Prasidėjo dar
vieni mokslo
metai, kupini
naujų įspūdžių
ir noro įgyti
žinių.
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Mielas pirmokėli,
Tu atvėrei mokyklos duris,
Atėjai su puokšte gėlių.
Panorai išmokti skaityti,
skaičiuoti
Ir savo gimtinę pamilti.
Mokykloj sutiksi draugų,
Smagiai žaisite kartu.
Per pamokas dirbsite stropiai,
Užaugsit jūs greit dideli!
Neda Mikalauskytė, 4b

Kaip gyveni, pirmoke?
Rugsėjo 1-osios skambutis šį rudenį į 1ąją klasę pakvietė net 93 pirmokėlius.
Įdomu, ar jiems čia patinka? Kokie pirmi
įspūdžiai mokykloje?
Jaunosios žurnalistės Kamėja ir Vytautė
paprašė pirmokėlių, kad atsakytų į keletą
klausimų:
1.Ar patinka eiti į mokyklą?
Eimantas Butnorius,1a

Lukas Dranginis, 1b

1.Labai patinka.
2.Ne, nes mama pažadina.
3.Lauras, Aleksas, Arnas.
4. Lietuvių kalba.
5. Gera, kartais supyksta.

1.Labai patinka.
2. Nesunku.
3. Eidana, Eiva, Eimantas.
4.Lietuvių kalba.
5. Rūpestinga, graži.

Nojus Jakševičius,1a
1.Patinka eiti į mokyklą.
2.Sunku, nes televizorius
įjungtas.
3.Laura, Guste, Aidana.
4. Lietuvių kalba.
5. Labai graži.

Aidanas Sušianovas, 1b
1.Labai patinka.
2.Sunku.
3. Nojus, Lukas, Lina, Ūla.
4.Dailė.
5. Gera, bet užduoda
sunkių darbų.

2.Nesunku keltis ryte?
3.Ar susiradai draugų?
4. Mėgstamiausia pamoka?
5. Kokia tavo mokytoja?
Augustė Plienaitė, 1c
1.Patinka labai.
2. Sunku, nes ima miegas.
3. Susidraugavau su Urte.
4.Matematika
5.Gera, nesibara.
Ieva Skerstonaitė, 1c
1.Patinka labai.
2. Nesunku.
3. Susiradau gerą draugę.
4.Matematika.
5.Gera ir graži.

Gabija Mažulytė, 1d
1.Labai patinka.
2. Nesunku.
3. Susiradau draugę Saulę.
4.Matematika.
5.Mokytoja gera.
Tautvydas Taškus, 1d
1.Labai patinka.
2. Ne.
3. Susiradau .
4.Lietuvių kalba.
5.Mokytoja patinka.

Pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais apie mažuosius mokinukus
paprašėme pirmokėlių mokytojų Daivos Bražionienės, Ligitos
Šutkienės, Marytės Paulauskienės ir Loretos Dužinskienės.
Daiva Bražionienė, 1A klasės mokytoja
1a klasėje mokosi 10 mergaičių ir 14 berniukų. Mano klasės mergaitės labai
gražios ir protingos, smalsios ir kūrybingos. Berniukai gudrūs, sportiški, vikrūs,
judrūs ir labai išdykę. Visi kartu triukšmingi, žingeidūs, nenuoramos. Visi pažįsta
raides, jungia skiemenis, perskaito paprastus žodžius. Ugnė, Saulė, Eimantas P.ir
Erikas jau gerai skaito . Moka skaičiuoti, stengiasi dailiai rašyti. Labai patinka
sportuoti, dainuoti ir žaisti. Jau išmokome rašyti A ir S raideles, skaičius 1,2,3,4,5.
Gražiai dainuojame daineles- žaidimus, piešiame. Stengiamės būti mandagūs,
draugiški, padėti vieni kitiems. Linkiu savo pirmokėliams kantrybės, išmokti
nusiraminti ir stropiai, tyliai mokytis, gražiai draugauti.

