
Kriukų mokyklos
jubiliejinis laikraštukas

Vytautas BALTRAMAITIS
Mokyklos direktorius 

Mūsų mokyklai 2017-ieji – 
jubiliejiniai. Minime 190-ąsias 
pirmosios mokyklos įsteigimo 
Kriukuose metines. 

Jubiliejus – tai ne tik šventi-
nė renginio diena. Tai ilgas ap-
mąstymo ir pasirengimo kelias, 
kurį nuėjome po paskutinio 
mūsų susibūrimo. Su užsidegi-
mu visus renginius, savo dar-
bus ir siekius skyrėme šiai da-
tai. Mokiniams buvo gera pro-
ga pasitempti moksle, pasiekti 

Kartu mes esame stiprūs
aukštesnių rezultatų sporte, 
neformalaus ugdymo veiklose. 
Šiais metais net trys mokyklos 
kolektyvai buvo išvykę į įvai-
rių ŠMM inicijuotų konkursų 
šalies etapo finalinius renginius 
ir garbingai kovėsi dėl prizinių 
apdovanojimų. 

Mokytojams, visam aptar-
naujančiam personalui – naujų 
patirčių, susitelkimo ir išban-
dymų metas. Jausdami visuo-
menėje vykstančių pokyčių 
pulsą, stengiamės būti origi-
nalūs ir suprantami, rasti opti-
maliausius kelius išsikeltiems 
tikslams, sumąstytoms vei-
kloms įveikti. Tai buvo savęs 
išbandymo laikas, proga pa-
lyginti ir pasimatuoti, įvertinti 
tai, kas pasiekta. Mes galime 
tik didžiuotis savo kolektyvo 
žmonėmis, kurie sėkmingai 
vykdo patikėtas pareigas. 

Na, o visai mokyklos ben-

Spalio mėnesį kartu su visa 
klase  informatikos pamokoje 
bandėme kurti mokyklos em-
blemą, skirtą 190 - ųjų metų 
jubiliejui. Buvo tikrai labai 
smagu ir įdomu bent šitaip 
prie jos prisiliesti. Suprasti, 
ką reiškia prisiimti tokią at-
sakomybę, nes, kuriant em-
blemą, norėjosi, kad ji būtų 
nepriekaištinga. Visi kūrėme 
su meile ir pasididžiavimu - 
turbūt dėl to, kad 190 - ieji 
metai mokyklai būna tik kar-
tą, ir ne visada atsiranda ga-
limybė kurti kažką panašaus. 
Visi užduotį įsivaizdavome 
skirtingai. Skirtingos spal-
vos, formos, linijos, tačiau 
visose jose spindėjo vienas ir 
tas pats skaičius  - 190.

Eidvilė Griškaitė,  7kl.

druomenei gera proga pažvelg-
ti į savo ištakas, galimybė su-
grįžti į mokyklą, susitikti su 
klasės draugais, mokytojais, 
prisiminti pradžių pradžią, vai-
kiškas mokyklos svajones. Mo-
kykla pasiilgsta to nuolatinio 
grįžtamojo ryšio, laukia, tikisi 
ir linki Jums geriausios kloties.

Jubiliejinis renginys – tai 
gera proga pasikviesti mūsų 
bendradarbiavimo partnerius, 
svečius, draugus, kartu pa-
sidžiaugti savo laimėjimais, 
parodyti mokyklos brandumo  
lygį. 

Nuoširdžiausiai sveikinu vi-
sus mokinius, mokytojus, visą 
mokyklos bendruomenę su 
prasmingu jubiliejumi ir linkiu 
visada išlikti ištikimais moky-
klos misijos tęsėjais, meilės ir 
ištikimybės savo mokyklai pri-
siekusiais bičiuliais.

Kartu mes esame stiprūs.

Sveikinimai
mokyklai

Kaip kūrėme  mokyklos jubiliejaus emblemą 

Eidvilė Griškaitė 
7 kl.

Deina Pociūtė 
10 kl.

Airida Tvaskūnaitė
6 kl.

Justas Stonkus
5 kl.

Mantas Šinauskas
7 kl.

Silvija Anilionytė
9 kl.
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Virginija ir Eugenijus Mikalauskai
Audronė ir Giedrius Impoliai
Darginių ŽŪB
Aušra ir Gintautas Jokštai
Neringa Jankauskienė
Aurelija ir Marius Katinai
Giedrė ir Mindaugas Survilai
Sandra ir Tomas Rudžiai
ŽŪB Bučiūnai 
Inesa ir Dalius Vadapalai
Danutė Šlekonienė
Stasė ir Jonas Venislovai
Joniškio rajono savivaldybė
Audrius ir Dainora Danilevičiai
Kristina Balčiūnaitė
Stanislovas Polekas
Rolandas Mažeika
UAB „Baltijos gėrimai”

Iš rašinio pagal I.Šeiniaus romaną „Ku-
prelis“: „Olesis turėjo dvi kupras – vieną 
širdy, kitą nugaroje“.

Koncentracijos stovykloje buvo reika-
lingi stiprūs, sportiški vyrai, kad juos ga-
lėtų nužmoginti.

Salvadoras Dali taip pat buvo keistas, 
vien todėl, kad jis parašė romaną  „Don  
Kichotas“. 

Tarp J. Grušo pjesės „Meilė, džiazas ir 
velnias“...

Jūs vis galvojate apie besikuriančias 

Birželio 10 - ąją dieną, 190 - ojo Kriukų 
mokyklos jubiliejaus dieną, oras atspindės 
tikrą lietuviškos vasaros pavasarį. Tempe-
ratūra svyruos nuo -20˚ iki +25˚. Vietomis 
gali pasnigti. Pūgos atveju nepamirškite 
apsiauti pašiltintų kaliošų ir užsidėti ke-
purės. Jeigu lauke bus saulėta, atsineškite 
kremo nuo saulės ir „šliopkes“. Vietomis 
gali būti debesuota, galbūt praūš nedidelis 
tornadas, bet dienos pabaigoje visi galėsi-
me džiaugtis lauko sauna.

Gražios šventės! 
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Mokyklos jubiliejinio
renginio rėmėjai

Auksinės mintys
gyvenvietes, gatvių triukšmą ir žmonių 
sužmogėjimą...

Planktonas – jūros gyvis vandenyje. Jis 
toks pat greitas kaip reaktyvinis lėktuvas. 
Turi aštuonis čiuptuvus ir dar kitaip vadi-
namas kalmaru iš kempiniuko.

Lietuvos vadovas yra Trampas.
Valdymo forma gera, nei didelė, nei 

maža.
Chimpanzas gyvena Indonezijoje.
Kaip smėlis dauginasi?

Jubiliejaus orų
prognozė

Piliečio kelio žingsniai
Ligita EITKEVIČIENĖ 
Projekto koordinatorė 

Jau septinti metai mūsų mokykla ak-
tyviai bendradarbiauja rengdama ir vyk-
dydama projektus kartu su VšĮ ,,Menų ir 
mokymo namai‘‘. Taikant Forumo teatro 
metodus, įvykdyti trys projektai. Tiesa, 
paskutinysis projektas „Piliečio kelias 
istorijos veidrodyje“ dar tebesitęsia. Šios 
tarptautinės iniciatyvos tikslas – skatinti 
dialogą tarp skirtingų kartų, siekiant kūry-
biškai atskleisti teisių ir laisvių, kurias už-
tikrina ES, svarbą. Į pilietiškumo atspindį 
istorijos veidrodyje kriukiečiai žvelgia 
kartu su partneriais iš Kauno Milikonių 
progimnazijos, Portugalijos, Juodkalnijos 
ir Vengrijos. Balandžio pabaigoje Kauno 
viešojoje bibliotekoje surengtas pirmasis 
Forumo teatro spektaklis totolitarinių re-
žimų tema, kuriame vaidino visų projekte 
dalyvaujančių šalių komandos, vadovau-
jamos Šiaulių dramos teatro aktorės Mo-

nikos Šaltytės. Gegužės viduryje toks pat 
viešas spektaklis surengtas Vengrijos Tata 
mieste. Susitikimų metu publikai pristaty-
tas projekto dalyvių sukurtas dokumenti-
nis filmas, diskutuota žmogaus teisių pa-
žeidimų tema. Rudenį laukia susitikimai 
su Juodkalnijos ir Portugalijos publika.

