
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atverkime širdis lAukimui ir šventei 
          Bespalvis, niūrus lapkritis, nuplėšęs medžių 
skraistes, užleido vietą besniegiam, tačiau vėjų gūsiais  
sūbaujančiam gruodžiui. Dar nekvepia žiema, bet jau 
artėja naujas laiko slenkstis ir šv. Kalėdos...Kiekvienąsyk, 
kai širdy dega Advento žvakė, kai susirinkę prie stalo 
laužiame kalėdaitį, kai atleidžiame vienas kitam, kai 
šypsomės, kai ne tik gauname, bet ir dovanojame 
dovanas, kai eglutės žaisliukuose slypi svajonės, būna 
Kalėdos... 
     

    Labai stengsiuos būti gera  

mamytei, tėtei, sesei.  

  Klausysiu brolio , kūmos,   

pusbrolio. Pasižadu su mama 

tvarkytis kambarį. Dar būsiu 

gera mokytojai. 

Elinga Bazarovaitė, 1c 

     Adventas yra metas iki Kalėdų. Šiuo 

laikotarpiu reikia būti geriems. Aš padėsiu 

mamai ir tėčiui. Puošiu Kalėdų eglutę . Kartu su 

mama kepsime pyragą ir darysime snaiges 

papuošti namams.Būsiu gera ir neatsikalbinėsiu 

prieš tėvelius, mokytoją ir senelius. Elgsiuos 

gražiai ir mandagiai. Būsiu atsakinga ir 

stengsiuos kuo daugiau šypsotis. Kruopščiai 

atlikusi namų darbus, padėsiu mamai parnešti 

pirkinius. Taigi, būsiu gera, linksma ir kruopšti. 

Norėčiau visiems palinkėti būti geriems, 

sąžiningiems ir klausyti tėvelių. Sėkmės! 

Kamėja Dovidauskaitė, 4a 

   Klasėje aš pasižadu padėti 

klasės draugams, stengsiuos 

būti gera mokinė. 

   Namuose aš stengsiuos 

daugiau tvarkytis, padėti 

mamai gaminti valgyti, 

tėčiui padėsiu puošti mūsų 

eglę. Tada gal mama ir tėtis  

į stovyklą ar ekskursijas leis 

važiuoti? Linkiu visiems 

ketvirtokams irgi klausyti 

tėvelių! 

Vytautė Stonkutė, 4a 

Krenta šaltos mažos snaigės, 

Krenta ant mažų delnų. 

Krenta krenta nesustoja- 

Mums visiems labai gražu! 

 

Sniego pusnys jau sukrautos, 

Visi žaidžia-kaip smagu! 

Žaidžia žaidžia nesustoja- 

Džiaugiasi širdis vaikų. 

 

   Meilė Smailytė, 4b 

     Šiuo laikotarpiu ruošiuosi būti gera, padaryti 

darbus, kurie buvo nukeliami atlikti vėlesniam 

laikui. Namuose padėsiu tvarkytis, ruoštis 

Kalėdoms. Mokykloje padėsiu draugams puošti 

klasę. Pasižadu daugiau groti smuiku, 

kruopščiau daryti namų darbus. Pabandykite ir 

jūs keistis- ir jums bus labai gerai !       

Marcelė Baltutytė, 3c 

        Stengsiuos būti 

draugiška, susitaikyti su 

draugais, kuriems esu ką 

nors pikta pasakiusi. Nes yra 

sakoma, jei nesusitaikysi, 

metai gali būti blogi.  Padėsiu 

mamai ir natsikalbinėsiu 

prieš ją, susitvarkysiu labai 

gražiai kambarius ir padėsiu 

paruošti Kūčioms dvylika 

patiekalų. 

    Emilė Stankaitytė, 4b 

   Aš būsiu labai gera mokykloje. Padėsiu mokytojai ir 

klasės draugams. Aš padėsiu visiems klasės draugams 

susitvarkyti pasuoles. Namuose padėsiu mamai tvarkyti 

kambarį. 

     Ornesta Krivohižinaitė, 1c 

  Mokykloje būsiu geras, nesimušiu, 

nesispardysiu,  gerai mokysiuos. Namuose 

padėsiu broliui tvarkyti namus. 

     Merūnas Būta, 1c 

   Būsiu gera. Klausysiu 

mokytojos, mamos ir tėtės. 

Stengsiuos labai  skaityti ir 

rašyti. Myliu mamą ir tėtį. 

Myliu visą šeimą. 

    Aitra Labunskaitė, 1c 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.marypages.com/Advent.htm&ei=GY9vVMvbCceaigLljoC4DA&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNHUc1IbTYQ08VGpZlVaRWJTLTqmpg&ust=1416683592815016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Šios kvadrato varžybos buvo pirmosios mano varžybos.   

    Mūsų mokyklos pradinukų komanda dalyvavo rajoninėse 

kvadrato varžybose Ventos gimnazijoje. Kai nuvažiavome į 

Ventą, mums leido pasitreniruoti. Po to vyko  kvadrato  

varžybos.  Tarpusavyje rungtyniavo 6 pradinukų komandos 

iš įvairių mūsų rajono mokyklų.Mūsų pirmieji varžovai buvo 

Akmenės gimnazijos pradinukų komanda. Mes labai gerai 

žaidėme ir šias varžybas laimėjome. Žaisdami  su Ventos 

mokinių komanda-mes pralaimėjome.  Iš pradžių mes 

dejavome, bet kai išgirdome, kad mes laimėjom I-ąją vietą, 

labai apsidžiaugėme. Mums visiems įteikė po medalį. Namo 

grįžome labai laimingi! Ačiū mūsų trenerėms Daivai  

Bražionienei ir Loretai Dužinskienei, kad mus išmokė 

taip gerai žaisti kvadratą. 

