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Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ vidurin ės mokyklos laikraštis Nr. 3 

Šiame numeryje: 

� Trumpai apie viską – 2 psl. 
� Penktokai ir aštuntokai apie savo mamas – 3 psl. 

� Mama pradinuko akimis – 4 psl. 
� Mokyklos dvidešimtmečio programa – 4 psl. 

 

 

 

 

Mieloji Mamyte, 

Žinai, nors dažnai Tavęs neklausau, kartais patingėdama nepadedu Tau, 

 bet vis tiek Tave labai myliu. Kaip gera man būna vakare prie Tavęs prisiglausti, 

 užuosti Tavo kvapą, išgirsti tavo balsą, pamatyti Tavo pavargusias, bet spindinčias akis. 

 Pasiguosti, kai būna siaubingai liūdna ar negera. Paverkti, pasidžiaugti, 

 pakalbėti, patylėti. Tiesiog būti šalia, ramiai ir tyliai apsikabinus džiaugtis, 

 kad Tave turiu. Pasaulyje turiu Tave tik vieną ir džiaugiuosi, 

 kad esi mano geriausia mama. 

Ačiū Tau, Mamyte!!!! 

Gabrielė K., 4 klasė, Vilnius 
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Trumpai apie viską...                  
Balandžio 12 d. mokykloje lankėsi  
Pilietinės gynybos centro darbuotojai, 
instruktoriai ir dėstytojai. Jie supažindino  
vyresniųjų klasių mokinius su krašto 
apsaugos sistema, Lietuvos kariuomenės 
karybos istorija. 

 

Mokiniai dalyvavo karinėje rikiuotėje, 
mokėsi pagrindinių komandų ir rikiuotės 
rūšių, fizinio lavinimo pamokoje  išmoko 
taktinių  –  karinių  estafečių ir žaidimų. 
Moksleiviai  sužinojo, kaip elgtis kariui 
ypatingomis sąlygomis, susipažino su 
ginkluote. Šios pratybos padėjo ugdyti 
mokinių atsakomybę  už  Lietuvą, pareigos 
jausmą, skatino būti dvasiškai stipriais. Po 
pamokų - pratybų  svečiai ir mokytojai 
aptarė ir apibendrino  veiklos mokykloje 
rezultatus, minint Nacionalinę gynybos 
dieną. 

 

Balandžio 13 dieną aštuntos klasės 
mokiniai vyko į Šalčininkus, į baigiamąjį  
konkurso „ Blaivi klasė“ tur ą. Mokiniai 
daug ruošėsi, rinko medžiagą, paruošė du 
stendus.   Pastarieji buvo prevenciniai ir 
turėjo pavadinimą „ Gyventi sveikai – 
madinga“. Už juos mokyklos komanda 
surinko daugiausia taškų. Iš 8 dalyvavusių 

mokyklų šis pristatymas buvo  geriausias. 

 

Vertinamas buvo  ir komandos 
kūrybiškumas. Moksleiviai parodė mini 
prisistatymą – spektaklį.  Pagal gautų balų 
skaičių mūsų aštuntokai buvo antri. Žinios 
taip pat buvo įvertintos - pelnėme trečiąją 
vietą. Tik sporto rezultatai buvo kuklesni. 

 

Balandžio 19 dieną mokytojai kartu su 
Dieveniškių užkardos darbuotojais vyko į 
mišką berželių sodinti. Diena buvo lietinga, 
bet susirinkusieji džiaugėsi, kad užsodino 
medeliais didelį miško  plotą.        
Balandžio 20 dieną po pamokų 5-12 klasių 
moksleiviai dalyvavo akcijoje „Darom - 
2012“. Mokiniai su klasių auklėtojais rinko 
pakelėse ir miškuose šiukšles, pradinukai 
tvarkė  Dieveniškių žydų kapines. Bendras 
darbas ugdė mokinių atsakomybę už 
aplinką.                                               
Balandžio 25 d.  vyko draugiškos mokinių – 
mokytojų tinklinio varžybos. Varžėsi trys 
komandos. Dvi komandos buvo mokinių, 
viena – mokytojų.   Prieš  vyresniųjų 
mokinių komandą (10-12 kl.) mokytojams 
nepavyko laimėti, o  žaidimas prieš 8-10 
klasių komandą  baigėsi lygiosiomis. Po 
pratęsimo laimėjo mokytojų komanda.       

