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kurie vyksta trečiadieniais nuo 14 val. „Eurekos“ buveinėje – 24 kabinete. 
 

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su spausdinamų publikacijų mintimis 

Sveiki, šiemet pasirodo kiek vėluojantis  žiemiškas Eu-

rekos numeris.   

Per tą laiką įvyko keletas pakitimų Eurekos padangėje: 

pasikeitė redaktorius ir pavaduotoja.   

Esu naujasis (arba vienuoliktasis) „Eurekos“ redak-

torius  - Povilas Daugėla iš 8B klasės.  

Kas aš toks ir ką veikiu? Nuo šeštos klasės lankau Eu-

rekos būrelį, domiuosi viskuo, kas čia vyksta, man patinka.  

Šiemet laisvo laiko smarkiai sumažėjo, bet atradęs nors 

minutėlę drožinėju, redaguoju nuotraukas, penktadieniais 

savanoriauju Širvintų parapijos globos namuose (su drau-

gais seneliams skaitome knygas).  Šie metai man progimna-

zijoje paskutiniai, todėl labai džiaugiuosi pamatęs būrelį 

naujų eurekiečių, kurie, perėję visus krikštynų išbandymus, 

šitaip noriai ėmėsi korespondentinės veiklos. 

Šiame  laikraščio numeryje debiutuoja jaunieji mūsų 

korespondentai -  

penktokai. Rimčiau pažiūrėjęs į jų paruoštus darbus ne 

vienas nustebs - tik penktokai? Ir tiek moka (kryžiažodis, 

braukinukas, komiksas - ne viskas tilpo laikraštyje!)?  O 

juk visko išmoko Eurekos būrelyje! 

Kol būsiu čia, pasižadu prižiūrėti, pamokyti, konsultuoti 

naujuosius narius. Noriai į pagalbą naujokams atskuba ir 

mūsų šaunioji  Kornelija Polonskaitė, redaktoriaus pava-

duotoja.  

Būrelyje  būna ne vien tik rimta darbinė nuotaika – čia ir 

mokytojai, ir mokiniai mėgsta pajuokauti, pasijuokti, visada 

čia pozityvi ir linksma nuotaika. Prisijunkite prie mūsų. 

Povilas Daugėla, 8B 

 
 Naujos pažintys 
 Įvykių mozaika 
 Keliaujame 
 Linksmasis pasaulis 

Šv. Kalėdos – 

tai metas, kai 

trokštame dova-

noti gerumą, kai 

norisi apkabinti kiekvieną sutiktąjį, kai tikime 

drąsiausių svajonių išsipildymu. Nesustokime 

tikėti stebuklais, pažadinkime savyje jautru-

mą ir gerumą, atraskime gėrį kiekvienoje 

2018 metų dienoje. Lai kiekvieno mūsų šir-

dies Kalėdos tampa džiaugsmo šaltiniu ir sie-

los namais mūsų artimiesiems. Šviesių, pras-

mingų, jaukių Jums švenčių!  

Nuo didžiųjų metų švenčių – vos vienas žingsnis iki 

gerumo, kuriuo spinduliuoja žmogaus gyvenimas...  

Just. Marcinkevičius  

Suraskite ir išbraukite žodžius. Pirmojo išbraukusio 
žodžius ir atnešusio laikraštuką į 24 kabinetą, Eurekos 
buveinę, laukia maža staigmenėlė.  

Sudarė Augustė Armanavičiūtė, Odeta Ragauskaitė 5B  

Surašyk pasimetusius žodžius į atitinkamas vietas 
eilėraščio eilutėse. 
Skubėk eiliuoti ir laimėk! Pirmojo laimėtojo lau-
kia saldus prizas 24 kabinete. 
 

Eglutę parnešiau iš ........... 
................ ašara ištryško. 
Suskubom nešti .................., 
Dabinti................. .  
 
Maža ..............., neliūdėk, 
Spindėk ........... žaislais, spindėk. 
............... šoka su vilku, 
.................. tarė – čia jauku. 
 
