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Pavasaris šįmet skuba vėžlio žingsniu

sniego senius, mėtėmės gniūžtėmis, važinėjomės rogutėmis ar slidėmis.  Po 

trumpų (liežuvis neapsiverčia sakyti PAVASARIO) atostogų grįžome į klases, 

tikėdamiesi, kad pro kabinetų langus įlindę saulės zuikučiai išblaškys žiemos 

slogutį... Deja... Rodos, gamta sugalvojo pažaisti kažkokį nesuprantamą žaidimą... 

Belieka tik optimistiškai nusiteikti ir bandyti peržiemoti antrąjį pavasario mėnesį...
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met skuba vėžlio žingsniu. Atšventėme kalėdines Velykas... Lipdėme 

sniego senius, mėtėmės gniūžtėmis, važinėjomės rogutėmis ar slidėmis.  Po 
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ėdamiesi, kad pro kabinetų langus įlindę saulės zuikučiai išblaškys žiemos 

slogutį... Deja... Rodos, gamta sugalvojo pažaisti kažkokį nesuprantamą žaidimą... 

Belieka tik optimistiškai nusiteikti ir bandyti peržiemoti antrąjį pavasario mėnesį...
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Interviu 

ją didino.  Atėjus didžiajai rinkim
visiškai nesijaudindamas žygiavau Šalčinink
tik priartėjus prie J. Sniadeckio mokyklos mane
milžiniškas jaudulys. Žingsniuojant į salę mano širdis vis grei
plakė. Bet pamačius kolegę parlamentarę man iškart pasidar
O išvydus  konkurentus mane apėmė neviltis. Visi buvo protingi, 
tvarkingi - mano pirmas įspūdis apie kai kuriuos
Kai reikėjo kalbėti, į užrašus, kuriuos buvau pareng
beveik nežiūrėjau, o sakiau, kas tuo metu buvo mano galvoje, 
ir atėjus tai lemtingai rezultatų paskelbimo minutei išgirdau savo vard
Aš negalėjau suprasti,  jog laimėjau, visi sveikino ir šypsojosi. Man tai 
buvo tikrai netikėta, nes aš nemaniau, kad laim
konkurentų. Važiuodamas namo galvojau: „Gal
čia prisisvajojau?“. Grįžęs namo pranešiau šią
ir galvojo, kad „kabinu jai makaronus ant ausų
tokią naujieną, kol galiausiai ji patikėjo ir paklaus
Kaip manai, kokių savybių reikia mokiniui, kad jis b
į LMP? 
Iškalbingumo (labai svarbus dalykas), linksmų
noro. 
Kokia buvo pirmoji Tavo sesija? Ką įdomaus pavyko nuveikti visiems 
kartu? Papasakok apie savo kolegas.. 
Pirmoji sesija man buvo kaip gyvenimo bomba, nes tai MILŽINIŠKA 
patirtis man. Nuvykęs ten gavau daug informacijos, susipažinau su 
DAUG naujų draugų, buvau labai 
stipriai motyvuotas, apsilankiau Seime, praleidau labai linksmai laik
pasiklydau su draugais Vilniuje (ilga istorija). K
Pasiskirstėm į komitetus, išrinkom pirminink
diskutavom su Seimo nariais, išsikėlėm daug problem
sprendžiame. 
Žinau, kad rajono moksleiviai nori susitikti su Tavimi. Kaip manai, 
kokių pasiūlymų, prašymų, pageidavimų sulauksi?

Kol kas dar nenumanau, bet galvoju, kad sulauksiu daugiausia 
klausimų apie patį LMP. Šiaip neįsivaizduoju, kas j
visus mokinius pažįstu.  Manau, nori susipažinti, susitikti su draugais, 
gerai praleisti laiką, aš abejoju, kad mokiniai iškart prad
ir siūlyt ką rimto. Gal paklaus apie komitetus
susitikimas bus kaip susipažinimas su manim ir bendro darbo pradžia.
 

