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Mokinių balsas 

  Turinys 

Vasara - 1 psl. 

Naujienos progimnazi-
joje… 2psl. 

Ekovizija - 2 psl. 

Aštuntokų atsisveikinimas 
3 psl. 

Penktokų mintys 

4 psl. 

Dėkingoje širdyje visuomet yra vasara! 

 Vasara - tai pats nuostabiausias metas, kai prasideda 
atostogų, poilsio laikas. Nėra tokio vaiko, kuris nelaukia 
vasaros, kuris nepasvajoja, ką veiks šiltuoju metų laiku. 
Vasarą vaikai žaidžia, ilsisi, dūksta, keliauja, maudosi ir šiaip 
įdomiai leidžia laiką. Įdomiai ir prasmingai praleista vasara - 
energijos užtaisas visiems ateinantiems mokslo metams.  
 
Vasaros diena yra nuostabi, kai saulė šviečia, vėjelis pučia, 

paukščiai čiulba. 
 

Vieno saulės spindulio pakanka daugeliui šešėlių sunaikinti.  
 

     
 Dovydas Čepas, 6c klasė   

Vasarą atpažinčiau 
užrištomis akimis- 

iš žemuogių saldumo, 
iš pelynų kartumo. 

Jei išrautų liežuvį, 
man užtektų kvapų- 

rausvo dobilų kutulio, 
balto kiečių dilgsėjimo. 

 

       Piešė 6c klasės mokiniai 
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  Šiais metais, kovo mėnesį, mūsų klasė buvo pakviesta ,,Lietuvos ryto" televizijos filmuotis jų 
laidoje "Ekovizija". Ši laida yra apie gamtos tausojimą, rūšiavimą ir ekologiją.  

 Kai kurie mūsų klasės mokiniai papasakojo apie "Kamštelių vajaus" pasiekimus, įdomybes ir kas tai yra. 
Papasakojome apie tai, kaip patys susidomėjome šitokia veikla, ir kaip su-
dominome tėvelius bei pažįstamus. 

 Šis reportažas apie 'Kamštelių vajų" mums buvo tikrai didelė patir-
tis, bet svarbiausia, kad apie mūsų progimnazijos pasiekimus sužinojo ir 
kiti Lietuvos gyventojai. Labai tikimės, kad ši laida pastūmės ir juos rūšiuo-
ti bei tausoti gamtą.                

                                                  Smiltė Urbonaitė, 6c klasė 

 

                                                                                              

Jaunoji korespondentė Agnė Semėnaitė, 7c kl. mokinė, kalbino progimnazijos direktorių  Jurij Semaško: 

 

-Gerbiamas direktoriau, matome, jog tęsiama progimnazijos renovacija. Norėtume pasiteirauti, kaip po jos pasi-

keis mūsų progimnazija?  

- 2017 m. progimnazijos renovacijai skirta 355 tū kst. Eūr. Tikiūosi, kad s ių le s ų pakaks visoms progimnazijos patalpoms 

renovūoti. O kaip atrodys atlikta renovacija, mes jaū matome trec iame aūks te. 

-Ar bus atnaujintas ir stadionas? 

- Kol kas, kaip bebū tų gaila, de l stadiono renovacijos konkrec ių planų ne ra. 

-Kada  ketinama užbaigti renovacijos darbus? 

- Viskas priklaūsys nūo gaūnamo finansavimo.  

-Džiaugiamės, jog pernai įsigijome lazerines stakles.  Kaip jos pasitarnavo progimnazijai? 

- Edūkacine s laboratorijos paskirtis – sūpaz indinti mokiniūs sū naūjaūsiomis technologijomis. Progimnazijoje mokiniai 

privalo matyti ir sūvokti, kokie procesai vyksta s iūolaikine je pramone je ir ką reis kia ketvirtoji technine  revoliūcija. 

-Kokių dar įrengimų, padedančių mokiniams tobulėti, ketinate įsigyti? 

- Kalbant apie informacines technologijas, tai minc ių yra. Š i tema, galima sakyti, tapo kasdienine, nes įdomių variantų 

tūrime nemaz ai: atskira kompiūterine  klase , terminaliniai kompiūteriai, kalbų laboratorija. 

-Kaip manote, kokios perspektyvos laukia naujai atsiradusio dalyko – robotikos? 

- As  dz iaūgiūosi, kad mes vieni is  pirmųjų s alyje z enge me s į z ingsnį. Pagal s ios srities specialistų vertinimūs ir prognozes, 

per artimiaūsiūs 80 metų robotų pardavimas pasaūlyje is aūgs 100 kartų. Tai reis kia, kad kardinaliai pasikeis darbo rin-

kos strūktū ra. Pramone  pareikalaūs daūg gabių is silavinūsių specialistų robotams kūrti ir aptarnaūti. 

