Sveikiname

Įpusėjus mokslo metams prasideda
įvairūs konkursai, olimpiados, kur
dalyvauja ir mūsų mokyklos mokiniai.
Džiaugiamės, kad kasmet netrūksta
laimėtojų, prizininkų,kurie garsina mūsų
mokyklos vardą.

nugalĖtojus!

Gražiausia mokykla iš visųMūsų mokyklėlė!
Čia gera būt kartu,
Nes mokytis labai smagu!
Sportuojam ir dainuojam,
Paskaitom knygeles.
Po pamokų pavargę –
Mes skubame namo!
Elinga Bazarovaitė, 1c

Jau 5-eri metai iš eilės mūsų mokykloje vyksta dailyraščio
konkursas ,,Rašom“. 18 trečiokų ir ketvirtokų dalyvavo
Nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkurse ,,Rašom“.
Mokiniams teko labai gražiai ir be klaidų nurašyti tekstą
apie Vilnių. Geriausi darbai nusiųsti į Vilnių, konkurso
organizatoriams.
Pirmokai ir antrokai taip pat dalyvavo dailyraščio
konkurse. Pirmokai turėjo dailiai nurašyti ištrauką iš
pasakos ,,Kiaušinis“, o antrokai nurašė tekstą ,,Gimtinė“.
Visi nugalėtojai buvo apdovanoti pagyrimo raštais ir
saldžia dovanėle. Šį konkursą mūsų mokykloje orgnizavo
pradinių klasių mokytoja Danutė Varneckaitė.
Linkiu visiems gražiai rašyti ir kitais metais vėl dalyvauti
šiame konkurse.
Vytautė Stonkutė, 4a
Vasario 26 dieną mūsų mokyklėlės sporto salėje
vyko rajoninės ,, Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos.
Dalyvavo 5 pradinių klasių mokinių komandos iš
įvairių rajono mokyklų. Mūsų komandą sudarė 20
pradinukų: Greta, Augustė, nedas, Ernestas, Arvydė,
Ema, Ugnė, Paulina, Akvilė, Džiugas, Martynas ir kiti.
Jie stengėsi kuo geriau ir greičiau varyti kamuolį,
šokinėti per virvutę, atlikti įvairias estafetes. Mus
treniravo mokytojos Loreta Dužinskienė ir Daiva
Bražionienė. Mes joms labai dėkojame.
Mūsų mokyklos komanda
iškovojo I-ąją vietą.
Šaunuoliai!
Brigita Mitkevičiūtė, 4a
Progimnazijos folkloro kolektyvas “Šarkutis” vasario 24 d. dalyvavo
respublikinėse varžytuvėse ,,Tautosakos malūnas – 2015”, kurios
vyko Kauno tautinės kultūros centre. Varžytuvių tema: „Rylio rylio
rageliais“. Mūsų komdandą atstovavo Elzė Lagaunikaitė (2b kl.),
Ema Brazauskaitė (2b kl.), Ieva Lukoševičiūtė (2b kl.), Akvilė
Venckutė (3a kl.), Aušrinė Kilpytė (4c kl.), o kaip atsarginė dalyvė
važiavo Augustė Plienaitė (1c kl.). Renginio pabaigoje buvo
apdovanoti visi dalyviai. Komisija mūsų komandą išrinko
kūrybiškiausia ir šauniausia ir skyrė I-ąją vietą. Labai gyrė
pasirodymo autentiškumą. Gavome nemažai dovanų: kiekviena
dalyvė gavo po padėką. po žurnalą “Tipu tapu”, neužmirštos ir
saldžios dovanos, tačiau bene svarbiausia dovana – tai molinis
“Malūnas“. Esame labai dėkingos mokyklos direktoriui Kęstučiui
Kurpiui ir kolektyvo vadovei Dainai Jarušaitienei už suteiktą
galimybę dalyvauti renginyje. Elzė Lagaunikaitė, 2b

Jau 11 metų iš eilės mūsų mokyklėlėje vyksta projektas ,,Spalvų
savaitė“. Šiais mokslo metais ši savaitė buvo pavadinta Smagurių
savaite. Projekto autorė ir iniciatorė pradinių klasių mokytoja

Jolita Bružienė.

