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SSoocciiaalliinnėė  ppeeddaaggooggėė  ppaattaarriiaa::  

NELEISKIME VAIKAMS ŽALOTI 

ORGANIZMO 

  Nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet per anksti 
miršta 1 milijonas 200 tūkstančių 
europiečių. Septyni tūkstančiai iš jų – 
lietuviai. Lietuvoje pradeda rūkyti vis 
daugiau vaikų ir paauglių. Pagal birželio 
mėnesį paskelbtus Pasaulio sveikatos 
organizacijos Tarptautinės moksleivių 
gyvensenos ir sveikatos tyrimo rezultatus, 
Lietuvoje 34 proc. apklaustų 15 metų 
mergaičių ir 49 proc. berniukų pirmą kartą 
pabandė rūkyti būdami 13 metų ar 
jaunesni, 18 proc. mergaičių ir 26 proc. 
berniukų rūko bent kartą per savaitę.  
  Pasirinkimą rūkyti nulemia daug veiksnių. 
Įgyta jauname amžiuje priklausomybė nuo 
nikotino dažnai žmogų lydi visą gyvenimą. 
Kuo jaunesniame amžiuje pradedama 
rūkyti – tuo didesnė žala organizmui. 

KODĖL VAIKAI PRADEDA RŪKYTI?  
 
Priežasčių gali būti daug arba tik viena, 
kiekvienas atvejis yra individualus ir 
skirtingas. Psichologai kalba apie šias 
pagrindines priežastis: emocinis 
nesubrendimas, asmenybės sutrikimas, 
naujų, malonių ir įdomių potyrių paieška, 
streso ir įtampos pašalinimas, noras 
pritapti bendraamžių grupėje.  
Milžiniškos įtakos turi reklama bei mada, 
taip pat bendraamžių psichologinis 
spaudimas. Vaikai gali pradėti rūkyti, nes 
rūko tėvai ar mokytojai – didžiausią įtaką 
jų gyvenime turintys suaugę žmonės.  
Cigarečių rūkymas siejasi su lengvesne 
galimybe užmegzti naujas pažintis, 
lengviau pritapti bendraamžių grupėje.  
Rūkydami vaikai bando atkreipti dėmesį į 
save ir savo problemas. Pradėti rūkyti gali 
ir dėl gero tarpusavio supratimo ir ryšio su 
tėvais stokos.  
Jaunas ir nesubrendęs žmogus nori viską 
išbandyti pats, netiki, kai kiti aiškina – jis 
žino geriau ir pripažįsta tik savo tiesas.  
 

KAIP ATPAŽINTI, KAD VAIKAS 
RŪKO?  
 
Rūkantys vaikai turi nesklandumų 
mokykloje – jiems yra sunkiau susikaupti, 
ilgiau užtrunka atlikdami namų darbus. Jie 
tampa nervingi, su pykčio priepuoliais, 
nepaklusnūs.  

PATARIMAI TĖVAMS  
 
Bandant kalbėtis su vaiku labai svarbu :  
 
- nelyginti su kitais bendraamžiais, nes 
vaikai labai jautriai reaguoja į tokius 
dalykus. Jie turi teisę būti kitokie, netobuli;  
- nesakyti vaikui, kaip jis turėtų jaustis, o 
bandyti jį suprasti;  
- negrasinti, negąsdinti, nes tada vaikui 
atrodo, kad pasaulis nedraugiškas ir 
nusiteikęs prieš jį;  
- bendradarbiaujant su vaiku pasiekiama 
geresnių rezultatų  bandant susitarti, 
paaiškinti;  
- svarbu vaiko nebausti, o skatinti, ne 
drausti, o įkalbinėti.  
 
