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 Kai aš paklausiau draugų, ką jiems reiškia žodžiai Lietuva, 
laisvė, Vasario 16-oji ir nepriklausomybė – jie pasakė man, kad tai 
eilinė diena, kai galima pailsėti ir pažiūrėti koncerto. Aš nusiminiau.      
Vasario 16-oji – tai diena, kai lietuviai atidavė savo gyvybę, kad mes 
galėtumėme kalbėti ir mokytis lietuviškai. O mūsų vėliava, geltona 
(saulė, kuri šviečia), žalia (nuostabi Lietuvos gamta) ir raudona 
(kraujas, kurį praliejo Lietuvos kariai norėdami atgauti nepriklauso-
mybę) reiškia kur kas daugiau, negu kas gali sau įsivaizduoti. Juk 
Lietuva – tai ne Seimas ar vyriausybė, o tėvų žemė, tauta, jos isto-
rija.  

Aš taip džiaugiuosi ir dėkoju, kad gyvenu laisvoje Lietuvoje. 

 

 

 

    

                          Ieva Krupeninaitė, 4A 

 

 

 

Tėvynė – tai mano namai – 

Mama, tėtis, brolis...  

Juos myliu labai, 

Pas senelius į gimtinę  

Važiuoju dažnai. 

 

Gimtinė – man lyg mama... 

Aš ją mylėsiu, gerbsiu visada - 

Ji svarbi man ir mylima. 

 

Aš myliu tėvynę, nes ji brangi. 

Aš myliu tėvynę, nes ji graži. 

Tėvynė – tai mano namai! 

Lietuvėlę mylėsiu aš amžinai! 

   

                       Gitana Jurkuvėnaitė, 4A 

 

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį! 
Didžiuokimės tėvyne Lietuva! 
Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę 
Ir būkime viena stipri šeima.  
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      Apie mokyklines uniformas su progimnazijos direktoriumi Jurij Semaško kalbasi  5d klasės 
mokinė Smiltė Urbonaitė 

Gerbiamas direktoriau,  po žiemos atostogų daugelis mokinių į progimnaziją atėjo dėvėdami 
mokyklinę uniformą. Kas Jus paskatino priimti tokį sprendimą? 

      Vaikai mokykloje mokosi daugelio dalykų. Bet svarbiausias mūsų uždavinys – išugdyti sąžiningą, 
protingą, atsakingą žmogų. Kad šis tikslas būtų pasiektas, mokykla turi vaikui užtikrinti pačias ge-
riausias sąlygas. Manau, jog uniforma suteikia tam tikrą vienybės, saugumo ir bendrumo jausmą, 
kuria darbinę atmosferą, nuteikia komandiniam darbui. Be to, noriu akcentuoti dar ir tai, jog mo-
kyklos kultūrą nusako vertybės ir simboliai, tradicijos ir papročiai, įsitikinimai ir bendri siekiai. Kul-
tūrinis simbolis, kuris perteikia kultūrinę prasmę, yra emblema ir, žinoma, uniforma. Šie materialūs 
daiktai yra tokie pat reikšmingi, kaip ir mokyklos vertybes simbolizuojanti vėliava, herbas bei him-
nas, apie kurį taip pat vis dažniau pagalvojam. 

Ką apie mokyklinės uniformos įvedimą galvojo kiti progimnazijos bendruomenės nariai – tė-
vai, mokiniai, mokytojai? Ar sunku buvo juos įtikinti, kad mokyklinė uniforma yra reikalinga? 

