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Mokomės draugauti ir bendradarbiauti

„Draugystės savaitė“ gimnazijoje… 
Kovo 14-18 dienomis gimnazijoje vyko „Draugystės savaitės“ 

renginiai. Šįkart mokiniams buvo organizuojami komandiniai 

stalo žaidimai. 1-4 klasių mokiniai žaidė lavinamąjį, psichologės 

Aelitos Migos sukurtą žaidimą „Jausmų pasaulis“. Žaisdami 

mokiniai mokėsi atpažinti kito jausmus, įsijausti į kito emocinę 

būseną. 5-8 klasių mokiniai išbandė žaidimą „Veikla“ (angl. 

Activity). Mokiniai mokėsi nusakyti 

žodžius, tam tikras sąvokas įvairiais 

bendravimo būdais: žodžiu, vaidyba, piešimo pagalba. Mokiniai entuziastingai 

įsitraukė į žaidimus. Socialinė pedagogė pakvietė šiuos ir kitus stalo žaidimus žaisti 

ne tik „Draugystės savaitės“ metu. Taip pat mokiniai (tiek pradinukai, tiek vyresni) 

buvo kviečiami per pertraukas žiūrėti trumpus filmukus bendravimo, patyčių 

temomis (animacinį filmuką „Linksmieji traukinukai“, Vaikų linijos parengtus 

žymių žmonių pasakojimus apie savo patyčių patirtį bei mintis apie patyčias, 

vaidybines situacijas, siekiant „griauti“ populiariausius mitus apie patyčias ir kt.). 

Viliamės, kad „Draugystės savaite“ galėsime vadinti kiekvieną savaitę, praleistą gimnazijoje. 

                                                                                                          Socialinė pedagogė Vilma Kilijonė 

 

                          Akcija „Gerumas mus vienija“ 

Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos bendruomenė prisidėjo prie gruodžio 

mėnesį katalikiškos 

organizacijos Caritas 

organizuojamos Gerumo 

akcijos ir aukojo pinigėlius, 

drabužius, žaislus to 

stokojantiems vaikams. Būtent 

Carito pagalba gimnazijos mokiniai ir mokytojai vasario 5 d. 

vakarojo Šv. Kotrynos bažnyčioje ir klausėsi Šv. Kristoforo 

kamerinio orkestro "Seku seku pasaką", kuriam dirigavo D. Katkus, o balandžio 28 dieną 5-8 klasių 

moksleiviai Multikino kino teatre žiūrėjo filmą „Metų laikai“, kuriam kvietimus į šią peržiūrą ir vaišes prieš 

kiną vaikams taip pat dovanojo Caritas. Be to, moksleiviai spėjo sudalyvauti ir žurnalų „Savaitė“ ir „Namie ir 

sode“ akcijose, kurių metu laimėjo 2 pyragus ir šių žurnalų prenumeratą. 



        Netradicinio ugdymo diena 

 Gegužės 4 dieną gimnazijoje  buvo 

netradicinio ugdymo diena. 5-8 ir Ig kl. 

mokiniai dalyvavo protų mūšyje, kuriame 

patikrino ir gilino gamtamokslines žinias, ir 

socialinės dramos bei menų užsiėmimuose, 

kuriuose ieškojo problemų sprendimo būdų, 

kaip galima būtų padėti kitokiai negu mes 

merginai, darė gyvas  skulptūras bei vaidino 

situacijas.  

                             Fotografavo ir aprašė mokytojas Ernestas Vėta 
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 Renginiai  gimnazijoje

       Advento vakaronė „Kalėdų stebuklo belaukiant“

Gruodžio 21 d. pavakarę „Šilo“ gimnazijos bendruomenės nariai 

rinkosi į tradicinę Advento vakaronę, kuri vyko Baltosios Vokės 

Pramogų centre. Šių metų vakaronės programa, kurią režisavo 

lietuvių kalbos ir teatro mokytoja Aušra Indrišiūnienė, buvo tikrai 

įvairi. 

