų narių pasižadėjimai ir priesaikos.  

Jaunųjų Šaulių užsiėmimai vyksta kiekvieną trečiadienį 17 h 

Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinėje mokykloje.  

Daugiau apie Šaulių Sąjungą ir tapimą Jaunuoju Šauliu: 

http://www.sauliusajunga.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=52       

 Užsiėmimų vadovas    Eduardas Veder,  koordinatorė   socialinė pedagogė Vilma 

Vaičekauskaitė 

 

Mūsų mokyklą aplankė Jaunieji šauliai 

    Kovo 17-18 dienomis mūsų mokyklą aplankė Jaunieji šauliai iš Vilniaus, Šalčininkų, Juodšilių, 

Dieveniškių, Turgelių, Čiūžakampių.Viso suvažiavo 150 šaulių. Aišku, tarp jų buvo ir mūsų 

mokyklos Šaulių būrelio nariai, kuriems vadovauja mūsų moksleivių Dominyko ir Danieliaus 

tėvelis                       (nukelta į   7 psl.)  
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(atkelta iš  6  psl.) Eduard Veder.      
Suvažiavimas prasidėjo 

motyvacijos paskaita, kurią vedė 

šaulių studentų  sąjungos 

pirmininkas Mindaugas Nefas. Po 

paskaitos šauliai buvo padalinti į 

kovinius ir nekovinius. Koviniai 

šauliai po medicininės paskaitos 

iškeliavo miškan ir grįžo tiktai 

sekmadienį šeštą valandą ryto. 

Nekoviniams visas linksmumas 

tęsėsi mokykloje. Higienos, 

medicinos, istorijos paskaitos buvo gal ir ilgokos, bet įdomios.Labiausiai patiko Šalčininkų šaulių 

11-osios kuopos vado Eimanto Tamulyno vedamos paskaitos. Teko jaunesniems šauliams ir miške 

pasportuoti ir mokykloje atsilenkimus, pritupimus 

padaryti, taip pat už nuobaudas žąsele pavaikščioti 

ir rikiuotėje pastovėti. Vakare  prasidejo “protų 

mūšis”, kuriame 5 komandos kovėsi dėl 

protingiausios vardo. Nugalėjo draugystė. 

 Pusę pirmos nakties šauliai sugulė 

miegmaišiuose miegoti. Bet argi užmigsi, kai tiek 

daug naujų veidų ir įspūdžių? Kikenimas, 

šnabždesys, triukšmas klasėse priversdavo vadus 

vėl ir vėl visus rikiuoti. Pagaliau visi užmigo, 

ramu... 

ALIARMAS. Per minutę reikia apsirengti, 

apsimauti batus ir išsirikiuoti. Valio! Pavyko. Nesvarbu, kad ne su savo batais ar svetimu megztiniu, 

svarbu, kad rikiuotėje. 

Palaimintas ir saugus miegas pagaliau suėmė visus. Visus, bet ne sargybininius, kurie keitėsi kas 

valandą ir budėjo visą naktį. 

Sekmadienio rytas. Grįžo 

pavargę koviniai, atsikėlė šiek 

tiek pailsėję nekoviniai. Pusryčiai 

ir mokyklos tvarkymas. Ai, kaip 

nenorėjosi ir tingėjosi, bet tokia 

šaulių dalia - palikti tvarką. 

Paskutinė rikiuotė. Pagerbti 

Jaunuosius šaulius ir apdovanoti 

nusipelniusius atvyko Vilniaus 

apskrities Karaliaus Mindaugo 

šaulių 10-sios rinktinės vadas 

Darius Leinartas. Atsisveikinimo 

minutės. Daug gražių žodžių ir 

padėkų išgirdome iš svečių. 

Malonu, jog sulaukėme kvietimo atvykti gegužę į Dieveniškes, į kitas pratybas. Namo grįžom 

pavargę, bet patenkinti. Gaila, kad viskas taip greitai praėjo. Lauksim naujų susitikimų.             

