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 Renginiai  gimnazijoje

                   Mokslo metų pradžios šventė



   Mokslo metų pradžios šventė , kuri mums, kaip gimnazijai, antroji, 

 šiemet buvo minima gimnazijos kieme.   Su ypatingu nerimu šios 

dienos laukė pirmokėliai, kurių šiemet turime 

aštuonis, ir abiturientai, pasitinkantys paskutinį 

rugsėjį pas mus. 

  Tradiciškai nuskambėjus Lietuvos 

Respublikos, o vėliau ir gimnazijos himnams, 

įnešus gimnazijos vėliavą, sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė N. 

Balinskienė, svečiai  iš rajono savivaldybės,  miestelio seniūnijos G. Šamašova ir O. 

Versocka bei Rūdninkų klebonas J. Norkun. 

   Didžiausias dėmesys buvo skirtas gimnazijos naujokams – pirmokėliams, kurie 

galėjo didžiuotis gavę pirmokų pasus. Kartu jie 

gavo ir pirmąją užduotį gimnazijoje – kartu su 

abiturientais šalia gimnazijos pasodinti 

ginkmedį. Tokia akcija jau tampa gimnazijos gražia tradicija ir šalia 

pernai pasodinto ąžuoliuko nuo šiemet augs  ir ginkmedis. 

   Gimnazijos bendrystę išreiškė pagrindinis šventės akcentas – vėjo 

malūnas, į  kurio aruodą kiekviena klasė įsmeigė vėjo malūnėlius 

su lūkesčiais ateinantiems mokslo metais. Pasiklausius pažadų, galima 

tikėtis, kad mokslo metų pabaigoje sulauksime įspūdingo derliaus. 

                                                                                   Ernestas Vėta (nuotraukos T. Balinskio) 

 

Sportas – tai draugystė 
 

 Rugsėjo 2-ąją dieną   Baltosios Vokės „Šilo“   ir Elizos Ožeškovos 

gimnazijų mokiniai praleido netradiciškai – buvo organizuota 

bendra netradicinio ugdymo – sporto diena. Jos metu buvo 

organizuotos  abiejų gimnazijų mokinių  pradinukų sporto varžybos,  

5 – 6 klasių kvadrato varžybos, vyresnieji dalyvavo orientacinio 

sporto ir  futbolo varžybose. Norintys mokytojai ir moksleiviai 

galėjo  pasimokyti  šiaurietiško ėjimo su lazdomis. Taip judriai ir 

azartiškai prasidėjo nauji mokslo metai. 

                                                                                                                                   Ernestas Vėta 



Kalbų dienos renginiai gimnazijoje 

   Paskutinę rugsėjo savaitę gimnazijoje 

tradiciškai vyko Kalbų dienos 

renginiai,  kuriuos organizavo anglų 

kalbos mokytojos Lolita ir Jelena. Jau 

savaitės pradžioje gimnaziją papuošė 

įvairūs mokinių ruošti plakatai 

įvairiomis kalbomis, iš kurių buvo 

galima pasimokyti naujų negirdėtų žodžių. Pasitikrinti, kaip juos išmoko, 

mokiniai galėjo šiai dienai skirtame renginyje, kur  be anglų ir rusų kalbų 

skambėjo įvairių  Europos tautų žodžiai. O noro išmokti tikrai netrūko, ypač, 

kai už aktyvumą tavęs laukė saldžios dovanėlės!!!      

                                                                                              Ernestas Vėta 
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      Renginiai  gimnazijoje



Aktyvi ir sportiška Mokytojų diena 

  Šiemet mokytojų dieną šventėme aktyviai! Mokinių 

savivalda 

mokytojams ir 

1-8, I-IIIg 

klasių 

mokiniams 

surengė įvairias 

sportines ir ne 

tik veiklas. 

Mokiniai su mokytojais žaidė tinklinį, stalo tenisą, 

šaškėmis, žaidimą “Veikla” (angl.  Activity), 

dalyvavo sportinėse estafetėse. Siekėme draugiškai 

praleisti laiką su mokytojais, stiprinti bendravimą, 

bendradarbiavimą, 

tarpusavio 

supratimą bei 

smagiai ir aktyviai  

praleisti laiką visi 

kartu. Manome, 

kad mums tai 

pavyko. 