Ką gi jaunimas ilgais advento 

vakarais veikdavo? Ogi 

dainuodavo, šokdavo, 

sekdavo pasakas ir burdavo. Mes tai galėjom išvysti  ir šioje 

vakaronėje. Penktokai  mums pristatė  ne tik visiems puikiai žinomos 

pasakos apie vištytę ir gaidelį tradicinį variantą, bet ir pasiūlė savo, 

kuris baigiasi laimingai. Šeštokai dalijosi savo žiniomis apie duoną – 

sakė patarles, minė mįsles ir suvaidino pasaką apie nekantrų  vilką, labai užsinorėjusį duonos. O aštuntokės 

Indrė ir Virgilija pasakojo istorijas, kurios galėjo įbauginti ne vieną atėjusį į vakaronę. Visos vakaronės metu 

skambėjo įvairios advento ir Kalėdų dainos, kurias dainavo ir pirmokėliai, ir gimnazijos merginų choras, 

vadovaujamas muzikos mokytojos Onos Balachninos, bei visas mokyklos kolektyvas, atlikęs finalinę 

vakaronės dainą. O labiausiai vakarotojams patiko rateliai, kuriuos pamokino šokti šokių mokytoja Birutė, ir 

čigonėlių Radmiro ir Elenos burtai, kurie ne vienam išbūrė sėkmingus ateinančius metus. Te išsipildo visi 

vakaronės metu pasakyti ir išburti norai!!! 

 

Bendruomenės sueiga gimnazijoje 
Vasario 26 diena mūsų gimnazijoje įvyko Bendruomenės sueiga. 

Jos metu gimnazijos direktorė Nijolė Balinskienė visus 

susirinkusius supažindino su 2015-2016 m.m. gimnazijos veikla, 

naujovėmis ir  pasiekimais.Socialinė pedagogė Vilma Kilijonė 

supažindino su gimnazijoje atlikto moksleivių ir jų tėvelių 

vertybių tyrimo rezultatais 

(čia galite susipažinti: 

vertybių tyrimo 

pristatymas), pradinių klasių 

mokytoja Žavinta Butvilienė  visus susirinkusiuosius išjudino 

interaktyviu žaidimu, kas yra geras mokytojas, kurio suvestus rezultatus 

galėjome patikrinti su mokinių pateiktais atsakymais apie mokytoją. 

Sueigos pabaigoje galėjome išvysti  teatro mokytojos Aušros 

Indišiūnienės  ir mokinių vaidinamas problemines  situacijas, kurios po 

vaidinimo  su tėveliais buvo aptartos. Bendruomenės sueigai pasibaigus 

dalyviai išsiskirstė po klases, kuriose buvo aptarti I-ojo pusmečio rezultatai. 



Gimnazijos moksleivių koncerto "Pavasario žiedai mamai" ir spektaklio akimirkos 
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 Moksleivių pasiekimai



Jaunieji poetai  Poezijos pavasaryje 

   Mūsų gimnazijos jaunieji poetai Ranvir Beinarovič,   Dominykas 

Bukatka ir Indrė Mikalajūnaitė kartu su lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja Aušra Indrišiūniene  dalyvavo jau 

vienuoliktoje Poezijos 

pavasario šventėje 

Poškonyse, 

Dieveniškių istorinio 

regioninio parko 

lankytojų centre. Čia jie skaitė savo eiles kartu su Tarptautinio 

poezijos festivalio  „Poezijos pavasaris 2016“ dalyviais – poetais 

Mariumi  Buroku, Gintautu Dabrišiumi ir Dennis Niurkse (JAV). 

Be to,  vyko ir  „Gražiausios pavasario puokštės“ paroda- 

konkursas, kur laimėjo mūsų gimnazijos mokytojos Onos 

Balachninos  sukurta puokštė. 

Radmir Beinarovič 

Atostogos 

Raudoni, mėlyni žaibai, 

Lietaus lašai, gėlių kvapai, 

Ir jūros žaidžianti banga – 

Valio, jau mokslų pabaiga. 