Svečiai ir mokytojai 

Karinės pratybos 

Prisistatymas 

Žinių patikrinimas 
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Balandžio 30 dieną mokykloje vyko  
kvalifikacinis seminaras. Mokytojai  
dalyvavo  Ugdymo plėtotės centro projekto 
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 
perkvalifikavimo sistemos plėtra “ mini 
mokymuose „Vertinimas ugdant”. Mokykla 
buvo atrinkta pagal pateiktą paraišką. Tai 
pirmoji šių mokymų diena. Kitos vyks 
birželio mėnesį. 

Ilona BALEŽENTIEINĖ, mokyklos 
metraštininkė 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   

Penktokai apie savo mamas... 

Mano mama labai myli gyvūnus. Jos 
mėgiamiausi gyvūnai: katinai, šunys, maži 
jaučiai, triušiai, viščiukai... Evalda            
Ji būna labai gera, gamina maistą, kurio 
mes norime. Nebara mūsų, tik kartais, jei 
labai prisidirbam... Virmantas                                                             
Mama yra gražiausia pasaulyje. Jos 
plaukai, Jos veidas, akys, lūpos, nosis, 
rankos – viskas yra gražu, nes tai yra mano 
mama... Ilona                                         
Mama dažnai būna griežta. Kai ji pyksta, 
tai kalba visai tyliai. Bet jos pyktis greitai 
praeina. <...> Aš labai myliu savo mamą. 
Mes su ja esame geriausi draugai.     
Kazimieras                                           
Mama mėgsta rinkti grybus ir kepti 
pyragus. Jai patinka keliauti ir skaityti 
knygas.  Ji žino labai daug istorijų, pasakų, 
legendų, eilėraščių. <...> Mama – tai 
didžiausias mano ir mūsų šeimos turtas.    
Vytautas                                                 
Mano mama gera, graži, tamsiaplaukė, 
aukšta. Aš labai myliu savo mamą.             
Vakaris 

 Parengė lietuvių kalbos mokytoja Vilma 
KISIELYTĖ 

Aštuntokų mamos... (ištraukos iš 
rašinių) 

Mano mama sanvgvinikė. Ji yra greit 
nusprendžiantis ir veikiantis, pasitikintis 
savimi ir pusiausvyrą išlaikantis žmogus. 
Kartais ji būna smarki ir kovinga. Taipogi 
mama yra pareiginga, mylinti, gera ir 
sąžininga. Evelina                                
Mano mamytė yra pati gražiausia. Jos 
plaukai, siekiantys pečius, yra baklažanų 
spalvos. Akys nuostabaus mėlynumo, 
blakstienos ilgos ir tankios. Kai mama 
nusišypso, skruostuose pasirodo gražutės 
mažos duobutės, kurios puošia švelnų 
mamos veidą. Loreta D.                              
Mama laisvalaikiu kepa labai skanius 
pyragaičius, pyragus, tortus, bandeles. Ji 
visada savo nustebina visus pažįstamus.                 
Kristina                                               
Manoji mama yra atlaidi ir visada mane 
supras. Ji neapkenčia, kai jai yra 
meluojama, bet nepaisant visko, ji stengiasi 
išlikti rami ir šypsotis gyvenimui. Ema                                
Visos dienos rūpesčiai išgaruoja, kai 
pamatau laukiančią mamą ir jos saulėtą 
šypseną. Tai lyg vaivorykštė po lietingos 
dienos. Vitalija                                        
Mano mama pati geriausia. Puikus 
charakteris ir šiuolaikiškumas man padeda 
sutarti su ja. Atlaidumas, saikingas 
griežtumas ir gerumas man joje labiausiai 
patinka. Mama puikiai mane supranta. Ji 
žino, kad man kartais reikia laisvės, kad aš 
irgi noriu pabūti lauke su draugais. 
Džiaugiuosi, kad mes su mama puikiai 
sutariame. Miglė                                      
Šiuo metu aš nežinočiau nieko, jeigu nebūtų 
mamos. Už viską Tau dėkoju, ką Tu dėl 
manęs padarei ir išmokei. Edvinas       
Mano mama labai energinga, ji niekada 
nenustygsta vietoje, visą laiką kažką veikia, 
tai dirba, tai skaito. Aurimas                    
Aš labai myliu savo mamą, žaviuosi jos 
neblėstančiu gerumu. Tai brangiausias 
žmogus mano gyvenime. Justyna                                        
Mamos širdis – tarsi gili bedugnė, bet joje 
visuomet rasi atleidimą... Loreta B.    
Mama – tai namų šviesa. Aš dėkoju Dievui, 
kad ją turiu. Enrika                               
Mano mama geriausia darbininkė, jos dėka 
mūsų namas labai gražus. Aš labai dėkoju 
mamai už viską, o svarbiausia už tai, kad aš 
tiesiog esu. Ačiū Tau, mama, už viską...               
Raminta                                                