Projekto idėja gana sudėtinga – gene-
ruojant skirtingų kartų patirtis ir pasau-
lėžiūrą atskleisti Vidurio ir Rytų Europos 
totalitarinių represinių režimų žmogaus 
teisių pažeidimus ankstesnėse santvarko-
se, mėginti įvardinti, kas pasikeistų, jei 
dabartinėje visuomenėje būtų ribojamos 
žmogaus teisės bei laisvės. Partneriai jau 
įvykdė vieną pagrindinių veiklų – sukūrė 
istorine atmintimi paremtą dokumentinį 
filmą apie atskirų žmonių patirtis ir lais-
vės suvaržymusanuometinėse kiekvienos 
šalies sistemose. Kriukiečiams šį kūrybinį 
sumanymą padėjo įgyvendinti medijų me-
nininkas Tomas Andrijauskas.
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Elena ČOJ,
logopedė-specialioji pedagogė,
metodininkė

Lapkričio 9 dieną mūsų mokykloje vie-
šėjo prevencinio judėjimo prieš žalingus 
įpročius „Sniego gniūžtė“ įkūrėjas - Dže-
kas Irvinas su bendraminčiais. Jie ben-
dravo su paaugliais – judėjimo „Sniego 
gniūžtė“ mūsų mokykloje lyderiais. Ve-
liau svečiai susitiko su tėvais ir mokyto-
jais. 

Ernestas VASILIAUSKAS,
Baltijos regiono istorijos ir archeologi-

jos instituto mokslo darbuotojas 
 
Kriukų vidurinėje (pagrindinėje) moky-

kloje pradėjau dirbti nuo 2000 m. gruodžio 
1 d., dirbau iki 2002 m. vasario mėn. vidu-
rio, vadavau istorijos ir pilietinio ugdymo 
mokytoją Liną Ulinienę. Tai buvo tam tikras 
gyvenimo iššūkis išbandyti save – čia teko 
paragauti pedagogo duonos, išlydėti pasku-
tiniąją abiturientų laidą 2001 m. Mano dar-
bo vieta – istorijos kabinetas su pagalbine 
patalpa buvo senajame mokyklos priestato 
(dabar uždaryto) gale. Atsiminimai apie šią 
darbovietę tik šviesūs ir gražūs, čia supo ko-
legialiai draugiška aplinka, išvykos mokyto-
jų dienos proga po Lietuvą, Rygos operos ir 
baleto teatrą, kino teatrą ir teatrą Šiauliuose, 
įvairios mokyklinės šventės (kalėdinis kar-
navalas, šimtadienis, išleistuvės), gardi kava 
ilgosios pertraukos metu. Taigi įvairių inici-
atyvų mokykloje netrūko, nes dirbo inicia-
tyvūs, vietoje nenusėdintys mokytojai. Šilti 
ir kolegiški santykiai tebesieja su tuomet 
direktoriumi dirbusiu Vaclovu Martinaičiu, 
pavaduotoja – Stase Sinkevičiene, mokyto-
jomis Ilona Gylyte, Laima Kasiuliene, Irena 
Gecevičiene, Irena Raguliene, Sandra Ru-
diene, Virginija Vitkiene ir kt. Likus laiko 
nuo pamokų, lankydavau Kriukų miestelio 
senąsias kapines, senąją pieninę – čia ieško-
jau krašto praeities ženklų. Užsimezgę šilti 
ryšiai nenutrūko, vėliau nuo 2004 m. moky-
kloje vasaromis teko glaustis archeologinių 
kasinėjimų Dvareliškių kapinyne (vad. prof. 
dr. Ilona Vaškevičiūtė) metu, vykdyti kitus 
istorinius-kultūrinius projektus, o dabar kar-
tu su lietuvių kalbos mokytoja Ligita Eitke-
vičiene rengiame knygą apie Medvilionių 
pradžios mokyklą.

Pirmoji
pedagoginė

praktika

Vaida
RUSECKAITĖ, 
IT vyr. mokytoja

Rugsėjo 8 d. daugiau 
nei trisdešimt Kriukų pa-
grindinės mokyklos 7–10 
klasių mokiniai kartu su 
mokytojomis V.Rusec-
kaite, L.Eitkevičiene, 
L.Kasiuliene ir Skaistgi-
rio gimnazijos mokiniais 
bei mokytojomis daly-
vavome nemokamame 
tarptautiniame renginyje 
Vilniaus Litexpo parodų 
ir kongresų rūmuose apie 
informacines technolo-
gijas ir verslumą #SWI-
TCH! Jūsų dėmesiui ke-
lios mokinių mintys  apie 
renginį:

,,Šioje parodoje mums 
buvo labai įdomu, matė-
me daug naujų techno-
logijų, riedžių ir dronų. 
‘’(Arminas ir Dovidas, 7 kl.)

„Buvo iš tikro įdomu, nes pirmą kar-
tą važiavom į renginį,  kuris vyksta tik 
antrą kartą.” (Andrėja, 7 kl.)

„Išbandžiau pulteliu valdomą rie-
dlentę, riedį ir t.t..., ir patekau į ,,Delfi“ 
puslapį.” (Skirmantas, 8 kl.)

„Išbandžiau elektrinę riedlentę, elek-
trinį paspirtuką, robotus, dronus, 3D 
akinius. “ (Matas, 9 kl.)

„Mačiau važinėjimąsi su riedžiu. 

Kalbėjo Radistai, kurie pasakojo apie 
save. Patiko įvairios programos, išmani-
osios technologijos, robotukai, zondai. 
“(Silvija, 9 kl.)

„Radistai!!! #SWITCH! yra jėga. “ 
(Gabrielė, 9 kl.)

„Išbandžiau riedį. Virtualius akinius 
naudojant tel. ir elektrinę riedlentę.” (Ovi-
dijus, 10 kl.).

Jovita BERTULIENĖ
Mokyklos pavaduotoja ugdymui 

Kiekvienas trokštame save realizuoti 
darbinėje veikloje, tačiau, kad nepaskęs-
tume rutinoje, ieškome savęs ir laisvalai-
kyje. Tikroji kasdienio bendravimo magija 
prasideda prie puodelio kavos, ragaujant 
kolegių namie keptą pyragaitį. Ar žinojote, 
kad kolektyve yra net keletas moterų, ku-
rių skanėstai galėtų nurungti profesionalų 
kepinius? O šiltų pokalbių pertraukų metu 
kyla nemažai idėjų, kur galėtume „pabėg-
ti“ mokinių atostogų metu ar savaitgaliais.

Mes patys ir pasikviesti bičiuliai praė-
jusį rudenį, sušokę į nelabai patogų ir vis 
subyrėti grasinantį mokyklinį autobusą, 
patraukėme ieškoti pramogų į Anykščių 
bei Molėtų kraštus. Prisipažinsiu, nela-
bai mums pavyko užsiropšti ant Puntuko 
- antro pagal dydį riedulio Lietuvoje, bet 
nuotraukos šalia jo puikiai pavyko. Siau-
ruko muziejus, Antano Baranausko klėte-
lė, rašytojo Antano Vienuolio -Žukausko 
memorialinis namas-muziejus, tautodaili-
ninko Stanislovo Petraškos akmens tapy-
bos paroda... Tai tik keletas iš daugelio ap-
lankytų objektų. Po naktinio apsilankymo 
Molėtų astronomijos observatorijoje, iki 
pat Kriukų mūsų „mokyklinukas“ skam-
bėjo nuo lietuviškų dainų. Tai romansų 
grupė „Gija“ surengė generalinę repeti-

ciją prieš kitą dieną vyksiantį koncertą. Į 
dainavimą mielai įsitraukė ir kiti kolegos, 
bet net ir tokiame triukšme atsirado mie-
gančių!

