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Mūsų mokyklėlėje mokosi nemažas būrys pradinukų, kurių mokymosi
pasiekimai I-ąjį pusmetį įvertinti aukštesniuoju lygiu.
Pasidžiaukime šiais mokiniais!
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Saulė Kontrimaitė
Viltė Šimaitė
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Ugnė Intaitė
Urtė Lakačauskaitė
Ieva Skerstonaitė
Merūnas Buta
Nojus Stonys
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Tadas Kaikaris
Aušra Vasiliūnaitė

Ema Brazauskaitė
Elzė Lagaunikaitė
Matas Liubavičius
Viltė Stonkutė
Viktorija Ubartaitė
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Emilė Stankaitytė
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Kamėja Dovidauskaitė
Vilius Kazalupskis

Karolina Grigaitė
Kristupas Pamparas
Greta Šiurkutė
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Marcelė Batutytė
Ugnė Mašanauskaitė
Deividas Paulauskas
Donata Šnaraitė
Eimantė Šnelytė

Estrėja Kiselytė
Emilija Pikytė

3A
Dominyka Adomaitytė
Adriana Cheres
Arnas Liniauskas
Liepa Liutkutė
Kamilė Montvilė
Goda Gašpuitytė
Elzė Stiopinaitė

15
Taip mokyklėlė atrodo šiandien

2000-02-02
... prieš 15 metų
Mūsų mokyklėlei -15 metų

Prieš 15 metų buvo atidarytas atskiras pastatas pradinėms
klasėms ir įrengtos 6 klasės, kuriose mokiniai pradėjo mokytis.
Šiuo metu galime pasidžiaugti ne tik jaukiais kabinetais, bet
ir didžiule sporto sale, valgykla, biblioteka... Apie tai pasakoja
jaunieji žurnalistai:

Mūsų mokyklėlė, nors ir maža, bet joje telpa daug žmonių. Kasdien šaltą žiemos
rytą į šiltą ir jaukią mokyklėlę skuba didžiulis būrys vaikų. Jiems labai smagu mokytis
mokytis tvarkingose, švariose ir šviesiose klasėse. Mokinukus čia pasitinka ir moko
protingos ir išsilavinusios mokytojos Daiva, Ligita, Marytė, Loreta, Danutė,
Lijana, Vilma, Sigita, Rūta, Rima, Ina , Jolita. Angliškai kalbėti moko mokytoja
Daina. Mokyklėlėje dirba mokytojas Andrius, kuris moko tikybos. Po pamokų
dirba ir prailgintos dienos grupė, kurioje mokiniai paruošia užduotus namų darbus,
žaidžia. Šias mokiniais rūpinasi mokytojos Elytė ir Daiva.
Jaukiame kabinete įsikūrusios ir mūsų mokyklos buhalterės Laima ir
Genovaitė. Jos rūpinasi įvairiais mokyklėlės finansiniais reikalais.
Kamėja Dovidauskaitė,4a
Mūsų mokyklėlėje dirba logopedė Sandra. Ji moko vaikus taisyklingai tarti garsus,
žodžius. Per pamokas mokiniai atlieka daug įvairių užduočių, kartais netgi pažaidžia
žaidimus.
Neda Mikalauskytė, 4b
Kai kurie mokyklėlės mokinukai eina pasimokyti matematikos ir lietuvių kalbos pas
spec. pedagogę Zitą. Ši mokytoja padeda vaikams geriau išmokti skaityti, skaičiuoti,
rašyti. Džiugu, kad yra mokytoja, kuri gali padėti vaikams geriau mokytis.
Jaukioje bibliotekoje yra daug knygų, kompiuterių. Čia vaikus pasitinka malonios
bibliotekininkės Irena ir Gražina. Bibliotekoje yra daug senų, naujų ir įdomių knygų.
Bibliotekoje yra enciklopedijų apie gyvūnus, Lietuvą, mūsų planetą Žemę. Jeigu vaikai
perskaito daug knygučių, tada jie gauna po diplomą ir prizų.
Vytautė Stonkutė, 4a
Mokyklėlėje dirba ir socialinė pedagogė Vilija. Ji sudrausmina vaikus, kurie
bėgioja po koridorius. Stebi, kad valgykloje būtų tvarka. Jei atsitinka kokia bėda,
tai ji visada padeda išspręsti problemą. Paprašius patarimo, ji visada patars. Jei
reikėtų man į socialinę pedagogę Viliją kreiptis kokiu nors klausimu, tai
nedelsdama kreipčiausi. Linkiu, kad vaikai į šį kabinetą užsuktų tik pasidžiaugti ar
pasigirti.
Brenda Andrijonaitė, 4a