Vaikai negalvoja apie ateitį, jie gyvena šia 
diena, todėl kalbos apie neigiamą rūkalų 
poveikį sveikatai ir sukeliamas ligas juos 
mažai veikia. Labiau paveikti galėtų 
argumentai, atspindintys šią dieną, – 
pablogės sporto rezultatai, mokslas, sulėtės 
augimas, neigiamai paveiks išvaizdą, oda 
taps geltonai pilkšva, dantys praras savo 
spalvą ir atsiras dantų apnašų, rankų 
pirštai pagels, burnos kvapas taps 
nemalonus ir specifinis.  
Konkretus pavyzdys iš realaus gyvenimo 
padėtų vaikui geriau suvokti rūkymo 
sukeliamą žalą. Kartais padeda kalbos 
vėjais metamus pinigus.  
Reikėtų bendrai spręsti vaiko problemas, 
sukurti jaukią atmosferą namuose ir 
klasėje, mokykloje, taip, kad vaikas jaustųsi 
reikalingas ir svarbus.  
  

Parengė Oksana DAVLEŠEVIČIENĖ,  
mokyklos socialinė pedagogė 
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RENGINIAI... 

„Blaivi klasė“ 

8 klasės mokiniai dalyvauja Nacionaliniame 

konkurse „ Blaivi klasė“. Konkurso tikslas –

suteikti žinių mokiniams, jų tėvams  ir visai 

mokyklos bendruomenei apie rūkymo ir 

alkoholio žalą, formuoti sveikos 

gyvensenos nuostatas. Sausio 23 d. vyko 

pirmasis konkurso etapas, mokiniai 

dalyvavo sporto varžybose ir pristatė 

prevencinės veiklos stendą Šalčininkų J. 

Sniadeckio gimnazijoje. Galime pasigirti 

prevencinės veiklos rezultatais, surinkome 

daugiausiai taškų iš dalyvaujančių 8 

mokyklų. Kovo mėnesį vyks antrasis šio 

konkurso etapas. Mokiniai parodys mini 

spektaklį.  

Oksana DAVLEŠEVIČIENĖ, 

mokyklos socialinė pedagogė 

„Profesijos diena“ 

Vasario 9 d. mokykloje – PROFESIJOS  
diena.  Su  profesijomis moksleivius 
supažindina   I aukšto koridoriuje  
iškabinta informacija, kuri konkrečiai 
pristato labai daug profesijų. Mokiniai turi 
galimybę sužinoti, kokių savybių reikia 
dirbant pagal profesiją, kur gali įsidarbinti 
baigę mokymo įstaigą. Vyresniųjų klasių 
mokiniams tai ypač aktualu.  

Papasakoti apie savo pasirinktas 
specialybes buvo pakviesti įvairių 
specialybių atstovai. Atvyko  Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų karo prievolės 
komplektavimo skyriaus vyr. specialistas 
viršila  Eimantas Tamulynas,  Vilniaus 
rinktinės Dieveniškių užkardos vado 
pavaduotojas majoras Sigitas Valainis, 
buvęs mokyklos mokinys , Vilniaus  

 

 

 

 

apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos penktos komandos ugniagesys 
gelbėtojas grandinis ,   Jonas Barsulis. Jie 
papasakojo  apie savo pasirinktas 
specialybes, paaiškino mokymosi ypatumus, 
atsakė į rūpimus klausimus. Apie savo 
specialybę kalbėjo mokyklos buhalterė 
Marija Žukovskaja,  istorijos mokytoja Rita 
Berdnikova ir anglų kalbos mokytoja 
Veronika Bizunovič. Mokiniai uždavė daug 
klausimų ir sužinojo  jiems nemažai 
aktualios  informacijos. 