 

Aš gandrą pievoje vaikau, 

Aš upėj vandenį taškau, 

Kaip vėjas su kvapu spyglių 

Aš jau atostogų lekiu... 

Dominykas Bukatka 

Vasara amžinai 

Geltonos pievos nuo medaus, 

Vaivorykštė, paskendusi upely. 

Ir miškas kvepia vėju po lietaus 

Ir kviečia dūkti, šėlti pievos žalios. 

 

Vaikai laimingi maudos ežere, 

Ir basomis per gelsvą smėlį bėga... 

O vasara, kaip laukiau aš tavęs... 

Ateik greičiau. Ir neišeiki niekad.  

 



Viešojo kalbėjimo iššūkis eurodebatuose 

 

  Vasario 18 dieną, dalyvavau Vilniaus ir Šalčininkų rajonų viešojo kkalbėjimo 

konkurse ,,Eurodebatai: viešojo kalbėjimo iššūkis!“. Kiekvienas dalyvis pristatinėjo 

savo dvi viešąsias kalbas po 3 minutes – viena kalba buvo imigracijos politikos tema 

„Mano miestas atviras visiems“, o kita skaitmeninės rinkos tema “Keisti pasaulį ir 

kurti savo ateitį galiu neišvykdamas iš namų“. Galėjome vienas kitam užduoti 

klausimus bei diskutuoti apie išsakytas mintis, kas pasisekė, o kas nelabai. Labai 

džiaugiuosi laimėjusi trečią vietą. Pirmos vietos laimėtojas rungsis tolimesnėje 

kovoje dėl kelionės į Briuselį bei galimybės kalbėti per TEDxVilnius renginį. 

Smagūs bei nuostabūs įspūdžiai. 

 Dėkoju lietuvių kalbos mokytojui Ernestui ir socialinei pedagogei Vilmai už 

pagalbą rengiantis viešosioms kalboms. 

                                                            Justina Verbickaitė, IIIg klasės mokinė 
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      Renginiai  gimnazijoje



Kaip teisingai pasirinkti profesiją? 

  Kovo 15 dieną mūsų gimnazijoje vyko seminaras 

mokytojams, o vėliau vyresnių klasių moksleiviams ir 

jų tėvams „Kaip teisingai pasirinkti profesiją?“. Šį 

seminarą 

vedė žurnalo 

„Reitingai“ 

vyriausiasis 

redaktorius 

Gintaras 

Sarafinas, kuris 

patarė, kaip teisingai planuoti būsimą karjerą ir 

išvengti pasirinkimo klaidų, suteikė informacijos apie 

paklausias ir perspektyvias profesijas, atsakinėjo į 

visus rūpimus klausimus.  

Gimnazijoje svečiavosi MRU atstovai 

Kovo 8 dieną gimnazijoje svečiavosi Mykolo 

Romerio universiteto atstovai, kurie I-IVg klasių 

mokiniams pasakojo apie studijavimo universitete 

galimybes ir supažindino su įvairiomis studijų 

programomis, 

taip pat 

pristatė puikią 

galimybę 

moksleiviams 

iš anksto 

susipažinti su 

universitetinių 

studijų aplinka ir profesinės karjeros perspektyvomis. 



    Dalyvaujame akcijoje „Darom“ 

  Balandžio pabaiga-gegužės pradžia – akcijos 

„Darom“ laikas. Mokiniai su savo auklėtojais, 

mokytojais tvarko gimnazijos ir miško teritoriją. 

Kadangi šiemet oras nelepina geromis sąlygomis, 

akcija „Darom 2016“ virto tęstiniu projektu. 