Pirmadienį buvo labai smagu ateiti į mokyklą, nes visi vaikai atsinešė po šokoladą. Per pamoką
žiūrėjome, kaip gaminamas šokoladas, paskui sudarėme mėgstamiausių šokoladų diagramą. Buvo
labai smagu! Merūnas Buta, 1c
Šią dieną daug kalbėjome apie šokoladą, kaip jis daromas. Atsinešėme įvairių šokoladų, per
pamokas atlikome įvairias užduotis. Šokoladas nugalėtojas mūsų klasėje buvo ,,Milka“. Man patiko
ši diena, kai galėjome skanauti įvairių šokoladų. Neda Mikalauskytė, 4b

Antradienis buvo Uogienės diena. Mes valgėme įvairias uogienes su batonu, blynais ir varškės
sūriu. Dar niekad nebuvau ragavusi varškės sūrio su uogiene. Tai buvo tikrai subtilus skonis! Mes
klasėje darėme diagramą ir paaiškėjo, kad labiausiai klasės vaikams patiko vyšnių uogienė.
Marcelė
Baltutytė, 3c
Šią dieną visi vaikai į klasę atsinešė įvairių uogienių. Uogienę tepėme ant batono ir mamytės
iškeptų blynelių. Darėme diagramą ir nustatėme, kad mūsų klasės vaikams labiausiai patiko braškių
uogienė. Ši diena man patiko ! Elinga Bazarovaitė, 1c
Visi atsinešė įvairių uogienių: braškių, įvairių uogų, vyšnių, slyvų ir kt. Uogienių karalius buvo įvairių
uogų uogienė. Vytautė Stonkutė, 4a
Antradienį visi mokyklėlės vaikai į mokyklą nešėsi skanių uogienių. Jų buvo visokių: aviečių,
braškių, agrastų, mėlynių, vyšnių, slyvų, juodųjų serbentų. Prie uogienės vaikai atsinešė batono, duonos,
blynų. Darėme diagramą ir mūsų klasėje išrinkta skaniausia braškių uogienė. Šią dieną kalbėjome apie
uogas, iš kurių verdama uogienė. Sužinojome, kad arbūzas yra uoga. Visi nustebome. Man buvo labai
smagu, nes šią dieną paragavau daug skanių uogienių! Meilė Smailytė, 4b

Vaikai atsinešė įvairių vaisių, netgi braškių. Ragavome bananų, ananasų, obuolių, kriaušių,
mandarinų,apelsinų. Greičiausiai suvalgėme braškes, greičiau nei per minutę.
Vytautė
Stonkutė, 4a
Apvalus, oranžinis, saldus, valgomas.Kas? Merūnas Būta, 1c
Į klasę vaikai atsinešė įvairių vaisių. Juos ragavome, darėme diagramas. Spalvinome
paveikslėlius su vaisiais. Per pamoką daugiau sužinojome apie vaisius. Vaisius valgyti sveika ir
naudinga! Man patinka valgyti mandarinus. Skanu!
Aitra Labunskaitė, 1c

4a klasė

Ketvirtadienį vaikai į mokyklą nešėsi įvairių saldainių. Mes tuos saldainius gražiai sudėjome ant
stalo. Paskui juos suvalgėm. Rinkome skaniausią saldainį, sudarėme skaniausių saldainių diagramą.
Buvo labai skanu paragauti įvairiausių saldainių po vieną.
Merūnas Buta, 1c
Ketvirtadienį vaikai atsinešė į klasę įvairiausių saldainių. Klasėje darėme skaniausių saldainių
diagramą. Iš saldainių popieriukų darėme drugelius. Buvo labai skani diena!
Jis saldus ir skanus,
Mėgsta jį vaikai.
Tirpsta mūsų burnojeNorim jų dažnai !