      Įvesti mokyklinių uniformų tvarką buvo vieningas daugumos progimnazijos bendruomenės narių 
sprendimas. Ne vienerius metus sulaukdavome klausimų dėl mokyklinių uniformų tiek iš tėvelių, tiek 
ir mokytojų: „ar negalvojame įsivesti uniformų?; kitose mokyklose yra, o mes dar neturime?; būtų 
paprasčiau vaiką aprengti, nereikėtų „sukti galvos“; kaip būtų gerai, kad ir mes turėtume unifor-
mas!“ ir panašiai.  
      Žinodami, kad nuo 2015 m. rugsėjo keičiasi mūsų statusas ir iš vidurinės mokyklos tapsime pro-
gimnazija, jau tų pačių metų pavasarį kreipėmės į tėvelius, mokytojus, į jus, mokiniai, vėliau - į Pro-
gimnazijos tarybą su pasiūlymu, kad jau laikas rimtai pagalvoti, pasvarstyti dėl mokyklinių uniformų 
įvedimo. Šią idėją, kaip jau ir sakiau, palaikė progimnazijos bendruomenė ir štai  - prieš mane patys 
gražiausi ir šauniausi uniformą dėvintys progimnazistai! Taigi mokyklinių uniformų įvedimo klausi-
mas nebuvo spontaniškas sprendimas, ar tik mano noras. Tai visų mūsų bendro darbo rezultatas.. 
 Kaip manote, mokyklinė uniforma – tik išvaizdos dalis ar ir kultūringo elgesio skatinimas? 
      Be abejo, uniforma  - tai ne tik išvaizdos dalis. Ji skatina kultūringai elgtis, įpareigoja mokinį 
pasitempti, kuria progimnazijos tapatumo jausmą. Uniforma ne tik demonstruoja, kas tu esi, bet ir 
pasako, kaip su tavim elgtis.  Be to, su uniformomis mokiniai tiesiog atrodo tvarkingiau. 
Kam norėtumėte padėkoti už tai, kad šis tikslas buvo pasiektas ir sėkmingai įgyvendintas? 
      Už tai, kad turime uniformas, dėkoju visai savo ,,komandai“ – progimnazijos bendruomenei. Tik 
kartu dirbdami mes galime nuveikti daug gerų darbų.  Labai tikiuosi, kad ši mokyklinė uniforma 
jums, mokiniai, taps sava ir miela, kad kiekvieną dieną jūs didžiuositės reprezentuodami savo pro-
gimnaziją! 

   

 

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pradėjome lankyti Švenčionių progimnaziją. Tam, kad būtume tik-
rais progimnazistais, mums trūko tik vieno – uniformos. Lapkričio mėnesį susirinkusi progimnazijos 
bendruomenė – mokytojai, tėveliai, mokiniai – tarėsi, kaip mokyklinė uniforma turėtų atrodyti, koks 
turėtų būti modelis, kokia spalva. 

Ir štai 2016 m. sausio 11 d., po žiemos atostogų, į pa-
mokas skubėjome jau pasipuošę gražiomis, tamsiai mėlynos 
spalvos mokyklinėmis uniformomis. 

Pastebėjome, kad mokyklines uniformas mokiniai dėvi 
noriai, atrodo pasitempę, pasipuošę. Jos ne tik reprezentuoja 
mūsų progimnaziją, bet ir įpareigoja mandagiai ir kultūringai 
elgtis, nes dabar mes – tikri progimnazistai.                                                                            

 

                                                            Dovydas  Čepas, 5c 
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 Nelauktai, o gal kam ir netikėtai baigėsi pirmas pusmetis. „Mokinių balso“ jaunieji žurnalistai pasi-
domėjo, kaip sekasi penktokams, kurių daugumai šis pusmetis progimnazijoje buvo pirmas.                                                                                            
 

Progimnazijos I pusmečio                                                                                                                                                        

           TOP 10                                                          

Dervinis Linas, 5c                                                                                           Taip taip, tai tiesa.  

Čepas Dovydas, 5c                                                                   TOP dešimtuke – 9 penktokai 
Palažija Mantas, 5c 

Avinas Dominykas, 5c 

Novikaitė Goda, 5c 

Gančeriūtė Joana, 5c 

Urbonaitė Smiltė, 5d                                                                                               ŠAUNUOLIAI! 

Garlaitė Rugilė, 5c                                                                        

Maslianikaitė Dagnė, 6c                                                                       SVEIKINAME!                                  

Ždanaitė Sandra, 5c                                                                             TAIP IR TOLIAU! 

 

 

Štai ir prabėgo penki mėnesiai... 

Rugsėjį prasidėjo nauji mokslo metai, 
kupini įvairių įspūdžių ir nuotykių. Vieni  mokiniai 
per pamokas įdėmiai klausėsi mokytojų, kiti – plepė-
jo, išdykavo. Visus penktokus šiek tiek baugino nau-
jas pastatas, koridoriai, tačiau progimnazijos naujo-
kai labai greitai priprato prie juos supančios aplinkos 
ir mokytojų. Praėjus kelioms savaitėms, jie buvo 
drąsūs, laimingi, savimi pasitikintys vaikai. 

Spalio mėnesį vyko daug įdomių kon-
kursų, kuriuose dalyvavo visos klasės. Mokiniams 
po truputį pradėjo sektis. 

Lapkričio mėnesį mokiniai jautėsi ge-
rai, priprato prie mokytojų, jų reikalavimų, vertini-
mo sistemos. 

Gruodis – švenčių metas. Visos klasės 
puošė eglutes ir kabinetus, dalyvavo įvairiuose ren-
giniuose, popietėse, su nekantrumu laukė žiemos 
atostogų. 