Eglutė spindi, ................... , 
Vaikučiai .................ir dainuoja. 
Už lango sniego pusnys........, 
O mūs eglutė .................... .  

 
Miško/žaisliukus/visais/guli/spygliukus/eglute/
Eglutė/žaižaruoja/Eglutei/Kiškutis/šoka/nebeliūdi/  
 

Paruošė Eimantė Kavaliauskaitė ir  
Kotryna Purvaneckaitė iš 5B  

Išspręsk Šaltuko kryžiažodį ir pirmas bėk į 24 kabinetą, 
Eurekos buveinę. Tavęs laukia saldus prizas ! 

Besmegenis/Papuošimai/Šventė/Snaigė/Žvaigždė/
Nuotaika/Kalėdos/Sniegas/Žvakė/Gniūžtė/Žiema/
Jėzus/Eglutė/Ledas/Dovanos/Giesmės  

Baltas, bet ne sūris. Turi sparnelius. Kas? 

Ore skraido, ant žemės guli, medyje tupi, ant rankos 
kaista, vandenyje prigeria, prie krosnies išnyksta. Kas? 

Ežys aprėdytas, asloj pastatytas. Kas? 

Be kojų, be sparnų į medį įskrido.  Kas? 

Be rankų, be kojų tiltą pastato. Kas? 

Aš ne gėlelė, bet iš gėlelių, aš 
ne lapelis, bet iš lapelių. Kas? 

Liemuo be krūtinės, bet su širdimi, su 

šimtais kojų ir tūkstančiais plaukų. Kas? 

Be rankų be kojų, o gražiai piešia. Kas? 

Septynios mylios vienu tiltu. Tilto gale gražus vai-

nikas. Tas vainikas linksmina visą pasaulį. Kas? 

Surado Dovydas Pilka, 5B, maketavo Matas Jurkevičius, 8B  

Sniegas 

 Šaltis 

Eglė 

Vainikas 

Angeliukas 

Gavėnia ir 

Velykos 

Medis 

Ledas 

Snaigė 

Nuvesk teisingą atsakymą iki mįslės pirmas ir 
skubėk prizo į 24 kabinetą – Eurekos buveinę!  

Pasuk galvelę ir gauk prizelį!  

Horizontaliai 
2. Kas padeda Kalėdų Seneliui paruošti 
dovanas vaikams? 
5. Ore skraido, ant žemės guli, medyje tupi, 
ant rankos kaista, vandenyje prigeria, prie 
krosnies išnyksta. Kas? 

Vertikaliai 
1. Kur gyvena Kalėdų Senelis? 
3. Žalias, spygliuotas augalas kurį mes puošiame per Kalėdas? 
4. Vaško panaitė, kanapinė uodegaitė? 
6. Ore skraido, ant žemės guli, medyje tupi, ant rankos kaista, vandenyje prigeria, prie kros-
nies išnyksta. Kas? 
7. Kaip vadinasi Jėzaus gimimo šventė? Paruošė Goda Navickaitė, 5B 

6. Drabužis žiemą mus apsaugantis nuo šalčio? 
8. Užšalęs vanduo? 
9. Kai gausiai prisninga, kas mums būna iki kelių? 

I. Gatelienės fraktalas „Angelas“ 



 

Šiais mokslo metais esame labai aktyvūs keliautojai. Pasidomė-
jome progimnazijos raštininkės Ingos Adomavičienės, kiek kartų 
kuri klasė per I-ąjį trimestrą jau buvo ekskursijoje. Gavome tokį 

atsakymą: 
5A – 1, 5B - 4, 5C - 3 
6A - 1, 6B - 0, 6C - 1, 6D - 3 
7A - 1, 7B - 1, 7C - 1, 7D - 1 
8A - 2, 8B - 2, 8C – 3 

Tikimės, jog noras keliauti neišblės ir žiemą!  
Gražių akimirkų! 