Ligita Šutkienė, 1B klasės mokytoja
Štai ir vėl tariu – su Rugsėjo pirmąja ! Kaip greitai bėga laikas !
Atrodo, taip neseniai atsisveikinau su ketvirtokais , o šiandien mane mokykloje jau
pasitinka patys mažiausieji mūsų mokyklos mokiniai – pirmokėliai .
Šiemet į 1 b klasę susirinko 22 pirmokai : 12 linksmų mergaičių ir 10 energingų
berniukų .
Jau trys savaitės kaip mes kartu . Mokomės ramiai sėdėti suole ir girdėti mokytoją ,
būti draugiškais pertraukų metu, reikia prisiminti daug naujų mokyklos taisyklių .
Sėkmingai žengiame raidžių ir skaičių pažinimo keliu , šauniai sportuojame ,
kiekvieną pertrauką lankome biblioteką , nekantriai laukiame kada eisime į
valgyklą... Mokyklinis gyvenimas įsibėgėja .
Savo mokinukams linkiu darbingų, sėkmingų, ramių mokslo metų !
Marytė Paulauskienė, 1C klasės mokytoja
Mano pirmokėliai- 13 mergaičių ir 11 berniukų- nuo šio rugsėjo mažais mažais
žingsneliais pradeda žengti sunkiu mokslo keleliu. Visi jie labai gražūs, labai labai judrūs
ir gana protingi: vieni jų jau beveik pažįsta visas raideles, kiti jau skuba į mokyklėlės
biblioteką pasiimti gražią knygelę ir ją skaityti. Treti skaičiuoja beveik iki šimto, o
protinguolis Merūnas net skaičiaus 1000 kaimynus gali pasakyti! Dar kiti mėgsta
sportuoti , dainuoti ar piešti… Tačiau dar visiems mokinukams labai sunku išsėdėti visą
pamokėlę suole, susikaupti, atlikti kruopščiai įvairias užduotis, klausytis kalbančios
mokytojos, o tyliai atsiversti vadovėlį ar sąsiuvinį tai pats sudėtingiausias dalykas
pasaulyje!
Kartu mokyklėlėje praleisime ketverius metus.Tikiu: bus sunkumų,
nusivylimų, bus ir ašarėlių. Bet, manau, mums visiems užteks kantrybės ir atkaklumo,
kopiant į mokslo aukštumas.

Loreta Dužinskienė, 1D klasės mokytoja
Šį rudenį į 1d klasę susirinko 21 pirmokėlis. Mergaičių daugiau negu berniukų.
Dauguma lankė tą patį darželį, vienas kitą pažįsta, todėl yra drąsūs ir judrūs. Jau
spėjo pamėgti kūno kultūros pamokas ir vis klausia, kada vėl sportuosime. Išmoko ir
žaidimą –dainelę,,Pomidoras“. Ateikite pas mus, ir jus pamokysime ir pakviesime
pažaisti.Jau išmokome rašyti skaičius iki 5 ir net dvi raides: A ir S. Greit ir skaityti
pradėsime. Klasę papuošėme savo piešinėliais.
Aš savo mokinukams noriu palinkėti, kad būtų žingeidūs, užduotis atliktų
savarankiškai, būtų linksmi-nuolat šypsotųsi ir kad visus mokslo metus jų nepultų
ligos.

