MIRKSNIS
Jau pavasaris atėjo
Sniegenėlės pražydėjo.
Kvepia jos skaniai skaniaiSkiname mes jas linksmai.
Sprogsta medžių pumpurai,
Skrenda paukščių dideli
pulkai.

Su pavasariu visusDidelius ir mažučius!
Kamėja Dovidauskaitė, 4a
Atėjo pavasaris, pražydo gėlytės. Parskrido
paukšteliai. Paukšteliams čia labai patinka, nes yra
šilta. Man labai patinka Velykos. Kartu su mama
ruošiame skanų maistą, puošiame stalą.
Eidena Dilinskaitė, 1c

Pavasaris gražus

Velykos

Pavasarį gražu ir linksma
Pražydo gėlės,
Žaliuoja pievos.
Saulužė vis šiltyn šiltyn,

Saulutė nušvito,
Žibutės pražydo.
Paukšteliai sugrįžoDžiaugiamės visi kartu.

O dienos vis ilgyn ilgyn.

Mama pyragą keps,
O mes vaikai visi linksmi- Vaikučiai margins kiaušinius.
Paukščiukai ir saulutė
Nes vasara jau taip arti! Pradžiugins vaikučius !
Austėja
Žukauskaitė, 3b

Neda Mikalauskytė, 4b

Pavasaris

Pavasaris artėja,
Saulutė šviest pradėjo.
Paukšteliai tuoj parskris
Ir džiugins giesmele.

Pavasario rytas

Koks gražus pavasario rytasJau žydi gėlelės pievelėj,
Saulė prašvito nūnai.
Džiaugiasi šiluma žmonės visi.
Atsiskleidė grožis seniai bematytas,
Kregždutės jau debesis karpoPakvipo žibuoklėm miškai.
Pavasarėlį garbina smagiai!
Estrėja Kiselytė, 3b

Elinga Bazarovaitė, 1c

Išspręsk kryžiažodį, kurį sudarė Merūnas Būta, 1c klasė. Laukia saldus prizas !
1.Bėga bėga ir niekados neišbėga.
1.
2. Be kojų, be rankų duris atidaro.

2.
3.

3. Verpia be ratelio, audžia be staklelių.
4.Sidabrinis laukas be takų.

4.

5. Kas pirmiausiai įeina į mokyklą?

5.
6.

6. Neloja, nekanda ,o į namus neįleidžia.

7.

7. Čyrukas vyrukas ore pasikabinęs verkia.

8.

8. Kabo tinklelis , ne rankų darbelis.
9.

9. Mažas obuolėlis visus apšviečia.

Mano močiutė

Mano močiutė gabi,
Moka ji megzt ir dainuot.
Myli mane ji labaiMyliu ir aš ją tikrai!

Senelių ir anūkų vakaronė

Kai man liūdna bus,
Močiutė mane guos,
Šiltai apkabins
Ir į skruostą pabučiuos.
Kamėja Dovidauskaitė, 4a

Šiltą ketvirtadienio vakarą seneliai ir
anūkai susirinko į papuoštą aktų salę.
Anūkai seneliams dainavo daineles, žaidė
žaidimus, šoko. Visi ketvirtokai pasakė
savo senelių vardus. Seneliai irgi turėjo
galimybę
dalyvauti mūsų koncerte.
Seneliams
teko
vaidinti
pasaką
,,Pagrandukas“. Anūkėliams labai patiko
senelių
suvaidinta
pasaka.
Šventės
pabaigoje
seneliams
padovanojome
dovanėlę-lėkštutę su paveikslėliu. Seneliai
ir anūkai nuoširdžiai dėkojo mokytojoms už
surengtą koncertą.
Linkime seneliams daug sveikatos,
laimės, džiaugsmo.
Vytautė Stonkutė, 4a
Pavasaris
Pavasariu alsuoja Žemė,
Nubunda paukščiai ir gamta.
Saulutė vis labiau pašviečia,
Visus laukan viliodama.
Tad bėkime greičiau į mišką,
Pirmų žibuoklių pasiskint,
Jos savo nuostabia spalva vilioja
Mus eiti vis tolyn tolyn...