                                                                                                                    Šaulė Andželika Veder 
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Laisvės gynėjų diena 
 

   Sausio 13 dieną  mūsų mokykloje jau tradiciškai  

vyko Nepriklausomybės aukų atminimo – Laisvės 

gynėjų dienos  minėjimas. Šiuo renginiu mokykla  

prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, 

nes liudija“. 

  Visoje mokykloje sužibo mokytojų  ir  mokinių 

uždegtos atminties žvakutės, istorijos mokytoja 

Milda Ivanauskienė ir 10 klasės moksleiviai 

pasakojo apie 1991 m. sausio įvykius, kurių metu 

Vilniuje sovietų armijai užimant televizijos bokštą 

bei radijo ir televizijos pastatą žuvo 14 

nepriklausomybės gynėjų, dar beveik tūkstantis buvo 

sužeista. 

   Susirinkę antrojo aukšto fojė mokiniai prisiminė visus  

sausio 13-ąją žuvusius  Nepriklausomybės gynėjus, 

buvo   kalbama apie jų žūties prasmę – juk mes ir visa 

Lietuva savo ateitį kuriame prisimindami laisvės ir 

nepriklausomybės kainą. Visą dieną  mokyklos kieme 

buvo deginami atminimo laužai, prie kurių pakaitomis 

budėjo visų klasių moksleiviai, o baigiantis pamokoms 

prie jų buvo skaitomos eilės ir dainuojamos dainos apie 

Lietuvą, taip pagerbiant žuvusiuosius už Lietuvos 

laisvę. 

                                                      
 

Vasario 16-osios akcija „Pasveikinkim 

vieni kitus!“ 

  Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo 

dieną, mūsų mokykla pasitiko dalyvaudama 

šventinėje akcijoje “Pasveikinkim vieni kitus”. 

Visos klasės kūrė sveikinimus, kuriuos skaitė II-

ojo aukšto fojė, o pradinių klasių moksleiviai 

mokyklą, o vėliau ir mokyklos kiemą išpuošė 

tautinių 

spalvų 

balionais.  

Pagrindinis šventės akcentas buvo  šventės simbolio - 

Lietuvos trispalvių vėliavėlių segimas vieni kitiems su 

palinkėjimais. Ši akcija įsiminė ne tik tuo, kad vieni su 

kitais keitėmės šventės simboliais, bet juos segėme ir 

pro šalį ėjusiems žmonėms, be to sveikinome ir įvairių 

Baltosios vokės įstaigų (seniūnijos, vaikų darželio, 

kaimyninės „Elizos Ožeškovos“ mokyklos)  

darbuotojus. (nukelta į   7 psl.)       
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       Renginiai    



(atkelta iš  6  psl.) Džiugu, kad visi 

sveikinamieji geranoriškai ir mielai 

sutiko mūsų mokyklos mokinius. 

Po pamokų ėjome į kultūros centrą, 

kur  šventės paminėti jau kelintą kartą 

į mūsų miestelį  atvyko  Kauno 

jėzuitų gimnazijos   folkloro 

ansamblis „Ale va“ . Ir čia keli mūsų 

mokyklos mokiniai pasveikino visus 

su Lietuvos valstybės atkūrimo švente 

bei prisegė tautines vėliavėles. Kaip ir 

dera, koncertas buvo tautinis – 

klausėmės dainų, vėliau noriai prisijungėme ir šokome liaudies šokius. Buvo linksma, nes sukūrėme 

šventę ne tik sau, bet ir kitiems. 

                               

                                                       Parengė Gintarė Giliūtė ir Donata Bacevič, 8kl. 

 
 
 

Tėvynės pamoka, skirta Kovo 11-ajai paminėti 
 

  Mūsų mokykloje kovo 9 dieną buvo 

rengiama Tėvynės pamoka, skirta Kovo 

11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai -  paminėti.   

    Renginio pradžioje istorijos mokytoja 

Milda Ivanauskienė mums, 

susirinkusiems II –ojo aukšto fojė, 

papasakojo apie Lietuvos atkūrimo dieną 

ir informatikos klasėje rodė  istorinį filmą 

apie Lietuvą.         Vėliau buvo 

dainuojamos dainos apie Lietuvą, kurias 

atliko mergaičių ansamblis, 

vadovaujamas muzikos mokytojos  Onos 

Balachninos.  