Šią gegužę emocijų pliūpsnis apėmė 
Šiaulių arenoje stebint Allos Duchovos 
šokio teatro „Todes“ programą. Uždegan-
tys šokiai, įspūdingas garso ir šviesų šou 
išjudino net mažiausius žiūrovus. Žavėjo 
įvairių kultūrų šokėjų akrobatiniai bei iliu-
zionistiniai triukai.

Kultūrinės pramogos visada mus traukė, 
tačiau, prieš keletą metų nemažą mokyto-
jų ir darbuotojų būrelį suviliojo tinklinis. 
Šiandien net sunku patikėti, kad turėjo-
me pradėti nuo elementariausių taisyklių 
ir bandymų pataikyti į kamuolį :) Džiau-
giamės, kad ši naujai atrasta sporto šaka 
prigijo mokyklos gyvenime ir sekėjų atsi-
rado mokinių tarpe. Šiuo metu aktyviausi 
priešininkai - aštuntos klasės berniukai. 
Norinčius prisijungti, buvusius ar esamus 
mokinius, mokytojus ir šiaip tinkliniui 
prijaučiančius, antradieniais kviečiame į 
sporto salę. Gera nuotaika privaloma!

Ar dar keliausime, pramogausime? Bū-
tinai... Jau dabar, besiruošdami mokyklos 
190 metų jubiliejui, sukame galvas, kurį 
Lietuvos kampelį aplankysime vasaros 
metu. Ačiū Joniškio žemės ūkio mokyklai 
už dovaną - nemokamą vienos dienos eks-
kursiją.

Ką veikia mokytojai, kai nedirba?

Svečiuose – Džekas Irvinas su bendraminčiais

Tarptautinis renginys apie informacines 
technologijas ir verslumą #switch!

Kuo gyvename šiandien

Gabrielė GRIŠKAITĖ, 9 kl.

Vasario 3-ąją dieną su mokyklos merginų 
krepšinio komanda išvykome į Druskinin-
kus. Vykome ten ne šiaip sau, o turėjome 
tikslą – respublikines krepšinio varžybas. 
Važiavome ne nugalėti, o parodyti savęs, 
kad mes galim žaisti, kad mes mokam, , 
atstovaujame savo mokyklai ir regionui,  ir 
norim parodyti visiems, kad Kriukų pagrin-
dinė mokykla gali dalyvauti visur – reikia 
tik noro.

Ši išvyka mums labai daug reiškia. Nu-
vykusios į Druskininkus, gavome viešbučio 
kambarį, kuris buvo kuklus, jaukus. Dėl to 
reikia dėkoti mūsų direktoriui, kad pasirū-
pino stogu virš galvos, kad motyvuoja mus 
stengtis, žaisti krepšinį, taip pat ir mokytis...

Nuvykusios į viešbutį, apžiūrėjome savo 
kambarius, apsipratome ir sėdome prie stalo 
– gėrėme kavą be cukraus, nes pamiršome 
jo nusipirkti... Skamba išties juokingai, mes 
irgi juokėmės...Buvo linksma susėsti drau-
giškai  ir  aptarinėti kitos dienos planus dėl 
varžybų...galvojome, ar bus sunku žaisti, 
ar nuvykusios ten neišsigąsime geresnių už 
save...

Štai taip išaušo rytas, vasario 4-osios ry-
tas...Visos nusistatėm žadintuvus, kad tik 
nepramiegotume dienos, kurios taip ilgai 
laukėm... Sukilusios ėjom ruoštis - susidė-
jom daiktus, sutvarkėme kambarius ir išė-
jom laukti autobuso. Nuvažiavome paval-
gyti, kitaip sakant, pasistiprinti prieš tokią 
dieną ir rimtas varžybas.

Sporto centre dar vyko futbolo rungtynės.
Netrukus sužinojome, kad žais dvylika 

mergaičių krepšinio komandų. Iš tiesų su-
nerimom, iš karto ėmėm sakyti, kad liksime 
paskutinės... Bet mes nenuleidome rankų, ir 
kovėmės dėl garbės, dėl savo mokyklos, dėl 
savęs...

Sužaidus rungtynes mokytojas mums pa-
sakė, kad laimėjome penktąją vietą.Labai 
džiaugėmės dėl pačių savęs – pasirodo, kad 
mes galim, jei tik yra noro.

Labai ačiū mūsų mokytojui Dariui Mi-
lakniui, kuris stengėsi, mokino mus žaisti, 
kad motyvavo. Už viską visos komandos 
vardu  AČIŪ jam.

Vykdamos namo, atgal į Kriukus, kalbė-
jom ir be galo džiaugėmės, kad dalyvavom, 
kad parodėm , ką sugeba Kriukų pagrindi-
nės mokyklos mokinės... Iki šiol vis dar pri-
simenu tą dieną kaip šventę…

    Ilona GYLYTĖ, pradinių kl. mokytoja metodininikė

Kovo 31 d. Į paskutines Eurolygoje šio sezono rungtynes Kaune susirinko rekordiš-
kai pilna „Žalgirio“ arena. Eurolygos namų rungtynes prieš Milano „Emporio Armani“ 
ekipą stebėjo ir 11 geriausių mūsų mokyklos sportininkų, kuriems bilietus į varžybas 
dovanojo buvęs mūsų mokyklos mokinys, dabar Seimo narys Vitalijus Gailius, o ke-
lionę – mokykla.  Su 15000 žiūrovų skandavome „Ačiū” tiesiai iš aerouosto stebėti 
varžybų atvykusiam Liudui Mažyliui.   

Respublikinis
turnyras

Druskininkuose

Krepšinio varžybos Kaune

Mokytojų laisvalaikis – žaidžiame tinklinį
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 Žilvinas INDRIULIS, 
buvęs mokinys

„Sniego Gniūžtė“ – tai jaunimo prevencinė programa, 
populiarinanti idėją, kad kiekvienas iš mūsų gali priim-
ti teisingus gyvenimiškus sprendimus. Be to, ji padeda 
ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius bei skatina 
linksmintis be svaigalų. Šios stovyklos programa –  ne 
nuobodžios paskaitos apie narkotikų žalą žmogaus orga-
nizmui, tai smagiai praleistas laikas su žmonėmis,  kurių 
mąstymas sutampa su Tavuoju. ,,Sniego gniūžtė” jaunus 
žmones suvienija į bendruomenę, turinčią tą patį tikslą! 
Iš patirties sakau, jei turi scenos baimę ar galbūt nemoki 
išsakyti savo nuomonės kolektyve, arba ji yra  neišklau-
soma - negailėk laiko ir atvažiuok i „Sniego gniužtės“ 
stovyklą!

Būdamas SG nustembi, negi tai tie patys žmonės, 
supantys Tave klasėse! Svarbiausia, jokiu knygų! Vei-
klos, veiklos ir dar kartą veiklos! Jos visos orientuotos 
į jauno žmogaus vertybių suvokimą, savęs ieškojimus 
ir mažyčius atradimus. Atrodo negali sulaužyti švento 
įsipareigojimo savo grupelei ir bet kur numesti vadi-
namojo švelnuko, kurio kiekvienas siūlelis reiškia kito 
žmogaus mintis ir palinkėjimui tau. Tai talismanas, nuo-
širdumo dovana,  užrišama kitam žmogui be jokio atlygio 
sau.  Širdy - šiurpuliukai, kai žinai, kad visi  supantys 
Tave, geba atrasti šilumą ir būti viena didele šeima ir ne-
pamiršta vienas kito net išsiskyrę. 