Žemės diena
Žemės diena- tai diena, kada diena susilygina su naktimi. Ši diena labai
svarbi, nes mums primena, kur gyvename ir kaip turime elgtis, kad išsaugotume
savo planetą –Žemę. Tad prisidėkime prie Žemės saugojimo ir nors mažais
darbais padėkime jai.
Šią dieną mūsų mokyklėlės mokiniai buvo pakviesti į Žemės gyventojųvorų- parodą, kuri buvo organizuota ,,Saulėtekio“ progimnazijos aktų
salėje.Parodoje nematėme nė vieno Lietuvoje gyvenančio tokio gyvūno. Parodoje
išvydome didelių ir storų šimtakojų, labai gražių gyvalazdžių, vaivorykštinių
vorų ir kitų labai gražių vorų. Taip pat galėjome rankose palaikyti šnypščiančių
tarakonų. Na, o jei Jūs norite pamatyti voragyvių, kuriuos matėme mes, tuomet
nuvykite į Palangos „Insektariumą“ .
Kamėja Dovidauskaitė, 4a

Paskutinę kovo savaitę – kovo 23-27 dienomis
,,Saulėtekio“ progimnazijos 1-4 klasių moksleiviai ir jų
mokytojai aktyviai prisijungė prie ,,Veiksmo savaitės BE
PATYČIŲ“ iniciatyvos, kuri yra jau vienuoliktus metus ,,Vaikų
linijos“ vykdomos kampanijos ,, BE PATYČIŲ“ dalis.
Mokyklėlėje per šią savaitę vyko įvairūs renginiai bei veiklos,
skirtos patyčių prevencijai.
Pirmadienį
–
bendravimo
diena
,,Mes
draugaujame – mes nesityčiojame !“
Pradinių klasių
moksleiviai pokalbių, valandėlių metu kalbėjo, diskutavo apie
draugystę, mokėsi atpažinti patyčias, suprasti, kaip jaučiasi
vaikai, iš kurių tyčiojamasi, priekabiaujama. Taip pat buvo
aptarta, kaip reikėtų kurti draugiškus santykius klasėje, kieme
ir t.t.
Antradienį - filmų apie patyčias peržiūros,
aptarimo diena. Vaikai žiūrėjo senosios animacijos filmuką
,,Išpuikusi princesė“, po to aptarė veikėjų netinkamą elgesį .
Trečiadienį – gerumo diena ,, Aš nesityčioju - ir
tu sek mano pėdomis“. Kiekvienas pradinukas apibrėžė savo
pėdą ir ant jos užrašė žodžius, sakinius atitinkančius dienos
temą.
Ketvirtadienį
mokyklos
bibliotekoje
vyko
skaitytojo diena. Renginyje skambėjo folkloro kolektyvo
,,Šarkutis“ liaudiškos dainos, raiškiojo skaitymo konkurso
dalyvių ištraukos iš prozos kūrinių, o aktyviausi skaitytojai
buvo apdovanoti gražiomis knygomis. Taip pat šią dieną vyko
ir veiklos ,,Draugiški internete“. 1-2 klasių mokiniai susipažino
su trumpa istorija apie mažąją Bitutę ir jos draugų patirtį
internete bei suvokė, kad visais pasitikėti internetiniame
pasaulyje negalima. 3-4 klasių mokiniai žiūrėjo filmą
,,Stambiakaklis“ apie kylančius pavojus internete, kai nesaugiai
skelbiama informacija ir atliko testą ,,Ar esi saugus internete?“.
Penktadienį visų klasių durys buvo papuoštos
delniuko iškarpa ir taip kiekvienas mokinys prisidėjo prie
Lietuvos mokinių parlamento akcijos – iniciatyvos ,,Ištiesk
gerumo delną“. Buvo apsilankyta teatralizuotų klipų konkurse.
Tikimės, kad mokiniai akcijos metu patyrė gerų
emocijų ir taps draugiškesni, nuoširdesni draugui, artimam,
mokės sutarti ir sklandžiau spręsti kilusius nesutarimus, gebės
atsiprašyti, pasikalbėti su tėvais, draugais.
Socialinė pedagogė Vilija Šnarienė

