MAMYTE, tau dėkoju-

MAMA –

Už gailestingumą, gerumą ir supratingumą. Mamyte,
aš tave labai myliu!
Modestas Ulberkis, 3b

didžiausias

Labai myliu savo mamytę. Ir dėkoju jai, kad mane
pagimdė, kad suteikia man viską , ką tik gali, kad
atiduoda man skaniausius kąsnelius.
Justė Ragauskaitė, 4c

turtas

Mamyte, dėkoju už rūpestį, meilę. Ačiū už tai, kad esu,
kad mane sukūrei. Karolis Nagys, 4c

pasaulyje...

Aš Tau dėkoju, kad pagimdei mane. Už rūpestingumą,
kantrybę, bemieges naktis ir linksmą laiką, praleistą
kartu. Myliu Tave, Mamyte! Silma Lalaitė, 4c

Savo mamytei dėkoju už padainuotą lopšinę, protingą patarimą,
rankų švelnumą, už išmokytą raidę, gerumą... Pagalvokite ir padėkokite
savo mamytėms, kad ir už menkiausias smulkmenas. Negailėkime žodžio
AČIŪ!
Mamyte, mamyte, kokia tu gražiŠviesi tu kaip saulė visuomet esi!
Gyvenimas mielas gi man su tavim,
Švieti kaip mėnulis baltam kamuoly.

Dėkoju, mamyt, tau už pirmąjį žodį,
Už naktį bemiegę, už rūpestį didį.
Dėkoju aš tau, mylimoji mamyte,
Dėkoja mažoji mano širdis.

Kamėja Dovidauskaitė, 3a
Mamyte, aš Tau dėkoju už rūpestį, už meilę man. Su tavim aš esu
saugi ir laiminga!
Neda Sirvidaitė, 4c
Ačiū tau , Mamyte, už pastangas beribes. Ačiū už meilę,
džiaugsmą, laimę. Ačiū už draugiškumą, motinišką rūpestį.
Jokūbas Zaveckis, 4c
Mamyte, aš Tau dėkoju, kad mane užauginai. Kai buvau maža, Tu
nemiegodavai, nes aš verkdavau ir neleisdavau Tau užmigti. Aš Tave
labai myliu!
Erika Božkaitė, 4c
Mamyte, ačiū tau už meilę ir meilumą, gerą tavo širdį.
Dominykas Šnaras, 4c
Mamyte, dėkoju už viską, ką tik man duodi, kad mane išlaikai ir labai
nuoširdžiai mane myli.
Deimantė Gerikaitė, 4c
Dominykas Šnaras, 4c

Mano mamytė
Mano
mamytė
pati
gražiausia.Jos vardas Kristina.
Mamytės akys rudos,plaukai labai
įdomus, nes jie tai rudi, tai
raudoni.Mamytės šypsena pati
meiliausia, gražiausia. Ji dirba
parduotuvėje ,,Maxima“. Mamytė
dirba sunkiai, todėl aš jai labai
padedu. Savo mamytę aš labai
myliu!
Brenda Andrijonaitė, 3a

NETRADICINĖ DIENA RAUDĖNUOSE – JURGINĖS
Balandžio 23 d. mūsų mokyklos folkloro kolektyvas „Šarkutis“ išsiruošė į Jurginių šventę, Šiaulių
rajone. Į Raudėnus mus pasikvietė mokyklos etnokultūros mokytoja Jovita Lubienė. Mokykla buvo pilna
svečių – mokinių iš Šiaulių rajono ir mes iš Naujosios Akmenės.
Ryte, atvažiavę į mokyklą, kolektyvo vaikai turėjo kiekvienas marginti po jurgutį ir keliavo į
netradicines pamokas. Pirmoji pamoka – istorija. Mes daug sužinojome, pamatėme, nes per šią pamoką
Raudėnuose aplankėme visas įžymesnes vietas. Po to buvo kūno kultūros pamoka. Žaidėme lietuvių liaudies
žaidimus. Vėliau dar galėjome pašokti, kiti karpė.
Per pertrauką turėjo prisistatyti visi mokyklos svečiai. Mes prisistatėme sutartine „Lipo kate obelin“.
Po pamokų visi vaikai iškeliavo į J. Ir V.Lubių sodybą. Joje Jovita Lubienė pasakojo apie Jurginių
papročius ir tradicijas: sužinojome apie margučius – jurgučius, kodėl gyvuliai tą dieną išgenami pirmą kartą į
laukus, kodėl kepama duonelė su kiaušiniu ir kodėl ji pakasama laukuose, kodėl reikia apkabinti obelį, kodėl
reikia vartytis kūlversčiais laukuose ir klausytis ką sako žemė, ir daug kitų tradicijų.
Sodyboje vaikai galėjo linksmintis: vaikščioti kojūkais, suptis supynėse, žaisti lietuvių liaudies
žaidimus, jodinėti arkliais. Visi turėjome vaišių ir bendrai vaišinomės.
Buvo be galo smagu. Vaikai buvo draugiški. Liūdėjome, kai reikėjo važiuoti namo.
Šioje kelionėje daug sužinojome apie Jurginių papročius ir tradicijas.
Deimantė Gerikaitė, 4c klasė
Folkloro kolektyvo „Šarkutis“vadovė Daina Jarušaitienė