Ervinas Ratkevič
žodžio kišenėje neieškantis dešimtokas. 
Galbūt tai ir lė ė
Šalčininkų rajono atstovu
parlamente. Nors vaikinas labai užimtas ir 
veiklus, bet rado laiko atsakyti 
„Saulėtekio“ redakcijos klausim
Šiais metais Tu atstovauji Šal
rajono moksleiviams Lietuvos moksleivi
Parlamente. Kaip ten pakliuvai?
Viskas prasidėjo nuo žinios, kad yra tokia 
galimybė. Bet ji
nesuviliojo, nes pagalvojau, kad tai
man. Tačiau išgird
paskatintas buvusios  m
parlamente nusprendžiau pam
 „Kas nemėgina, 
tarpsnis iki rinkimų
kilo daug abejonių
mano motyvacijai

 

didžiajai rinkimų dienai aš 
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„Gal aš sapnuoju? O gal aš 
šią žinią mamai. Ji netikėjo 

ant ausų“. Daug kartų jai kartojau 
ėjo ir paklausė: „O kas dabar?“. 
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daug problemų, kurias dabar 

Žinau, kad rajono moksleiviai nori susitikti su Tavimi. Kaip manai, 
ų sulauksi? 

dar nenumanau, bet galvoju, kad sulauksiu daugiausia 
sivaizduoju, kas jų galvose, nes ne 

Manau, nori susipažinti, susitikti su draugais, 
, kad mokiniai iškart pradės klausinėt 

komitetus, mano darbą/us. Pirmas 
susipažinimas su manim ir bendro darbo pradžia. 

Ervinas Ratkevičius – aktyvus, žavus, 
ėje neieškantis dešimtokas. 

t tai ir lėmė, kad būtent jis tapo 
ų rajono atstovu Lietuvos mokinių 

parlamente. Nors vaikinas labai užimtas ir 
veiklus, bet rado laiko atsakyti į keletą 

tekio“ redakcijos klausimų. 
Šiais metais Tu atstovauji Šalčininkų 
rajono moksleiviams Lietuvos moksleivių 
Parlamente. Kaip ten pakliuvai? 

ėjo nuo žinios, kad yra tokia 
ė. Bet ji iš pat pradžių manęs 

nesuviliojo, nes pagalvojau, kad tai ne 
čiau išgirdęs apie jų veiklą ir 

paskatintas buvusios  mūsų rajono atstovės 
parlamente nusprendžiau pamėginti: 

 tas negeria šampano“. Tas 
tarpsnis iki rinkimų buvo man sunkus, nes 

abejonių, tačiau draugai neleido 
mano motyvacijai išblėsti, atvirkščiai - 

Ką konkretaus jau esi nuv
planai? 
Esame paminėję Vasario 16
 sukūrėme prasmingą video,  garsinau
bėgdamas su savo regionu Sausio 13
 tajai paminėti „Gyvybė
komitetu parengėme mokini
tarpmiestinio transporto lengvat
ministerijai dėl jaunimo darbo viet
planuojami darbai komitete: rengti pozicij
dėl vaikų padėties Vaik
apie mokytojų ir mokini
skatinti ją, bendradarbiauti su laikina darbo grupe d
vaikų patiriamo smurto artimoje aplin
regioną, nuveikėm daug 
renginyje „Gyvybės
santykiai su Vilnia
koordinatoriumi, tapome 
Vilniaus informatininkų
partneriais – viešinome j
konkursą/olimpiadą LOGO 2013, mokykloms 
pristatėme LMP ir t.t. Planuojama: užimant 
nepilnamečių laisvalaik
nepilnamečių lankymasis naktiniuose klubuose, rengti 
gyvąją biblioteką, organizuoti akcij
rūkymą. 
Ko norėtum palinkėtum m
Ko, Tavo manymu, jiems labiausiai tr
Palinkėčiau gerai ir svarbiausia linksmai pabaigti 
mokslo metus, skanaus
pasitempti moksluose. Ko tr
drąsos renginiuose, supratingumo ir d

Erviną kalbino Ilona SURUDA, „Saul
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Mokyklos  sve

       Vasario 14 dieną
policijos komisariato atstovai.  Pareig
moksleiviams aktualia informacija apie jaun
rėmėjų būrelį kaip savanorišk
       Svečias  paaiškino, kokie    jau
gali tapti policijos rė
kartu su kvalifikuotais darbuotojais. Ekrane  buvo 
parodyti filmai apie policijos patruli
Kriminalinio skyriaus darbuotojas   papasakojo apie 
nepilnamečių  alkoholio vartoji
pasekmes, atsakė į moksleiviams r