-Kaip galvojate, ar graži ugdymosi aplinka ir įvairios modernios priemonės motyvuoja moksleivius geriau moky-

tis? 

- Mū sų progimnazija – moderni, atvira naūjove ms, motyvūojanti ne tik mokiniūs įdomiaū ir geriaū mokytis, bet ir moky-

tojūs kelti kvalifikaciją, naūjovis kai organizūoti ūgdymo procesą. As  sūnkiai įsivaizdūojū mokyklą, kūrioje mokytojai pa-

mokas veda naūdodami tik vadove lį ir kreidą. Tai praeitis, prie kūrios nenore tų grįz ti nei mū sų mokytojai, nei mokiniai.       

-Dėkoju už pokalbį.  
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Linkime, kad Jūsų akys žibėtų net ir dėl mažmožių! Stenkitės surasti tai, 
kas nuolat stebintų ir teiktų džiaugsmo. Niekas kitas juk laimės nesu-
kurs - tik patys. Užkrėskite aplinkinius džiaugsmu, būkite nuoširdūs ir 

mėgaukitės gyvenimu... 
 

Nuoširdžiausi progimnazijos linkėjimai visiems aštuntokams !!! 

 

 Kai atėjau mokytis į Švenčionių progimnaziją, buvau labai sunerimusi, kad čia nepritapsiu. Tačiau susipažinusi su savo 
naujais bendraklasiais supratau, kad man čia įdomu mokytis, atsirado pasitikėjimo jausmas. 

 Nauja auklėtoja rūpinosi mumis kaip savo vaikais. Ji buvo nuoširdi ir geranoriška.  Kiti progimnazijos mokytojai taip 
pat supranta mokinius, noriai padeda. Progimnazijos direktorius labai mielas, rimtas žmogus. 

 Švenčionių progimnazija yra ta ugdymo įstaiga, kurioje mokiniams jauku, linksma, gera mokytis. 

Žemyna Kazlauskytė, 8c klasė 

 

 

 ,,Gera mokykla parengia mokinius, kurie ne tik moka skaityti ir rašyti, bet ir nori tą daryti. Geroje mokykloje gausu 
mokinių, kurie ne tik užduoda puikius klausimus, bet ir klausinėja labai dažnai ir atkakliai.‘‘ (britų edukologas Terry Heick). 

 Gerai prisimenu tą dieną, kai iš Švenčionių pradinės mokyklos mus, ketvirtokus, priėmė į Švenčionių progimnazijos 5 
klasę. Atrodė, taip keista, kad kiekvieną dalyką dėstys vis kitas mokytojas, kad pamokos vyks ne klasėje, o kabinetuose... Ir da-
lykų padaugėjo: prisidėjo istorija, informatika, karjeros ugdymas. Nerimavome, ar gerai seksis naujoje aplinkoje, ar sutarsime su 
progimnazijos bendruomene. 

 Pasirodo, jaudinomės be reikalo. Greit įsidėmėjome, kur vyksta dalykų pamokos, kur įsikūrusi mokyklos administraci-
ja, pagalbos specialistai. Prireikus kreipdavomės į auklėtoją Ireną Čebruk, socialinę pedagogę ar kitus mokytojus ir gaudavome 
pagalbą. Klausėm, klausinėjom, viskuo domėjomės. 

 Šeštoje klasėje labiau susidraugavome su kitų klasių mokiniais, aktyviau dalyvavome renginiuose, konkursuose. Labai 
patiko akcija ,,Darom‘‘. Energingai tvarkėme aplinką, domėjomės akcijos rezultatais visoje šalyje ir labai apsidžiaugėme, kad ir 
kitais metais turėsime progų gražinti mūsų gimtąjį miestą. Gražėjo ir mūsų mokyklos patalpos: prasidėjusios renovacijos dėka 
tapo šviesiau, šilčiau, jaukiau. 

 Septintoje klasėje jautėmės tikri mokyklos šeimininkai. Aktyviai vedėme edukacines pamokėles kitų klasių mokiniams, 
dalyvavome veiksmo savaitėje ,,Be patyčių‘‘, sportavome, propagavome fizinį aktyvumą. Siekti žinių, gerų mokymosi rezultatų 
mus skatino ne tik dalykų mokytojai, bet ir intelektualumas, linksmas žaidimas ,,Protų kovos‘‘. Labiausiai džiaugėmės, kad mo-
kyklai oficialiai suteiktas progimnazijos vardas, o 2016 m. sausio 12 diena tapo istorinė – tądien pirmą kartą apsivilkome pro-
gimnazijos uniformas. Uniforma įpareigoja, parodo, kad esi bendruomenės atstovas, privalai garbingai elgtis, stropiai mokytis.  