Su nekantrumu mokslo metų pradžios laukė ne tik pirmokai, bet ir
ketvirtokai, kuriems šie mokslo metai šioje mokyklėlėje paskutiniai.
mokinukai.
Aš esu Emilė. Jau esu ketvirtokė.
Aš esu Kamėja. Einu į 4a klasę. Man labai
Mokausi 4 b klasėje. Man labiausiai patinka patinka dailės pamokos. Gerai mokausi,
sportuoti, matematika, lietuvių kalba ,muzika. stengsiuos taip mokytis ir toliau. Man 10 metų.
Mūsų mokytoja Ina Batavičienė. Ji mus moko Po pamokų lankau šioje mokyklėlėje
jau ketvirtus metus. Išmokė mus rašyti, skaityti žurnalistikos ir dainorėlių būrelius.Esu linksma,
ir visko, kas nauja. Mūsų klasėje visiems patinka nuoširdi bei miela. Auginu dekoratyvinį triušį
mūsų mokytoja! Linkiu savo mokytojai visko, vardu Perla. Aš ja rūpinuosi.
Kamėja Dovidauskaitė,4a
kas geriausia! Emilė Stankaitytė, 4b
Aš šiemet esu ketvirtokė. Šiais metais mes esame vyriausi šioje mokyklėlėje. Ketvirtos
klasės pabaigoje reikia laikyti egzaminus, todėl reikia stengtis labai gerai mokytis.
Mano mėgstamiausios pamokos yra matematika, muzika, lietuvių kalba, dailė.
Mokykloje mano geriausia draugė yra Emilė. Emilė yra labai gera, linksma.
Man patinka mokytis šioje mokykloje!
Agnė Kulčickytė, 4b

4a
Mokytoja
Dimitrevičienė

Rima

Visada būkite
darbštūs,rūpestingi.Truputį
išdykę,šmaikštūs ir
laimingi.Mokėkite
pasidalyti, užjausti ,
parodyti gerumą ir turėkite
nuoširdžių, tikrų draugų.

4c Mokytoja Jolita Bružienė
Per vasarą užaugo jums
Dar didesni sparnai.
Sugrįžote į klasę,
Kaip padangių aitvarai.
Vėl suskambėjo juokas,
Klegesys, linksmi balsai.
Vėl prieš akis saulutės
išbučiuoti,
Pažįstami veidai.

Mieli ketvirtokai,
gerai įsiklausykite,
ko mokytojos
Jums linki.

4b Mokytoja Ina Batavičienė
Mieli mano 4b kl. mokiniai !
Į jūsų širdis noriu pasibelsti.
Neužsisklęskit, o atlapokit
plačiai.
Tai, ką žinau ir moku, ką galiu,
norėčiau, kad turėtumėte jūs.
Tiktai priimkit, kaip žemė
priima lietutį,
kaip medis - saulės šilumą ir
šviesą.
Tiktai priimkit.
Ką moku ir galiu, norėčiau,

kad turėtumėte jūs.

Sėkmingų, darbingų jums mokslo
metų. Nepasiduokite sunkumams
ir siekite tvirtai užsibrėžto tikslo.

Aš jums linkiu, kad būtumėt
laimingi,
Žingeidūs, smalsūs, draugiški
ir išmintingi.

Sėkmingų mokslo
metų !

Išspręsk kryžiažodį, kurį sudarė Kamėja Dovidauskaitė, 4 A
1.Didžiausia Lietuvos upė?
2. Prie kokios jūros yra mūsų šalis?
3. Didžiausias Lietuvos ežeras?
4. Lietuvos upė , kurios ilgis 194 km?
5.Ežeras Telšių rajone, kurio gylis 7m ?
6. Ežeras, kuris yra Trakuose?
7. Ilgiausias Lietuvos ežeras?

1
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6
7

Su mokytojų diena!

Mieli mokytojai,

Linkim daug džiaugsmo, sveikatosir laimės,
Gražių dienų ir spindinčios Jums saulės.
Te mėlyni paukščiukai Jums čiulbės,
Te žvaigždės kelią jums nušvies.
Kamėja ir Vytautė, 4a

Čia būtų šalta, jei ne Jūsų širdis
Čia būtų tamsu, jei ne Jūsų mintis
Čia būtų liūdna, jei ne Jūsų šypsnys,
Skatinantis, giriantis, atleidžiantis...
Pirmokai Jums linki-

Antrokai linki –

Trečiokai linki –

1A-laimės ir džiaugsmo;
1B –kad turėtų gerų dienų;
1C-sėkmės, laimės, kad gerai
sektųsi;
1D –džiaugsmo, kad būtų sveika

2A-sveikatos, laimės ir džiaugsmo
2B - gerų mokinių ir gero gyvenimo.
Laimės, džiaugsmo ir kad būtų
sveikatos.