Ilona BALEŽENTIEN

Šiais metais į Užgav
„čigonės“, Lašininis ir Kanapinis, Muzikantas 
ir... Giltinė nešina dalgiu. Jie vaikš
mokyklą, užeidavo 

 konkretaus jau esi nuveikęs? Kokie artimiausi 

ė ę Vasario 16-tąją ir Kovo 11 tąją -
prasmingą video,  garsinau LMP vardą 

gdamas su savo regionu Sausio 13-
„Gyvybės ir mirties kelias“, su savo 

ėme mokinių apklausą dėl 
tarpmiestinio transporto lengvatų, rezoliuciją Ūkio 

ėl jaunimo darbo vietų didinimo, 
planuojami darbai komitete: rengti poziciją klausimu 

ėties Vaikų globos namuose, diskutuoti 
ų ir mokinių pagarbą vieni kitiems ir 

, bendradarbiauti su laikina darbo grupe dėl 
 patiriamo smurto artimoje aplinkoje. Kalbant apie 

ėm daug - kaip ir sakiau, dalyvavome 
„Gyvybės ir mirties kelias“, užmegzti 

santykiai su Vilniaus miesto jaunimo reikalų 
koordinatoriumi, tapome 

informatininkų akademijos informaciniais 
viešinome jų organizuojamą 
ą LOGO 2013, mokykloms 

ir t.t. Planuojama: užimant 
ų laisvalaikį mažinant problemą: 
ų lankymasis naktiniuose klubuose, rengti 

ą, organizuoti akciją -  vaidinimą prieš 

tum palinkėtum mūsų mokyklos mokiniams. 
Ko, Tavo manymu, jiems labiausiai trūksta? 

iau gerai ir svarbiausia linksmai pabaigti 
skanaus maisto, nenuvargti per daug, 

pasitempti moksluose. Ko trūksta? Trūksta aktyvumo ir 
sos renginiuose, supratingumo ir dėkingumo 

ą kalbino Ilona SURUDA, „Saulėtekio“ 
korespondentė 

Renginiai 

 

Mokyklos  svečiai 
 

Vasario 14 dieną mokykloje viešėjo  Šalčininkų 
policijos komisariato atstovai.  Pareigūnai pasidalino  
moksleiviams aktualia informacija apie jaunųjų policijos 

į kaip savanorišką mokinių judėjimą.  
ias  paaiškino, kokie    jaunuoliai nuo 14 metų 

gali tapti policijos rėmėjais, kokią veiklą  jie vykdo 
kartu su kvalifikuotais darbuotojais. Ekrane  buvo 
parodyti filmai apie policijos patrulių darbą. 
Kriminalinio skyriaus darbuotojas   papasakojo apie 

č ų  alkoholio vartojimo ar turėjimo 
ė į moksleiviams rūpimus klausimus. 

Ilona BALEŽENTIENĖ, mokyklos metraštininkė  

Užgavėnės 

į Užgavėnių šventę pakvietė trys 
ės“, Lašininis ir Kanapinis, Muzikantas 

ė nešina dalgiu. Jie vaikščiojo po 
ą, užeidavo į klases, 



 

 

  

vaišino blynais ir kvietė visus išeiti į kiemą 
ir išvaryti žiemą. Prie mokyklos susirinko 
didelis būrys šventės dalyvių. Čia 
vaikštinėjo nelabasis ir maži velniukai, 
būriavosi mažosios „čigonaitės“. Lašininis 
skaitė savo „dekretą“, o  paskui stumdėsi su 
Kanapiniu.  

