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Ruduo
Mūsų gerasis ruduoRūpestingas kaip sesuo!
Mus aprūpina daržovėm,
Ir gražiom, kvapniom gėlėm.

Rudens išdaigos
Rudenėlis išdaigas krečia,
Krinta nuo medžių vaisiai.
Pučia stiprius vėjo gūsius,
Neša tolyn lapų glėbius.

Man patinka ruduo spalvotas,
Nes jis lapais išklotas.
Jis išlydi paukštukus,
Ir užmigdo žvėrelius.

Atrakina slaptas dureles,
Į paslaptingą šalčio šalį.
Kur lietutis stipriai lyja,
Kur šalna stipriai kanda.

Marcelė Baltutytė, 4c

Kur iš ryto žolė baltaRudenėlis įpusėjoTra-lia-lia!

Rudenį man labai patinka daryti iš lapų rožę ir mėtyti lapus. Dar patinka
rinkti kaštonus ir spalvotus lapus. Smagu
eiti su mama
grybauti.
Estrėja Kiselytė, 4b
Goda Staniulytė, 2a
Rudenį man patinka spalvoti medžių lapai, krentantys
Man
patinka
rudenėlį kaštonai, žiūrėti į padanges. Ornesta Krivohižinaitė, 2c
rinkti kaštonus ir žaisti su
jais. Smagu rinkti obuolius!
Man patinka ruduo, nes yra
Rudenį
man
Goda Janušauskaitė, 1c
kaštonų ir galima žaisti su jais. patinka rinkti lapus,
Šarūnė Vabalaitė, 1c
valgyti nuo medžio
Rudenį
man
patinka
rinkti
daryti
Skanu
valgyti
kriaušes, obuolius,
kaštonus, lapus ir statyti namą.
angelus ant lapų.
obuolius ir mandarinus.
Aida Paulauskaitė, 1a
Neida Pladaitė, 1a
Domantas Milevičius ,1a
Rudenį man patinka žiūrėti
Rudenį man patinka rinkti kaštonus ir spalvočiausių spalvų lapus.
į debesis, rinkti spalvotus
Smagu žiūrėti į padanges kaip išskrenda paukščiai į šiltuosius kraštus.
medžių lapus ir kaštonus.
Merūnas Būta, 2c
Elinga Bazarovaitė, 2c
Kriaušės krenta,
Rudenį man patinka spalvą keičiantys lapai. Smagu, kai močiutė
Šunys loja,
visus lapus sugrėbia į krūvas ir leidžia į jas šokinėti. Mama vis
Žolę obuoliai užkloja.
dažniau verda gardžius grybus. Prikrenta daug kaštonų. Ant
Ką tai reiškia?
medžių auga daug skanių obuolių. Ema Brazauskaitė, 3c
Kas gi bus?
Vėjai tuoj užpūs namus.
Rudenį man patinka spalvą
Man patinka ruduo, nes galima iš
Juk tai dėdė Rudenėlis.
keičiantys lapai, atvėstantis oras.
lapų daryti puokštes ir grybauti, žiūrėti
Ankstų rytą atsikėlęs.
Vakare
smagu
su
mama
vedžioti
į medžių lapus, rinkti kaštonus ir žaisti
Vėl savo išdaigas krečiašuniuką vardu Dora. Man patinka,
karą su jais.
Tai pasveikinkim šį svečią.
nes reikia eiti į mokyklą ir galiu
Gabija Kaminskaitė, 2a
Ema Brazauskaitė, 3c
susitikti su visais draugais. O man
Rudenį krenta lapai. Ir man labai
Man patinka rinkti obuolius,
nepatinka tai, kad pradeda lyti ir
smagu! Man labai patinka žaisti su
juos dėti į dėžes. Žiemą mes
reikia tupėti namie...
lapais, eiti į kiemą ir žaisti žaidimus.
Elzė Lagaunikaitė, 3c obuolius suvalgysim.
Aitra Labunskaitė, 2c
Lukas Kovera, 2c