Sniego gniūžtės šiluma

„Sniego gniūžtė“ atskleidė man, kad žmogus tėra tik vienas mažas 
akmenėlis dideliam pasauly, o mažoj mokykloj gimsta vienybė, troški-
mai virsta daugumos žmonių sprendimais. Čia nugalimos įkyrios bai-
mės, pamirštami nevykę principai, ateina suvokimas, kad net jaunam 
žmogui įmanoma išmokti neteisti kitaip mąstančio. Pasaulis apsiver-
čia, diena tampa naktim, o naktis - diena, piktą veidą sušildo šypsena, 
o tylus ausyse girdimas triukšmas tampa muzika.

Atsimenu tai.  Vaikų triukšmas ir noras visada sugrįžti į Kriukų 
„Sniego gniūžtę“ ne dėl to,  kad pasijustum kitokiu ar pamatytum save 
iš šalies, o dėl šilumos, dėl susiburiančių „gniūžtukų“, padarančių 
pasaulį šviesesniu. Visada ten sugrįšiu ir niekada neprašysiu atlygio, 
džiaugsiuosi, nes kiekvienais metais čia  bus vis naujų iššūkių.

……………………..

 Ligita EITKEVIČIENĖ,
lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja metodininkė

Tokį klausimą iškėlė Kriukų pagrindi-
nės mokyklos mokinių komanda, teikda-
ma paraišką dalyvauti Elektrėnų savival-
dybės Jaunimo reikalų tarybos biuro ir 
Europos Parlamento nario Petro Auštre-
vičiaus inicijuotame projekte ,,Kuriame 
Lietuvą!‘‘. Apie ką toje paraiškoje buvo 

Būti ar sugriūti?

kalbama? Ogi apie žymųjį Medvilionių 
dvarą ir jo išlikimo galimybes. Idėja mi-
nėto pilietinių iniciatyvų projekto orga-
nizatoriams pasirodė verta dėmesio ir 
mokykla su dar dvylika šalies gimnazijų 
buvo atrinkta varžytis dėl pagrindinio  lai-
mėjimo – kelionės į Briuselį.

Tik ne Briuselis čia svarbiausias, o 
Medvilioniai ir jaunimas. ,,Kuriame Lie-
tuvą!‘‘ projektas skirtas  skatinti jauni-
mą naudotis savo pilietinėmis teisėmis, 

sprendžiant visuomenei svarbius klausi-
mus, stiprinti jaunų žmonių atstovavimą 
vietiniu lygmeniu, suteikti žinių ir įgūdžių 
apie jaunimo dalyvavimą vietos bendruo-
menės gyvenime, plėtoti mokyklų, vietos 
bendruomenių ir savivaldybių bendradar-
biavimą  ir taip keisti šalį, kuriant ją savo 
artimiausioje aplinkoje. Taigi kriukiečiai 
vieni ir su vis besiplečiančiu bendramin-
čių būriu mėgins spręsti hamletišką klau-
simą – būti ar sugriūti.

 Jolanta BYTAUTIENĖ,
pradinių kl. vyr. mokytoja 

Kovo 20 dieną – Pasaulinę Žemės dieną 
– pirmos klasės mokinė Gabija Čereškaitė 
dalyvavo rajoninėje konferencijoje 
„Aplinka ir žmogus“. Skaitė pranešimą 
„Mažieji rūšiuotukai“. Pristatė klasėje 
vykdomą projektą apie šiukšlių rūšiavi-
mą. Jaudulio netrūko. Bet pristatymas 
buvo šaunus. Džiaugėsi, palaikė ir svei-
kino draugai iš kitų mokyklų. Pranešimus 
skaitė pradinukai iš M.Slančiausko pro-
gimnazijos, Žagarės gimnazijos, Plikiškių 
mokyklos – daugiafunkcinio centro. Sem-
tis patirties tikrai buvo iš ko, nes dalyvavo 
ir vyresnių klasių mokiniai iš „Aušros“ 
gimnazijos, Žagarės gimnazijos, Skaist-
girio gimnazijos ir Gasčiūnų pagrindinės 
mokyklos. Sveikinam tave, Gabija!!!

Ekslibrisai

Takelis į mokyklą
Takelis į mokyklą
Kas rudenį pakvimpantis
Serenčių saulėm
Pavasarį nubyrantis – 
Pušų spygliais ir ąžuolų žiedais,
Ir žingsniais dideliais
Ir dar mažais žingsneliais...
Sutinka ir palydi į vaikystės šalį...
 
Tu atveri duris mokyklos –
Ir šviesą, ateitį ir meilę
Kurią tu dosniai iš gerų širdžių semi
Ir daliniesi su visais...
 
Tu atveri duris skubėdamas
Užaugt, išeiti, nebegrįžti.
Tu užveri duris išeidamas ir nemąstai,
Jog čia, koridoriuos,
Vaikystė pasiklydus, jaunystės juokas, 
Išdžiuvus ašara – 
Vis lauks ir lauks tavęs...

Mokyklos herbas (eilėraštis)
 Kiekvieną rytą
Ir didelį ir mąžą
Koridoriuj mokyklos – 
Herbas pasitinka.
 
Iš herbo šviečia saulė – 
Tai mūsų mokslo dienos
Ir išmintis virš saulės – 
Pelėda išdidi.
 
Ji mažą pelėdžiuką
Vis išminties mokino,

Konferencija
„Aplinka ir žmogus“

Dabar, mielieji, reikia
Jos pasisemt ir mums.
 
Mokinkis mielas, vaike,
Dabar, šiandien ir šičia – 
O didelės svajonės, 
Tau pildysis rytoj! 

 Angėlė Čepaitienė, priešmokyklinės 
kl. mokytoja metodininikė 

Kalbų savaitė
 
Laima KASIULIENĖ,
lietuvių kalbos ir literatūros
vyr. mokytoja
 
Jau visą dešimtmetį turime tradiciją - 

rugsėjo trečiąją  savaitę minime Europos 
kalbų  dieną. Renginiai vyksta pamokų, 
pertraukų metu ir po pamokų.  Įtraukiami 
kalbų ir kitų humanitatinių dalykų moky-
tojai, mokiniai. Vedamos integruotos pa-
mokos, jose lankosi svečiai, kalbantys ne 
tik lietuvių, bet ir  kitomis Europos tautų 
kalbomis. Ne paslaptis, kad ir mūsų mo-
kyklos mokiniai jau kalba ne viena kal-
ba. Pertraukų metu ir po pamokų vyksta 
kultūriniai renginėliai anglų, rusų, truputį 
ispanų, italų ar latvių kalbomis.

Smagu susipažinti su svetima kalba, iš-
girsti ją gyvai.

Mokytojų kūryba

Atsivertimas
 
Atsiverčiau. Knygą. Tobulos raidės.
Aš. Nemoku. Skaityti. Tokių.
Pagriebiau. Jūros. Žvaigždę.
Švyst į dangų. Nieko.
 
Pakalbėjau. Su. Šokančiom. Gervėm.
 Jų. Šiemet. Daug. Parsivedžiau. 
 Kačiukus. Keturis. Tuos. 
 
Bandžiau. Gerti. Nepadeda.
Atidaviau. Savo. Raudonus. Batelius.
Atgal į parduotuvę. Nulis.
 
Atsiverčiau. Facebook. Paskui. Ir vėl.
Tik. Blogiau. Susidvejinau. Trigubai.
Nusikirpau. Plaukus. Prideginau. Širdį.
Mes, lietų, speigą, pokalbius, baimę,
Lapus, miegą, pėdsakus, tau, rytą...
Koks skirtumas, jeigu nemoku?
 