Aurėja Sližauskaitė, Simona Švalaitytė, 7B 

(Direktorę Daivą Klimienę kalbino Matas Jurkevičius, 8B) 
 

2017-2018 m.m. I-ąjį trimestrą baigė 356 mokiniai. 5-8 klasių 

mokinių pažangumas – 94,1 proc. 

Pažangumas pagal klasių grupes: 5 kl. – 100 proc., 6 kl. – 95,6 

proc., 7 kl. – 88,5 proc., 8 kl. – 93,2 proc. 

Ugdymosi rezultatai klasių grupėse: labai gerai – 52 mok., ge-

rai – 111 mok., patenkinamai – 172 mok., nepatenkinamai – 21 

mok. 

Labai gerai ir gerai besimokantys klasių grupėse: 5 kl. – 58,5 

proc., 6 kl. – 43,3 proc., 7 kl. – 47,9 proc., 8 kl. – 34,1 proc. 

Puikiai ir labai gerai besimokantys: 5 kl. – 13 mok. (15,9 

proc.), 6 kl. -19 mok. (21,1 proc.), 7 kl. -15 mok. (15,6 proc.), 8 

kl. – 5 (5,7 proc.). 

Patenkinamai besimokantys klasių grupėse: 5 kl. -34 mok. 

(29,3 proc.), 6 kl. – 47 mok. (52,2 proc.), 7 kl. – 39 mok. (40,6 

proc.), 8 kl. – 52 mok. (59,1 proc.). 

Nepatenkinamai besimokantys: 5 kl. – 0, 6 kl. 4 mok. (4,4 

proc.), 7 kl. – 11 mok. (11,5 proc.), 8 kl. -6 mok. (6,8 proc.). 

Praleistos pamokos: pateisintos – 25,93 proc.; nepateisintos – 

2,23 proc.; dėl ligos – 71,84 proc. 

Praleistų pamokų vidurkis vienam mokiniui – 20, 06 pamokos. 

Sveikiname!!!Susumavus I-ojo trimestro rezultatus, pereina-

mieji prizai „Pažangiausia klasė“ atiteko 5C klasei;  

„Geriausiai pamokas lankanti klasė“ – 5A  klasei. 

Sigutė Davidavičienė, rusų kalbos mokytoja, 
direktorės pavaduotoja 

Mūsų progimnazijoje esate nauja mokytoja visai 
neseniai. Jūsų gražus ir retas vardas. Tikriausiai 
džiaugiatės? Kas sugalvojo Jums vardą? 
Mano vardas man labai patinka, bet taip buvo ne 
visada. Lietuvių kalbos mokytoja atsakinėti mane 
kviesdavo taip: „Eik, Sigute, eik, dukrele“ ir tas 
man labai nepatiko. Aš esu pirmas vaikas šeimoje. 
Prieš man gimstant tėtis labai laukė dukters ir buvo 
išrinkęs šį vardą. 
„Atžalyne“ dirbate neseniai. Kaip jaučiatės čia?  

Jaučiuosi gerai. Draugiškai bendrauju su mokytojais ir mokiniais. Gal 
kiek nejauku, kad nepažįstu mokinių. 

Kodėl pasirinkote mokyti rusų kalbą? Ar atžalyniečiai noriai mokosi rusų 
kalbos? 

Man visada patiko ir dabar patinka literatūra. Gaila, kad per rusų kalbos 
pamokas literatūros nebeliko. Yra daug mokinių, kurie stengiasi mokytis ir 
jiems puikiai sekasi. 

Koks mokinių elgesys Jums labiausiai nepatinka? 
Nemandagumas, nesąžiningumas, nuolatinis nepasitenkinimas viskuo – 

tiek mokinių, tiek suaugusiųjų šios savybės man nepatinka. 
Ką veikiate po pamokų? Gal turite įdomių pomėgių? 
Turiu tris pomėgius: skaitymas, teatras, kelionės. Labai daug keliauju po 

Lietuvą. Džiaugiuosi, kad keliones mėgsta visa mano šeima. 
Dėkoju už atsakymus. Sėkmės „Atžalyne“! 