Sausio mėnesį Švenčionių progimnazi-
jos mokiniai pradėjo dėvėti mokyklinę uniformą. 
Sausio 13 d., dėvėdami gražias mokyklines unifor-
mas ir prisisegę neužmirštuoles, visi mokiniai pami-
nėjo Laisvės gynėjų dieną.  

   Titas Vilkuotis, 5b 

 

 

 

 

 

 

I pusmetis niekam neprailgo, buvo 
įdomus ir kupinas naujovių. Mums, penktokams, 
mokytis progimnazijoje pasirodė lengviau negu 
pradinėje mokykloje.  

Štai kelių penktokių mintys apie šią 
progimnaziją ir pirmą pusmetį: 

Goda: Mokytis Švenčionių progim-
nazijoje man labai patinka. Čia yra gausus būrelių 
pasirinkimas, mokytis yra lengviau ir įdomiau. 

Aurelija: Ši progimnazija man labai 
patinka, tačiau mokytojai skiria daug namų darbų. 

Man taip pat patinka čia mokytis, nes 
yra didelė būrelių pasiūla, mokosi draugiški moki-
niai, dirba geri mokytojai. Progimnazijoje visada 
jaučiuosi saugiai. Tik prie vieno dar bandau priprasti 
– namų darbų, o jų penktoje klasėje skiria tikrai ne-
mažai. Labai džiaugiausi pradėtais rašyti pažymiais, 
bet jie ne visada būna tokie, kokių norėčiau. Supra-
tau, kad, norint turėti gerą pažymių vidurkį, reikia 
labai stengtis, ruošti namų darbus, aktyviai dalyvauti 

pamokose.  

 Smiltė Novikaitė, 5b 
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VASARIO 16-OJI 
 Kiekvienas žmogus nori būti laisvas, 
siekia laisvės ir ją brangina. Kiekviena tauta 
taip pat trokšta būti laisva, savarankiška bei 
nepriklausoma. Milijonai žmonių visais laikais 
kovojo ir guldė galvas už savo tautos neprik-
lausomybę. 

 Vasario 16-oji užima ypatingą vietą lie-
tuvių tautos gyvenime. Minėdami šią dieną 
mes turime pakankamai motyvų pamąstyti  

apie savo protėvių politinę kultūrą bei jų drą-
są „skinant“ Lietuvos kelią Europos žemyne 
bei pasaulyje. Šiandien, žiūrint į tuos 25-
erius nepriklausomybės metus, pirmiausia tu-
rime būti dėkingi už tai, kad mes esame čia, 
savo šalyje ir galime patys kurti savo gyveni-
mą ir kultūrą. Tai mus įpareigoja rūpintis Lie-
tuvos pilietinės visuomenės vienybe, puoselėti 
Lietuvos tikrų vertybių kultūrą, kultūros pa-
veldą. Pasirašydami Nepriklausomybės aktą, 
pasauliui įrodėme, jog nesame nei maži, nei 
silpni, jog galime būti laisvi kaip seniau, nes 
Lietuva – savarankiška valstybė. 

Darijus Kukuliakas   

VASARIO 16-OJI 
 Kiekvienais metais mes švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.  

           Vasario 16-oji užima ypatingą vietą lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės 
istorijoje. Šią dieną Lietuva atgavo savo laisvę ir tapo laisva, nuo nieko nepriklausoma valsty-
be. Mes visi daug žinome apie šios šventės kilmę ir reikšmę. Jau susiformavo šios šventės 
tradicijos. Šventės visada prasideda nuo Lietuvos himno giedojimo, išgirstame daug eilėraš-
čių, dainų apie Lietuvą, daug minčių apie mūsų gimtinę. Vasario 16-osios šventė išlieka kiek-
vieno širdyje kaip vienybės šventė. 

    Emilij Januševskij 

 

 

 

       

 

 

 

           VASARIO 16-OJI— Lietuvos nepriklausomybės diena 
 

 Vasario 16-oji yra Lietuvos nepriklausomybės diena. Nepriklausomybės aktas pasirašy-

tas 1918 metais. Ši data yra labai reikšminga kiekvienam lietuviui, nes mes atkovojome laisvą 

ir nepriklausomą Lietuvą. 1927 metais Vasario 16-ą mirė Nepriklausomybės akto signataras 

J. Basanavičius. 2011 metais Vasario 16-ą mirė Lietuvos poetas, visuomenės veikėjas J. Mar-

cinkevičius. Vasario 16-oji tikrai įsimintina diena, kuri nulėmė ne tik mūsų nepriklausomybę, 

bet ir kalbos vertybes. Vertinkime ir puoselėkime Lietuvos istoriją. 

Kamilė Jasiulionytė 