Mano šuo Mažis
Mano šuo labai mielas. Mažis yra labai
žaismingas, mėgsta bėgioti ir pavalgyti.
Jis rudai baltas.
Šio šunelio mes
nepirkom. Jis įšoko į mūsų mašiną, kai
buvo mažas šuniukas. Mes net nežinom,
kaip atrodė jo mama ir tėtis. Tik žinau,
kad mano Mažis yra labai padūkęs!
Papūgėlė Ninfa
Namuose aš auginu dar ir papūgą
Ninfą. Jos veislė –vidutinė papūga. Man
ją padovanojo gimtadienio proga. Mano
papūga labai mėgsta skraidyti. Ji dar
moko sesės papūgą Žakį skraidyti.
Mano papūgėlė jau įsidrąsino namuose
skraidyti. Linkusi miegoti ant narvelio
arba ant mano lovos. Papūgėlė kartais
patriukšmauja.
Viltė Stonkutė, 3c

Papūgėlė Ronala
Mano papūgos vardas Ronala.
Jai yra devyniolika metų. Aš ją
mokinu kalbėti. Papūgėlę aš
kartais paimu į rankas ir su ja
vaikštau. Kartais netgi paleidžiu į
lauką, bet ji vėl atskrenda atgal
pas mane. Aš labai labai myliu ,
milijonų kartų myliu savo papūgą.
Aš ja labai rūpinuosi!
Gabija Kaminskaitė, 2a

MANO
AUGINTINIS

Neida Pladaitė, 1a

Katinėlis Marlis

Mano katytės vardas yra Marlis. Jam yra trys metai. Mes jį nusipirkome turguje.
Katinėlis mielai žaidžia su kamuoliu. Kai buvome prie vandens, Marlis bijojo lipti į
vandenį. Aš katinėlį maitinu. Išvedu į lauką. Aš su juo žaidžiu. Mano katė mane
pažįsta labai gerai. Jis mane labai myli. Marliu rūpinasi visa šeima!
Elinga Bazarovaitė, 2c

Neida Pladaitė, 1a
Čipsas
Aš turiu šunį. Jo vardas
Čipsas. Jam yra 7 metai. Jis
mėgsta pabėgti ir mėgsta
traškučius.
Goda Janušauskaitė, 1c

Mano šuniuko vardas Dora. Ji mano draugė. Ji yra spanielių veislės. Jai 5
metai.Dora moka už skanėstą pavaikščioti ant dviejų kojų. Ji labai miela.
Jos spalva ruda ir ji labai protinga. Dora –geriausias šuo pasaulyje!
Elzė Lagaunikaitė, 3c
Sveiki, turiu 4 augintinius: šuniuką Kavą,
kačiuką Julių, katiną Prizą, pelytę Tututę. Kava
juodu ir baltu kailiu. Prizas pilkos ir baltos, Julius
visas juodas. Mano augintinis yra Prizas. Jam jau
13 metų. Pirmiausia Prizas buvo pasirinkęs tėtį.
Kai gimiau aš, katinėlio gyvenimas pasikeitė. Jis
buvo mano ,,auklė“: man,aišku, reikėjo miegoti
pietų miego, tad Prizas prižiūrėjo mane, kad
nepabusčiau, o tėvai žiūrėjo
į Prizą, kad
neįbrėžtų man.Prizas ir dabar ateina pas mane į
lovą. Todėl šis katinas mane ir pasirinko. Jis
sveria 13 kg. Jo gimtadienis sausio 1 dieną. Nors
Prizas yra storas, jis labai stiprus. Visi katinai ir
net kai kurie šunys jo prisibijo. Kiti gyvūnėliai
atsirado visai neseniai. Julius prieš 11 mėnesių,
Kava prieš 5 metus, o Tututis prieš 3 savaites. Aš
myliu visus gyvūnus ! Marcelė Baltutytė, 4c
Aš norėčiau turėti šuniuką. Aš su juo
išeičiau pavaikščioti, maitinčiau, žaisčiau ir
bėgiočiau. Mamyte, labai labai noriu, kad man
nupirktum šuniuką!
Neida Pladaitė, 1a