                                         Mokinių savivalda 

Gimnazijos moksleiviai dalyvavo akcijoje 

„Spalvotas gyvenimas“ 

   Spalio 20 dieną 6 kl. mokiniai dalyvavo 

Visuomenės sveikatos biuro organizuojamoje akcijoje 

„Spalvotas gyvenimas“, kuri skirta atkreipti dėmesį į 

didėjantį savižudybių skaičių. Pilką ir niūrų rudenį 

nuspalvinti ir sušildyti  aplinką neįprastu būdu 

aprengiant 

medžius 

spalvotais 

drabužiais 

– puikus 

būdas 

susilaukti 

daug 

teigiamų 

emocijų ir džiaugsmo iš vaikų, pradžiuginti, maloniai 

nustebinti praeivį. Akcijos dalyviai gražiai ir 

originaliai įvairiaspalviais siūlais apvyniojo pasirinktą 

medį ir iškabino ant jo užrašus: „Gyvenimas yra 

gražus“, „Mes už spalvotą gyvenimą“. 

Sveikatos priežiūros specialistė Elvyra Salavatova

Gimnazijos moksleiviai dalyvavo lapų 

grėbimo talkoje 
    Spalio 27 dieną „Šilo“ gimnazijos 6-8 ir I-IIg 

klasių  moksleiviai  dalyvavo jau gražia tradicija 

tapusioje aplinkos 

švarinimo 

akcijoje 

„Pasitinkant 

Visus 

Šventuosius“. Tai 

kasmetinė mūsų 

gimnazijos 

moksleivių lapų 

grėbimo  talka, vykstanti prieš rudens atostogas ir 

Visų šventųjų dieną, kurią minime lapkričio 1 dieną. 

Jos metu  moksleiviai, lydimi auklėtojų, tvarko  

Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčios  šventorių.  Ši 

graži iniciatyva ne tik padeda  artėjantį šventinį 

laikotarpį pasitikti švaresniems ir gražesniems, bet ir 

sutelkia  klasių vieningumą. Kadangi oras buvo 

puikus, todėl džiaugėmės ne tik aptvarkę savo 

artimiausią aplinką, bet ir draugiškai pabuvoję 

gryname ore. 

                                            Mokytojas Ernestas Vėta 

Nerūkymo dienos minėjimas 

Lapkričio 17 d. minėjome Tarptautinę nerūkymo 

dieną, kurios 

tikslas buvo 

atkreipti mokyklos 

visuomenės, ypač 

paauglių, dėmesį į 

rūkymo žalą 

rūkančiajam ir 

aplinkiniams.  

Minint šią dieną gimnazijoje vyko daug renginių: 

paruošti informaciniai sienlaikraščiai apie rūkymo 

žalą, surengta 5-12 kl. skirta viktorina: „Ką aš žinau 

apie rūkymo žalą žmogaus organizmui?“ Po antros 

pamokos dalyvavome visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamoje akcijoje: „Pūsk balionus, o ne 

dūmus“, o pamokų metu apie rūkymo žalą ir 

pasekmes su mokiniais diskutavo biologijos mokytoja 

Asta Raulinaitytė. Tikime, kad Tarptautinės 

nerūkymo dienos minėjimas paskatins susimąstyti 

apie rūkymo žalą, suteiks daugiau informacijos apie 

tai, paskatins saugoti ir branginti savo sveikatą. 

Sveikatos priežiūros specialistė Elvyra Salavatova 
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      Renginiai  gimnazijoje

Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas 

   Lapkričio 16-17 dienomis gimnazijoje vyko įvairūs 

užsiėmimai,  renginiai, skirti Tarptautinei Tolerancijos 

dienai. Šiais metais akcentavome sveikinimosi svarbą, 

todėl vyko akcija „Pasisveikink kitaip“ (ieškojome 

originalių, išradingų pasisveikinimo būdų). 6-8, I-IVg 

klasių mokiniai, mokytojai šešių skrybėlių metodu 

diskutavo apie 

toleranciją mūsų 

gimnazijoje, 

žiūrėjo filmuką 

„Mintys apie toleranciją“. Ig ir III-IVg klasių mokiniai integruotose 

anglų k., psichologijos ir biologijos pamokose „Žmonės kaip 

paukščiai“ mokėsi toleruoti skirtingas žmogaus charakterio, būdo 

savybes, skirtingą išvaizdą ir gyvenimo būdą. Savo unikalumą ir 

kūrybiškumą 1-8, I-IIg klasių mokiniai pademonstravo piešdami tema „Mano fantastinis paukštis“. Ši tema 

atskleidė, kad žmonės kaip ir paukščiai – visi skirtingi, tačiau turintys ir tam tikrų panašumų.  