Socialinių mokslų savaitė 

Balandžio 11-15 dienomis siekiant pagilinti 

geografijos ir istorijos mokslų žinias gimnazijoje 

vyko socialinių mokslų savaitė. Jos metu 5-8 kl. 

 mokiniai 

gamino 

maketus 

„Viduramžių 

pilys“, piešė 

plakatus apie 

pasaulio ir 

Lietuvos 

gamtos bei 

kultūros 

paminklus, kūrė mokyklos sienlaikraštį.  5-8 bei I-IIg 

klasių moksleiviai sprendė geografijos ir istorijos 

kryžiažodžius ir galiausiai dalyvavo viktorinoje 

„Atpažink Lietuvos miestus“, kur geriausiai sekėsi 8 

klasei.  


Pasaulinės žemės dienos minėjimas 

Kovo 20-oji  – pasaulinė Žemės diena. Tai diena, kai 

bent vieną kartą per metus žmogus atkreipia dėmesį į 

aplinkos būklę. Šią dieną gimnazijoje minėjome 

kovo 18 d. Integruotos biologijos-geografijos 

viktorinos metu buvo aptartos svarbiausios šių dienų 

aplinkosaugos problemos ir aktualijos. 5-8 ir I-IIg 

klasių moksleiviai labai noriai ir aktyviai dalyvavo 

viktorinoje, kurioje pademonstravo  puikias žinias 

apie supantį pasaulį. O nugalėjo, kaip ir dera čia 

dalyvavusiems vyriausiems, daugiausia patirties 

turintys IIg klasės mokiniai. 
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Kitokios pamokos  

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka Vilniaus 

universitete 
   Kovo 1 dieną gimnazijos I ir III-IV gimnazinių klasių moksleiviai 

dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje Vilniaus universitete 

ir senamiestyje. Moksleiviai turėjo galimybę susipažinti  su įvairiomis 

vieno seniausių Rytų Europoje universitetų bibliotekos salėmis ir joje 

saugomais senaisiais 

leidiniais, datuojamais 16-

17a.. Be to apsilankyta ir  VU observatorijoje, kur buvo  galima užlipti 

į vieną iš dviejų likusių stebėjimo bokštelių ir pasigrožėti Vilniaus 

panorama. Galiausiai apsilankyta vienoje seniausių Lietuvoje Šv. Jonų 

bažnyčia ir susipažinta su jos istorija bei  architektūra. Po pažinties su 

VU, klausantis  mokytojų pasakojimų apie architektūrą ir jos stilius 

buvo pratęsta  kelionė po Vilniaus senamiestį.                                                                                  

 

 Atvirų durų dienos gimnazijoje   
Balandžio 27-28 dienomis  mūsų gimnazijoje vyko Atvirų durų 

dienos. Moksleivių tėveliai  galėjo  pasižiūrėti, kaip vaikams sekasi 

pamokose, susipažinti su šiuolaikiniais ugdymo metodais, sudalyvauti 

netradiciniuose įvairių dalykų projektuose, pasidžiaugti mokinių 

pasiekimais, pasigėrėti jų 

piešiniais bei kūrybiniais 

dirbiniais. Projektų pristatymo 

metu vaikai labiausiai džiaugėsi integruotais istorijos ir chemijos („Fosforo 

rūgštis koka-koloje“) , matematikos ir technologijų ( „Mano gimnazija“) ir 

kitais projektais, galėjo pasigrožėti IIIg kl. sukurtais filmukais apie šios 

dienos renginius, o 6 kl. mokiniai vaidino problemines situacijas, sukurtas 

remiantis Forumo teatro metodais. 

 

Užgavėnių šėlsmas gimnazijoje 
Kiek neįprastai anksti šiemet vejame žiemą iš kiemo. Jau tapo gražia 

tradicija Užgavėnes švęsti ir mūsų gimnazijoje. Jau nuo pat ryto 

gimnazijoje buvo galima užuosti ir blynų kvapą, išvysti kokį neįprastą 

visus gąsdinantį velniuką ar išgirsti taip šiai 

šventei įprastų visokiausių barškalų 

garsus. Pagaliau visi drąsuoliai, galutinai 

 pasiryžę išvyti lauk žiemą, susirinko II-ojo 

aukšto fojė. Netrukus visus susirinkusius pasveikino šventės šeimininkas čigonų 

baronas,  o jo pagalbininkės tuoj puolė burti ateitį. Šokom, trypėm ir dainavom, kol 