Goda Staniulytė, 2a
Vaikai labai myli gyvūnėlius ir
džiaugiasi, jei tėvai leidžia laikyti
nors vieną gyvūnėlį. Gyvūnėliais
reikia rūpintis –išvesti į lauką,
prižiūrėti,
kad
nepabėgtų,
pamaitinti, pažaisti, užmigdyti. Bet
ne
visiems
vaikams
užtenka
kantrybės viską padaryti! Tad linkiu
visiems vaikams labai labai rūpintis
jais, nes gyvūnėliai to nusipelnė!
Merūnas Buta, 2c

Šunelis Bekė
Mano šunelio vardas
Bekė. Mano šuo mėgsta
žaisti su kamuoliu ir
manimi. Dar mano šuo
kandžiojasi. Su savo
šuneliu mėgstu eiti
pasivaikščioti. Jis labai
mažas ir mielas. Aš jį
mokinu
įvairių
komandų.
Šuniukas
labai gudrus. Jis mėgsta
ėsti šunų maistą ir
gaudyti paukščius. Kai
aš grįžtu iš mokyklos,
Bekė mane pasitinka.
Goda Staniulytė, 2a
Katytė Kisa
Mano katytės vardas
Kisa. Jai yra 9 metai. Jai
labai patinka žaisti su
siūlų kamuoliais. Ji
valgo
kačių maistą.
Katyte rūpinasi tėtis, o
katytę
mylime
visi!
Šarūnė Vabalaitė, 1c

Katinas Filia
Mano katinas Filia yra labai mielas ir
ramus. Jis išdykauja, kada nėra ką veikti. Jis
mėgsta šilumą. Jis turi dar brolį ir 3 seses.
Mūsų katinas dar turi mamą ir tėtį. Jis ėda
kačių maistą. Aš ją labai myliu, nes jis mano
augintinis!
Santa Malakauskaitė, 3c
Aš turiu šuniuką. Ji
yra mergaitė. Jos vardas
Maila, o veislė Džeko
Raselo
terjeras.
Jai
patinka, kai kasau jai
pilvuką ir glostau galvytę.
Jai yra 3 metai. Maila yra
labai
miela.
Jos
mėgstamiausias
maistas
yra įvairūs kačių ėdalai,
nes ji nevalgo jokio kitokio
maisto. Man Mailai labai
patinka užduoti atlikti
įvairias komandas. Kai
atlieka komandą – duodu
skanėstą. Aš miegu kartu
su savo šuneliu. Man labai
patinka, kai aš žiūriu
televizorių,
o
Meila
atsigula ant mano kojų.
Ema Brazauskaitė, 3c

Santa Malakauskaitė, 3c

Šuo Dora
Mano šuo yra Dora. Jai 4 metai. Šitą šuniuką
mes radome miške ir jį priglaudėme savo namuose.
Mes ją labai mylime. Aš kartais ją išvedu į lauką.
Mano šuniukas mėgsta su manimi žaisti. Su šuniuku
kartais aš miegu. Aš visą laiką savo Dorą maitinu ir
labai labai myliu!
Ornesta Krivohižinaitė, 2c

Katytė Murka
Mano
katytė
Murka. Aš ją myliu.
Mano katytei patinka,
kai aš ją šukuoju. Mano
katytė labai graži.
Aida
Paulauskaitė, 1a

Aida Paulauskaitė, 1a

I vieta-Tadas Kaikaris 3a
II vieta-Viltė Stonkutė 3c
III -vieta Ema Brazauskaitė-3c