                                                                                              Socialinė pedagogė Vilma Kilijonė 

 

Sėkmingas dalyvavimas edukaciniame konkurse 

Olympis-2016 

  Lapkričio mėnesį interneto svetainėje www.olympis.lt  vyko 

respublikiniai įvairių dalykų edukaciniai konkursai „Olympis 2016 – 

Rudens sesija“. Pagrindinis konkursų tikslas – sudominti mokinius 

mokomaisiais dalykais ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

Mokiniai galėjo pasitikrinti savo žinias net iš 9 mokomųjų dalykų, 

atlikdami įvairias įdomias užduotis. Edukaciniuose konkursuose 

dalyvavo daugiau kaip 32000 mokinių iš daugiau nei 900 Lietuvos 

mokymo įstaigų. 

  Mūsų mokiniai 

konkursuose 

laimėjo net 13 

diplomų! Dėkojame už aktyvų dalyvavimą ir sveikiname konkurso 

laimėtojus, surinkusius daugiausiai taškų! 

Anglų kalbos konkurso rezultatai (mokytoja Jelena Jermalovič-

Mysina): 

1. Nojus Tetsmanas (5 klasė) I laipsnio diplomas, medalis 

2. Patricja Penkauskaite (3 klasė) II laipsnio diplomas 

3. Evelina Narkauskaite (5 klasė) II laipsnio diplomas 

Lietuvių kalbos konkurso rezultatai (mokytoja Česlava 

Šniukštienė ir Lilija Staliulionienė): 

1. Patricja Penkauskaite (3 klasė) I laipsnio diplomas 

2. David Šabliski (3 klasė) I laipsnio diplomas 

3. Augustas Viederis (4 klasė) II laipsnio diplomas 

Matematikos konkurso rezultatai (mokytoja Česlava Šniukštienė) 

1. Justas Blaguš (3 klasė) II laipsnio diplomas 

2. Patricja Penkauskaite (3 klasė) II laipsnio diplomas 

Biologijos konkurso rezultatai (mokytojos Česlava Šniukštienė ir 

Lilija Staliulionienė) 

1. Justas Blaguš (3 klasė) I laipsnio diplomas 

2. Augustas Viederis (4 klasė) I laipsnio diplomas 

3. Patricija Penkauskaite (3 klasė) I laipsnio diplomas. 

Kilni akcija gimnazijoje 
  2016  lapkričio 16 d. Baltosios Vokės 

„Šilo“ gimnazijos bendruomenė prisidėjo 

prie  Šalčininkų rajono mero globojamos 

akcijos „Vilties medis”, kurios tikslas – 

 padėti gauti lėšų Vilniaus  M. Sopočkos 

slaugos vaikų, sergančių onkologinėmis 

ligomis, namų 

skyriaus statybai.    

   Šiai akcijai 

pradinukai ruošėsi jau 

išvakarėse – kartu su 

tėveliais kepė pyragus, 

tortus  ir surengė 

„Pyragų dieną“ 

gimnazijoje. Pyragais 

buvo  vaišinama ne tik 

gimnazijos, bet  ir 

miestelio 

bendruomenė –  aplankyta  miestelio 

seniūnija, biblioteka, Pramogų centras, 

lopšelis-darželis, paštas, kirpykla. Visi 

sutiktieji tiek gimnazijos, tiek miestelio 

gyventojai dosniai aukojo šiam itin kilniam 

tikslui ir mes labai džiaugiamės aktyviu 

gimnazijos ir miestelio bendruomenės 

aukojimu. 

Dėkojame visiems už Jūsų gerumą.    