neatėjo eilė neeilinei Lašininio ir Kanapinio dvikovai, kurią laimėjo liesasis 

Kanapinis ir paskelbė nugalėjęs baisiąją žiemą, o Lašininis savo ruožtu visus kvietė 

nepasididžiuoti ir bent šiandien kaip reikia prisikirsti riebių blynų ir lašinių. Po dar kelių ratelių visi 

išskubėjom į vaikštynes su More po miestelį , o sugrįžę visi linksmi stebėjom, kaip ugnis pasiglemžia šią 

pabaisą. Kaip nesidžiaugsi, kai pavasaris ant nosies. Ir vėl šokom dūkom, varžėmės, kurio komanda geriau 

trauks virvę ar geriau vožtels priešininkui su maišu. O prisidūkę išskirstėm dar pasistiprinti, nes ryt jau 

gavėnia. 
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     Lietuva – tėvyne mūsų 

Laisvės gynėjų diena gimnazijoje 
  Sausio 13 d. vyko iškilmingas Laisvės gynėjų 

dienos minėjimas, skirtas 1991 m. sausio 13-osios 

įvykių 25-osioms metinėms. Visi gimnazijos 

bendruomenės nariai prisijungė prie akcijos 

„Neužmirštuolė“,  į atlapą įsisegdami  popierinį 

šios gėlės žiedelį, įsitvirtinusį kaip kovojusių už 

Lietuvos laisvę simbolį. Gimnazijoje buvo 

uždegtos atminimo žvakutės, o kieme įsiliepsnojo simbolinis laužas, kurį pakaitomis visų pamokų metu  

kurstė visų klasių moksleiviai. Skambant dainai „Šaukiu aš tautą“  moksleiviai ir mokytojai  susirinko į  

minėjimą, kurio metu buvo prisiminti Sausio 13-osios įvykiai, aptarta jų prasmė Lietuvai, o tragiškai žuvę 

Lietuvos gynėjai pagerbti tylos minute. Jau gražia tradicija tapo būtent šią dieną kartu susikibus už rankų 

dainuoti Lietuvos laisvės himnu tapusią E. Masytės ir Just. Marcinkevičiaus dainą „Laisvė“. O baigiamasis 

Laisvės gynėjų dienos minėjimo mūsų gimnazijoje akcentas –  tautinių dainų dainavimas prie laužo. 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė 
Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienos išvakarėse visą savaitę 

mūsų gimnazijos mokiniai ir 

mokytojai ruošėsi šventei – 

gamino geltonas, žalias, raudonas 

gėlytes, vėliavėles, ieškojo 

drabužių ar kitų tautinių atributų, 

kuriais pasipuošę šį penktadienį 

turėjo ateiti į gimnaziją. Taigi šią dieną pasipuošė ne tik mokiniai ir mokytojai, 

tautinėmis spalvomis nušvito visa gimnazija, o pertraukų metu skambėjo patriotinės dainos. Mokinių 

savivalda, kaip ir kiekvienais metais, prisijungė prie akcijos „Pasveikinkim vieni kitus“ ir su Vasario 16-ąja 

sveikino miestelio gyventojus. Penktos pamokos metu visi gimnazistai dalyvavo netradicinėje Tėvynės 

pamokoje, kurioje ne tik galėjome pasigrožėti Lietuvos vaizdais ir prisiminti, kuo mums svarbi Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena, bet ir patys dovanoti dovanas Lietuvai – gražiausias dainas ir eiles. Be to, ir patys 

mokiniai turėjo kuo pasidžiaugti, nes patys geriausieji šiandien buvo apdovanoti padėkos raštais. Baigiamuoju 

šventės akcentu  buvo flashmob  akcija –  gyvasis žiedas mokyklos kieme „Mes mylim Lietuvą“. 