      

Pasiruošę išvaryti žiemą 

Lašininio ir Kanapinio kova 

Didelę Morę  vaikai pastatė pievelės viduryje. 
Aplink ją  ratelius ėjo ir vaikai, ir mokytojai. 
Susirinkusieji pasidalino į dvi grupes: vieni  
dar norėjo žiemos , o kiti jau  buvo pasiruošę 
žiemą išvaryti. Teko traukti virvę. Į savo pusę 
pertraukė norintys atsisveikinti su žiema.  
Taigi visi nutarė išvaryti žiemą ir sutartinai 
šaukė„ žiema , žiema, eik iš kiemo“. Į Morės 
drabužių klostes  vaikai sudėjo  atsineštus 
lapelius, kuriuose  buvo surašę  visas 
blogybes. Taip su More sudegė   visas blogis... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilona BALEŽENTIENĖ, mokyklos 
metraštininkė  

 
Vasario 16-osios  šventė 

    Šiais metais Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
išvakarėse paminėjome  Lietuvių švietimo 
draugijos „ Rytas“ šimtąsias metines.   1913 
metais Vilniuje  buvo įkurta „ Ryto“ draugija. Jos 
nariai buvo tikri patriotai. 

 

 Ši draugija steigė mokyklas ir  skaityklas. Mokyklos 
direktorė Lolita Mikalauskienė papasakojo apie „ Ryto“ 
draugijos veiklą Rytų Lietuvoje, apie  kaimo mokytojus, 
jų nelengvą darbą lenkų okupacijos metais. Devintos  
klasės mokiniai pristatė Dieveniškių krašto  mokyklų ir 
skaityklų veiklą Bilių, Kaziulių, Žižmų, Poškonių, 
Šiudainių ir Maciučių kaimuose.  Pasišventę švietimui  
kaimo šviesuoliai, sąmoninga kaimo varguomenė padėjo 
išsaugoti lietuvybę Rytų Lietuvoje.     

 Vasario 16 –osios šventę  tęsė mokyklos šokių būrelio 
nariai ir  dramos studijos artistai.  Scenoje pasirodė 
mūsų šokėjai. Žiūrovai pamatė puikiai mokytojų Anos 
Bandalevič ir Vilmos Kisielytės – Hancharyk paruoštą 
programą“. Gražiai su šokiais ir dainomis supinti 
dialogai priminė mums sėjos papročius. Ši tema nebuvo 
atsitiktinė. Pažymėdami  „Ryto“ draugijos įkūrimo 
šimtąsias metines   mes simboliškai  susiejome  sėją su 
mokyklų steigimu šiame krašte. 

Po pasirodymo  dešimtos klasės mokinys,  Lietuvos 
moksleivių parlamento  narys (atstovaujantis  Šalčininkų 
rajonui) Ervinas  Ratkevičius papasakojo apie socialinių 
reikalų komiteto veiklą, Lietuvos mokinių parlamento 
darbą, pabrėžė, kad jaunimui yra svarbi laisvė ir 
Lietuvos ateitis.  

Ilona BALEŽENTIENĖ, mokyklos metraštininkė 

Šeimos diena Dieveniškėse 

Vasario 27 d. Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos 
bendruomenė rinkosi į smagią  šeimos šventę. Jos  tikslas 
buvo sukurti galimybę artimiesiems pabūti kartu, pamiršti 
kasdienius rūpesčius ir dovanoti savo vaikams smagias 
akimirkas. Mokykloje buvo įrengtos 9 stotelės. Kiekvienoje iš 
jų laukė mokytojų paruošta  vis kitokia veikla. Vaikai kartu su 
tėveliais, močiutėmis ir seneliais  šoko, dainavo, kūrė pasakas, 
piešė, lankstė ir mezgė. Jie  džiaugėsi, kad jų šeimos nariai 
dirbo  kartu. Draugiškai sukūrėme svajonių mokyklą, 
papuošėme  išlankstytais paukščiais ir aitvarais, numezgėme 
draugystės taką, suvaidinome devynias pasakas, pabuvojome 
kvapų ir skonių pasaulyje, prisiminėme gražiausių renginių 
akimirkas.  

Smagu dirbti kartu 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šventę vainikavo bendras šokis, 
daina ir šventinis pyragas.Tėvų autoritetas 
didėja, kai jie randa laiko pabūti kartu su savo 
vaiku, randa laiko savišvietai ir kultūriniam 
akiračiui plėsti. Malonu,  kai šeimoje vyrauja 
nuomonė, jog tikrąjį džiaugsmą teikia ne 
kaupiamas turtas, o dvasinės vertybės. Tikimės, 
kad ši šventė  taps tradicija mūsų mokykloje. Ji  
skatins ir  tėvelius dalyvauti mokyklos 
gyvenime.  

