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Kryžiažodį sudarė Vytautė Stonkutė, 4a
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-Už skanų pyragą, kurė man iškepi. Už tai,
kad kiekvieną rytą mane palydi iki mokyklos
vartų. Ačiū, kad pasitinki mane po pamokų.
Ačiū, tau mamyte, kad esi gera. Mama, aš tave
myliu !
Ornesta Krivohižinaitė, 1c

Mamyte, ačiū, kad duodi man
pinigėlių. Galiu nueiti į cirką ir
spektaklį.
Eidena Dilinskaitė, 1c

Mamyte, dėkoju tau už rūpestį,
Kai mums skauda- tu paguodi.
Už didelę, didelę meilę.
Stengies būti mums gera.
Pamokymus ir patarimusTu geriausia, maloniausiaProtingus ir meilius žodžius.
Mylim mes tave visi!
Marcelė Baltutytė, 3c
Mamyte, tau dėkoju už tavo švelnumą,
už pyragą, kurį iškepi per mano gimtadienį,
Ačiū, mama, už dovanas. Ačiū už skanų
už žinias, kurias įgijau. Linkiu tau sveikatos,
valgį, kurį ruoši. Ačiū už tavo meilę. Ačiū, kad
laimės, džiaugsmo.
Erika Kubiliūnaitė, 4b vedi į mokyklą. Elinga Bazarovaitė, 1c
Mamyte, tau dėkoju:
Už gerumą ir rūpestingumą
Miela mamyte, linkiu tau džiaugsmo, laimės,
Už gardų pyragą,
sveikatos, ramybės, kantrybės. Mano mama yra gera,
Už norą, kad būčiau geriausia,
miela, nuoširdi, laiminga, tvarkinga. Mamyte, aš tave
Už plaukų supinimą.
labai myliu! Meilė Smailytė, 4b
Ieva Skerstonaitė, 1c
Mano mamytė
Mamyte, tau dėkoju, kad man
padedi daryti namų darbus,
kartu einame į miestą, kai
vaikštome
kartu.
Labai
džiaugiuosi, kai mama šypsosi
ir yra laiminga. Kai grįžtu iš
mokyklos,
mama
labai
apsidžiaugia.
Neda Mikalauskytė, 4b

Mano mamytė pati geriausia pasaulyje. Ji pats svarbiausias, mieliausias,
gražiausias, nuostabiausias žmogus mano gyvenime. Tai vienintelis žmogus,
kuriam galiu pasipasakoti. Jos meilė ir šypsena yra mano pats didžiausias
turtas. Jos švelnus žodis ir patarimas sunaikina visus mano rūpesčius ir
negandas.
Mano mama pati gražiausia!Jos plaukai rusvi, šviesūs, akys-skaisčiai
mėlynos kaip žydras dangus. Mano mamytės oda- saulės skaistumo.
Aš savo mamytei noriu pasakyti labai didelį AČIŪ. Ir skiriu jai labai
didelį bučkį už tai, ką ji dėl manęs yra gero padariusi. Nepagailėkite ir jūs
savo mamoms žodžio- ačiū. Juk jis nieko nekainuoja!
Kamėja Dovidauskaitė, 4a

Balandžio 28 dieną, vakare į 1a klasę rinkosi vaikai kartu su savo mamytėm,
močiutėm. Visus metus uoliai mokėmės raides, dainavome dainas, sekėme pasakas,
daklamavome eilėraščius,
piešėme mamyčių portretus.Vaikai nuoširdžiai pasveikino
mamytes su Motinos diena, deklamavo raidelių eilėraščius, rašė žodžius, žaidė žaidimus,
minė mįsles. Smagu parodyti mamytėms, kiek daug jau mokame ir drąsiai dainuojame,
žaidžiame.
Mokytoja Daiva Bražionienė, 1a

Mamyte, aš jau moku
abėcėlę!
Visas
mamas
pakvietėme į šventę.
Mes
dainavome
daineles, deklamavome
eilėraščius,
grojome
dūdelėmis.
Mamytės
mums negailėjo plojimų.
Šventės
pabaigoje
pasveikinome mamas su
Mamų
diena.
Padovanojome tulpę ir
pasveikinimą.
Mano
mamytė labai džiaugėsi.
Merūnas Būta, 1c

ANTROKAI
Elzė Lagaunikaitė
Dominykas Spulginas

Mūsų 1 b klasėje vyko dvi šventės .
Pirmiausia pasveikinome mamytes su
mamyčių diena . Deklamavome
eilėraščius , dainavome mamytėms
daineles ir įteikėme savo parašytus
sąsiuvinius .
Paskui džiaugėmės , kad jau
išmokome visą abėcėlę . Prisistatė
visos raidės , rašėme vardus , o tėveliai
juos skaitė . Visiems buvo linksma .
Mokytoja Ligita Šutkienė,1b

