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Mokinių balsas 

  Turinys 

    Atsisveikini-

mas su rudeniu 

 1 psl. 

Mes esame 

 bendruomenė 

2psl. 

Penktokų mintys apie 

progimnaziją 

3psl. 

Mokinių kūryba 

4 psl. 

 

 
Ruduo - labai gražus metų laikas. Gamta pasidaro dosni gėrybių,  

miškai nusidažo ryškiomis spalvomis, o laukuose tvieskia rasos 

 voratinkliai, įsipynę tarp pievų. Dienos tampa trumpos, o  

vakarai ilgi, kol galiausiai nukrenta visi medžių lapai ir  

iškrenta pirmasis sniegas, kuris aukso spalvą pakeičia ramia, bal-

ta spalva. 

      Viltė Lazukinaitė, 6a klasė 

Puslapis 1 

Atsisveikinimas su rudeniu 

Armonikos tonais rudens naktis prabėgo, 

Lyg ir rodos, kad tenai mūs laimės žiburys. 

Lyg šaltai laimingas šiaurės vėjas nuaidėjo, 

Kaip linksmai krykštaujantis vaikų būrys. 

 

Padangė apsiniaukė, rudenėlio laukė, 

Lapų takas į mokyklą šaukė. 

Šaltos nakties kančia ateina, 

Jaunos širdies dūžiai dieną užbaigia. 

 

Pasaka baigta, žiema šalia, 

Snieguolė greit atsibus dienoje. 

Nykštukai kalbasi su ja, 

Iškrauna savo širdį palengva. 

 

 

                      Renata Sliesoraitytė, 7a klasė 



Puslapis 2 Mokinių balsas 

 

     Kaip galite apibūdinti mūsų progimnazijos bendruomenę? 

          Švenčionių progimnazijos bendruomenė – tai susižinojimo, savitarpio supratimo, susigyvenimo ir su-

sibičiuliavimo bendruomenė, kurianti demokratišką, humanišką, savarankišką, orų ir veiklų bendruomenės 

gyvenimą. 

 

Kaip manote, kokia veikla labiausiai vienija bendruomenės narius? 

           Vienija veikla, kuri  grindžiama bendravimo ir bendradarbiavimo santykiais, tradicijomis, informaci-

ja, konkrečia bendruomenės narių veikla, įvairiomis formomis įvertinant pokyčius mokyklos gyvenime, 

bendruomenės grupių ir kiekvieno jos nario gerus darbus. Viena iš tokių veiklų, manau, ir yra artėjanti Pro-

gimnazijos bendruomenės diena. 

 

       Ko palinkėtumėte mūsų mokyklos bendruomenei? 

             Mūsų veiklos pamatas – bendradarbiavi-

mu grįsti santykiai. Todėl pirmiausia progimnazi-

jos bendruomenei linkiu niekada neprarasti san-

tykių žmoniškumo, linkiu kūrybinių jėgų ir gera-

noriškumo įgyvendinant bendrus tikslus ir užda-

vinius, kartu padedant individualybės saviraiškai, 

brandinančiai asmenybės išmintį, protą, kūrybi-

nes galias ir dorovinę kultūrą. 

 
Progimnazijos direktorius Jurij Semaško 

 

Kas ir kodėl sumanė progimnazijoje orga-

nizuoti Bendruomenės dieną? 

         Progimnazijoje yra ne viena graži, gilias tradicijas turinti šventė, daug prasmingų visą bendruomenę 

apimančių renginių, tačiau Progimnazijos bendruomenės diena, pirmą kartą organizuota 2016–2017 m. m.,  

ypatinga - ji skirta bendruomeniškumui, kuris kuria asmenybę, galvojančią ne tik apie save, bet ir šalia esan-

tį, puoselėti. O šios dienos autorius ir sumanytojas progimnazijos direktorius J. Semaško, nes visos idėjos 

gimsta galvojant pirmiausia apie mokinių poreikius. Jas tiesiog „padiktuoja“ veikimas. Ir nesvarbu, kad idė-

ja nepakeis pasaulio. Svarbu, kad ji pakeistų Jus ir Jūsų kasdienybę. 

Kaip aktyviai ir noriai Bendruomenės dienos renginiuose dalyvauja mokiniai, jų tėveliai, sociali-

niai partneriai? 

          Siekdami stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, asmeninės atsakomybės įgūdžius, 

įvairovės pripažinimo ir tolerancijos vertybes, kasmet skatiname visų bendruomenės narių aktyvumą ir įsit-

raukimą dalijantis  idėjomis, organizuojant netradicines veiklas ir jose dalyvaujant. Iš dvejų metų patirties 

galiu teigti, jog šios dienos veiklose aktyviai dalyvauja visa progimnazijos bendruomenė, nes tądien kasdie-

nes tvarkaraščio pamokas pakeičia kitos: klasės bendruomenės pamokos, protmūšiai, sporto varžybos, kūry-

binis rašymas. Visuomet sulaukiame ir socialinių partnerių, kurie noriai dalyvauja visose veiklose. Pripažin-

kim, jog ne šiaip sau jau trečius metus organizuojame Bendruomenės dieną. Tai rodo, jog mes norime ir 

mums įdomu veikti kartu. 