Aurėja Sližauskaitė, 7B 

Renata Žygienė, geografijos mokytoja 
 

Kaip Jums patinka mūsų mokykla? Žadate užsibūti? 
Šis rugsėjis į mano gyvenimą atnešė džiugių dar-

binių permainų. Mokyklinis skambutis į pamokas 
mane pakvietė ir progimnazijoje. Nė minutės nebu-
vau nusivylusi pasirinkimu. Smagu, kad tapau šios 
mokyklos bendruomenės nare. Dėkoju visiems, atvė-
rusiems savo šiltą glėbį: mokiniams už pripažinimą 
(būti pripažintam mokinių – kiekvieno mokytojo sva-
jonė), labai šauniems, empatiškiems, nuoširdiems ir dėmesingiems vado-
vams už palaikymą ir motyvavimą, padedantį judėti pirmyn. O užsibūti čia 
laaaaaaabai norėčiau:) 

Kaip jaučiatės, kai dukra mokosi mokykloje, kurioje dirbate? 
Nuostabiai. Ryte išlydėti ją į mokyklą, o ten ir vėl susitikti – rojus. Tai 

tiek. Galėčiau pasakoti daugiau, bet  dukra prašė šiuo klausimu labai neiš-
siplėsti :D 

Kurioje mokykloje Jums labiau patinka? Kodėl? 
Man mano darbas teikia malonumą. Patinka dalintis dėstomo dalyko 

žiniomis, džiaugiuosi, kad galiu iš mokinių pasisemti jų jaunatviškumo, 
nuoširdumo ir nesuvaidintų emocijų. Visa tai stiprina tarpusavio ryšį. Ir vi-
siškai nesvarbu, kurioje mokykloje tai darau. Tiek gimnazijoje, tiek progim-
nazijoje man pavyksta kažkokiu būdu prisibelsti į mokinių širdis ir įtikinti 
eiti paskui save. Tiek vienoje, tiek kitoje mokykloje mokiniai ne tik susiren-
ka įvairių dalykų žinias, bet ir augina dideles ir gražias širdis. Mano auklėti-
niai gimnazistai - stebėtinai nuostabūs buvę šios mokyklos mokiniai. Kiek-
vienas pokalbis, susitikimas, išvyka su jais ilgam nugula mano atminty. Aš 
juos saugau savo širdy ir kasdien nešiojuos:) 

Jūs minėjote, kad Jūsų mokiniai gimnazijoje sakė Jums čia neiti, nes čia 
labai triukšminga. Ar sutinkate su tuo? Kodėl? 

Taip, jie, matyt, saugo savo mokytoją nuo triukšmo:) Sutinku, kad 
triukšmo per pertraukas čia daugiau, juk mokinių amžiaus tarpsnis kitas. 
Savo mokiniams gimnazijoje pasakiau, kad be šurmulio čia yra labai daug 
gražių dalykų. Čia turiu puikius mokinius. Tiesa, gal ne visi noriai mokosi 
geografijos, bet už tai jie visi yra puikūs žmonės. Čia mokiniai tavęs nenori 
paleisti ir per pertrauką. Kai po pamokos mokinys lieka ir užduoda vienokį 
ar kitokį klausimą, aš jaučiuosi laiminga. Šioje mokykloje vaikai domisi, 
diskutuoja, ieško - tai labai svarbu. Tai lyg „užvedimo raktelis“ darbui. O 
kai po pamokos padėkoja už įdomią pamoką, tai prilygsta Nobelio premijai. 
Jūs iš tiesų nuostabūs:) 

Klausinėjo Kornelija Polonskaitė ir Eglė  Maslinskaitė, 7B 

Visose mokyklose mokinių tarybos tikslas - atstovauti 

savai mokyklai ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti 

laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią sava-

rankiškai veiklai asmenybę.  

Šiemetinę progimnazijos mokinių tarybą sudaro pirmi-

ninkė (Kornelija Smailytė, 8C), pavaduotoja (Faustina 

Navalinskaitė, 8C) ir dvi darbo grupės (renginių organiza-

vimo grupė bei informacijos ir prevencinės veiklos grupė), 

koordinatorė mokytoja Gražina Gudonienė.  