          Mokytoja Lilija Staliulionienė                                                                 

http://www.olympis.lt/
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     Mokinių savivalda 

Mokinių savivaldoje - rinkimai 

 

Šių metų spalio 28 dieną 5-8, I-IVg klasių mokiniai rinko savo svarbiausią atstovą į Mokinių savivaldą – 

Mokinių savivaldos pirmininką. Mokiniai balsavo slaptu balsavimu savo rinkimų biuletenyje pažymėdami 

išsirinktą kandidatą. Į Mokinių savivaldos pirmininkus kandidatavo Ig klasės mokinė Emilija Staševskaja ir 

IIg klasės mokinė Sandra Šabanovič. 

Rinkimuose dalyvavo 70 mokinių ( iš viso yra 80 5-8, I-IVg klasių mokinių). Rezultatu 39:31 rinkimus 

laimėjo IIg klasės mokinė Sandra Šabanovič. Truputį vėliau Mokinių 

savivaldos nariai rinko Mokinių tarybos narius. Blasavimas buvo atviras. 

Išrinkti šie tarybos nariai: 

 Modestas Beinarovič. II g klasė 

 Vitalij Traskovskis, 8 klasė 

 Joana Žitkevičiūtė, I g klasė. 

Mokinių savivaldą šiemet, be socialinės pedagogės Vilmos Kilijonės, 

kuruoti įsipareigojo mokytoja Aušra Indrišiūnienė. „Savivaldos veikla labai 

susijusi su mano vedamomis teatro pamokomis. Ir per lietruvių kalbos 

pamokas su mokiniais tenka daug diskutuoti, mokomės kūrybiškai mąstyti, 

reikšti ir argumentyuoti savo nuomonę, rengti įvairias programas, 

scenarijus. Todėl galiu ir noriu padėti mokiniams ugdytis iniciatyvumą, 

veiklumą, kritinį mąstymą, kūrybiškumą,“ – sakė mokytoja Aušra. 

Linkime mokiniams iniciatyvumo, kūrybiškumo ir atsakomybės už savo 

gyvenimą gimnazijoje.  

 

 

       Mokiniai aktyviai dalyvavo savivaldos pirmininko rinkimuose.  

Mokinių savivaldos     kuratorė Vilma Kilijonė 
 

Mokinių savivalda kvietė į paslaptingą dvasių pasaulį... 

 

Spalio 28 d. 6 kl. mokiniai ir mokytoja, Mokinių savivaldos kuratorė  

Aušra  Indrišiūnienė pakvietė į atvirą teatro pamoką "Paslaptingas 

sakmių pasaulis", kuriame mokiniai vaidino situacijas pagal savo 

sukurtas sakmes. Taip įžengėme į paslaptingą mitinį pasaulį, kurį 

pratęsė Mokinių savivaldos surengta diskoteka su kraupiais 

žaidimais ir paslaptingais dvasių šokiais... Buvo šiurpu...  

Mokytoja Aušra vedė teatrinį žaidimą, kurio metu visi virto zombiais 
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     Mokinių savivalda 

 

Šeštokų sukurtose sakmėse 

matėme zombius, iš kapų 

kylančius numirėlius... Buvo 

baisu... 

 

 

Mokinių savivaldos naujovė 

Mokinių savivaldos iniciatyva nuo 2016 m. rugsėjo 

mėnesio gimnazijoje  pradėti organizuoti Filmų 

vakarai. Tikimės, kad Filmų trečiadieniai taps gražia 

gimnazijos tradicija.  

 

 

                                         Kaip tikroje kino salėje... 

 

  Mokinių savivaldos naujienas parengė Indrė Mikalajūnaitė, I g klasė 

 

Projektai 

 

Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 

 

Gimnazijos mokytojai užpildė paraišką dalyvauti Ugdymo plėtotės centro ir Britų tarybos paskelbtoje 

kūrybiško mokymosi programoje ”Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms. Mūsų gimnazija 

buvo atrinkta dalyvauti šiame projekte. Jo metu kūrybiniai praktikai (įvairių sričių menininkai, kūrėjai) 

atvažiuoja į gimnaziją ir dirba su mokiniais kitaip – tyrinėja, kuria. 

Vyksta ir Mokytojų klubo užsiėmimai, kuriuose mokytojai mokosi 

tyrinėjimo ir kūrybiško ugdymo metodų. Mūsų gimnazijoje dirba 

du menininkai – Lina ir Tomas, Jau įvyko 3 planavimo susitikimai 

su mokiniais ir mokytojais. Projekte dalyvaus 7 ir 8 klasės 

mokiniai. Vaidmuo projekte bus skirtas ir 6 klasės mokiniams. 