 

Kovo 11-osios minėjimas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse kovo 10 

dieną gimnazijoje vyko šios visai Lietuvai reikšmingos dienos 

minėjimas. Visų pirma, gimnazijos  moksleiviai savo jėgas išbandė 

konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“. Penktos pamokos metu įvyko 

netradicinė pamoka, skirta Lietuvai, kurios metu skambėjo žodžiai ir 

eilės Tėvynei, gimnazijos chorų atliekamos dainos apie gimtinę, 

buvo pasigrožėta vaizdais iš mūsų kelionių po įvairius Lietuvos 

regionus, o 8 klasės moksleivės atliko šokį pagal dainą „Raudoni vakarai“. Renginio pabaigoje mokinių laukė 

interaktyvi užduotis „Mūsų klasė sveikina gimtinę“,  kurios metu kiekviena klasė dėliojo žinomų eilėraščių 

eilutes ir turėjo originaliai pasveikinti Lietuvą. Visi puikiai susidorojo su užduotimis ir savo meilę Tėvynei 

įvertino dešimtukais. 
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Mokinių  kūryba



6 kl. mokinio Dominyko Bukatkos rašinys 

tarptautiniam jaunimo rašinio konkursui 

„Parašyk laišką sau – 45-erių  metų žmogui“ 

Baltoji Vokė, 

2016 01 11 

  Sveikas, Domai!  

  Rašau šį laišką būdamas 11 metų. Dabar yra 2016 metų 

pradžia. Įsivaizduoju, kaip tu dabar nustebai. Ne mažiau ir aš 

buvau šokiruotas sužinojęs, kad galiu nusiųsti laišką sau į ateitį.   

    Tau dabar 45 metai. Tikiuosi, tu nesi plikas, storas senis, kuris nepatenkintas gyvenimu, o, atvirkščiai, esi 

linksmas, įdomus vyras, kuris turi gyvenime viską, ko reikia.  

   Būdamas vaikas turėjau svajonę, kad, kai užaugsiu, tapsiu aktoriumi.  Tikiuosi, tu šią mūsų bendrą svajonę 

įgyvendinai. Būdamas aktoriumi esi visų atpažįstamas ir tavęs prašo autografo, kaip mes ir svajojom. Tu 

dabar gyveni ir dirbi Holivude, filmuojiesi fantastiniuose filmuose ir pats atlieki įvairius triukus. Aktoriaus 

darbas yra nelengvas ir tu nebandai jokių narkotikų ar kvaišalų, ir, tikiuosi, tu nerūkai, nes aš nepakenčiu 

rūkančių žmonių ir toks nenorėčiau būti. Be visa ko, tu uždirbi daug ir mūsų namas, kuriame tu gyveni, yra 

didelis, panašus į pilį, jame daug kambarių, tai yra 17 miegamųjų, sporto salė, du baseinai. Tikiuosi, tu įrengei 

tris kambarius, skirtus benamiams šuniukams, jei ne, tai prisimink, kaip aš juos myliu ir kaip man jų gaila.  

   Nesvarbu, kad tu gyveni Holivude, bet manau, kad tu aplankai Lietuvą ir ją garsini, nes, visų pirma, tu esi 

Lietuvos pilietis. Ar nepamiršai, kad viena iš tavo svajonių buvo turėti savo restoranus visame pasaulyje, kurie 

vadintųsi lietuviškais vardais ir juose būtų gaminami lietuviški patiekalai. Taigi, turi tokius namus ir pilną 

garažą automobilių, kurie nenaudoja nei benzino, nei dyzelinio kuro, o važiuoja varomi kuru, kuris neteršia 

gamtos. O gal jau po 33 metų žmonės išmoko teleportuotis ir automobilių jau nereikia. 