Ilona BALEŽENTIENĖ, mokyklos 
metraštininkė 

 

Varžybų akimirka 

Stendo pristatymas 
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„Vasario 16-osios minėjimas“ 

Vasario 15 d. mokykloje  paminėta Vasario 
16-oji. Į   Lietuvos valstybės  atkūrimo 
dienos paminėjimą susirinko visa mokyklos 
bendruomenė. Renginio vedėjai 
vienuoliktokai Angelina Cvilik ir Artūras 
Kartanovič  papasakojo apie  1918 m. 
pasirašyto dokumento, kuriuo   
paskelbiamas Lietuvos valstybės atkūrimas, 
sudarymo istoriją. Ekrane   buvo pristatyti 
visi  20 Nepriklausomybės  akto signatarų. 
Renginio dalyviai  stebėjo  mokyklos teatro 
studijos    „Arlekinas“ pasirodymą.  
Jaunieji aktoriai suvaidino mokytojos 
Vilmos Kisielytės –Hancharyk režisuotą 
spektaklį sakmių motyvais.  Vienuoliktokas 
Artūras Kartanovič padainavo keletą 
dainų. Šventiškai nusiteikę renginio 
dalyviai neskubėjo skirstytis. 

Ilona BALEŽENTIENĖ, 
mokyklos metraštininkė 

„Šimtadienis“ 

Šią dieną nuo 17 valandos  mokykloje buvo 
paminėtas abiturientų šimtadienis. Šią 
puikią šventę suruošė vienuoliktokai. Tai 
jau virto tradicija.  Jie pakvietė savo 
draugus į „ Havajus“. Dvyliktokus pasitiko  
vasariškai apsirengę jų draugai ir pagerbė 
uždėdami ant kaklo spalvingus vainikus.  
Direktorė įteikė pusatestačius, pagyrė ar 
papeikė už „pažymius“. Teko abiturientams 
atlikti visokias smagias užduotis.  Dainos 
taip pat buvo skirtos  dvyliktokams, jas 
padainavo Artūras Kartanovič.  

     Visiems labai patiko  ekrane  parodytos 
dvyliktokų nuotraukos ir filmuoti  vaizdeliai 
iš jų gyvenimo.  Dvyliktokų auklėtoja Olga 
Špokienė palinkėjo auklėtiniams 
susikaupimo ruošiantis egzaminams  ir 
sėkmės.  

Ilona BALEŽENTIENĖ, mokyklos 
metraštininkė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Arlekino“ pasirodymas 

Kokie gražūs mūsų dvyliktokai... 

Specialiai dvyliktokams. Su meile, 

Šimtadienio organizatoriai. 



5 

 

„Užgavėnės“  

Vasario 21 d. mokykloje buvo švenčiamos 
Užgavėnės. Baigiantis  pamokoms  po 
klases vaikščiojo  persirengėliai: čigonė, 
ubagai, muzikantai. Mokiniai, mokytojai  
buvo pakalbinti ir pavaišinti blynais. 

 Vėliau visa mokyklos bendruomenė išėjo 
laukan prie mokyklos. Mokiniai su 
mokytojais ėjo ratelius, žaidė žaidimus, 
stebėjo Lašininio ir Kanapinio dvikovą.   
Susirinkusieji  stebėjo Morės sudeginimą ir 
šaukdami  varė žiemą iš kiemo. Šventė tuo 
nesibaigė: visi patraukė į miestelį, kur  į šią 
šventę suvažiavo ansambliai, susirinko visa 
Dieveniškių miestelio bendruomenė. 
Svečiai parodė, kaip Užgavėnės 
švenčiamos ir kitose Lietuvos vietose. 

Ilona BALEŽENTIENĖ, mokyklos 
metraštininkė 

„Mo čiučių šventė“ 

Vasario 24 d. – Močiučių šventė.   Senolės 
susirinko  mokyklos salėje į koncertą, kurį 
paruošė pradinių klasių mokiniai. Šventė 
prasidėjo antrokų sveikinimais. Jie pagrojo  
dūdelėmis kūrinėlį  „Žiedų valsas“, 
deklamavo eilėraščius. 1-3 klasių mokiniai 
padainavo dainas „ Lietaus išdaigos“,  
„Žiogas“, gražiausius eilėraščių posmus 
skyrė savo močiutėms. Mokytojos Irenos 
Ardišauskienės vadovaujami  vaikai parodė 
eiliuotą pasaką „ Agė melagė“. Ketvirtokė 
Aušra Banelytė  padainavo dvi daineles  
„Traukinys“ ir „ Mintys“.  Antr ąją dainelę 
kartu dainavo Laurynas Butrimas.Šventė 
baigėsi dovanėlių močiutėms įteikimu. 