   Buvo malonu matyti šventiškai  
nusiteikusius ir besišypsančius žmones, matyti 
jų  švelnius  ir  gerus   žvilgsnius.  Buvimas  
kartu   suteikė visiems džiaugsmo.   

Oksana DAVLEŠEVIČIENĖ, mokyklos 
socialinė pedagogė   

Mažieji susikaupę 

Šalčininkų rajone kalbinė 
situacija vis dar labai 
sudėtinga. Išėjęs į gatvę,  
apsilankęs parduotuvėje ar 
pasiklausęs kelio, kalbant 
lietuviškai, deja, neišgirsi. 
Nors ir paradoksalu, bet 
lietuvių kalbos kaip 

gimtosios mokykloje mokosi vaikai, kurie lietuviškai kalba 
tik per pamokas. Todėl labai svarbu ieškoti šiuolaikiškesnių 
kalbos mokymo būdų. Vienas iš jų – Lietuvių kalbos 
savaitės organizavimas.  
Dieveniškių „Ryto“ vidurinėje mokykloje nuo vasario 25d. 
iki kovo 1d. šurmuliavo jau tradicine tampanti Lietuvių 
kalbos savaitė. Kaip ir kasmet buvo stengtasi kuo 
patrauklesne ir įdomesne forma pateikti su lietuvių kalba, 
jos istorija, literatūra, kultūra susijusias užduotis.  

Pirmadienis – Raštingumo ir Kūrybingumo diena, 5 – 12 
klasių mokiniai savo jėgas išbandė rašydami diktantą, 
kurdami įvairių tipų tekstus: kūrė sakmes ir pasakas, aprašė 
žmogaus išvaizdą bei vietovę, rašė menines autobiografijas. 
Kadangi gyvename daugiatautėje aplinkoje, vis tik kai kurie 
darbai maloniai nustebino savo žodingumu, originalia 
struktūra, novatoriškumu, nesuvaidintu nuoširdumu. 

Antradienis – Žaidimų diena. Mokiniams buvo pateikti 
iškarpyti sakmių tekstai. Dalį žodžių mokytojos išslapstė, 
kiti liko vokuose, bet ir juos susirasti reikėjo patiems. 
Smagiai stebėjome, kaip aktyviai vyksta paieškos. Vėliau 
mokiniai turėjo sudėlioti rišlų tekstą. O tai padaryti nebuvo 
lengva. 

Trečiadienis – diena, skirta Renesansui. Vienos pamokos 
metu mokiniams buvo pristatyti svarbiausi šios epochos 
istoriniai įvykiai, geografiniai atradimai, asmenybės, 
literatūra, skaitėme P. Roizijaus satyras, diskutavome apie 
priklausymą elitui Renesanso laikais ir dabar. Mokyklos 
skaitykloje veikė knygų apie Renesanso meną paroda. Visi 
mokiniai žinias pademonstravo atlikdami testus.  
Ketvirtadienis – Tarmių diena. Su mintimi „Tarmiškai 
šneku, bagotas esu“ vėl rinkomės į mokyklos salę. 
Mokiniams pateikėme teorinių žinių apie tarmes, jų 
klasifikavimą, skaitėme pasakas įvairiomis tarmėmis. 
Dramos būrelio nariai įtikinamai suvaidino pasaką „Apie 
bobulį ir dziedulį“ gražia dzūkų tarme. Klasės savo 
turnyrines lenteles vėl papildė už atliktus testus gautais 
taškais.  
Penktadienis – viktorina ir savaitės apibendrinimas. Dar 
savaitės pradžioje atsitiktine tvarka buvo išrinkti būsimieji 
komandų kapitonai, kuriems ir teko užduotis suburti 
kolektyvą iš skirtingų klasių mokinių ir mokytojų 
penktadienio turnyrui. Šauniesiems kapitonams puikiai 
pavyko įvykdyti užduotį: komandos turėjo emblemas, 
susigalvojo pavadinimus, šmaikščiai pristatė atliktus namų 
darbus. Iš pat pradžių į priekį išsiveržė „Snaiperių“  
komanda, kuri ir tapo nugalėtoja. Užduotys nebuvo lengvos, 
visiems teko pasukti galvas. Vertinimo komisija plušo net 
suprakaitavusi: tikrino testus, kūrybines užduotis, skyrė 
taškų už papildomus atsakymus, baudė prasižengusius.  
Viktorinai pasibaigus ir susumavus rezultatus, sveikinimo 
žodį tarė, nugalėtojus apdovanojo ir gražia iniciatyva 
pasidžiaugė mokyklos direktorė Lolita Mikalauskienė. 