  Bet aš manau, kad tau svarbiausia būti ne tik aktoriumi, bet ir turėti didelę šeimą. Tu turi gražią žmoną ir tris 

vaikus: du sūnus ir dukrą. Žmona yra prancūzė, kurią sutikai daug keliaudamas. Tikiuosi, kad tu savo sūnus 

pavadinai Mindaugu, Vytautu, o dukrą - Violeta, kaip tavo mylima mama. Tikiuosi, taip daug dirbdamas tu 

skiri dėmesio ir savo šeimai, nes šeima tau visų svarbiausia.  Savo vaikus tu turbūt auklėji nepamiršdamas, 

kad juos reikia globoti, saugoti ir labai mylėti, o jei kartais jie padaro ką nors negera, tu ant jų nerėki, o 

pirmiausia juos išklausai, nes aš prisiekiau, kad ant savo vaikų nerėksiu ir visada juos išklausysiu. Jei tu 

kartais išsiskyrei ir vaikus augina žmona, tai prisimink, kaip sunku augti be tėvo ir kaip jiems tu esi 

reikalingas. Tavo vaikai mokosi universitetuose, nes, kaip mama sakydavo, labai svarbu turėti išsilavinimą. 

Turėdamas tiek daug pinigų, juos leidi geriems darbams - padedi Lietuvos vaikams, kurie auga be tėvų, nes 

visi dabartiniai aktoriai padeda Afrikos vaikams, o aš norėčiau padėti savo gimtam kraštui. Būdamas aktorius 

tu daug pažįsti įžymybių, o visi vaikai svajoja su jais susipažinti, todėl manau, kad tu surengi apsilankymus 

mokyklose, kad vaikai galėtų su jais nusifotografuoti,  pakalbėti ir jiems užduoti rūpimus klausimus, kaip 

pasiekti savo svajonę. 

    Tikiuosi, tu išmokai groti gitara, kaip mūsų tikybos mokytojas Sigitas Žukauskas. O jei neišmokai, tai dar 

ne vėlu pradėti mokytis. Tu nepamiršk, kad  už savo svajonę esi dėkingas mokytojai Aušrai Indrišiūnienei, 

kuri atskleidė tavo talentą vaidinti ir palaikė norą būti aktoriumi. Tik jos dėka tu tiek daug pasiekei.  

   Visa, ką aš tau rašau, tu, manau, esi pasiekęs, bet, jei to nesi pasiekęs, viliuosi, kad tu bent jau esi doras, 

sąžiningas, atsakingas Lietuvos pilietis, kuris myli savo Tėvynę ir yra jos patriotas. Iki! 

Dominykas iš praeities 
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      Gimnazijos abiturientai    

 

Šimtadienio šventė gimnazijoje 
 

  Vasario 19 d. pavakarę mūsų gimnazijos abiturientams buvo 

surengta graži Šimtadienio šventė. Buvo prisiminta jau dvyliktus 

metus besitęsianti ketvirtokų gimnazistų istorija, įsimintiniausi 

įvykiai,  skambėjo  įvairiausi direktorės, auklėtojos, mokytojų ir, 

aišku, šventės organizatorių, IIIg klasės mokinių, linkėjimai  ir 

patarimai, kaip sėkmingai išlaikyti artėjančius 

brandos egzaminus bei  sėkmingai pasirinkti 

tolimesnį kelią. Kaip ir įprasta tokioms šventėm, 

 abiturientų laukė nemažai išbandymų norint gauti 

geidžiamą Šimtadienio apdovanojimą – pusatestatį. 

Tad jie nuoširdžiai dalijosi prisiminimais, dainavo, 

vaidino, šoko ir pasižadėjo dar bent šimtą dienų 

stropiai mokytis ir mylėti savo mokytojus. Linkime, 

kad visi jų norai, kuriuos jie sugalvojo prieš 

užpūsdami Šimtadienio torto žvakutes, išsipildytų ir toliau jų 

veidus lydėtų tik šypsenos, kaip kad buvo šios džiugios šventės 

metu! 