Pasaulio pažinimas

I vieta-Goda Gašpuitytė 4a
II vieta-Emilija Pikytė 4b
III vieta-Dominyka Adomaitytė 4a

I vieta-Adriana Cheres 4a
II vieta-Liepa Liutkutė4a
III vieta-Austėja Žukauskaitė 4b

Mano augintiniai
Man
labai
smagu, kad namie
laksto patys mieliausi
gyvūnėliai Nora ir
Garfildas. Nora yra
labai padykusi.
Ūla Janionytė, 2b

Mano šuniuko vardas yra Bela. Jai yra 5
metai. Su ja yra labai linksma. Ją reikia išleisti
pabėgioti. Bela labai gabi. Ji loja ant kačių.
Odeta Kuodytė, 3b

Kryžiažodžių konkursas
Spalio 14d. mokyklėlėje
buvo surengtas „Kryžiažodžių
konkursas“. Buvo parengti du kryžiažodžiai trečiokams ir du
kryžiažodžiai ketvirtokams. Vienas kryžiažodis sudarytas iš lietuvių
kalbos dalyko, o kitas iš pasaulio pažinimo dalyko.Trečiokams
kryžiažodžio užduotys buvo sudarytos iš antros klasės išeito kurso
temų, ketvirtokams – iš trečios klasės išeito kurso temų.Užduotys
buvo sudarytos siekiant tikslo – patikrinti mokinių žinias,
pakartoto rugsėjo mėnesį išeito kurso medžiagą. Kartu siekiama
lavinti loginį mąstymą, sukurti žaidybinę aplinką ir patikrinti vaikų
žinias per kryžiažodžių užduotis.Kryžiažodžių konkurse dalyvavo
24 mokiniai. Iš kiekvienos klasės po 4 mokinius.

Lietuvių kalba

Šuniukas Meila
Mano
šuniuko
vardas Meila. Meila aš
labai rūpinuosi. Duodu jai
graužti
kaulų.
Savo
šuniuką išvedu į lauką,
duodu gerti vandens. Kai
išsimurzina,
mes
ją
išmaudome.
Meila yra
pikta ir kandžiojasi. Kai
aš pareinu namo, Meila
loja
ant
manęs
ir
džiaugiasi.
Aitra Labunskaitė, 2c

I vieta-Elzė Lagaunikaitė 3c
II vieta-Karolina Rimkutė 3a
III-vieta Augustė Stankutė 3a
Linkiu visiems vaikams siekti naujų žinių, tobulėti. Sėkmės
jums, buvote šaunuoliai !
Mokytoja Ina Batavičienė

Spalio 15 – 23 d. mokyklėlėje vyko akcija ,,Būk saugus ir
matomas kelyje“. Akcijos metu pirmokai susitiko su vaikų
numylėtiniu šuneliu Amsiu, 2 – 4 klasių mokiniai padedant Telšių
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos
komisariato patrulių būrio vadui Lorenui Balčiūnui, tyrėjai
Ernestai Kvedarienei, bendruomenės pareigūnei Ramunei
Vėlavičienei kantriai mokėsi, kaip saugiai pereiti gatvę.
Šviesoforo būrelio nariai apsilankė klasėse ir priminė
mokiniams apie atšvaitų nešiojimo būtinumą tamsiu paros metu . Taip
pat šią savaitę mokinukai spalvino piešinukus su atšvaitais , žiūrėjo
Amsio filmukus apie atšvaitus , kartojo saugaus eismo taisykles.
Manome , kad po šios akcijos mokiniai bus dar saugesni
kelyje .
Socialinė pedagogė Vilija Šnarienė ir

Būk saugus kelyje
Policijos darbuotojai pasikvietė
atskirai kiekvieną antrokų klasę prie
parduotuvės ,,Tau“ esančios perėjos
ir priminė, kaip reikia teisingai
pereiti per gatvę. Buvo labai įdomu !
Nuo šiol visada būsime atsargūs
gatvėje. Ačiū policijos darbuotojams
už šią pamoką.Goda Staniulytė, 2a

