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Kiekvienais mokslo metais mūsų mokykloje vyksta projektas
,,Spalvų savaitė“. Šio projekto autorė ir iniciatorė pradinių klasių
mokytoja Jolita Bružienė. Pasibaigus I-ajam pusmečiui, sausio
24d. - 31d. mokyklėlė vėl sumirgėjo įvairiomis spalvomis . ..

Languota diena buvo nuostabi! Man labai patiko, kaip šią dieną buvo apsirengę vaikai.
Vienos klasiokės kūno kultūros apranga buvo languota, kai kurių klasių mokiniai vaikščiojo
pasipuošę languotais kaklaraiščiais. Klasėse vyko languotų daiktų paroda. Vaikai į parodą
atsinešė įvairių languotų daiktų: šaškės, šachmatai, stalo žaidimų lentos, šalikai, pieštukinės .
Pertraukų metu vaikai žaidė šaškėmis, šachmatais. Pamokų metu darė įvairius darbelius. Mes
pasidarėme obuolius iš langelių, vėžlius, sudarinėjome įvairius kryžiažodžius. Matematikos
sąsiuviniuose piešėme languotus ornamentus. Fotografavomės su šios dienos akcentais.
Languota diena buvo smagi, linksma, įdomi, įvairi, puiki!

Brenda Andrijonaitė ir Kamėja Dovidauskaitė, 3a
Languota diena man patiko, nes buvo labai smagu visiems kartu daryti languotą kilimą.
Kaip sakoma - ,,Visų bendras darbas”. Dar patiko, kai mokytoja dalino dovanėles. Gabrielė,4b

Šią dieną visi mokyklėlės vaikai rengėsi dryžuotai , klasėse rengė dryžuotų daiktų parodas.
Mes su klasės draugais šią dieną piešėme plakatą, kur buvo pavaizduota: palmės, smėlis, saulė,
bet svarbiausia, daug dryžuotų zebrų. Pažiūrėti mūsų dryžuotų daiktų parodos atėjo 4c klasės
vaikai. Pasibaigus pamokoms, mokytoja suskaičiavo kiekvieno vaiko atsineštus dryžuotus
daiktus, o tada apdovanojo dryžuočiausius vaikus- Karoliną, Gabrielę, Ugnę, Rugilę, Gediminą ...

Karolina Škultinaitė, 4b
Išspręsk ,,Dryžuotą“ kryžiažodį, kurį sudarė Gabrielė Buivydaitė, 4c
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1. Žmonės jį
7. Zebriuko (iš
vadina kačiuku,
filmo) vardas.
bet jis ne liūtas.
8. Viduržiemy
2. Gyvūnas, kuriam
apsiverčia ant
patinka juoda ir
kito šono.
balta spalvos.
9. Dryžuota žuvis.
3. Dryžuotas
10. Rainas...
kenkėjas,
11. Gamtos
mėgstantis
reiškinys.
bulves.
12. „Tigro medis“.
4. Zebras ant kelio.
5. Medaus nešėja.
6. Watermelon
(lietuviškai?).
Įmink dryžuotas Nedos mįsles:
Jis yra ilgas, dryžuotas, labai reikalingas žiemą
žmonėms.Kas? (sakilaš)
Kai lyja lietus ir šviečia saulė, danguje
pasirodo... Kas? (ėtškyroviaV)

Trečiadienį mums buvo labai smagu ateiti į mokyklą,
nes reikėjo apsirengti
gėlėtais rūbais. Mergaitėms
apsirengti buvo paprasčiau, nes joms labiau patinka
gėlės, o berniukams - sunkiau, nes jie neperka gėlėtų
rūbų. Tačiau kai kurie berniukai buvo išradingi-vieni
užsirišo gėlėtą skarelę, kiti- įsisegė gėlę, o tretiužsimovė šortus.
Visų klasių vaikai stengėsi į klasę atsinešti kuo
daugiau gėlėtų daiktų. Daugiausia gėlėtų daiktų atsinešė
4b klasės mokiniai. Jie buvo atsakingiausi. Parodoje
buvo daug gražių daiktų: servetėlių, nuotraukų laikiklių,
karolių, staltiesių, skarelių ...
Šią dieną mokiniai rašė pasakojimus apie gėles,
spalvino gėlėtas mandalas, kūrė ir sprendė kryžiažodžius
apie gėles, darė įvairius gėlėtus darbelius.
Ši diena buvo mokyklėlėje ne tik gėlėta, graži ir
puiki, bet ir labai šviesi. Saulė švietė
pro didžiulius
mokyklos langus. Net
vaikų šypsenos spindėjo iš
džiaugsmo!
Neda Sirvidaitė, 4c
Šiandien Gėlėta diena, todėl
į mokyklą atėjau
pasipuošusi lankeliu su gėlyte. Klasėje vyko gėlėtų daiktų
paroda. Vaikai atsinešė tris gėles ir vieną gėlių knygą.
Klasėje darėme gėles. Mokytoja, kai pamatė visus
darbelius, labai apsidžiaugė.
Brenda Andrijonaitė, 3a