Tarptautinis matematikos konkursas

Susitikimas su rašytoju

,,K e n g ū r a-2014“

Į mūsų mokyklą atvyko Vytautas
Račickas. Visiems vaikams buvo labai
įdomu
pamatyti
,,gyvą“
rašytoją.
Susitikimas vyko aktų salėje.
Rašytojas mums paskaitė ištraukas iš
kelių savo knygų. Šių knygų buvo galima
ir nusipirkti. Man labiausiai patinka šio
rašytojo knyga ,, Lukošiukas“. Ši knygelė
linksma ir nuotaikinga. Dar vaikai
rašytojui uždavė įvairiausių klausimų.
Rašytojo Vytauto Račicko
knygos yra visos įdomios.
Norėčiau patarti visiems
skaityti jo knygas.
Tikrai nepasigailėsite!

Geriausi moksleiviai rajone:
PIRMOKAI
Elzė Lagaunikaitė
Santa Malakauskaitė
Ema Brazauskaitė
Mantas Kuodys
Tadas Kaikaris
Nojus Navickas
Kristupas Kastečkas

ŠAUNUOLIAI!

ANTROKAI
Marcelė Baltutytė
Donata Šnaraitė

KETVIRTOKAI
Neda Sirvidaitė
Ugnė Rimkutė
Nojus Klimovas

Kamėja
Dovidauskaitė, 3a

Senelių ir anūkų vakaronė
Kiekvienais metais ketvirtokai pakviečia savo senelius į
vakaronę. Anūkai labai džiaugiasi, kad gali į šventę atsivesti
savo senelius ir kartu su jais pabūti. Seneliai pamato kaip jų
anūkai seka pasakas, linksmai dainuoja, groja dūdelėmis, mena
mįsles ir deklamuoja eilėraščius.
Ir šį pavasarį mūsų mokyklos aktų salėje vyko smagi anūkų
ir senelių vakaronė. Visi vaikai prieš šventę labai jaudinosi ir
nerimavo. Prieš įeinant į salę, vaikai papuošė savo senelius prisegė emblemas. Koncerto pradžioje įteikė seneliams savo
darytas gėlytes ir rėmelius su nuotrauka. Vėliau anūkai kvietė
savo senelius šokti ir dainuoti. Vaikai, kurie lanko muzikos
mokyklą, paruošė mums visiems nedidelį koncertą. Šokėjai
šoko smagius šokius. Seneliai turėjo lankstyti lėktuvėlius ir
mesti juos į tolį.
Seneliai labai džiaugėsi anūkėliais, kurie surengė šį
koncertą. Namus pasipuošė dovanotais rėmeliais ir gėlėmis. O
mes, anūkai, pasižadame senelius kuo dažniau aplankyti!
Erika Božkaitė ir Neda Sirvidaitė,4 c

Gyvenkime be triukšmo
Naujosios Akmenės progimnazijos 1-4 klasių mokiniai ir
mokytojai neliko abejingi ir prisijungė balandžio 30 dieną prie
paskelbtos akcijos ,,Tylos stebuklinga versmė“, skirtos paminėti
tarptautinę kovos su triukšmu dieną.
Mokyklėlėje
vyko įvairi veikla: buvo piešiami piešiniai,
pamokose integruoti pokalbiai apie triukšmą, vyko diskusijos
,,Triukšmo žala mūsų organizmui“. Koridoriuose ir ant
kiekvienos klasės durų prikabinti ,,debesėliai“ kvietė mokinius
pabūti
šią
dieną
tylesniais.
Susidomėję
mokiniai
informaciniame stende skaitė informaciją apie tylą bei
triukšmo žalą.
Ši akcija buvo įdomi ir naudinga augančiam vaikui, nes
atkreipė dėmesį į ilgalaikio triukšmo poveikio sukeliamas
neigiamas pasekmes sveikatai. Juk nieko nėra geriau, kai
kiekvienas galime klausytis mus supančių garsų.
Mokyklos socialinė pedagogė Vilija Šnarienė