Mokytojai žaidžia tinklinį prieš moksleivius 
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Mackevičiūtė Kornelija, 3 klasė 

Mano mama persirengimo meistrė. Atėjusi 
iš daržo ji atrodo kaip paprasta moteriškė, 
o kai susiruošia į balių, tampa elegantiška 
dama. Ervinas                                              
Ji mėgsta parėkti dėl tokių dalykų kaip 
blogi pažymiai ir nepadaryti darbai.                      
Dalius 

Parengė lietuvių kalbos mokyto ja Vilma 
KISIELYTĖ  

Mama pradinuko akimis...  

 

Nikiforova Elinga, 1 klasė 

Kalyška Edvinas, 3 klasė Lukaševič Dominika, 3 klasė 

Verbickas Donatas, 3 klasė Butrimas Justinas, 1 klasė 

Butrimas Manfredas, 1 klasė Januškaitė Emilija, 1 klasė 

Gegužės 18 dieną 10:30 maloniai kviečiame visus, 
esamus ir buvusius mokinius, mokytojus, tėvelius- 
visą bendruomenę į Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės 
mokyklos 20-ies metų šventę. 

ŠVENTĖS PROGRAMA 

10:00-10:30 - Registracija, kava                                  
10:30-11:00 – direktorės pranešimas aktų salėje 
„Mokyklos praeitis ir dabartis“                                    
11:00-11:30 – susipažinimas su mokyklos veikla:                   
III a. – projektinė, etnokultūrinė veikla                                                           
II a.- pradinių klasių, lėlių teatro veikla                                             
I a.- prevencinė veikla, mokyklos istorija, lietuvių 
kalbos ir užsienio kalbų kabinetų pristatymas                                    
11:30 - 12:30 – šventinis koncertas mokyklos kieme        
12:30 - 13:30 – svečių sveikinimai                                         
13:30 – šventinis tortas, vaišės mokyklos valgykloje. 

LAIKRAŠTĮ PARENGĖ:                                            
Vyresnioji redaktorė  – Angelina Cvilik.            
Korespondentės – Angelina Cvilik, Ilona Baležentienė, 
Vilma Kisielytė.                                                                  
Maketuotojai – Jurij Veržbickij, Angelina Cvilik, 
Artūras Kartanovič. 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

Mamyte, tu mieliausia                                                           
Iš tūkstančio kitų,                                                                         
Kaip be tavęs pasauly                                                                 
Gyventi būt sunku... 

Kaip tie maži paukščiukai                                                                             
Mes giedam Tau cvyt cvyt -                                                                     
Savais švelniais sparneliais                                                            
Mus gaubki vis, mamyt.  

 Vytė Nemunėlis 

„Saulėtekio“ redakcija sveikina visas esamas ir 
būsimas Mamas su Motinos di ena!  