Ilona BALEŽENTIENĖ, mokyklos 
metraštininkė 

„Sportuoti linksmai...“ 

 Įgyvendinant „Sveikatiados“ projektą 
vasario mėnesį mokykloje vyko „Visuotinė 
Zumba mankšta“. Šios veiklos tikslas buvo  

 

ugdyti teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą, 
mankštintis su smagia muzika, visiems 
kartu išmokti ritmingų judesių. Zumba – tai 
sporto sistema, sukurta tam, kad žmonės 
nejaustų nuovargio ir sportuotų. Čia 
sujungiama Lotynų Amerikos muzika su 
choreografija. Įprastiniai aerobikos 
pratimai pavirsta linksmu ir dar 
efektyvesniu sportu be jokio papildomo 
nuovargio. Ši veikla buvo integruota į kūno 
kultūros pamokas. Mokiniai kartu su 
socialine pedagoge Oksana Davleševičiene 
ir kūno kultūros mokytoja Galina Gordynec 
aktyviai repetavo ir smagiai mokėsi 
Zumbos judesių. „Aerobikos diena“ vyko 
mokyklos fojė ir koridoriuje. Per 
pertraukas mokiniai smagiai, prasmingai ir 
kūrybingai leido laiką šokdami ir 
bendraudami. Visi palankiai įvertino 
judėjimo naudą ir svarbą.  

Oksana DAVLEŠEVIČIENĖ, mokyklos 
socialinė pedagogė 

Kanapinio ir Lašininio kova 

Visa mokykla šokio ritmu 
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 „Draugystė gali daug“ 

Kovo 19 – 23 dienomis Šalčininkų r. 
Dieveniškių „Ryto“ vidurinėje mokykloje 
vyko akcija „Savaitė be patyčių“, kurios 
metu buvo organizuojama įvairi veikla: 
pradinių klasių mokiniai ir mokytojos kūrė 
„Draugystės knygą“, kuri ą iliustravo savo 
darbeliais ir piešinėliais, žiūrėjo animacinį 
filmuką „Bjaurusis ančiukas“,  nagrinėjo 
patyčių problemas. Vyresnių klasių 
mokiniai žaidė žaidimą „Labirintas“, kurio 
tikslas bendrauti ir bendradarbiauti kartu 
su visais, priimti į komandą įvairaus 
amžiaus, kitokio būdo, elgesio, mąstysenos  
draugą. Žaidimo metu vyresni mokiniai 
prižiūrėjo jaunesnius ir padėjo jiems atlikti 
užduotis, nes komanda veikia tik kartu, tik 
draugystėje ir supratime vyrauja bendras 
tikslas ir pergalė. Savaitės pabaigoje 
kvietėme visą mokyklos bendruomenę 
dalyvauti jau tradicija tampančiame 
flashmob‘e.  Šių metų akcijos šūkis „Visi su 
visais, visi su vienu“. Jis skatina vienytis, 
būti drauge ir kartu spręsti iškilusias 
problemas. Turbūt retas iš mūsų galėtų 
pasigirti gyvenime nesusidūręs su 
patyčiomis. Tik vaidmuo kiekvienam tenka 
skirtingas: kai kam  tik stebėti, o kai kam ir 
dalyvauti „auklėjant“ kitokį nei mes ar 
gyvenantį kitaip nei visi. Šią savaitę 
siekėme, kad jaunimas suprastų, jog 
tyčiodamiesi iš kitų nieko nepasieksime, tik 
skaudinsime vieni kitus. Pirmiausiai reikia 
pradėti nuo savęs, savo elgesio, o tada 
pagalvoti, ar turime teisę tyčiotis iš kitų. 
Juk mes visi skirtingi ir tai nereiškia, kad 
reikia pasijuokti. Mes visi skirtingi ir visi 
lygūs. Tuo ir turi vadovautis šiuolaikinis 
jaunimas ir stengtis būti supratingi ir 
tolerantiški. Tačiau norėtųsi akcentuoti tai, 
kad vaikai mokosi iš suaugusiųjų. Jie 
negimsta nekęsdami, nemylėdami. Šias 
nuostatas jie įgyja, perima iš juos supančių 
suaugusiųjų. Taigi svarbu nepamiršti, kad 
turime būti pavyzdžiu savo vaikams. 