Aktyvi klasė
Man patinka Aktyvi klasė. Ji didelė, graži ir tvarkinga. Joje mokytis
labai smagu ir įdomu. Lentoje galima rašyti ir skaičiuoti, piešti ir spalvinti,
atlikti įvairius dalykus.
Ornesta Krivohižinaitė, 1c

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“
3-4 klasių mokiniai kovo 7 dieną vyko į Mažeikius, į
zonines"Drąsūs, stiprūs, vikrūs" estafečių varžybas.
Varžybose rungtyniavo keturios komandos: Mažeikių,
Plungės, Telšių ir Naujosios Akmenės "Saulėtekio"
progimnazijos. Mūsų komandai puikiai sekėsi ir
iškovojome 2-ąją vietą. Sportuoti mokė mokytojos
Daiva Bražionienė ir Loreta Dužinskienė.

Šaškių konkursas
Mūsų miesto Sporto rūmuose buvo organizuotos
rajoninės šaškių varžybos. Iš mūsų mokyklėlės atrinko
geriausius šaškių žaidėjus. Mūsų mokyklai atstovavo
ketvirtokai Lukas, Bernardas, Džiugas ir Vytautė. Šiose
varžybose dar dalyvavio m/d,, Buratinas‘ ir Kruopių
vidurinės mokyklos pradinukų komandos. Visi vaikai
poromis buvo suskirstyti į grupes. Žaisdami tarpusavyje
visi vaikai stengėsi, teko labai pagalvoti. Vyko įnirtingas
žaidimas. Daugiausiai pergalių iškovojo m/d ,,Buratinas‘
komanda. Ji užėmė I-ąją vietą. Šiek tiek mažiau
pergalių iškovojoKruopių vidurinės mokyklos komanda.
Ji užėmė II-ąją vietą. Mūsų mokyklos komandai atiteko
III-oji vieta. Visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais.
Linkiu, kad kitais metais mūsų mokyklėlės komandai
pasisektų labiau. Todėl siūlau, pertraukų metu daugiau
žaisti šaškėmis, o neišdykauti!
Vytautė Stonkutė, 4a

Pradinių klasių mokytojos Danutė Varneckaitė ir Vilma Pliuskienė po
pavasario atostogų mokyklėlėje organizavo įdomią Sporto savaitę.
Pirmadienį padėkos raštais buvo apdovanoti mokiniai, kurie gražiausiai
nupiešė piešinius apie sportą. Šie piešiniai papuošė mūsų mokyklėlės koridorių
sienas. Antradienį po keturių pamokų vyko kvadrato varžybos. Jose dalyvavo
antrokų, trečiokų ir ketvirtokų komandos. Visos komandos žaidė labai gerai.
Kiekviena komanda stengėsi dėl pergalės. Ypatingai gerai žaidė antrokai, nes jie
laimėjo kvadrato varžybas prieš trečiokus. Patys stipriausi buvo ketvirtokai-jie ir
užėmė pirmąją vietą. Trečiadienį lauke švietė saulutė. Šią dieną mokiniai pertraukų
metu galėjo išeiti į mokyklėlės kiemą palakstyti, pažaisti ir pakvėpuoti grynu oru.
Ketvirtadienį vyko mažųjų pirmokų estafečių varžybos. Pirmokų komandos turėjo
garsiai pasakyti šūkį, lenktyniauti įvairiose estafetėse. Patys stipriausi, greičiausi
pirmokai mokosi 1 A klasėje. Ši savaitė visiems vaikams patiko !
Meilė Smailytė, 4b
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