3A-sveikatos
3B –daug laimės ir džiaugsmo;
3C- viso ko geriausio;

Mano mokytoja
Mūsų klasės mokytoja yra Rima
Dimitrevičienė. Ji yra griežta, bet
gera, atidi ir pastabi. Ji gerai mus
moko. Aš stengiuosi mokytis gerai,
nes kiekvienam patinka pagyrimai.
Savo mokytojai linkiu daug laimės,
sveikatos, o labiausiai daug daug
kantrybės su mumis neklaužadomis.
Kamėja Dovidauskaitė, 4a

Ketvirtokai linki

-

4 A- laimės, sveikatos,džiaugsmingų
dienų;
4B - daug sveikatos ir laimės;
4 c- pinigų, laimės;

Labai džiaugiuosi, kad mane
moko mokytoja Rūta Zaveckienė.
Aš manau, kad ji geriausia mokytoja
mokykloje.Mums smagu su ja , kai
vyksta klasės žiburėliai, ekskursijos
ir Rugsėjo 1-osios šventė.
Noriu mokytojai palinkėti gerų
mokslo metų, kad klasės mokiniai
būtų drausmingi ir gudrūs. Ačiū,
mokytoja, už širdies gerumą, mūsų
auklėjimą ir rankų darbštumą.
Marcelė Baltutytė, 3c

Mano mokytoja yra gera. Mane moko
skaityti, rašyti, skaičiuoti. Aš mokytojai
linkiu laimės. Aš būsiu gera, klausysiu
mokytojos ir neplepėsiu.
Augustė Plienaitė, 1c
Aš esu Merūnas. Mokausi 1c klasėje. Man mokykloje labai
Ekskursija į Panevėžį
patinka mokytis. Mane mokytoja Marytė gerai moko. Man
Vieną gražų ketvirtadienio rytą buvo
sekasi gražiai rašyti į sąsiuvinį. Merūnas Buta, 1c
suplanuota ekskursija į Panevėžį.
Kėlėmės anksti, nes labai laukėme šios
PRADINUKAI –AKTYVŪS MOKINUKAI
ekskursijos. Į didžiosios mokyklos
aikštę
atvažiavo
didelis
baltas
Europos judėjimo savaitė 2014
autobusas. Kelionė į Panėvežį truko
Pradinių klasių mokytojos
Rima Dimitrevičienė, Daiva
apie dvi valandas.
Bražionienė ir Loreta Dužinskienė spalio 1 dieną organizavo
Panevėžyje į mūsų autobusą įlipo
pradinių klasių mokinių ir jų tėvelių kroso varžybas mokyklos stadione.
gidė.
Pirmiausia
važiavome
į
Panevėžio Lėlių
vežimo teatrą.
Žiūrėjome
spektaklį
,,
Saulės
spindulėlis“. Spektaklio pagrindiniai
veikėjai buvo peliukas Mufas, balerina
Pi ir vienas neigiamas veikėjaskatinas. Spektaklis buvo labai įdomus.
Po
spektaklio
susitikome
ir
bendravome su aktoriais. Vėliau
vykome į stiklo fabriką. Jame
susipažinome su stiklo gaminimo
Ačiū
technologijom. Čia taip pat buvo labai
visiems
įdomu!
Prieš važiuojant namo,
dalyviams
užsukome dar į stumbryną pažiūrėti
už
stumbrų ir
apsilankėme linų dalyvavimą
muziejuje.
2014m.
Kelionė buvo kupina malonių
Europos
įspūdžių. Dėkojame mokytojoms Rūtai
judėjimo
Zaveckienei, Sigitai Gadžij ir Lijanai
savaitės
Burgienei už šią puikią kelionę.
bėgime.
Marcelė Baltutytė, 3c
Laikraštį parengė jaunųjų žurnalistų
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