                       Oksana DAVLEŠEVIČIENĖ, 
mokyklos socialinė  pedagogė   

 

 

„Lietuvi ų kalbos savaitė“ 

Vasario 27 dieną, pirmadienį,  mokykloje 
prasidėjo jau tradicine tampanti Lietuvių 
kalbos savaitė. 5-12 klasių mokiniai žaidė 
žaidimą. Kiekviena klasė turėjo užduotį: 
pagal gautą pirmąją nuorodą vaikščioti po 
kabinetus bei koridorius ir ieškoti paslėptų 
pasakos fragmentų kartu randant 
tolimesnes jų kelionės nuorodas. Mokiniai 
labai stengėsi, bet ne visas klasių 
komandas lydėjo sėkmė. Geriausiai užduotį 
atliko dvyliktokai, nors buvo gavę sunkesnę 
užduotį:  vientisą tekstą reikėjo surinkti po 
vieną eilutę ir rasdavo ne eilės tvarka. 
Antrąją vietą pelnė šeštokai. Jie surado 
visus pasakos fragmentus ir teisingai  
suklijavo tekstą. 

Šypsomės jums 

Pradinukų Draugystės knyga 
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      Kitą dieną, jau antrąją  Lietuvių kalbos 
savaitės dieną, 5-12 klasių mokiniams buvo 
pristatyta tema„ Lietuvos memorialiniai 
rašytojų muziejai“.  Buvo parodytos  
muziejų ekspozicijos. Susirinkusiems 
aštuntokai pateikė klausimų iš  tik ką  
girdėtos informacijos.  Vėliau buvo 
pristatyta medžiaga   apie Maironį. 
Vienuoliktokai Angelina Cvilik ir Artūras 
Kartanovič   skaitė  Maironio eiles. 
      Paskutinių pamokų  metu mokiniai, 
kurie norėjo pasitikrinti savo lietuvių 
kalbos žinias,  dalyvavo  raštingiausio 
mokinio konkurse ir rašė diktantus. 
Mokiniai dirbo keliose grupėse: 5-8 kl. ir 9-
12 kl. Raštingiausiais tapo ketvirtokė Aušra 
Banelytė, šeštokė Rugilė Butvilaitė ir 
vienuoliktokė Angelina Cvilik. 
     Trečiąją savaitės dieną moksleiviai 
pristatė savo mėgstamiausias knygas. 
Šeštokas Gražvydas Raževičius papasakojo 
apie jam  įdomiausias knygas . Jis 
rekomendavo draugams perskaityti visas 7 
knygas apie Harį Poterį. Aštuntokės 
Vitalija Urbelevič ir  Evelina Staniulytė 
pristatė  knygą „ Trylika priežasčių  
kodėl?“. 
Devintokai pasiūlė perskaityti S. Waugh 
knygą „ Žmogonai“. 
Penktos klasės mokiniai pristatė M. 
Vainilaičio knygelę „Spalvoti nykštukai“. 
Padeklamavo poeto eilėraščių, atsakė į 
lietuvių kalbos mokytojos Vilmos Kisielytės 
– Hancharyk klausimus. 
Vienuoliktokai pasiūlė pasimokyti iš 
pasakų: suvaidino „Miegančiąją gražuolę“   
laisvai interpretuodami. 
      Popietė buvo naudinga visiems: 
atkreiptas dėmesys į populiarias knygas, 
pažadintas susidomėjimas jomis. 
     Ketvirtąją savaitės dieną susirinko 
moksleiviai į „mūšį“ : keturios komandos 
varžėsi  atsakydami į viktorinos klausimus 
ir atlikdami įvairias kitas užduotis. 
     Vertinimo komisiją sudarė: mokyklos 
direktorė Lolita Mikalauskienė, anglų 
kalbos mokytoja Veronika Bizunovič, 
bibliotekininkė Ilona Baležentienė , 
dvyliktokė Gražina Moroz ir devintokas 
Jaroslavas Butrimas. . Jie vertino komandos  