Tarptautinis matematikos konkursas

,,K e n g ū r a“
Geriausi moksleiviai rajone:
KETVIRTOKAI

TRECIOKAI

PIRMOKAI

Donata Lizdenytė
Adriana CHeres
Dominyka Adomaitytė

Nojus Stonys
Augustė Plienaitė
Ugnė Laurinaitytė

Vytautė Stonkutė
Vilius Kazalupskis
Brigita Mitkevičiūtė
Džiugas Čiūta

Vieną gražų gegužės penktadienį vyko šauniausio
berniuko konkursas. Dalyvavo po vieną berniuką iš
kiekvienos klasės. Visi konkurso dalyvai, žiūrovai,
vertinimo komisija susirinko į gražiai papuoštą mokyklos
aktų salę. Renginį pradėjo trečiokai, kurie dainavo
dainelę ,, Lašeliai“.
Konkursą vedė
linksmai
nusiteikusios trečiokės Viltė ir Estrėja. Konkurso dalyviai
turėjo prisitatyti, daryti šukuosenas mergaitėms,
sveikinimą mamytėms, atsakyti į įvairius klausimus,
pakviesti mergaites šokti. Pirmokams dar teko išlankstyti
lėktuvėlį, antrokai išbandė rankos taiklumą, trečiokai
pūtė balionus. Na, o ketvirtokai berniukai turėjo pasakyti
savo mergaitei gražų komplimentą. Renginio metu visus
džiugino šokėjų ir dainininkų pasirodymai. Vertinimo
komisija išrinko šauniausius pradinukus. Visus dalyvius
apdovanojo Padėkos raštais, saldainiais, nugalėtojams
įteikti medaliai.
Ačiū mokytojoms Vilmai Pliuskienei, Sigutei Gadžij,
Inai Batavičienei, kurios suorganizavo šį šaunų konkursą.
Meilė Smailytė, 4b

Šauniausio berniuko
konkursas-2015

Konkurso nugalėtojai
1 - 2 klasių grupė
I vieta - 1C Nojus Stonys
II vieta - 2A Kristupas Kastečkas
III vieta - 1B Loretis Grotuzas

3 - 4 klasių grupė
I vieta - 4A Džiugas Čiuta
II vieta - 4C Kristupas Pamparas
III vieta - 3B Darijus Pocius

Būsimi pirmokai susitinka su ketvirtokais
Ketverius metus mes mokėmės šitoje mažojoje mokyklėlėje.
Nuo šio rugsėjo keliausime jau į didžiąją mokyklą. Turėsime
kitus mokytojus, kitą klasę ir kitą savo suolą...
Šiandien pas mus , ketvirtokus, į svečius atėjo būsimi
pirmokai, kurie jau bando pamažu užimti mūsų vietas suoluose.
Mes visi kartu žiūrėjome filmuką, dainavome, sportavome,
darėme meškiukus. Mažieji galėjo užrašyti savo vardą ant lentos.
Mažieji svečiai įteikė mūsų mokytojai gėlių. Vienas berniukas
buvo labai drąsus. Jis padainavo dainelę, pats pirmas išdrįso
parašyti savo vardą lentoje. Tas pats berniukas padainavo dainelę
ir atsisveikinimui.
Būsimiems pirmokams aš linkiu gerai mokytis, būti drąsiems ir
labai labai stengtis.
Vytautė Stonkutė, 4a

Balandžio 24 dieną mūsų mokyklėlės komanda
,,Šviesoforas" dalyvavo saugaus eismo varžybose ,kurios
vyko sporto rūmuose . Teko įveikti daug užduočių : atsakyti
į klausimus, sudėlioti kelio ženklus , teisingai prisisegti
atšvaitus , pereiti per gatvę . Mūsų komandai vėl pasisekė laimėjome I-ąją vietą . Už pergalę dėkojame: 4 c - Karolinai
Grigaitei , 3 c - Deividui Paulauskui , 2 b - Dominykui
Spulginui , 1 b - Eimantui Tomkevičiui . Šaunuoliai !!!
Gegužės 8 d. dalyvavome regioninėse varžybose , kurios
vyko Joniškyje . Buvo įdomu rungtis net su 11 komandų iš
įvairių rajonų .
Mokytoja Ligita Šutkienė
Netrukus baigsis mokslo metai. Tuoj
būsiu antrokas! Džiaugiuosi, kad pirmoje
klasėje labai gerai išmokau rašyti,
skaityti, sportuoti, dainas dainuoti,
dūdele groti, draugauti su klasiokais.
Man labai patiko būti pirmoku!
Merūnas Būta, 1c
Laikraštį parengė jaunųjų žurnalistų klubas,
2015-05-15 Nr.7

Visi mokiniai labai laukia vasaros atostogų.
Atostogų laukiu ir aš... Nė nepajutau, kaip
greitai prabėgo laikas čia, mūsų mokyklėlėje.
Čia man patiko klasės draugai, mokyklos
aplinka, mano klasės mokytoja. Ji mus išmokė
skaityti, rašyti, skaičiuoti, gerbti vieni kitus,
draugiškai susitarti. Visiems linkiu gerų
vasaros atostogų, puikiai pailsėti ir rugsėjo 1ąją vėl sugrįžti į savo klases.
Erika Kubiliūnaitė, 4b