,,Šviesoforo“ būrelio vadovė Ligita Šutkienė
Policijos darbuotojai pamokė mus, kaip teisingai pereiti perėją.
Priminė taisykles ir už rankų pervedė mus per kelią. Buvo labai saugu
su policijos darbuotojais susikibti už rankų ir pereiti platų kelią. Nuo
šiol būsime labai atsargūs, nes teks eiti patiems. Ačiū, kad išmokėte
saugiai pereiti per gatvę! Ornesta Krivohižinaitė, 2c

Būk ir tu
matomas
kelyje !!!
PRISISEK ATŠVAITĄ !
Svečiuose Drakoniuko tetras
Neseniai mokyklos aktų salėje vyko spektaklis ,, Kas aš arba Dainulių miško pasaka“. Buvo
labai įdomu stebėti šį spektaklį. Pagrindinis veikėjas buvo vilkas Vacys. Jis nežinojo, kas jis yra.
Vilkas ėjo aplankyti įvairių žvėrių. Bandė būti kiškis, lapė, lokys. Apsidžiaugė, kai sutiko vilkę
Smilgę. Su ja nebesijautė vilkas vienišas. Spektaklio metu garsiai plojome ir dainavome
daineles. Visiems buvo labai smagu!
Merūnas Būta,2c
Magijos teatras DiArchy
Į
mūsų
mokyklą
atvažiavo garsus magijos teatras
Akcija „Rankos, kurios...“
DiArchy.Tai brolis ir sesuo . Jie parodė įvairiausių
„Saulėtekio“
progimnazijos
triukų. Man labiausiai patiko, kai magas Arvydas
pradinukai džiaugiasi akcijos „Rankos, kurios...“
vaikščiojo be kojų. Magė Diana kvietė ant scenos
rezultatais. Klasių bibliotekėlės pasipildė 78
pagalbininkus ir rodė įvairius fokusus bei triukus.
vaikiškomis knygutėmis, o draugams iš sunkiai
Visiems vaikams labai patiko pasirodymas. Nepajutom,
gyvenančių šeimų paaukota 215 sąsiuvinių. 1c ir 2c
kaip greitai prabėgo laikas. Elzė Lagaunikaitė, 3c
klasės mokiniai daugiausiai dovanojo knygučių, o
Aš jau šeštokė !
1b klasės vaikai atnešė net 71 sąsiuvinį. Šioms
Pažiūrėjus atgal, atrodo, lyg ką tik pradėjau eiti į
klasėms įteikti apdovanojimai – knyga, o kiekviena
pirmą klasę, pradėjau rašyti savo pirmąją raidę, sudėti
klasė gavo po padėkos raštą.
skaičius, skaityti...
Dėkojame visiems, taip aktyviai
O dabar aš jau šeštokė! Viskas trigubai sunkiaunaujos
pamokos, kiti mokytojai. Galbūt, net naujas
palaikiusiems akciją ir suteikusiems galimybę
gyvenimas! Kartais taip trokštu grįžti į pirmąją klasę, bet
vaikams klasėse skaityti spalvingas, įdomias
aš žinau, kai aš buvau pirmokė, labai norėjau mokytis
knygutes bei gauti taip reikalingų sąsiuvinių.
kitoje mokykloje, o dabar viskas atvirkščiai. Pirmoje
AČIŪ!!!
klasėje tau galėjo ir ašarėlė nuriedėti, o dabar turi išlikti
Socialinė pedagogė Vilija Šnarienė
stipri ir tvirta...
Galiu patari visiems mokinukams- mokykitės gerai,
linksmai
ir niekada nepamirškit juoktis ir šypsotis!
Laikraštį parengė jaunųjų žurnalistų klubas
Silma
Lalaitė, 6c
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