 

Abiturientams nuskambėjo Paskutinis skambutis 
 

  Gegužės 26 dieną Paskutinis skambutis nuskambėjo mūsų 

gimnazijos abiturientams. Skambėjo daug gražių palinkėjimų 

mus paliekantiems gimnazistams. Abiturientus sveikino 

gimnazijos direktorė, pirmokėliai abiturientus apdovanojo ne tik 

eilėmis ir daina, 

bet ir atminimo 

dovanėlėmis,  

mokytoja Lilija 

dalijosi 

prisiminimais apie 

darbą šioje 

klasėje, kai jie dar 

buvo pradinukai, 

o IIIg klasės 

moksleiviai linkėjo sėkmingai išlaikyti egzaminus. Abiturientai 

savo ruožtu atsidėkojo mokytojams už kantrybę ir 

geranoriškumą dirbant su jais, IIIg klasei kaip būsimiems 

gimnazijos šeimininkams įteikė raktą, o kitiems mokiniams 

paliko testamentą su pamokymais kaip derėtų elgtis gimnazijoje. 
 

                            Aprašė ir fotografavo mokytojas Ernestas Vėta 
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Įvykiai gimnazijoje 

 

Paaiškėjo 5-8 ir I-IVg klasių mokinių 

konkurso „Metų klasė“ nugalėtojai 

 
Šiais mokslo metais visus metus vyko jau kasmetiniu 

tapęs konkursas „Metų klasė“. Kiekvieną savaitę buvo 

sumuojamas visų klasių moksleivių aktyvumas, o 

nugalėtojus daugiausiai nulėmė ugdymosi rezultatai, 

drausmė ir elgesys gimnazijoje, uniformos dėvėjimas ir  

dalyvavimas įvairiuose renginiuose. 

Tarp 5-8 klasių geriausiai šiais mokslo 

metais pasirodė 5 klasė, surinkusi 228 taškus, 

nedaug nuo jų atsiliko 6 klasė – 211 taškų. Tarp  

I-IVg klasių nugalėjo Ig klasė.  

   Mokslo metų pabaigoje skelbiamos ir atskiros 

mokinių nominacijas, kurios bus paskelbtos 

paskutinę mokslo metų dieną.  

Klasės nugalėtojos ir labiausiai pasižymėję 

gimnazijos moksleiviai bus apdovanoti  kelione į 

Kauną. 
Mokinių savivaldos kuratorė Vilma Kilijonė 





Puikūs pasiekimai rajono mokinių sporto                

žaidynėse 
Mūsų gimnazijos komanda: ketvirtokai Deividas 

Piatikonis ir Nikolajus Stankevičius bei septintokės 

Elena Stankevičiūtė ir Viktorija Stankevič, 

vadovaujama kūno kultūros mokytojo Alfredo 

Milevskio,  dalyvavo Šalčininkų rajono mokinių 

sporto žaidynėse  ir užėmė I-ąją vietą ringo 

varžybose. Be to, septintokė Elena Stankevičiūtė 

užėmė II-ąją vietą lengvosios atletikos keturkovės 

kamuoliuko metimo rungtyje. 



 

Dalyvaujame rajono olimpiadose 
 

    Dėkojame visiems 

moksleiviams šiais 

mokslo metais 

dalyvavusiems įvairių  

dalykų olimpiadose. 

 Ypač džiugu, kai ten 

užimamos prizinės vietos 

– IIIg  klasės mokinys 

Normundas Petriks 

dalyvavo Šalčininkų 

rajono anglų kalbos 

olimpiadoje ir užėmė  

III-ąją vietą.  

 

 

8 kl. mokinė Emilija 

Staševskaja prie savo 

piešinių dailės 

olimpiadoje Šalčininkų 

Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje 






Laikraštį rengė „Šilo“ gimnazijos mokytojas E. Vėta, soc. pedagogė V. Kilijonė, moksleiviai J. Verbickaitė , D. Bukatka ir R. 

Beinarovič. Redagavo ir maketavo mokytojas Ernestas Vėta