Projektas apims keletą mokomųjų dalykų – šiuo metu dar tiriami 

mokinių ir mokytojų interesai, poreikiai, planuojamos veiklos. 

Projektą kuruoja mokytoja Aušra Indrišiūnienė.  

Nuotraukose: kūrybinių praktikų vedama pamoka 7 – 8 

kl.mokiniams 
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     Neformalusis  ugdymas 

Gimnazija - ne tik pamokos: čia gyvenimas verda ir po pamokų. Tai neformaliojo ugdymo (paprasčiau 

sakant - būrelių) veikla. Ši veikla peržengia “Šilo” gimnazijos ribas - būreliai vyksta ir Pramogų centro salėje, 

ir sporto salėje, ir gamtoje. Šiais mokslo metais gimnazijoje veikia 11 būrelių, bent vieną būrelį lanko 91,7%. 

Gimnazijos mokinių. Mokytojai, planuodami būrelių veiklą, pasidomėjo mokinių interesais bei pomėgiais - 

mokiniai kartu su tėvais rinkosi, kokius būrelius norėtų lankyti iš mokytojų siūlomų būrelių sąrašo. Pasirodo, 

mūsų vaikų pomėgiai labai įvairūs: yra dainininkų (jie lanko mišrų chorą bei etninės muzikos kultūros 

būrelius, vadovė mokytoja Ona Balachnina), šokėjų (šiuolaikinio šokio būrelis, vadovė mokytoja Monika 

Parniauskaitė), artistų (teatro studija, vadovė Aušra Indrišiūnienė), sportininkų (net 3 sporto būreliai, vadovas 

Alfred Milevskij), fotografų bei kino mylėtojų (foto ir kino būrelis, vadovas Ernestas Vėta). Didelio mokinių 

susidomėjimo susilaukė tik šiais mokslo metais savo veiklą pradėjęs istorinio turizmo būrelis (vadovė istorijos 

mokytoja Rima Ciprisevičienė). Na, o laikraštis, kurį jūs skaitote, - Jaunųjų žurnalistų ir elektroninės leidybos 

būrelio (jam vadovauja mokytojos Violeta Bukatka ir Aušra Indrišiūnienė) veiklos rezultatas. Todėl 

pradedame reportažų apie gimnazijos būrelius ciklą. Jūsų dėmesiui - mokinių mintys apie jų lankomus 

būrelius ir fotoreportažas apie teatro studijos veiklą.  

 

Man labai patinka lankyti šokio būrelį Mes ten mokomės naujų 

šokių, judesių. Juos veda labai gera mokytoja, man ji labai 

patinka.  

 
Chore mes dainuojam įvairias dainas. Dabar, žiemą, mes 

dainuojame kalėdines dainas. Jos labai gražios.  

 

Man labai patinka lankyti šokio būrelį. Mes dabar mokomės naują šokį. Kai 

suskamba skambutis, būna laisva tema, šokam, ką norim. Mes ten šokame pagal 

Justin Bieber dainą  ,,What do you mean”. 

 

Lankau choro būrelį. Ten yra įdomu, nes mokytoja duoda kokią gražia dainą 

ir mes turime ją išmokti, o išmokę dainuojam per renginius ar važiuojam kur nors 

koncertuot.Aš lankau būrelį, nes ten yra linksma, gerai sutariu su mokytoja, jinai 

bendrauja su mumis kaip su draugais, yra labai maloni, draugiška. 

Man patinka šokio būrelis nes aš mėgstu šokti.Mes šokam įvairaus stiliaus šokius. 

Kartais kuriam savo šokius. Dar lankau chorą, man jis labai patinka, nes dainuojam 

įvairias dainas, linksmas ir gražias. Dabar, kai artėja Kalėdos,ruošiamės šventei 

ir dainuojam kalėdines dainas. 

 

Labai patinka istorinio turizmo būrelis, nes jame 

pasakojama taip pat kaip istorijoje. Pavyzdžiui, neseniai 

kalbėjom  apie piratus ir žiūrėjom apie piratus filmą. Būna 

tikrai įdomu daryti plakatus ir klausytis istorijos. 

