Baigiasi niūrusis lapkritis. Prasideda tamsiausias, bet pats dvasingiausias
metų mėnuo.
Gruodis – advento mėnuo. Adventas –laukimo metas, prieškalėdinis
susikaupimas. Ką reiškia laukti?
Laukti – tai paruošti svečiui jaukią aplinką.
Laukti – tai susitvarkyti savo namus.
Laukti –tai nesipykti, daugiau darbuotis, nesikeikti.
Laukti- tai permąstyti savo gyvenimą, atsiprašyti savo artimųjų.
Laukti- būti geresniems kitiems, dažniau nusišypsoti...

Mokykloje stengsiuos gerai mokytis, padėsiu
draugams, klausysiu mokytojos, papuošiu klasę.
Namuose- papuošiu eglutę labai gražiai, padėsiu
mamai ir tėčiui, sutvarkysiu kambarius, gražiai
elgsiuos. Liveta Pociūtė, 3a
Mokykloje stengsiuos gerai mokytis, puošiu klasę, nekalbėsiu
per pamoką, padėsiu klasės draugams , klausysiu mokytojos.
Namuose- padėsiu mamai ir tėčiui, šersiu savo triušiuką, kepsiu
pyragus, puošiu eglutę, tvarkysiu namus. Visiems dovanosiu
dovanas ir lauksiu tų gražių, nuostabių šventų Kalėdų!
Kamėja Dovidauskaitė, 3a
Aš pažadu šiuo laikotarpiu geriau mokytis,
daugiau laiko skirsiu mokslams, geriau žaisiu
stalo tenisą, padėsiu mamai, tėčiui, močiutei ir
visai savo šeimai. Dar pasistengsiu būti
geresne.
Karolina Kuznecova, 4c
Stengsiuos
gerai
mokytis, nešūkauti, puošti
klasę, nebėgioti. Namuose
klausysiu
mamos,
neatsikalbinėsiu,nešūkausiu
ir nemeluosiu.
Gediminas Valinčius, 4b

Jei per adventą dažnai snigdavo ,
laukdavo gero vasarojaus, ypač pupų, žirnių
ir linų derliaus.
Jei dažni atodrėkiai, – tikimasi gražaus
rugių žydėjimo ir grūdingų varpų.
Jei adventas šiltas, – bus karšta vasara su
gausiomis
perkūnijomis,
nuo
kurių
nukentėsią javai.
Jei lietingas adventas, – bus prastas rugių
derlius.
Jei gruodžio 8 d. saulėta, – bus geri
kopūstai, gerai derės linai.

Mokykloje pasistengsiu nedūkti, gražiau rašysiu
per lietuvių kalbos pamokas, pagelbėsiu draugams.
Muzikos mokykloje per melodinį diktantą dailiau
rašysiu natas. Namuose- padėsiu mamai ir tėčiui,
dažniau pabūsiu su broliu, papuošiu eglutę,
sutvarkysiu kambarius.
Marcelė Baltutytė, 2c

Mokykloje gerai elgsiuos, padėsiu mokytojai, gerai
mokysiuos. Namuose papuošiu kalėdinę eglutę,
padėsiu mamai, sutvarkysiu namučius ir padėsiu
suruošti šventę. Emilė Stankaitytė, 3b
Mokykloje stengsiuos padėti kitiems, kam nesiseka.
Užjausiu , jei apkalbės. Namuose aš padėsiu mamai
tvarkytis, ruoštis Kalėdoms, būsiu gera. Tikiuosi, kad ir
visi kiti vaikai taip elgsis. Karolina Škultinaitė, 4b

Stengsiuos gerai mokytis, klausyti mokytojos, padėsiu klasės draugams,
pabandysiu visai klasei padovanoti kokią nors dovaną. Namuose taip pat stengsiuos
susitvarkyti kambarius, mamai padėti,
papuošti eglutę, pamaitinti kačiuką.
Brenda Andrijonaitė, 3a

Advento
metu
stengsiuos
būti
gera,
padėsiu mamai tvarkyti
kambarius ir kitokius namų
ruošos darbus. Mokykloje
stengsiuos visus įkvėpti
padėti mamai, mokytojai ir
žmonėms. Tikiuosi, kad
mano klasės draugai bus
geri. O jūs ar būsit geri?
Tikiuosi, kad taip, nes tai
tikrai stebuklingas metas!
Gabrielė Strodomskytė, 4b