LIETUVIŲ KALBOS 
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Renginio organizatorės  padėkojo dailės ir 
technologijų mokytojai Renatai Bartkevič už sukurtą 
originalią Lietuvių kalbos savaitės emblemą. Renginio 
dalyviai į anketos klausimą, ar reikalingas ir 
prasmingas tokios savaitės  organizavimas, vienbalsiai 
atsakė, kad be intelektualaus ir uždegančio renginio 
neįsivaizduoja mokyklos gyvenimo. 

Vilma KISIELYTĖ – HANCHARYK,  
Jolita MILINAVIČIŪTĖ, renginio organizatorės 

MES – DEŠIMTOKAI... 

Aukl ėtoja Renata. Linksma ir nenuspėjama. Visada 
pataria ir padeda. Objektyvi. Įdomi. Draugiška, bet 
griežta. 

Dešimtokų mintis užrašė Ilona SURUDA, 
„Saulėtekio“ korespondentė 

Vidurinio ugdymo programos vykdymas 
mokykloje 
 

Informacija dešimtokams  

Esu Ingrida . Man 15 metų. Domiuosi šokiais ir 
muzika. Man šioje mokykloje mokytis gera, nes puikūs 
bendraklasiai, įdomios pamokos, linksma ir turininga 
popamokinė veikla.  
Aš Viktorija.  Man 16. Labiausiai mėgstu sportuoti ir 
šokti. Noriu mokytis čia ir vienuoliktoje klasėje, nes 
šioje mokykloje mokytis tiesiog gera. 
Jaroslavas. Gyvenu Dieveniškėse jau šešiolika metų. 
Esu santūrus ir gudrus. Mokslai sekasi neblogai, todėl 
planuoju čia mokytis ir vienuoliktoje klasėje. Labai 
mėgstu sportuoti ir šokti.  
Ervinas. Dieveniškių žeme vaikštau šešioliktus metus. 
Esu aktyvus, judrus, protingas „Ryto“ mokinys. 
Kadangi čia puikios sąlygos saviraiškai, noriu mokytis 
ir toliau. Labai mėgstu krepšinį ir linksmai praleisti 
laiką su draugais.  
Art ūras. Esu dar šešiolikmetis. Šioje mokykloje man 
mokytis patinka, nes mokytojai yra draugiški. Labai 
vertinu nuoširdų bendravimą su bendraklasiais. 
Laisvalaikiu klausausi muzikos.  
Giedrius. Dievinu sportą ir visada pirmenybę teikiu 
būtent jam. Mokytis nelabai mėgstu, bet bendraklasių ir 
mokytojų dėka sėkmingai įveikiu ir šią kliūtį. 
Edgaras. (Čia klasės draugų nuomonė apie jį). Labai 
sportiškas. Mokslai nelabai sekasi, nes tinginys už jį 
stipresnis. Su bendraklasiais draugiškas, visada 
pasiruošęs ištiesti pagalbos ranką.  
 