4b klasės GĖLĖTŲ daiktų paroda
Šiandien turėjome apsirengti gėlėtai ir atsinešti
gėlėtų daiktų. Aš atsinešiau baltą katiną Liepsnių su
gėlėtu apsiaustu. Šį katiną aš parsivežiau iš Turkijos.
Dar atsinešiau žaisliuką-elektroninį kačiuką, kuriam
dar vardo nesugalvojau.
Žydi tulpės ir žibuoklės,
Aguonėlės raudonskruostės.
Ramunėlės tiesios tiesios,
Žiūri į žalius medžius.
O kardelis kaip kareivisGins visas gražias gėles!
Marcelė Baltutytė, 2c

Šią dieną visos klasės pasidarė tautinių daiktų parodas. Vaikai nešėsi įvairius
daiktus: knygas apie Lietuvą, molinius indelius, įvairius daiktus iš medžio . Kai kurie
mokiniai atėjo į mokyklą su tautiniais rūbais. Dauguma vaikų buvo įsisegę trispalvę
juostelę. Pamokų metu klasėje piešėme Gedimino pilį , žmones su tautiniais rūbais.
Rugilė Butkutė, 4b
Mes, 3b klasės mokiniai, turėjom apsirengti geltonos , raudonos ar žalios spalvos
rūbais. Klasėje
šiomis spalvomis spalvinome ir Lietuvos vėliavą. Darėme iš
spalvoto popieriaus Gedimino pilį. Buvo įdomu !
Gordijus Leonavičius, 3b

Džinsiniai rūbai yra labai patogūs tiek vaikams, tiek suaugusiems. Tad
penktadienį visi mokiniai ir mokytojos su malonumu susirinko į mokyklą
apsirengę džinsiniais drabužiais- kas su džinsinėmis kelnėmis, kas su
džinsiniais sijonais ar švarkeliais. Per pamokas mokiniai darė įvairius
darbelius iš džinsinės medžiagos. Mes klasėje iš džinsinės medžiagos
siuvome širdeles-adatines. Vėliau vyko Talentų šou- mokinių pasirodymai.
Silma, Justė ir Neda dainavo dainą ,,O aš būsiu ryklys“, Rugilė ir Karolina
dainavo labai gražią dainą ,,Raudoni vakarai“, Gabrielė dainavo karaoke
,,Katinėlis“, o Deimantė -,,Lapė snapė“. Kiti grojo dūdelėmis.
Smagu buvo ne tik šiandien, bet ir visą savaitę!
Silma Lalaitė, 4c

Projektui
,,Spalvų savaitė‘-

10 metų!