Daug vaikų po pamokų skuba į įvairius būrelius. Tiems vaikams, kuriems patinka sportuoti, lanko
,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Užsiėmimų metu mes čia žaidžiame kvadratą ir darome įvairias estafetes. Mus
treniruoja trenerės Loreta Dužinskienė ir Daiva Bražionienė.
Į rajonines kvadrato varžybas vyko 12 mūsų mokyklėlės ketvirtokų: 6 mergaitės ir 6 berniukai. Tai 4aKamilė, Vasarė, Gustas, Lukas, Eimantas; 4b- Rugilė, Gabrielė, Gediminas, Edvinas; 4c- Erika, Neda,
Karolis.
Prieš varžybas visi labai pergyvenome ir neramiai miegojome. Rajoninės kvadrato varžybos vyko
Ventos gimnazijoje. Čia atvyko 5 rajono pradinių klasių mokinių komandos: tai - m/d ,,Buratinas“, Kivylių
pagrindinės mokyklos, Kruopių pagrindinės mokyklos, Ventos gimnazijos ir mūsų ,, Saulėtekio“
progimnazijos. Mūsų komanda labai gerai žaidė kvadratą ir laimėjo prieš visas komandas. Sunkiausiai
sekėsi žaisti su Kivylių mokyklos pradinukų komanda. Labai džiaugiamės pergale ir mūsų geromis
trenerėmis, kurios labai stengiasi mokyti vaikus gerai žaisti kvadratą.
Zoninėse kvadrato varžybose Mažeikiuose šeštadienį
iškovota III vieta.
Neda Sirvidaitė ir Erika Božkaitė, 4c

Mūsų mokyklėlės mokinių komanda kartu su mokytojomis
Daiva Bražioniene ir Loreta Dužinskiene.

K –antriai lankyk šį būrelį,
V –aržybose nemiegok, greitai bėk,
A-tkakliai siek užsibrėžto tikslo,
D-rąsiai kovok prieš varžovus,
R-ryžtingai mesk kamuolį,
A-tbėki pirmas,
T-eisingai daryk mankštos pratimus,
A-ktyviai daryk mankštą,
S-varbiausia stengtis ir nugalėti!

Spektaklis ,,Lietaus lašelė“
Vieną pirmadienio popietę pas mus į mokyklą atvyko Drakoniuko teatro spektaklis ,,Lietaus
Lašelė“. Jis man labai patiko. Pagrindinis spektaklio veikėjas buvo lietaus Lašelė. Pirmiausia ji
sutiko Televizorių. Jis nenorėjo sušlapti, todėl lietaus Lašelę gynė lauk. Toliau Lašelė sutiko
pasakų Knygą. Žinoma, ir Knyga nenorėjo būti sušlapinta . Ji pasiūlė Lašelei palieti Gėlę, kuri
šaukėsi pagalbos.
Spektaklio pabaigoje visi kartu smagiai padainavome. Norėčiau ir daugiau
pamatyti tokių spektaklių!
Kamėja Dovidauskaitė, 3a
Išvyka į spektaklį ,,Lietaus Lašelė“

Spektaklis buvo įdomus. Vaidino Televizorius, kuris norėjo miego, bet jam vis neleido
miegoti norinti draugauti lietaus Lašelė. Jie pakalbėjo truputį ir televizorius nuėjo miegoti.
Tada lietaus Lašelė sutiko Knygą. Lietaus Lašelė pasiūlė ją pagirdyti, tačiau knyga nesutiko. Ji
pasakė, kam reikia lietaus Lašelės pagalbos. Lašelė nuėjo pagirdyti gėlę Albertą. Bet jos
nuotykiai dar nesibaigė. Ji eidama sutiko Kinijoje pagamintą Skudurą. Jis lietaus Lašelę norėjo
sušluostyti, bet jam nepavyko, nes šeimininkė grįžo namo. Skuduras nuskubėjo batų šveisti. O
lietaus Lašelė surado gėlę Albertą ir ją pagirdė.
Kai visi kartu su artistais padainavom, išėjome į namučius.
Marcelė Baltutytė, 2c

Man labai patiko dalyvauti
,,Eruditai-2013“
konkurse. Tai ko nežinojau, šiame konkurse sužinojau.
Klausimai buvo gana sunkūs, bet dalyvauti buvo įdomu.
Palaikymo komandų mokiniai taip pat daug sužinojo.
Penktoje klasėje norėčiau ir vėl dalyvauti šiame konkurse.
Stengsiuos viskuo domėtis ir kitais mokslo metais pasiekti
geresnių rezultatų.
Karolina Škultinaitė, 4b