Kaip ir visose Lietuvos mokyklose ir 
gimnazijose Vidurinio ugdymo programa yra dvejų 
metų ir maksimalus mokinio savaitinių pamokų 
skaičius – 32, minimalus – 28 savaitinės pamokos. 
Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau 
kaip 8 bendrojo ugdymo dalykus. 
       Vidurinio ugdymo programą sudaro 
privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo 
dalykai ir dalykų moduliai. Iš pasirenkamųjų 
dalykų mokykla siūlo – geografiją, teisę, 
ekonomiką ir verslumą, braižybą, informacines 
technologijas, kompiuterinį raštingumą.  
       Mokiniai dalykus gali ir renkasi bendruoju 
ir/arba išplėstiniu kursu. Dalyko bendrojo kurso 
turinio apimtį sudaro plačiai vartojamos dalyko 
sąvokos, pagrindiniai dėsningumai, svarbiausios 
idėjos, jų kontekstas ir praktinis taikymas, 
vertybinės nuostatos. Dalyko išplėstinio kurso 
programa padeda mokiniui toliau plėtoti 
pagrindinio ugdymo programoje įgytas bendrąsias 
ir dalykines kompetencijas, reikalingas pasirengti 
tolesnėms studijoms ir būsimai  profesinei veiklai.  

Mokykla siūlo tris užsienio kalbas: anglų, 
vokiečių, rusų. Užsienio kalbų  programa 
pateikiama kursais, orientuotais į Europos Tarybos 
siūlomus A1 ir A2,  B1 ir B2  kalbos mokėjimo 
lygius. Mokykla gegužės - birželio mėnesį  10-os 
klasės mokiniams sudaro sąlygas pasitikrinti 
kalbinės kompetencijos lygį, kad mokslo metus 
sėkmingai galėtų pradėti pagal jau sudarytą savo 
individualųjį ugdymo planą. 

Mokiniai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką 
– tikybą arba etiką. 

Taip pat mokykla siūlo muzikos, dailės, šokių, 
taikomojo meno, amatų ir dizaino, t.y. meninio ir 
technologijų ugdymo srities dalykų kursus. 

     Mokykloje yra priimta „Mokinių, 
besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, 
dalyko   programos ar dalyko kurso keitimo 
tvarka“. Mokinys gali keisti dalyko programą, 
programos kursą ar modulį I, II (11 kl.) ir I (12 kl.) 
pusmečio pabaigoje.  
 



 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai po pamokų pagal savo polinkį ar 
gebėjimą, pomėgį ar norą gali dalyvauti būrelių 
veikloje: dramos studijoje „Arlekinas“, jaunojo 
žurnalisto studijoje, šokių, jaunųjų šaulių, sporto ir 
kitų būrelių veikloje.  

Susisiekimas su mokykla yra geras. Į mokyklą ir iš 
jos mokiniai pavežami geltonuoju arba maršrutiniais 
autobusais. Pamokų tvarkaraštis sudaromas taip, kad 
mokiniai turėtų ne daugiau nei tris „langus“ arba 
stengiamės, kad jų visai nebūtų. 
          Mokykloje dirba mokytojai – kvalifikuoti 
dalykų specialistai, turintys vyresniojo mokytojo ir 
mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas. Po 
pamokų, mokiniams pageidavus, mokytojai teikia 
konsultacijas (nemokamas). 

Kad 11 klasės mokiniai sėkmingai galėtų 
pradėti mokslo metus, balandžio – birželio, 
rugpjūčio mėnesiais 10 klasės mokiniai 
supažindinami su Vidurinio ugdymo programos 
aprašu. Kiekvienas mokinys, konsultuodamasis su 
klasės vadovu ir mokyklos administracija, sudaro 
savo individualųjį ugdymo planą.  

Mieli dešimtokai, jūsų laukia Pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimas – tai tik pirmasis 
rimtas išbandymas ilgame mokymosi etape. Jus dar 
ne vieną kartą gyvenime vertins. Bus vertinamos 
jūsų žinios, jūsų žmogiškumas, jūsų gerumas. Linkiu 
sėkmės visuose jūsų sumanymuose ir darbuose.  