Kaip. Reikia. Skaityti. Save.
Tokią. Netobulą.

 Ligita Eitkevičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

metodininkė
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Leisk tau,  mokytojau, nusilenkti
 
 Ligita EITKEVIČIENĖ,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Turbūt nebuvo metų, kad dailės ir technologijų mokytoja Daiva Butkienė ir mokyto-
ja Ligita Eitkevičienė nesugalvotų kokio bendro integruoto projekto. Šiemet, pagerb-
dami mokytojos Stasės Sinkevičienės nuopelnus mokyklos istorijai, 7, 8 ir 10 klasės 
mokiniai kūrė exlibrisus knygai ,,Kriukų mokykla: praeitis, atverta ateičiai‘‘. Technikų 
ir atrastų motyvų įvairove vaikai nenuvylė...

Vaida RUSECKAITĖ,
IT vyr. mokytoja

Šiais mokslo metais rudenį ir pavasarį 
mūsų mokyklos 5-10 kl. mokiniai dalyva-
vo tarptautinėje olimpiadoje „Nalanda”. 

Olimpiada vyko Lietuvoje, Kazachstane, 
Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje. Lietu-
vos mokiniai galėjo rinktis lietuvių kalbos 
ir literatūros užduotis, matematiką, biolo-
giją, anglų kalbą, informatiką.

 

Olimpiada  „Nalanda”
Ligita EITKEVIČIENĖ, 
Mokyklos tarybos pirmininkė

Jubiliejų pasitikome vilkėdami unifor-
mas. Mintis jas turėti mokykloje sklandė 
jau seniai, tačiau tai nerasdavome tinka-
mų partnerių, tai negalėdavome vieningai 
susitarti, tai dar kokia bėda iškildavo. Gal 
taip ir būtų likę, jei ne Mokyklos tary-
bos komandos  ir pačių tėvų atkaklumas  
- ėmėsi iniciatyvos ir įgyvendino. Taigi 
šiuos jubiliejinius mokslo metus mes pa-
sitikome vilkėdami  mokyklos emblema 
puošta mokykline uniforma. Dabar, vyk-
dami kur nors atstovauti savo mokyklos,  
jaučiamės orūs ir pasipuošę. 

Uniformų   istorija

Regina KATINIENĖ,
pradinių kl. vyr. mokytoja

Prieš dešimt metų Kriukų pagrindinėje 
mokykloje pradėjau dirbti pradinių klasių 

  Laima KASIULIENĖ, 
lietuvių kalbos ir literatūros
vyr. mokytoja

2016 - 2017 mokslo metai nuo pat pra-
džios buvo paženklinti  190 - ojo jubilie-
jaus laukimo  ir ruošimosi jam nuotaiko-
mis. Vos įpusėjus pirmajam trimestrui, 
buvo paskelbtas rašinio - laiško ateities 
kartoms konkursas. Rašinio tikslas - nešti 
žinią apie mokyklą - jos šiandienos gy-
venimą, aktualijas, pasiekimus, stiprybes 
ir lūkesčius. Rašyti prašėme visų - mūsų 
moklyklos mokinių nuo pačių mažiausių-
jų iki dešimtokų, mokytojų, tėvelių, buvu-
siųjų mokyklos mokinių.

Pasirodo, ne taip paprasta tai, kuo gy-
veni, gyvenai, kuo kvėpuoji, ką jauti, iš-
reikšti popieriuje, todėl konkurso laiką 
teko pratęsti. Džiugu, kad savo laiko ne-
pagailėjo ne tik mokiniai, bet ir mokyto-
jai, tėveliai... Brangi mums mūsų senučiu-
kė mokykla...

Gražiausi darbai suguls į knygą... Pa-
čios gražiausios mintys ir linkėjimai il-
gam gyvos liks laiko kapsulėje. 

Šauniausios
klasės rinkimai

Irena KENZGAILIENĖ,
matematikos vyr. mokytoja,
6 kl. auklėtoja 

Jau tradicija tapo mokslo metų pabaigo-
je šauniausios klasės rinkimai. Yra renka-
mos dvi šauniauios klasės: viena renkama 
iš pradinių klasių, o kita- iš 5-10 klasių. 

Klasių auklėtojos pildo klasių veiklos 
rodiklių lapus, kuriuose surašo visus 
mokinių nuveiktus darbus: pažangumo 
ir lankomumo rezultatus, dalyvavimo 
konkursuose, olimpiadose, varžybose, 
projektuose rodiklius ir kitas veiklas, da-
lyvavimą renginiuose. Sudaryta komisija 
išnagrinėja ataskaitas ir išrenka labiausiai 
nusipelniusias klases. Išrinktoms klasėms 
yra įteikiamos „Šauniausios klasės“ no-
minacijos ir dovanos – ekskursijos pasi-
rinktu maršrutu.

Toks konkursas klasėms yra labai svar-
bus ir jį stengiasi laimėti kiekviena klasė, 
bet, deja, laimingiausios būna tik dvi.

Kalba  gimtoji  lūposna  įdėta
Ligita
EITKEVIČIENĖ,
lietuvių kalbos ir lite-

ratūros mokytoja meto-
dininkė

Pradėjusi dirbti moky-
kloje, greitai supratau, kad 
vaikams lietuviškas žodis 
gyvesnis ir paveikesnis, 
kuomet jis skamba sceno-
je, kuomet jį taip prisijau-
kini, kad ir po dešimtmečio 
tuo žodžiu vis dar jautiesi 
susargdintas.  Ne vaidini 
(kas, žinoma, irgi bepro-
tiškai įdomu), ne pigiai ati-
duodi, o papasakoji istori-
ją. Vaikai, štai kas, niekaip 
nesibaigiančios pažinties 
su įnoringąja literatūrine 
kompozicija kaltininkai... 
Ypač, kai matai, kaip dega jų akys, kasmet 
iš Joniškio rajono savivaldybės mero rankų 
atsiimant geriausių rajono mokinių apdova-
nojimą. 

Pirmieji bandymai prieš devynerius me-
tus. Tuomet penktokai Tomas Šiudeikis, 
Rūta Kupčikaitė  ir Toma Drevinskaitė  Jo-
niškio ,,Aušros‘‘ gimnazijoje susirinkusiai  
dailaus skaitymo  mėgėjų auditorijai rajoni-
niame meninio skaitymo konkurse pasakojo 
apie niekam nereikalingą berniuką. Kalbėjo 
jautriai, iš širdies ir komisijai teko gerokai 
pasiginčyti, ar mažuliukai penktokai bus 
pajėgūs regiono konkurse grumtis su gero-
kai už save vyresniais konkurentais. Mūsų 
tąkart neišleido, ir gerai padarė, nes daug ko 
nežinota, daug ko turėjau išmokti pati.

Po metų pradėjome antrą startą.  Tuometi-
niai nenuoramos mano auklėtiniai dešimto-
kai skaitė J.Ivanauskaitės kūrybą. Irma Si-
monavičiūtė, Milda Spogytė ir Aivaras Ičas 
kalbėjo apie gyvenimo džiaugsmą  mirties 
akivaizdoje. Iš kur ta jaunų žmonių išmintis 
suvokti tokį tekstą, aš nežinau... Tuomet to-
liau rajoninio turo  vėl nenukeliavome, bet 
kiek įgijome drąsos!  