Ornesta Krivohižinaitė, 1c

Šią dieną vaikai atsinešė į mokyklą tortų, įvairių
sausainių, pyragaičių, keptų pyragų. Mūsų klasėje Nojus
atsinešė labai skanų mamos keptą tortą. Buvo labai skanu
ragauti ir smaguriauti !Ačiū mamytėms, kad iškepė tortų
ir pyragų !
Elinga Bazarovaitė, 1c
Kai mokytoja pranešė, kad penktadienį bus tortų
diena, aš sugalvojau iškepti keksiukų su glajumi.
Keksiukus iškepti pavyko, sunkiau sekėsi padaryti glajų.
Bet man pavyko viskas! Mano klasiokams labai patiko!
Kiti vaikai šią dieną atsinešė tortų arba pyragų.
Išragavom visus pyragus ir tortus. Keturi mūsų klasės
mokiniai atsinešė savo darytų pyragų. Mano buvo kepti Ši savaitė mums visiems labai patiko, nes
keksiukai, o kiti trys klasiokai kepė obuolių pyragą.
valgėme įvairių šokoladų, saldainių, uogienių,
Vytautė Stonkutė, 4a
vaisių, tortų ir pyragų!
Lukas Kovera, 1c

Pirmokai kuria pasakas,
Draugystė

Aš sapnavau, kad
esu
saldainių
karalystėje.
Visur
viskas
yra
iš
saldumynų.
Ėau
karameliniu takeliu.
Pamačiau šokoladinį
namą su cukriniais
langais. Jau ruošiausi
kąsti, tačiau pabudau
iš saldaus miego.

Mergaitė, vardu Emilija, gyveno
mažame miestelyje. Ji girdėjo, kad jų
miške yra stebuklingas meduolių namelis.
Vieną rytą Emilija išėjo jo ieškoti. Visą
dieną
vaikštinėjo ir surado namą,
kuriame gyveno sena močiutėlė. Ji turėjo
meduolių namelį, nes pati kepė. Vieną
Lauras Vaičiulis, 1a
stebuklingą ir skanų namelį davė Emilijai.
Mergaitė buvo labai dėkinga, kad jį gavo, Buvo
pilis.
Joje
nes labai mėgo saldumynus.
gyveno
karalius
ir
karalienė. Jie turėjo
Darija Meškaitė, 1a
vaikų. Vaikučiai ir per
pusryčius, ir per pietus,
Kartą augo sode saldainių medis. Jis buvo
ir
per
vakarienė
stebuklingas. Saldainį pasiekdavo tik
geri
valgydavo
tik
vaikai.
saldainius.
Kartą saldainių karalystėje
gyveno karamelinė mergaitė
,vardu Brigita. Ji buvo vienintelis
vaikas
šeimoje.
Jai
buvo
liūdna,nes neturėjo su kuo žaisti.
Vieną dieną Brigita nuėjo į
saldainių fabriką ir paprašė
pagaminti karamelinių draugų.
Nuo šiol mergaitė gyvena linksma
ir laiminga.
Rūtenis Goštautas, 1a

Julius Rimolaitis, 1a

Saulė Jaudženytė, 1a

ir eilėraščius.
Pavasaris
Pavasaris artėja,
Saulutė šviest pradėjo.
Paukšteliai tuoj parskris,
Ir džiugins giesmele.
Elinga Bazarovaitė,1c

Kokie mokiniai mokosi mokyklėlėje?
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-kmingi
-aimingi
–kingi mokytojams už
!
Vytautė Stonkutė, 4a

Mieli ketvirtokai,
Atrodo, taip greitai pralėkė laikas... Pirma, antra, trečia, ketvirta klasės... Kaip gera prisiminti tas klases!
Dabar aš jau penktokė.
Penktoje klasėje yra viskas dvigubai sunkiau. Per pertraukas turime greitai skubėti į kitą kabinetą. Gerai,
kad yra ilgosios pertraukos. Per jas mes galime papietauti. Žinokite, kuprinės taip pat pasunkėjo. Turime nešiotis
daug vadovėlių bei sąsiuvinių.
Mokytojai nėra labai pikti... Jie sugeba mus daug ko išmokinti.
Ketvirtokai, būkite protingi- skaitykit daug knygelių, daug mokinkitės, stropiai ruoškit namų darbus.
Pasistenkite gerai atlikti baigiamuosius testus. Lauksime jūsų rugsėjį didžiojoje mokykloje! Sėkmės!
Gabrielė Buivydaitė, 5c
Laikraštį parengė jaunųjų žurnalistų klubas,
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