Konkurso ,,Eruditas 2013“
nugalėtojas Nedas Nakutis

Lapkričio 14 dieną ,,Saulėtekio‘ progimnazijos aktų salėje vyko konkursas
,,Eruditas 2013“ ketvirtokams. Iš kiekvienos ketvirtos klasės konkurse dalyvavo
po 4 mokinius. Prieš šį konkursą mokiniai skaitė daug knygų, vartė
enciklopedijas, ieškojo įvairiausios informacijos internete, turbūt, net savo
tėvelių klausinėjo įvairiausių klausimų. Kiti klasės vaikai buvo sirgaliai. Jie
pasidarė didelių ir spalvingų plakatų.
Vyko 4 klausimų-atsakymų turai. Visi 12 dalyvių stengėsi teisingai atsakyti į
kuo daugiau klausimų. Paskutiniame ture išliko tik 4 mokiniai. Tai 4c klasės
mokiniai Nedas Nakutis, Nojus Rumšas, Jokūbas Zaveckis ir 4b klasės mokinė
Rugilė Butkutė. Šitiems keturiems protingiausiems ketvirtokams reikėjo atsakyti
į dar sudėtingesnius klausimus. Daugiausiai žinojo ir nugalėtoju tapo Nedas
Nakutis iš 4c . Visi dalyviai gavo diplomus, rašiklius, o nugalėtojas Nedas dar ir
knygą-įdomią enciklopediją. Šiame konkurse įdomu buvo ne tik dalyviams, bet ir
sirgaliams.
Ačiū už suorganizuotą konkursą pavaduotojai Vandai Sobenkienei, lietuvių
kalbos mokytojai Jolantai Pociutei ir socialinei pedagogei Audronei Vitkutei.
Stengsimės ir kitais mokslo metais atsakingai ruoštis ir daug sužinoti.
Justė Ragauskaitė, 4c

Jei esi gudrus, išspręsk kryžiažodį ir gausi saldų prizą.
Kryžiažodį sudarė Karolina Kuznecova ir Rūta Karvelytė, 4c
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Didžiosios Britanijos sostinė.
Lenkijos sostinė.
Vengrijos sostinė.
Prancūzijos sostinė.
Suomijos sostinė.
Vokietijos sostinė.
Graikijos sostinė.
Italijos sostinė.
Mergaičių vardai
Justė Ragauskaitė ir
Karolina Kuznecova, 4c
atliko apklausą ir nustatė
mūsų mokykėlės mergaičių
populiariausius vardus.
Susipažinkite su gautais
rezultatais:

Mūsų mokyklėlėje spalio 14-18 dienomis vyko plakatų konkursas alkoholio
vartojimo prevencijos tema ,,Noriu augti sveikas“, kurį organizavo mokyklos Vaiko
gerovės komisija. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, o
prizinių vietų laimėtojai gavo dovanų vertingas knygas.

I vieta—4a klasė
II vieta – 4b klasė
III vieta – 2c klasė

4b

2c mokinių bendras darbas

4a

klasės mokinių kolektyvinis
darbas

Sniegutis krenta jau pas mus,
Aplankė nuostabi žiema!
Kalėdos skuba pas vaikusSu didžiuliu maišu dovanų!
Emilė Stankaitytė, 3b
Aš labai laukiu žiemos, nes galima
braidyti po sniegą, gali lipdyti sniego senį,
daryti ant sniego angelą ir mėtytis sniego
gniūžtėmis. Labiausiai laukiu Kalėdų, nes
važiuosim į parduotuvę visko pirkti, gausiu
dovanų ir smagiausia yra prisėsti prie
Kalėdų stalo.
Ugnė Mašanauskaitė, 2c
Laikraštį parengė jaunųjų žurnalistų klubas,
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Skrenda snaigės, sukas pamažuLinksmos snieguolės atvyks pas vaikus.
Kalėdų senelis dalys saldainius,
Vaikai jam dainuos ir pašoks ratuku!
Brenda Andrijonaitė, 3a
Kodėl aš laukiu Kalėdų?
Kalėdos man patinka, nes tai yra šventė, per kurią gauni
dovanų.Būna pilna sniego-tiesiog nuostabu!Galime statyti
sniego senius, mėtytis sniego gniūžtėmis.- Kamėja
Dovidauskaitė, 3a
Kalėdos- stebuklų metas. Aš laukiu Kalėdų, nes
Kalėdų senelis duoda dovanų visai šeimai. Tada džiaugiasi
mama, tėtis, seneliai ir brolis. –Marcelė Baltutytė, 2c