Vėliau kūrybingoji – kaip aš vadinu - 
,,Rūtos klasė‘‘.  Su dešimtokais  meninio 
skaitymo konkursui ruošiame  nepaprastai 
nuotaikingą kompoziciją apie meninio skai-
tymo konkursą. Kiek daug gerų emocijų 
tame procese patirta. Rašau, o akyse visa 
ketveriukė – Žilvinas Indriulis, Simonas 
Dulskis, Rūta Kupčikaitė (šiandien vedan-
ti mokyklos jubiliejaus šventę), Kristina 
Eitkevičiūtė. Pergalė rajone,  trečia vieta 
regioniniame konkurse ir apdovanojimai 

rajono geriausių mokinių šventėje... Negi 
sustosime?

Paskui ir vėl – ypač gabių ir emocingų 
merginų būrys. Tikros vėtrungės. Tai mano 
septintokės auklėtinės – Grita Juškevičiūtė, 
Žavinta Urbonavičiūtė, Gabija Juozaitytė, 
Diana Urbonavičiūtė, Gabrielė Skirvainy-
tė, Deina Pociūtė. Su jomis daug nuveikta, 
daug verkta, daug išgyventa ir dar daugiau 
laimėta. Apie tokias mokinukes mes, mo-
kytojai, sakome: ,,Kur pastatysi, ten tiks“. 
Tiko taip, kad net dukart iš rajoninio  meni-
nio skaitymo konkurso parsivežėme pirmą 
vietą, o regione buvome trečios. Bet mer-
ginos išskleidė sparnus ir išskrido į kitas 
mokyklas...

Turbūt man sekasi – dabar vėl  tenka 
laimė dirbti ir mokyti šaunų jaunimą. Sep-
tintokės  Gabrielė Palmileraitė, Eidvilė 
Griškaitė, Andrėja Rutkevilytė ir Karolina 
Kazakevičiūtė – tikros meninio skaitymo 
fanatės. Gerąja prasme, žinoma. Tik prasi-
dėjo mokslo metai – tuoj duok tekstą, tuoj 
klausimai, ką statysime. Būdamos šeštokės 
iš regioninio konkurso parsivežė iš anksto 
mūsų rezervuotą (mes taip juokaujame) 
ir vėl trečią vietą. Šiemet – pirma vieta ir 
kelialapis į respublikinį meninio skaitymo 
konkurso etapą, kur susirenka geriausi iš 
geriausių, kur atstovauti Joniškį, jau ne-
kalbant apie mūsų mažytę mokyklą, išties 
garbė. Juolab, kad šie metai – jubiliejiniai. 
Parsivežėme Švietimo ir mokslo ministrės 
J. Petrauskienės pasirašytą Padėkos raštą ir 
pirmąkart mokyklos istorijoje dalyvavome 
respublikiniame tokio tipo konkurse. Ar su-
stosime? Klauskit merginų...

Rašinio konkursas 
„Laiškas ateities 

kartoms“

Dailaus rašto 
konkursas pradinėse 

klasėse
 
Ona SURVILIENĖ,
pradinių kl. vyr. mokytoja

Raštas yra sukurtas žmogui bendrauti 
su žmogumi.Visais laikais žmonės sten-
gėsi rašyti kuo gražiau. Ir gražia rašysena 
visada yra žavimasi. Ji rodo, kad mokinys 
yra tvarkingas ir raštingas.

Dailyraščio konkursą pradėjome or-
ganizuoti maždaug prieš 16-17 metų. Ši 
mintis užgimė, nes norėjosi renginio, ku-
ris taptų  tradicinis. Ir taip kilo mintis apie 
gražų raštą ir konkursą paskirti Vasario 
16-ąjai paminėti.

mokytoja.
Pirmaisiais darbo  metais, 

prieš vasario 16 d., Lietuvos 
valstybės atkūrimo  dieną, mūsų 
pradinių klasių metodinio rate-
lio pirmininkė mokytoja  Onutė 
Survilienė paragino su savo ug-
domos  klasės mokinukais para-
šyti dailyraščio konkursui skirtą 
tekstą. Mokytoja papasakojo 
apie jau daugelį metų vykstantį 
dailyraščio konkursą mokykloje, 
skirtą Lietuvos valstybės atkūri-
mo  dienai.

Tais metais mokiau pirmokė-
lius. Mes pasirinkome nurašyti 
Vinco Kudirkos „Tautiškos gies-
mės” pirmus du posmelius. Ra-
šydami himną, pirmokėliai labai 
stengėsi, išgyveno dėl kiekvie-
nos nepasisekusios parašyti rai-
delės. Jie braukė, taisė, vėl rašė 

iš naujo.
Aš džiaugiausi, kad vaikai rašė noriai, 

labai stengėsi.
Papuoštus dailyraščio darbelius paka-

Mano pirmasis dailyraščio
konkursas

binome ant sienos. Jais galėjo džiaugtis 
visi: į mokyklą atėję tėveliai, sesės, bro-
liai, mokyklos darbuotojai ir į mokyklą 
atvykę svečiai.

Sudaryta mokyklos komisija peržiūrėjo 
visus rašto darbelius ir atrinko po du gra-
žiausius iš kiekvienos klasės (mergaitės ir 
berniuko). Mokinukai, gražiausiai parašę, 
buvo apdovanoti padėkomis. Tai skatino 
visus  stengtis rašyti kuo gražiau, taisy-
klingiau, be klaidelių. Tais metais  mūsų 
klasės nugalėtojais tapo Žavinta Urbona-
vičiūtė ir Valdas Miravičius.

Tai buvo pirmasis mano mokomos  kla-
sės dailyraščio konkursas šioje mokyklo-
je. Po to sekė antras, trečias... Ir taip iki 
šiol.

Mano nuomone, dailyraščio konkursas 
labai reikalingas, nes tai skatina mokinu-
kus gražiai ir taisyklingai rašyti.
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Ligita EITKEVIČIENĖ,
lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja metodininkė

Taip, taip, taip... Tik trys kilometrai ir 
Jūs jau Latvijoje. Taip, visiškai teisingai, 
mes gyvename absoliutaus pakraščio pa-
kraštyje. Ir ką? Ar tai reiškia, kad kaskart, 
norėdami pasiekti Vilnių, turėsime nertis 
iš kailio  arba žygiuoti į sostinę, pasigrie-
bę savo kriukietiškas lazdas? Būtų nei šis, 
nei tas... Užtat būtų jau netgi labai šis tas, 
jei Lietuvą atgręžtume į Kriukus.

Kaip tarėme, taip ir padarėme, prieš 
septynerius metus nusprendę nutiesti 
piešinių magistralę „Per Lietuvą į Kriu-
kus“. Kelio motyvas – neatsitiktinis. Tai 
vienybės, bendrystės ir tėkmės simbolis. 

 Kaip  visa  Lietuva  važiuoja  pro  Kriukus

 Jolanta BYTAUTIENĖ,
pradinių kl. vyr. mokytoja

Kovo  9 dieną pradinukai mokėsi mokykloje netra-
diciškai – šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

Viešėjo  „MISIJOS SIBIRAS“  dalyvis
Ligita EITKEVIČIENĖ,
lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja metodininkė

Vasario pradžioje Kriukų pa-
grindinėje mokykloje lankėsi 
garbingas ir ilgai lauktas svečias 
– 2016 metų  „Misijos Sibiras“ 
dalyvis, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto istorijos mokslų dok-
torantas,  Simonas Jazavita (žr. 
nuotrauką). Nuo 2006 – ųjų metų 
organizuojama ekspedicija – dau-
giau nei dviejų savaičių trukmės 
kelionė, skirta aplankyti ir sutvar-
kyti net ir atokiausiai esančias 
Lietuvos tremtinių kapavietes. 
Projektas nukreiptas į jaunuome-
nės pilietinės atminties žadinimą, 
patriotiškumo skatinimą.