Mes labai džiaugiamės, kad mūsų mažoje mokyklėlėje yra didžiulė sporto salė.
Sporto salėje pamokų metu žaidžiame įvairius žaidimus, darome estafetes, bėgiojame
aplink salę, rungtyniaujame. Kartais vyksta kvadrato varžybos. Linkiu, kad kuo
daugiau mokinių eitų sportuoti į savo šviesią salę.
Meilė Smailytė, 4b
Labai malonu, kad galima mokykoje ne tik mokytis, bet ir skaniai pavalgyti.
Kad vaikai
būtų sotūs ir skaniai pavalgytų rūpinas valgyklos darbuotojos
Renata, Svetlana ir Valentina. Valgykloje galima užsisakyti ir nusipirkti
skanių dešrainių, karbonadų, blynų, gėrimų. Dar man labai patinka, kad galima
nusipirkti visokių skanumynų. Aš linkiu, kad valgyklos darbuotojos paruoštų dar
skanesnį maistą.
Mums labai smagu ateiti į mokyklą, kurioje rasi visada sutvarkytas klases,
išplautus koridorius. Jei į mokyklą ateisi ryte anksčiau, rasi jau atrakintas
klasės duris. Ir visa tai padaro mūsų mokyklėlės valytojos Sandra, Vita,
Virginija, Irena ir Sigita. Kiemsargė Laima prižiūri, kad žiemą nebūtų
slidu, rudenį visuomet sugrėbia lapus, vasarą pasirūpina, kad žydėtų gėlės ir
būtų gražu. Valytojoms ir kiemsargei linkiu, kad darbas nebūtų per sunkus!

Brigita Mitkevičiūtė, 4a

Vytautė Stonkutė, 4a

O kokie mokiniai mokosi mūsų mokyklėlėje?
M –alonūs ir mąstantys

Kas labiausiai patinka pirmokams mokykloje?
-Dainuoti daineles,- Ugnė L., 1a

O –rūs,

-Rašyti diktantus,- Gediminas Š., 1a

K- ultūringi,

-Patinka piešti, -Austėja B., 1b

Y-patingi,

Mokyklėlė

K -ūrybiški

- Spręsti matematiką,- Melinda R.,1b
-Patinka žaisti,- Evelina N.,1c

L –linksmi,
s-Ė-kmingi,
L- aimingi,
d-Ė-kingi mokytojams už
nuoširdumą ir kantrybę.

-Labai patinka žaisti,- Juozas B.,1c
-Patinka piešti,- Dinara S.,1d
-Žaisti su draugais,-Gytis Č., 1d

Džiaugiamės mokinukais, kurie daugiausiai perskaitė knygelių mūsų bibliotekoje !

PIRMOKAI

ANTROKAI

TREČIOKAI

KETVIRTOKAI

1.Urtė Lakačauskaitė -1c

1.Viltė Stonkutė,- 2b
2.Urtė Lukšaitė -2a
3.Odeta Kuodytė -2b
4.Kristupas Kastečkas-2a

1.Rugilė Laurinavičiūtė -3b
2.Lijana Viršutytė -3b
3.Evelina Bergs – 3c
4.Kornelija Burbulytė -3a

1.Orinta Rakštytė – 4b
2.Kamėja Dovidauskaitė-4a
3. Gabrielė Kontrimaitė-4b
4. Vytautė Stonkutė-4a

2.Kamilė Kovėraitė -1b
3.Nojus Jakševičius -1a
4.Viltė Šimaitė -1d

Žiemos šokis

Balta žiema

Gražios snaigės krenta,

Snaigutės krištolinės,

Jos sukasi ratu.

Jos šoka rateliu.

Vaikai snaiges sugauna

Pas mus jau žiemužėlė-

Ir ploja katutes!
Elinga Bazarovaitė, 1c
Žiema

Visiems labai smagu!
Vaikučiai ledo pilį,
Gražiausią pastatys.

Ponia žiema atėjo,

Žiemužė baltaskarė,

Užklojo gatveles.

Pūgas iš kiemo vys.

Nuklos vaikams ji kelią
Mėnulio šviesoje.

Šoka snaigės naktį,
Šoka pamažu.
O mažos mergytės
Sukasi ratu.
Joms smagu su snaigėm
Suktis rateliu.
Joms smagu su snaigėm
Pasijuokt kartu!
Neda Mikalauskytė, 4b

Kamėja Dovidauskaitė,4a

Beribis sniegas slepia

Nuo apsnigusio kalno šuniukai

Didžiules paslaptis.

bėgioja

Maži geri vaikučiai

Bėgdami jie visas snaiges išgainioja.

Lauke džiaugsmingai žais.

Pavargę, po egle susirinko,

Vytautė Stonkutė, 4a

Šeimininkai atėję savus atsirinko.
Ir pradėjo pūga siautėt!
Dominyka Adomaitytė, 3a
Atsikėliau - jau žiema.

Nesvarbu kokie orai,
Zuikiai džiūgauja labai.
Zuikėms tinka šokinėti,
Zuikiai mėgsta čiuožinėti.
Ak, ta nuostabi
žiema!

Balta balta, kaip gražu!

Gražiai krinta snaigės...

Įdomu, ar ledas tvirtas...

Kažin, kur pirmoji snaigė nusileis?

Gal paslydinėt galėsiu?

Pirmasis sniegas...

O tu jau bandei

Bet kas sukūrė sniegą?

pačiuožinėti?

Gal dievas, o gal niekas.

Adriana Cheres ,3a Arnas Liniauskas,3a

Laikraštį parengė jaunųjų žurnalistų
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Žiemužė mėto savo gėles ant mūsų miesto.
Jos ant mano akių prilipo ir liko...
Rokas Bružas,3a