Labiausiai man patinka kai būnam kūrybingi ir 

sugalvojam savo judesius. 

Informatikos būrelyje mokomės daryti internetinius 

puslapius, skaidres. 

 

Aš lankau futbolo burelį ir man patinka. Treneris vaikus 

padalija į komandas, iš viso būna 4 komandos.Mes 

išmokstame visokių triukų su kamuoliu ir kartais nugalim 

savo priešininkus. Mūsų komanda stipri, mūsų treneris yra griežtas, jis stebi ir moko mus gauti mažiau baudų, 

rodo naujų būdų, kad laimėtume... 
 

6 klasės mokiniai Živilė, Viktorija, Karolina, Vidmantas, Samanta 
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Teatro studija “ Veidrodis” 

 
Šiemet vyksta teatro studijos užsiėmimai 3 skirtingų 

amžiaus grupių vaikams: pradinukams, 5 - 7klasių 

mokiniams ir vyresniesiems. Pradedame nuo paprasčiausių 

dalykų: pratimų, improvizacinių žaidimų, eilėraštukų... 

Pritaikome scenai sakmes, pasakas, mokiniams aktualias 

gyvenimo situacijas. Man labai smagu stebėti vaikus, kaip 

keičiasi jų tarpusavio santykiai, kaip jie laisvėja, mokosi 

pažinti ir išreikšti savo jausmus... Patinka būti bendro su 

vaikais kūrybinio proceso dalyve...  

 

Mokytoja Aušra Indrišiūnienė 

 

O štai ką apie teatro studiją sako vaikai: 

 

Teatro būrelyje sugalvojam ir vaidinam savo situacijas, 

dabar bandom vaidinti sakmę apie aitvarą. Žaidžiam įvairius 

žaidimus, susijusius su vaidyba.  

 

Viktorija, 6 kl. 

 

Man patinka teatras, nes galiu išmokti vaidint.Man 

patinka, kad išmokstam įvairias pasakas, sakmes vaidint. 

Ir kada išmokstam žodžius, tada vaidinam, ir ateina 

tėvai, vaikai žiūrėti, kaip mes vaidinam. 

Loreta, 6 kl. 

 

 

Man patinka teatro žaidimai, kai vaikštom scenoj 

įvairiais greičiais ir ką nors įsivaizduojam... Kai patys 

kuriam vaidinimus ir vaidinam... Patinka bendrauti, 

niekada nebūna nuobodu... 

 

Ranvir, 8 kl. 
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Mokinių  kūryba

 

Impresija 

Rytas... einu aš nesibaigiančiu lauku,  aplink mane sklaidosi 

rūkas ...  per vidurį stovi medis,  pro jo šakas prasimuša 

saules spinduliai.... mano vaikystes prisiminimai prasimuša i 

mano širdį,  ir aš noriu likti tuose prisiminimuose, bet vėl 

rūkas užstoja saules spindulius o su jais dingsta mano 

prisiminimai... 

Ernest Vinča, I g klasė 

 

 

 

6 klasės mokinių sakmės 

Laumės pyktis 

Kartą gyveno laumė. Ji buvo labai gera. Ir apdovanodavo našlaičius vaikus. Bet nekęsdavo 

apgavikų ir tinginių.  

Buvo šalta žiema. Sykį ji pamatė ant kelmo sėdintį ir gailiai verkiantį našlaitį. Laumė pribėgo ir 

paklausė :  

- Vaikeli, vaikeli, ko tu verki? 

O jis atsakė :  

- Mane pamotė iš namų išvarė. Liepė grybų pilną kibirą pririnkti!! 

- Neverk, aš tau padėsiu, eik, prisėsk ant to kelmo, o aš tuoj ateisiu. 

Laukė gal valandą, gal dvi. Ir štai pakvietė jį laumė. Ir pamatė jis didelę pievą, pilną grybų, uogų 

ir naujų šiltų drabužių. Jis viską susirinko ir padėkojo laumei. 

Kitą dieną vaikas vėl atėjo, pašaukė laumę ir įžūliai paprašė dar daugiau dovanų. Laumė labai 

supyko. Ir nusisuko nuo berniuko, o kai atsisuko, ji buvo labai pikta, baisi. Ir ji išvijo berniuką iš miško. Ir 

negana to, dar jį užkerėjo... 