S. Jazavita susitikime su vy-
resniųjų klasių mokiniais papa-
sakojo apie šiųmetę  ekspediciją į už 
poliarinio rato įsikūrusį Rusijos mies-
telį Įgarką. Jame šešiolikos žmonių 
komanda tvarkė vienas didžiausių 
lietuvių kapaviečių buvusios SSRS 
teritorijoje. Tremties metais į Igarką 

buvo ištremta tūkstančiai lietuvių, to-
dėl dabar joms sutvarkyti prireikė ne-
mažai laiko. Sibiriečiai Igarkoje rado  
virš 500 lietuvių tremtinių kapų. Kei-
čiantis klimatui ir traukiantis įšalui, 
vietovė kartu su kapinėmis pelkėja. 

Pasak Simono, iš pradžių net ne-
labai buvo aišku, kur prasideda ir 
baigiasi kapinės, o kur jau miškas. 
Tik iškirtus medžius, krūmynus 
buvo galima imtis kur kas atsakin-
gesnės užduoties – kryžių statymo, 
takų formavimo. Lietuvaičiai net 
tik tvirtino senuosius išgriuvusius 
kryžius, bet ir pastatė devynis nau-
jus. Tolimoje šiaurėje ,,Misijos Si-
biras‘‘ dalyviai taip pat susitiko su 
vietiniais lietuvių kilmės žmonė-
mis, jų nedaug, bet vis dar esama.

Manančius, jog ši kelionė – ro-
mantiškas žygis, jaunasis istori-
kas šiek tiek turėjo nuvilti, nes, 
anot S.Jazavitos, išvykimui išties 
reikia pasiruošti, kadangi Sibiras 
pareikalauja ne tik fizinės, bet ir 
psichologinės ištvermės. Pirmieji 
išbandymai, norinčiųjų dalyvauti 

misijoje, laukia įvairiuose atrankos 
etapuose dar Lietuvoje. Čia svarbus ir 
komandinės dvasios pajautimas, ir ge-
bėjimas susitarti, ir net mokėjimas kai 
kada pralaimėti tiek prieš save, tiek 
prieš gamtą.

Draugiškos sportinės varžybos „Trispalvis kamuoliukas“

dieną draugiškai sportuodami. Taip paminėti Kovo 11- ąją 
jau tapo gražiai tradicija, besitęsiančia jau treti metai. Tik 
draugų ratas plečiasi. Šįkart  sulaukėm  draugų iš Pakruojo 
raj. Balsių pagrindinės mokyklos. Atvyko net 17 mokinių.

Jis nusustodamas vinguriuoja visuose  be 
išimties mūsų piešiniuose. Taip po trupu-
tį prie to kelio įsikuria sporto aikštynai, 
gatvės, žirgynai, ežerai, mokyklos – visa, 
kas  vaikų akimis simbolizuoja keliaujan-
čią į Kriukus  Lietuvą.

Kiekvienais metais, didžiųjų valsty-
binių švenčių išvakarėse, visi masiškai 
imame į rankas teptukus ir kuriame kelią, 
kuris niekada nenutrūksta. Šiemet šis kū-
rinys taip užaugo, kad jo ištiesti moky-
kloje jau nebeužteko vietos, todėl Kovo 
11-ąją  nusprendėme paminėti netradiciš-
kai – išleisdami savo kelią pasivaikščio-
ti po miestelį. Mokyklos bendruomenė 
tądien priminė Baltijos kelio dalyvius  
– kiekvienas, sustojęs petys petin su 
draugu, savo rankose laikė kelią. Ne tik 

pieštąjį, bet ir savo ateities, savo šeimos, 
savo šalies kelią.

Tiesą sakant, nelengva buvo didžiulį  
bendro piešinio  rutulį išvynioti taip, kad 
niekur nenutrūktų, bet mums pasisekė, ir 
įspūdis liko nepakartojamas.  Nelengva 
buvo ir atsakingai išmatuoti. Kartu su 
mokytoja Irena Kenzgailiene porą pa-
mokų šliaužiojome keliais po mokyklos 
koridorių, kol suskaičiavome, kad dabar 
mūsų piešinys vingiuoja daugiau nei 137 
metrus. Rodos, nedaug, bet kitąmet ir vėl 
kursime. Piešime, spalvinsime, klijuosi-
me, tol, kol šis darbas bus pripažintas Lie-
tuvos rekordus registruojančios agentūros 
„Factum“.

Žemė – mūsų visų jaukiausias inkilas

Vytautas BALTRAMAITIS
Mokyklos direktorius 

Kasmet minime Žemės dieną. Pami-
nėta ji buvo ir šiemet. Ruošėsi visi. Vie-
ni kalė inkilus, kiti po žiemos švarino 
aplinką, treti gamino žemės modelį, mūsų 
visų buveinę – inkilą. Įspūdingo dydžio 
rutulys, aplipintas visų mokyklos ben-

druomenės narių nuotraukomis, keliavo 
per Kriukų miestelį, kol pagaliau su pla-
katais ir skanduotėm buvo atgabentas iki 
centrinės poilsiavietės. Visi džiaugėsi, 
fotografavosi, sakė kalbas ir, pagarbi-
nę Žemę, pasuko mokyklos link. Žemės 
rutulys taip ir liko vienišas aikštelėje. 
Mokiniai atsigręždami lydėjo jį akimis.                                                                      
Pirmieji sunerimo mažieji: „Mokytoja, 

bet Žemei čia bus liūdna”. „Šalta“, –  an-
trino kiti. „Vežkime Žemę į mokyklą, –
juk tai mūsų namai, kaip mes be jos.“ 

Vaikai sugrįžo, apsupo, apgaubė savo 
šiluma ir pargabeno namo į mokyklą. Ji 
čia surado deramą vietą ir šiandien spindi 
visu ryškumu. Tai mūsų visų jaukiausias 
inkilas.  
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 Daiva BUTKIENĖ,
dailės-technologijų mokytoja 
metodininkė 
 
P. Pikasas teigė: „Menas – amžinas ieš-

kojimas“. Bendraudami bendraminčių gru-
pėje, mokiniai susipažįsta su įvairiomis kū-
rybos sritimis – tapyba, grafika, skulptūra, 
dekoravimu, keramika,tekstile, išbando tra-
dicines ir modernias technikas, ieško savito 
stiliaus, individualios srities.

Pozityvus ir kryptingas mąstymas šian-
dienos žmogui labai svarbus, tad nemažai 
laiko bendraujame, svarstome kartu, ką ir 
kaip veiksime, aptariame poreikius, įverti-
name ir atsirenkame.

Ką mums teikia kūryba?
Kūryba – tai laisvė, galimybė gyventi ki-

taip, niekada nesakyt, jog neturiu, ką veikti, 
man nuobodu. Tai kartais net azartas, drą-
sa save išbandyt naujoje srityje, akistata su 
savo mintimis ir tuščiu lapu, ataskaita sau, 
aplinkiniams...

Meno erdvės, mokinio galimybės plečia-
si, kai iš dailės-technologijų kabineto jau-
nųjų kūrėjų darbeliai iškeliauja į rajoninius, 
respublikinius, tarptautinius konkursus, 
parodas, konferencijas, olimpiadas...

Sakoma, jog įkvėpimas tampa dovana tik 
atkaklaus darbo dėka. Pastaraisiais metais 
sėkmė lydėjo ne vieną darbštų, atsakingą 
mokinį. Penktokės Viltė Tvaskūnaitė, Urtė 
Žvirgždaitė, šeštokės Gintarė Venskutė, 
Airida Tvaskūnaitė, Taja Savickaitė nuolat 
domisi naujais pasiūlymais, bando, su  ne-
kantrumu laukia rezultatų ir džiaugiasi di-
plomais. Viltė nuoširdžiai prisipažino, jog 
jai dalyvavimas konkursuose reiškia labai 
daug ir teikia didelį džiaugsmą.