Šiemet mokinių taryba 

yra surengusi kelis rengi-

nius: Mokytojų dienos 

šventę, penktokų krikšty-

nas, kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventę. Iki 

mokslo metų pabaigos 

dar planuojami aštuoni 

renginiai ir akcijos. 

Iš karto po rudens atostogų (lapkričio 6–ąją) mokinių 

taryba organizavo akciją – patikrinimą „Jei dėvi mokyklinę 

uniformą – esi atžalynietis“. Akcijos rezultatai galėtų džiu-

ginti ir labiau. Dėkojame 5A, 5B, 5C, 7A ir 7D klasių mo-

kiniams, jie visi tądien dėvėjo mokyklines uniformas. Jie 

tikri atžalyniečiai. 6A, 7B, 8B ir 6D klasėse buvo po vieną 

mokinį be uniformos. 6C ir 8C - trys mokiniai nedėvėjo 

uniformos. 7C ir 8A - keturi mokiniai buvo be uniformos, 

o 6B klasėje net šeši mokiniai  nevilkėjo mokyklinės uni-

formos. Mokinių taryba tikisi, kad per kitas tokias akcijas 

visi Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai vilkės 

uniformas ir bus tikri atžalyniečiai. 

Šiemet mokinių taryboje – mūsų yra didelis būrys. 

Mokinių tarybos pirmininkė  Kornelija Smailytė, 8C 

„DALIJAMĖS KNYGA – DALIJAMĖS GERUMU“ 
Kiekvienais metais praturtiname savo biblioteką knygomis. 
Dalyvaukime akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir šiemet, pradžiugin-
kime „Atžalyno“ biblioteką bei jos skaitytojus šiuolaikinių au-
torių naujomis knygomis! 
Mūsų biblioteka iki sausio mėn. mielai priims naujas knygas, 
kurias dovanosime. 
Smagu, kai bibliotekoje randi reikalingą ir įdomią knygą! 

Adrija Redeckaitė, 8B 
 

Pasiteiravome bibliotekos vedėjos Reginos Grinienės, kas pir-
mieji padovanojo knygų bibliote-
kai. 
 

Laura Pažusytė, 8B - 7 knygas, 
Jaunius Bagočiūnas, 5C - 2 kny-
gas, mokytoja Irena Gatelienė - 4 
knygas. 

Puošiasi Kornelija 

Povilas pasirengęs rimtai 

Matas naujokus „veža“ Eurekokrikštomobiliu  

Visos užduotys atliktos ir kliūtys įveiktos!  

Nuostabiosios elfės Eglė ir Urtė 

Bučinys Eurekos 
iškabai 

Net Simonos šakės  
neišbaidė naujokų! 

Kad visos savaitės taip prasidėtų! Pirmadienį nebuvo pa-
mokų! Netradicinė ugdymo diena, kurios visada laukiame, 
atnešė smagią nuotaiką – netradiciškai įžiebėme eglutę, 
susitikome su aktoriais E.Piškinaite ir jos vyru A.Latėnu, 
klausėme Ukmergės gyvūnų globos namų „Klajūnas“ sa-
vanorių, dalyvavome Pyragų dienos vaišėse, džiaugėmės 
klasių paruoštais kalėdiniais žaisliukais. Laukiame Kalėdų 
stebuklo ir atostogų!  

Džiaugiamės mokiniais, kurie trimestrą baigė 

vien dešimtukais. Mūsų pasididžiavimas – 

Kralikevičius Nojus, Turauskaitė Dovilė - 5A, 

Navickaitė Goda - 5B, Jakubickis Justas - 6B, 

Ivanauskaitė Austėja, Žygytė Eglė - 6C,  

Andrikonytė Kamilė, Graužinytė Meilė - 6D, 

Maslinskaitė Eglė - 7B. 

 

Visiems linkime sėkmės ir gražių artėjančių švenčių! 