 
pristatymą, kapitonų atsakymus į 
klausimus,  testo atlikimą,  žodžių darybos 
užduotį, bandymus  atspėti užšifruotas 
rašytojų bei vietovių nuotraukas. Pirmąją 
vietą laimėjo antroji komanda (kapitonė 
Božena Kozar, antrąją – pirmoji komanda 
(kapitonė Jana Jodelo), treti buvo trečios 
komandos nariai (kapitonas Gražvydas 
Raževičius), o ketvirtoji komanda 
(kapitonas Eimantas Banelis) užėmė 
garbingą ketvirtąją vietą.  

      
Šiuo renginiu baigėsi lietuvių kalbos 
savaitė. Visi dalyvavę jos renginiuose įgijo  
daugiau kalbos, kultūros, istorijos, 
literatūros žinių. Nugalėtojai apdovanoti 
simbolinėmis dovanėlėmis, padėkos raštais. 
Paskelbtas Lietuvių kalbos savaitės 
emblemos kūrimo konkursas, lauksime 
originalių ir įdomių jūsų pasiūlymų. 
  Vilma KISIELYTĖ – HANCHARYK, viena 

iš renginio organizatorių 
 

 

Rimtai nusiteikusi komisija 

Susikaupusi antroji komanda 
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Trumpai apie viską... 

Mokykloje buvo iškilmingai paminėta 

Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 

diena, matėme dramos studijos „Arlekinas“ 

parengtą spektaklį, kuriame prakalbo 

žymiausios istorinės asmenybės.  

 

Kovo 16 d. – Knygnešio diena. Mokyklos 

metraštininkė ir bibliotekininkė Ilona 

Baležentienė parengė minčių apie knygą 

medį. Populiariausia mintis, kad knyga – 

išminties ir žinių šaltinis. 

Tą pačią dieną mokykla „žaliavo“. Anglų 

kalbos mokytoja Veronika Bizunovič  per 

visas pamokas su mokiniais kalbėjo apie Šv. 

Patriką ir žaidė įvairius žaidimus. 

Kovo 22 d. mokykloje vyko rajono lituanistų 

seminaras.  

Kovo 30 d. Mokinių taryba organizuoja 

Juoko dieną. Bus linksma! 

Kriminalai ☺☺☺☺ 

Pastebėjome, kad kaimynai nėra draugiški 

mūsų mokyklai. Pamokos metu „svečiai“ 

sudaužė stendo stiklą. Kitą dieną žala buvo 

atlyginta.  

Kovo 21 d. „šventėme“ tarptautinę 

pabėgėlių dieną. Nors ir žinome, kad iš 

pamokų bėgti negražu, bet... 

 Parengė Angelina CVILIK, 
viską matanti ir žinanti vienuoliktokė. 

Nebūkite surūgę, juk pavasaris... 

 

Sveikinimai: 

Visa mokykla nuoširdžiai sveikina gražius 
jubiliejinius gimtadienius švenčiančias Liliją 
Urbelevič ir Olgą Špokienę, linki puikios 
sveikatos ir pavasarinės nuotaikos ☺ 

 

LAIKRAŠTĮ PARENGĖ: 

Vyresnioji redaktorė  – Angelina Cvilik 

Korespondentės – Angelina Cvilik, Ilona 
Baležentienė, Oksana Davleševičienė, 
Vilma Kisielytė – Hancharyk. 

Maketuotojai – Jurij Veržbickij, Angelina 
Cvilik. 

Jaunieji aktoriai 