 Aštuntoje klasėje mokymuisi skyrėme tikrai labai daug laiko. Mums, aštuntokams, teko ruoštis standartizuotiems tes-
tams, atlikti įvairius projektinius darbus. Dalyvavome LR Konstitucijos egzamine, dalykų olimpiadose. Visą laiką jautėme mo-
kytojų geranoriškumą, gaudavome kvalifikuotą pagalbą. 

 Atsisveikiname su savo mokykla, Švenčionių progimnazija. Čia ne tik įgijome pakankamai žinių, bet ir išmokome jų 
savarankiškai ieškoti, tapome savo krašto ir Lietuvos patriotais, atsakingais jaunais žmonėmis.  

                                                                                                                                                        

AČIŪ TAU, ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJA! BŪK IR TOLIAU SĖKMINGA, GERA MOKYKLA ! 

 

Lėja Čugunovaitė, 8b klasė  



Puslapis 4 Mokinių balsas 

  
   
 Aš manau, kad tai yra puikus dalykas, nors mūsų klasei nelabai sekasi. Gauname 15 pastabų per 

mėnesį ir dažnai vėluojame į pamokas. Mergaitės mėgsta dalyvauti kūrybiniuose konkursuose ,o berniukai spor-
tinėse varžybose. Man atrodo, kad metų klasė ugdo draugiškumą ir skatina dirbti grupėse.                                                                                                                              

                                                                                 Indrė Bečelytė, 5b klasė  

 Ši nominacija klases suvienija ir leidžia suprasti, kiek pati ir tavo klasė yra vieninga? Ar sten-
giamės laimėti, ar laukiame, kol laimės kiti? Esu girdėjusi, kad klasė kaip automobilis (šiuo atveju moki-
niai yra detalės). Jei bus gedimas, automobilis važiuos, bet sunkiai.  

 Todėl jei klasės mokiniai bus vieningi ir labai stengsis laimėti „Metų klasės“ nominaciją – jiems būtinai 
pasiseks. Bet galima rasti ir blogų dalykų šioje nominacijoje – ji dažnai sukiršina klases, kyla pavydas ir t. t. 

Renata Sliesoraitytė, 5a klasė 

 Metų klasė, tai puikus konkursas, kai klasės gali parodyti savo gebėjimus ir aktyvumą. Jie turi 
daug visur dalyvauti. Už aktyvią veiklą klasės gauna taškus ir kuri klasė surenka daugiausia taškų, uži-
ma prizines vietas. Aišku, dauguma klasių nusipelnę laimėti, bet tai sugeba tik stipriausi. Aš supratau, 

kad jei keli mokiniai iš klasės nesidomės projektu, nebus aktyvūs, tai pralaimės visa klasė. Norint laimėti, rei-
kia būti vieningiems, draugiškiems ir aktyviems. Dalyvaukite, eksperimentuokite, kurkite ir būkite draugiški! 
Linkiu visiems sėkmės! 

                                        Ieva Krupeninaitė, 5a klasė 

 Jau esu minėjusi, kad progimnazija – kažkas naujo mano gyvenime. Metų klasės konkursas taip 
pat naujiena. Manau, kad konkursas vienija mokinius, padeda geriau atsiskleisti. Mokinys piešdamas, 

kurdamas eilėraščius ne tik užsiima mėgstama veikla, bet ir laimi taškų savo klasei. Mūsų klasė bibliotekoje 
surengė net kelias parodas ir už tai gavo taškų. 

Rūta Vilkuotytė, 5a klasė 

 Man metų klasė yra ne vien ekskursijos ir taškai, man tai yra bendradarbiavimas, draugišku-
mas, pasitikėjimas ir drąsa. Mano klasė tikrai nenori, kaip sakoma, pasirodyti ar pasigirti, kad mes jau 

arti laimėjimo. Mes stengiamės būti drąsūs, nes nauja mokykla ir nauji iššūkiai. Metų klasė, tai ta klasė, kuri 
stengiasi, kovoja ir siekia užsibrėžtų tikslų.   

                                                                                     Akvilė Vilkavickaitė, 5a klasė             

 

                                                            

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

Visada atmink, jog už viską svarbiau yra Tavo paties pasiryžimas laimėti. 

A.Linkolnas 