Kaip įvardintumėte šių metų Bendruomenės dienos tikslą? Kuo jis svarbus? 

Svarbiausias Bendruomenės dienos tikslas – klasės bendruomenės stiprinimas.  Darnūs socialiniai 

santykiai klasėje, mokykloje, visuomenėje, jautrumas kiekvienam bendruomenės nariui, patyčių netoleravi-

mas – tai vertybės, kurių formavimuisi skiriamas didžiausias dėmesys. Labai džiugu, kad Bendruomenės 

diena tapo dar viena tradicija, kuria mes pagrįstai didžiuojamės.  
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Stuglienė 
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Puslapis 3 

      Mums labai patinka mokytis Švenčionių progimnazijoje. Šioje mokykloje labai gražūs 

kabinetai su išmaniomis lentomis, erdvi sporto salė. Čia vyksta daug renginių ir įvairūs bū-

reliai. Dirba labai geri mokytojai, įdomu, kad pamokos vyksta skirtinguose kabinetuose. O 

dar mums patinka, kad ilgos pertraukos, spėjame pavalgyti ir pabendrauti su draugais. 

 

5a klasės mokiniai  

 

Mūsų progimnazija yra labai graži, geri mokytojai, šaunus parkas. 

Progimnazija yra moderni. 

Mums patinka, kad galima išeiti į lauką, žaisti krepšinį didelėje sporto salėje. 

Labai skaniai maitina valgykloje. 

Ačiū mūsų mokytojams už visas žinias. 

5b klasės mokiniai 

 

      Kai tik mūsų klasė atėjo į šią mokyklą, visiems ji patiko. Iš pamokų labiausiai patiko 

informacinės technologijos, o mokykloje, kad galima išeiti į lauką. Dar patiko, kad yra to-

kia lenta, kurioje galima pažiūrėti tvarkaraštį bei pakeitimus. Šioje mokykloje labai geri 

mokytojai. 

5c klasės mokiniai 

 



 Projekto tikslas – mažinti vaikų iš socialinės 

rizikos šeimų atskirtį, užtikrinti įgytų žinių nau-

dojimą bei plėtojimą projektui pasibaigus. Numano-

mas rezultatas - skatinti vaikų iš socialinių šeimų 

kūrybiškumą, gerinti tarpusavio santykius šeimoje, 

lavinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, meninį 

pojūtį, supažindinti su ebru meno ištakomis bei 

ypatybėmis.  

 Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos 

veiklos: Ebru edukaciniai užsiėmimai, savanorių 

mokymai, Ebru technika sukurtų darbų paroda, pro-

jekto veiklų viešinimas. 

 Projekte dalyvaus 45 vaikai (po 15 vaikų iš 

Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių 

progimnazijos ir Adutiškio pagrindinės mokyklos). 

 

Rūta Vilkuotytė, 7a 

 
 

 

Seniai seniai gyveno mama Literatūra. Ji turėjo tris vaikus – epą, ly-

riką ir dramą. Epas turėjo penkis vaikus. Tai buvo romanas, apysaka, apsaky-
mas, novelė ir poema. Drama augino savo tris atžalas – tragediją, komediją, 

tragikomediją. O lyrika didžiavosi trimis sūnumis – eilėraščiu, trioletu bei so-

netu. Literatūros vaikai visą laiką tarpusavy ginčijosi, kuris iš jų svarbesnis ir 
protingesnis.  Vienas prieš kitą ilgai puikavosi , kol pagaliau įsiterpė motina 

Literatūra: „Broliai ir seserys, liaukitės ginčijęsi. Turite gyventi draugiškai ir 

vieni kitiems padėti .“ Išgirdę mamos žodžius vaikai nutilo ir daugiau niekada 

nesipyko. Todėl ir šiandien jų keliai nesusikerta... 

   

Literatūros rūšys 

   

      

      Drama 

       Lyrika 
6c klasės mokiniai 

Epas 

 

Lapė kiškį gaudo, 

Kiaunė žvėrelius medžioja, 

Lietūs mišką maudo, 

Bitės medaus nenešioja. 

 

Žvirbliui kojos šąla, 

Vėjas lekia dar greičiau, 

Pievos visos nurudavo, 

Rudenėli, kur tave mačiau? 

 

Gaila rudenio spalvoto, 

Aš tavęs ilgėsiuos. 

Tavo lapų nusijotų, 

Be tavęs ilgėsiuos. 

 

Augustė Ivanova, 6c  