Šauniausios mergaitės konkursas
Šiais mokslo metais, gegužės pradžioje, buvo surengtas
šauniausios mergaitės konkursas. Šį konkursą organizavo pradinių
klasių mokytojos Vilma Pliuskienė, Sigita Gadžij ir Ina
Batavičienė. Konkurse mergaitė dalyvavo kartu su berniuku iš savo
klasės, kuris padėjo atlikti užduotis, šokti šokį. Visus pasirodymus
stebėjo penki vertinimo komisijos nariai.
Pirmiausia, mergaitės turėjo prisistatyti. Po prisistatymo ant stalų
buvo padėta pieštukų, popieriaus, klijų, žirklių, tušinukų. Darėme
mamytei atviruką. Laiko teturėjome 10 minučių. Kol mes darėme
atvirukus, salėje koncertavo jaunieji dainorėliai. Po šio užduoties
pirmokėms ir antrokėms reikėjo padainuoti savo žaisliukui lopšinę, o
trečiokėms ir ketvirtokėms- užrašyti kaip gaminsi vieną ar kitą
patiekalą. Vėliau šokome kartu su berniuku valsą. Artėjant konkursui
į pabaigą, reikėjo atsakyti raštu į įvairius klausimus, išspręsti
kryžiažodį. Paskutinė užduotis buvo padainuoti karaoke.
Komisijai pasitarus, visiems dalyviams buvo įteikti diplomai.
Medaliais pasipuošė šauniausios mergaitės- Viltė-2a, Meda-1a,Estera1b, Neda-4c, Vytautė- 3a, Vasarė -4a.
Neda Sirvidaitė, 4c
Akcija ,, Gražinkime Lietuvą“
Gegužės 8 dieną, ketvirtadienį, vyko akcija ,, Gražinkime Lietuvą „ .
Mokyklos lyderiai ir jų vadovė Žaneta Petokaitienė pakvietė
ketvirtokus rinkti šiukšlių į vaikų pasaulį. Su mumis ilgą kelią
žingsniavo lyderiai, kurie skandavo savo sukurtą skanduotę, o mes
kartojome. Taip pat ėjo ir filmuotojai, kurie visą kelią filmavo, ką mes
veikiame. Kai atėjome, vaikai užsimovė darbines pirštines ir pasiėmė
šiukšlių maišus. Ir prasidėjo darbas. Į šiukšlių maišą keliavo saldainių
popieriukai, seni buteliai, kamštukai, cigarečių pakeliai. Viena mergaitė
net senovinę monetą rado. Darbas ėjo į pabaigą. Visi buvo pavargę ir
ištroškę. Kai nustojome dirbti, pasižiūrėjome, kad šiukšlių maišų
nesuskaičiuojamai daug.
Akcijos vadovė mums pasakė, kad filmuotojai viską nufilmavę, įdės
vaizdo įrašą į portalą ,, Youtube „ ir mums padovanos kompaktinę
plokštelę.
Man ši akcija labai patiko.Ir sakau visiems Lietuvos žmonėms nešiukšlinkite Lietuvos. Justė Ragauskaitė, 4c

Trobelės sapnas
Stovi sau tyliai ant žemės
Trobelė ant vištos kojelės.
Plasnoja savo sparnais,
Puikuojasi savo sapnais.
Tuose sapnuose gyveno
Trobelė ant vištos kojelės.
Turėjo mažus sparnus du,
Sklandė ji aukštai oru.
Kelionė tęsėsi ilgaiBet viskas klostėsi gerai.
Trobelė patyrė nuotykių
Gražių ir malonių.
Skrido trobelė oro balionu,
Plaukė tvirtu Titaniko laivu.
Gardžiavosi turkiškais pyragėliais
Nusipirko kelias kanarėles.

Šauniausias šios akcijos dalyvis – Aras Juškevičius .

,,Šviesoforas“
Balandžio 25 d. mūsų miesto sporto rūmuose
vyko rajoninės saugaus eismo varžybos . Mūsų
mokyklėlės pradinukų komanda ,,Šviesoforas", kurią
paruošė mokytoja Ligita Šutkienė, užėmė I-ąją
vietą ir gegužės 5 dieną dalyvavo regioninėse
varžybose Kuršėnuose .

Paskui trobelė atsibudo iš sapno
Trobelei jis patiko labai.
Bet kadangi tai buvo tik sapnas,
Jo nebepamatys niekada tikrai!
Justė Ragauskaitė, 4c
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