Sausio 24 dieną mūsų mokyklėlėje vyko dailyraščio
konkursas ,,Rašom 2014“, kuriame dalyvavo 3-4 klasių
mokiniai. Iš kiekvienos klasės į šį konkursą atėjo po 3
mokinius, kurie gražiausiai ir tvarkingiausiai rašo. Pradinių
klasių mokytoja Danutė Varneckaitė mus supažindino su šio
konkurso taisyklėmis ir reikalavimais. Tada visi 19 dalyvių
atsisėdo ir pradėjo rašyti. Tekstą nurašyti nebuvo sunku, jei
stropiai dirbai ir stengeisi. 10 geriausiai parašytų darbų jau
yra išsiųsta į Vilnių,
,,Rašom 2014“ renginio
organizatoriams. Tikėkimės, kad
mūsų mokyklėlės
kažkuriam dalyviui pasiseks ! Gabrielė Strodomskytė, 4b
INTERNETE susitinka žmonės iš viso pasaulio, tad niekada negali būti
tikras, ką naujo dar atrasi benaršydamas Internete.“
(www.draugiskasinternetas.lt ). „Saugesnis internetas“ – tai programa vykdoma
visose ES šalyse. Tikslai – skatinti saugesnį naudojimąsi internetu, kovoti su
neteisėtu ir žalingu interneto turiniu bei elgesiu.
Garbingo elgesio internete kodeksas:
Nesidalink savo asmenine informacija ir
duomenimis.
Nepriimk į draugus nepažįstamų žmonių.
Neatidarinėk įtartinų elektroninių laiškų.
Nesikeik rašydamas komentarus.
Būk garbingas ir elkis taip, kaip norėtum,
kad kiti su tavimi elgtųsi.

Dauguma vaikų lankosi internete, o
aš skaitau knygeles. Mėgstu skaityti
istorijas apie princeses.
Istorijas
perskaitau maždaug per savaitę. Man
skaityti įdomu! Ugnė Mašanauskaitė, 2c

Ką veikiu prie kompiuterio?
Namuose aš dažniausiai darau namų
darbus, žaidžiu su gyvūnais ir atlieku
namų ruošos darbus. Kompiuterį ir
internetą dažniausiai naudoju atlikti
namų darbų užduotims, kartais
klausausi muzikos ir žiūriu video.Visai
nemėgstu žaisti žaidimų.
Neda
Sirvidaitė, 4c

Kas gi nežino, kas yra kompiuteris ar internetas? Aš taip pat turiu
nešiojamą kompiuterį . Nereikia net sakyti, kad nežaidžiu žaidimų.
Žinoma, žaidžiu! Smagu pažaisti žaidimus. Man labiausiai patinka
žaidimas ,,Okeanija“. Žaisti įdomu, nes
atlieki dienos užduotis,
kolekcionuoji drugelius, kriaukles, senovinius daiktus, gėles. Augini
gyvūnus ir sieki pereiti į aukštesnį žaidimo lygį. Kuo aukštesnis lygis, tuo
gražesnės dekoracijos ir įspūdingesni gyvūnai. Dar internete sužinau
daugiau apie įvairius gyvūnus. Per Google programą-verčiu žodžius .
Prie kompiuterio reikia stengtis atsargiai elgtis ir nedalinti savo
duomenų.
Kamėja Dovidauskaitė, 3a

Prie kompiuterio aš praleidžiu per
dieną
vieną
valandą.
Žaidžiu
kompiuterinius žaidimus, nes jie yra
įdomūs. Žaidimai lavina mano anglų kalbą.
Gordijus Leonavičius, 3b

Namuose
turiu
kompiuterį.
Pirmiausia
įsijungiu programą Youtube ir klausausi muzikos.
Kai pasiklausau muzikos, įsijungiu programas
Skype ir Friv. Prie kompiuterio praleidžiu apie
vieną valandą per dieną. Ir jūs, mieli vaikai,
nesėdėkite ilgai prie kompopiuterio- sugadinsite
akis !
Beata Zibertaitė, 3b

Išspręsk kryžiažodį, kurį sudarė
Karolina Škultinaitė, 4b ir Rugilė Butkutė, 4b
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Internete su draugais rašinėjuosi ,
mokausi anglų kalbos ir žaidžiu žaidimą
8 Ball Pool.
Gediminas Valinčius, 4b
1. Raitas joja, už ausų kojas pasidėjęs.
2. Kas vakarą miršta, o rytą gimsta?
3. Kai giedra-kertėje stovi, o po lietų
vaikščioja.
4. Be akių, bet viską mato.
5. Keturi broliai pakliuvo į nelaimę,
penktas atėjo vaduoti-ir pats
pakliuvo.Kas?
6. Kas skamba klasėje per pamoką?
7. Ne žmogaus padarytas, gardumas
neapsakytas.
8. Naktį po suolu nakvoja.
9. Per kalnus bėgioja kailiniai.
10.Neloja, nekanda, o į namus neleidžia.