Regina BARSULIENĖ, mokyklos direktorės 
pavaduotoja ugdymui  

 

Knygų sąrašas būsimiems 
vienuoliktokams (sudarytas pagal 
naująsias Bendrąsias programas) 

 
 11. D. Naborovskis.  Gyvenimo trumpumas. 
12. S. Pšipkovskis. Rudens ekvinokcijai.  
13. M. Pacas. Testamentas.  
14. P. Kalderonas.  Gyvenimas-sapnas.  
15. K.Donelaitis. Metai.  
16. J. V. Gėtė (Goethe). Faustas.  I dalis,  II dalies pabaiga. 
17. A. Mickevičius. Eilėraščiai Romantika Odė jaunystei 

Akermano stepės Vėlinės, II, IV dalis,  Poema Ponas Tadas 
(I kn. 1–40 eil.).  
18. A.Baranauskas. Anykščių šilelis.  
19. V. Kudirka. Tautiška giesmė , Varpas, Labora, Iš mano 

atsiminimų keletas žodelių.  
20. Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).  
21. A.Baranauskas. Dainų dainelę,  Kelionė Petaburkan V 
dalis (Nu, Lietuva, nu, Dauguva).  
22. Dž. Baironas (G. Byron). Kainas.  
23. J. Biliūnas.  Liūdna pasaka ir Pasirinkti apsakymai.  
24. J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.  

25. V. Krėvė.  Skirgaila.  

26. A. Čechovas. Storasis ir plonasis .  Žmogus futliare.  

1. M.Mažvydas.  Katekizmas (lietuviška eiliuota 
prakalba). 

2. M. Daukša.  Postilė(Prakalba į malonųjį 
skaitytoją). 
3. J. Radvanas.  Radviliada (I d. 31-96 eil., III d. 85-
169 eil.) . 
4. M. Husovianas.  Giesmė apie stumbro išvaizdą, 
žiaurumą ir medžioklę (eil. 245-386, 655-826). 
5. Lietuvos metraščiai.  (Apie Romos kunigaikštį 
Palemoną, Apie Gedimino sapną) . 

   Radvila Našlaitėlis.  Ištrauka iš Kelionės į Jeruzalę 
(Trečias laiškas).  

    Kulvietis.  Tikėjimo išpažinimas. 
8. V. Šekspyras (W. Shakespeare).   Sonetai (1, 5, 24, 
65, 116, 132, 154).  Hamletas.  
9. M 9. K. Sarbievijus.  Lyrika (pasirinkti 
eilėraščiai).  
10.  K.Sirvydas. Punktai sakymų (ištrauka apie laisvą 

valią). 

27. Šatrijos Ragana. Sename dvare.  
28. Ignas Šeinius. Kuprelis.  
29. B. Sruoga. Milžino paunksmė.  
30. V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų,  

Altorių šešėly. 
31. J. Savickis. Novelės. 
32. J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.  

P. S. Juodai paryškinti kūriniai yra 
privalomi, neparyškinti – 
kontekstiniai. Jei ko ir 
neperskaitysite, suspėsite per mokslo 
metus.:))  
 

☺ Kovo 8 –ąją sveikinome visas mokyklos merginas ir 
mokytojas su tarptautine Moters diena. Tą pačią dieną vyko 
tėvų susirinkimas ir Kaziuko mugė. Taip pat paminėjome 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. 
☺ Kovo 16 –oji – Knygnešio diena. Sunkų ir pavojingą 
knygnešių darbą mums priminė bibliotekininkės parengta 
vaizdalentė.  
☺ Kovo 21 – Miego diena. Tą dieną pamokose sėdėti buvo 
nepakeliamai sunku, todėl mes iš pamokų pabėgome...  
☺ Kovo 25 – 29 dienomis atostogavome, o dvyliktokai laikė 
lietuvių, anglų ir rusų kalbos įskaitas.  
☺ Balandžio 2 d. visi grįžome į mokyklą, o dvyliktokai dar tris 
dienas papildomai ilsėsis. Pavydime... 
☺ Balandžio 5 dieną mūsų mokykloje viešės Poškonių 
pagrindinės mokyklos dešimtokai. 
☺ Gegužės mėnesį bendruomenei pristatysime Dieveniškių 
šnektos žodyną. 

Parengė Ilona SURUDA, „Saulėtekio korespondentė  

 
 

„Saulėtekio“ bendradarbiai: Ilona Baležentienė, Regina 

Barsulienė, Ilona Suruda, Vilma Kisielytė, Jolita 

Milinavičiūtė, Oksana Davleševičienė. 

 Laikraštį maketavo: Ernestas Dobrinskis, Jurijus 
Veržbickij, Artūr Kartanovič. 

VIENU SAKINIU 
 