Ir nuo tada visi žinojo, kad su laumėmis reikia elgtis atsargiai ir nenorėti per daug... 

Viktorija Kunej, Loreta Neimo, Arnold Novikov 

Mirusios dvasios 

Karta mes su draugais ėjome pro kapinės vidurnaktį. Buvo labai tamsu. Draugas nemąstydamas 

netyčia atsistojo ant kapo....  ir staiga išlindo juodas pavidalas. Ir pradėjo visiems vaidentis. Buvo labai baisu, 

vaidenosi kraupūs vaizdai... Pūtė stiprus vėjas... Vaiduoklių vis daugiau atsiranda... Visi išsigando ir nešė 

kudašiu. Mes visi išbėgome iš kapinių ir sustojome prie vartų.  Draugas sako: “Mes čia dar negrįšime?”. 

“Nežinau, gal ir grįšim” - sako kitas draugas. “Mes čia tikrai negrįšim” -atsakau aš. Dabar žinau, kad negalima 

trikdyti mirusiųjų ramybės... 

Samanta Balkytė, Armandas Blaževičius, Vidmantas Suchankovas 

Gerasis zombis 

Klaidžiojo gandai, kad kaimo kapinaitėse zombiz gyvena. Kartą dvi draugės dėl to susiginčijo. 

Viena sakė netikinti jokiais zombiais. “Visa tai - senų bobučių išmislas...” Kita abejojo: “O gal iš tiesų? 

Žmonės įšiaip sau nešnekėtų...” Sumanė naktį nueiti į kapines ir įsitikinti... 

Ir štai naktis, tamsu... Iš lėto, su baime slenka dvi mergaitės takeliu tarp kapų... Viena sako: “Na 

matai, nėra čia jokio zombio...” Tik staiga... Viena pajunta šaltą ranką ant peties... Klyksmas, mergaitės bėga... 

Bet staiga pasigirsta smagi muzikėlė, kapinės nušvinta... Mergaitės atsisuka ir pamato šokantį, besišypsantį 

zombį. “Šokime drauge,”- sako jis. Ir merginos pradeda šokti... “Tas zombis visai nebaisus,” - sako viena. “JIs 

juokingas ir draugiškas,”- sako kita. “Taip taip, aš visai nebaisus... Aš tik baisiai vienišas... Bet dabar, kai 

turiu dvi drauges, man nebereiks gąsdinti žmonių...”. 

Živilė Ivanauskaitė, Karolina Gerulaitytė, Dmitrij Dominik Kiškauskas 
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Pasijuokim 

Anekdotai apie mokyklą 

Anglija. Pradinė mokykla. Geografijos pamoka. Mokytoja klausinėja: 

- Na, vaikučiai, ar galėtumėte pasakyti, kur yra Afrika? 

Ranką pakelia Džonas: 

- Manau, kad kažkur Londone... 

Mokytoja nesupranta. Džonas paaiškina: 

- Na, mano tėčio bendradarbis yra afrikietis. Tai jis į darbą dviračiu atvažiuoja. 

  *** 

Gimtosios kalbos pamoka. Mokytoja klausia vaikų:  

– Sugalvokite sakinį, kuriame būtų žodžiai „turbūt" ir „kadangi".  

Jonukas kelia ranką:  

– Tėtė turbūt parneš daug pinigų, kadangi daug dirbo.  

– Labai gerai, Jonuk.  

Marytė kelia ranką:  

– Mano brolis turbūt bus mokslininkas, kadangi labai gerai mokosi.  

– Labai gerai, Maryte. Dabar tu Petriuk.  

– Močiutė su laikraščiu nuėjo į mišką.  

– Petriuk, o kur čia „turbūt" ir „kadangi"?  

– Turbūt gamtinių reikalų atlikti, kadangi skaityti nemoka... 

   

Pagalvokim

Kviečiame pasukti galveles... Kas pirmas atneš išspręstą kryžiažodį, to laukia prizas...  

 


Laikraštį rengė „Šilo“ gimnazijos mokytojai: A. Indrišiūnienė,  E. Vėta, jaunųjų žurnalistų būrelio nariai. Maketavo 

mokytoja Violeta Bukatka