 Mokiniai skaitė eiles apie Lietuvą, buvo 

pasakojami įdomūs istoriniai faktai apie 

Kovo 11-ąją. 

     O vėliau buvo įdomiausia, nes niekas 

nežinojo, kas bus. Atliekant  mūsų mokyklos 

tradicinę švenčių, skirtų Lietuvai,  dainą 

,,Laisvė‘‘, visi mokiniai ir mokytojai atsistojo 

į ratą ir kiekvienas siuntė iš rankų į rankas 

Lietuvos vėliavą, kurią  kiekvienas gavęs 

turėjo pakelti aukštai dviem rankom.Taip mes 

parodėm savo meilę Tėvynei Lietuvai. 

                                                                         
Erika Bogdevič ir Gintarė Giliūtė,8kl. 
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 Aktualijos



Mokykloje – būsimi pirmokai 
 

     Kovo 29 d. įvyko būsimų pirmokų, kurių 

šiemet prigužėjo gana gausiai, ir jų tėvelių pirmoji 

pažintis su mokykla ir susitikimas su pirmąja 

mokytoja Ana Daunoravičiene.  

    Susitikimo metu visi galėjo  susipažinti su 

mokyklos veikla, kurią pristatė moksleiviai, 

apžiūrėti mokinių darbelius, nuolat puošiančius 

mokyklos veidą, bei stebėti ir kartu sudalyvauti  moksleivių meninėje programoje, nes buvo 

grojamos (kanklėmis, dūdelėmis) ir  dainuojamos  dainos, šokami rateliai. 

    Būsimi pirmokai turėjo pirmą pamoką su mokytoja, kurios metu kūrė velykinį darbelį. Čia jiems 

padėjo 4 klasės moksleivės ir mokytojos Česlava ir Lilija. Visų vaikų darbeliai buvo įteikti  

tėveliams. Tikimės, kad pirmas įspūdis būsimųjų mokinukų nenuvylė – jie nekantriai lauks Rugsėjo 

1-osios. 

                                                                                      4 klasės  mokytoja Ana Daunoravičienė 
 
               

                                               Sveikiname !!! 
   

 Sausio mėn. - vasario mėn. vyko Šalčininkų rajono 

įvairių dalykų olimpiados ir konkursai. Sveikiname 

sėkmingai juose pasirodžiusius mūsų mokyklos 

atstovus: Justyną Kaziukonytę (11 kl.), užėmusią I-

ąją vietą rajono meninio skaitymo konkurse, 

Danielių Voitkevič (11 kl.), užėmusį II-ąją vietą anglų 

kalbos olimpiadoje, o Gintarė Giliūtė (8 kl.) užėmė 

II-ąją vietą rajono fotografijų konkurse ir III-iąją 

vietą meninio skaitymo konkurse! 
 


 

„DAROM 2012“ 
 

Balandžio 23 dieną „Šilo“ 

mokyklos bendruomenė 

dalyvavo aplinkos švarinimo 

akcijoje „DAROM 2012“. 

Moksleiviai, lydimi auklėtojų, 

kitų mokytojų, tėvelių 

pasklido po mokyklos 

stadioną ir miškelį: buvo 

renkamos šiukšlės, šakos, 

grėbiami lapai, šluojamas 

stadionas ir takeliai. Oras 

buvo puikus, todėl 

džiaugėmės ne tik aptvarkę savo artimiausią aplinką, bet ir pabuvę gryname ore, pasivaikščioję po 

mišką. 

                                                                     Socialinė pedagogė Vilma Vaičekauskaitė 


Laikraštį rengė: Justina Verbickaitė,7 kl., Gintarė Giliūtė, 7 kl., Erika Bogdevič,8 kl.,Donata Bacevič, 8 kl., 

Renata Bogdevič, 10 kl. ir  kiti mokiniai ir mokytojai .  Redagavo ir maketavo mokytojas Ernestas Vėta 