Ypatingai drąsūs, aktyvūs ir mažieji dai-
lės studijos nariai – apdovanojimų pelniu-
si trečiokė Vaida Vaitekūnaitė, ketvirtokai 
Faustas Skirvainis, Evelina Paplauskaitė, 
Agnė Lingevičiūtė, Dominykas Prušinskas, 
pirmokė Danielė Nainytė.

Dalyvavimas respublikinių konkursų 

aptarimuose, parodose leidžia 
mokiniams savo pastangas įsiver-
tinti patiems, pasidžiaugti naujai 
atrastomis technikų galimybėmis, netikė-
tu minties vingiu...Išvykoje „Meno takais 
kalėdiniame Vilniuje“ respublikinio pie-
šinių konkurso „Balta pasaka“ dalyvės U. 
Žvirgždaitė, V. Ramonaitė, M. Šlepikaitė 
ne tik apdovanotos padėkomis, atminimo 
dovanėlėmis, bet ir aplankė nuostabią A. 
Švėgždos darbų parodą M. K. Čiurlionio 
namuose. Vos ne tradicija tapo kasmet  da-
lyvauti respublikiniame mokinių dailės pie-
šinių konkurse, skirtame  Marcės Katiliūtės 
premijai laimėti, respublikiniame vaikų kū-
rybinių darbų konkurse „Angelo žinia“ Ši-
luvoje, tarptautiniuose piešinių konkursuo-
se Japonijoje, Čekijoje .... Kompiuterinių 
kalėdinių ir naujamečių darbų konkursas 
„Žiemos fantazija“ (org. NKKM kompiute-
rių mokykla) paskatina dailės dalyko pamo-
kas integruoti su informacinių technologijų 
pamokomis. 

Dažna mūsų viešnia ir Kriukų miestelio 
tautodailininkė Daiva Radavičiūtė. Ji pasa-
kojo apie savo kūrybinių darbų temas, de-
monstravo sausos pastelės ypatumus, mokė 
gaminti šiaudų popierių, pinti.

Studijos „Kūrybos erdvės“ vienas iš už-
davinių –  veikla netradicinėse erdvėse, kū-

Studijos „Kūrybos erdvės“ horizontai

Nukelta į 7 psl.  

Atkelta iš 6 psl.

Aukščiausia kūrybinės veiklos pakopa 
pagrindinėje mokykloje – tai olimpiada. 
Mūsų rajone mokiniai gan gausiai  daly-
vauja technologijų olimpiadose. Čia nėra 
vienkartinės sėkmės, mat reikia pristatyti 
ir namų darbą ir per 3 val. klasėje sukurti, 
aprašyti kūrybinį produktą.

Ilgą kūrybinio pakilimo, abejonės ir pa-
žinimo kelią ėjo 10 klasės mokinė Rimantė 
Dičkalnytė, studijos narė jau nuo pradinių 
klasių. Rimantė dalyvavo gausybėje kon-
kursų, džiaugiasi pluošteliu padėkos raštų, 
jos pieštas darbas įteiktas ir Seimo nariui 
Vitalijui Gailiui. Mergina šių metų rajoni-
nėje

 technologijų olimpiadoje „Mes kūrybin-
gi ir išmanūs“ laimėjo pirmąją vietą ir teisę 
atstovauti Joniškio rajoną Lietuvos mokinių 
technologijų olimpiadoje. Kaune mūsų pro-
jektas „Tapyba vilna“ pelnė  Edukologijos 
universiteto technologijų ir technologinio 
ugdymo katedros nominaciją „Jaunatviš-
kiausiam ir ekspresyviausiam tapytojui 
vilna“. Pati Rimantė pabrėžia, kad daly-
vavimas užklasinėje kūrybinėje veikloje 
atspindi žmogaus sugebėjimus, vertybes, 
tikėjimą, tik reikia turėti patirties, noro.... 

Svarbu ne tik galutinis rezultatas, bet ir 
procesas, bendradarbiavimas. Dažnai  in-
tegruotus  projektus rengiame, vykdome 
su informacinių technologijų mokytoja 
V.Ruseckaite. 2016 m. ypač intensyvi ins-
taliacijų, fotografijų, eskizų kūryba vyko 
stovyklos „Šarka“ metu Medvilionių dvaro 
teritorijoje. Vėliau, mokslo metų eigoje, per 
dailės pamokas užbaigėme koliažus, per 
IT - sukūrė filmuką „Atgyjantys dvarai“, 
kurį G.Barauskaitė ir V.Ramonaitė prista-

tė tarptautinėje 
„ M o k s l e i v i ų 
matematikos, 
informacinių 
t echno log i jų 
ir ekonomikos 
projektinių dar-
bų“ konferenci-
joje Šiaulių uni-
versitete. Ko-
liažai lietuvių 
kalbos mokytojos L.Eit-
kevičienės dėka rugpjū-
čio mėn. bus eksponuoti 
Medvilionių pradinės 
mokyklos abiturientų 
susitikimo šventėje.

Mokinių tikslai skir-
tingi, bet visi prasmingi 
– ir tų, kurių darbai džiu-
gina tik pačius artimiau-
sius, ir tų, kurių kūriniai 
keliauja po gimtinę ar 
tolimas šalis, pasakoda-
mi apie lietuvių kultūrą, 
papročius, paveldą ...

Turiningai praleisda-
mi laiką, mokiniai auga 
kaip asmenybės – formuoja pozityvų požiū-
rį, suvokimą, tobulėja, palieka žinutes apie 
save... taip kuria savo ateities horizontus.

Studijos „Kūrybos erdvės“ horizontai

Studija „Kūrybos erdvės“

Stovykla „Šarka“ Medvilionių dvaro 
teritorijoje 2016 m. birželio 7 d.

Rajoninis mokytojų ir mokinių ple-
neras „Vasaros spalvos” Žiuriuose, 
2016 m. birželis

Svečiuose 
pas tauto-
dailininkę D. 
Dadavičiūtę, 
2015 m. bir-
želis

ryba gamtoje... tad jau kelinti metai iš eilės 
dalyvaujame rajoniniuose dailės mokytojų 
ir mokinių pleneruose Žiuriuose, mokomės 
vieni iš kitų, dalijamės patirtimi. Rudenį, 
pavasarį organizuojame parodas Joniškio 
rajono švietimo centre, pristatome sukurtus 
vaizduojamosios ir taikomosios dailės dar-
bus. Beje, darbai keliauja ir į kitas respubli-
kos mokyklas – Klaipėdos r. Priekulės I. Si-
monaitytės gimnaziją, Kauno r. Ugnės Kar-
velis gimnaziją, Šiaulių profesinio rengimo 
centrą (konkurse-parodoje „Mes – profai“  
pristatyta kolekcija „Drabužinė“).

Aktyvi, perspektyvi parodų dalyvė aštun-
tokė Greta Barauskaitė, puikai įvaldžiusi 
tradicines nėrimo, siuvinėjimo technikas. 
Ji pernai tapo Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejaus organizuoto konkurso „Taika-tai“ 
prizininke, kitais mokslo metais planuoja 
kurti bendrą projektą su devintoke Silvija 
Anilionyte.

G. Barauskaitės kūryba ra-
joninėje mokinių kūrybos dar-
bų parodoje Joniškio švietimo 
centre

ŠPRC paroda-konkursas „Mes – pro-
fai“. Kolekcijos „Drabužinė“ pristaty-
mas, 2016 m.

Vaida Vaitekūnaitė, respublikinio 
2017 m. 1-10 kl. mokinių piešinių kon-
kurso „ Žydėjimas“ Marcės Katiliūtės 
premijos laimėtoja ir Faustas Skirvai-
nis I-os vietos 5-7 kl. mokinių grupėje 
laimėtojas

Lietuvos mokinių technologijų olim-
piada, 2017 m. balandžio 21-22 d.