     Kitos varžybos mūsų laukia Mažeikiuose. Labai 

jaudinamės! 

Paulina Lapšytė, 4b 

P o p a m o k i n ė   v e i k l a 

Išvyka į biblioteką 

      Lapkričio 18 dieną 1a klasės mokiniai su mokytoja lankėsi "Saulėtekio" progimnazijos 

bibliotekoje. Bibliotekos vedėja Laima Barzelienė pakvietė ateiti pirmokėlius į biblioteką. 

Kartu su bibliotekos būrelio mergaitėmis surengė pirmokams mįslių konkursą, pasekė ir 

suvaidino pasaką "Ropė", pamokė ir žaidė įvairius žaidimus.  Pirmokai buvo aktyvūs, drąsiai 

žaidė žaidimus, minė mįsles.Geriausių mįslių žinovų laukė saldžios dovanėlės. Vaikams 

labai patiko išvyka į biblioteką. Į savo klasę grįžo smagūs ir patenkinti. 

Klasės mokytoja Daiva Bražionienė 

     

 
Susitikimas su Amsiu 

   Vieną dieną pas mus į klasę atėjo policininkas su 

Amsiu. Policininkas mums pasakė, kaip reikia 

saugiai pereiti gatvę ir užsidėti atšvaitą. Amsis 

mums priminė kaip saugiai elgtis mokykloje: 

negalima muštis, keiktis, spjaudytis ir 

pravardžiuotis. Buvo labai įdomu! 

Merūnas Buta, 1c 

      Lapkričio 29 dieną vykome į Mažeikių Pavasario 

pagrindinę mokyklą , į zonines kvadrato varžybas.  Susitiko 

trys komandos: Mažeikių , Plungės ir Naujosios Akmenės. 

"Saulėtekio" progimnazijos komanda puikiai sužaidė ir 

nugalėjo Plungės žaidėjus, bet Mažeikių komanda buvo 

stipresnė ir mus nugalėjo. Taigi grįžome truputį liūdni, bet 

nepraradę sportinės dvasios, 2-oji vieta irgi puikus 

laimėjimas. Dabar aktyviai ruošimės "Drąsūs , stiprūs, 

vikrūs" rungtynėms. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektaklis ,, Iš vabalėlių gyvenimo“ 

                  Lapkričio 20 dieną  mūsų mokyklos aktų salėje rodė spektaklį ,,Iš 

vabalėlių gyvenimo“. Šį spektaklį stebėjo daug vaikų. 

      Taigi, pirmiausia susipažinome su vabale. Ji buvo ne šiaip sau vabalė, ji 

buvo rožių vabalė. Vabaliukė gyveno namelyje, prie kurio žydėjo gėlės ir 

stovėjo žiogų meistrelių pagaminti vėjo malūnėliai. Vabalės vardas buvo 

Rozalinda. Ji nuėjo padėkoti žiogui. Na, o bičių avilyje gimė maža bitelė  Maja, 

kuri buvo tokia graži, kad net seniausios bitės jau seniai tokios bitelės nematė. 

Ji buvo graži, bet nemėgo dirbti bei neklausė savo auklės Kasandros. Tai 

bitutė Maja kartu su mumis dainavo ir šoko. Su spektaklio veikėjais 

atsisveikinome irgi bitiškai ! Tai buvo labai linksma! 

      Man šis spektaklis labai patiko, nes buvo smagu ir juokinga! 

                     Kamėja Dovidauskaitė, 4a 

          

       Šiais metais trečiokai pavirto į didelius ir protingus ketvirtokus. Ketvirtokai yra gana 

protingi, todėl dalyvauja rimtuose, pagalvoti reikalaujančiuose, konkursuose.  

    Mūsų mokykloje lapkričio 21 dieną vyko konkursas ,,Eruditas -2014“, kuriame rinko 

pačius protingiausius ketvirtokus.Konkurse dalyvavo 4a, 4b ir 4c klasės mokinių komandos. 

Konkursą pradėjo mano klasiokė Vytautė, kuri grojo kanklėmis. Viskas vyko labai greitai. 

Pirmame ture mums, eruditams, reikėjo parašyti T-taip, N-ne. Kai turas pasibaigė, mano 

vienas klasiokas iškrito. Prasidėjo antras turas. Atsakyti į klausimus reikėjo pasirenkant 

teisingą atsakymą, pažymėtus raidėmis A, B ir C.Prie kiekvienos raidės buvo variantas 

atsakyti klausimui. Pasibaigus  antram turui, liko tik 6vaikai. Trečiame ture mes turėjome į 

klausimus atsakyti žodžiu, kas pirmiau pakels ranką. Buvo baisiausia ir kartu džiaugiuos, 

nes keturi vaikai iškrito ir  palikau tik aš su klasioku. Mes abu su Viliumi patekome į ketvirtą 

turą. Mums reikėjo rinktis temą, o konkurso vedėja užduodavo klausimą iš tos temos. Jeigu 

neatsakai, tavo klausimas perduodamas draugui. Jei draugas atsako į tavo klausimą gauna 

taškus.Po šio turo mes abu surinkome vienodą taškų skaičių, bet sudėjus visus visų turų 

taškus, Vilius surinko taškų daugiau už mane. Taigi, mano klasiokas Vilius laimėjo I-ąją 

vietą, o aš II-ąją vietą. Buvome apdovanoti prizais: knyga, diplomu ir tušinuku. 

                                                                                                      Kamėja Dovidauskaitė, 4a 

Lapkričio 21 

dieną  mūsų 

mokyklėlės 

ketvirtokai 

dalyvavo 

konkurse 

,,Eruditas  

2014“ 

 

I vieta – Vilius Kazalupskis, 4a 

II vieta- Kamėja Dovidauskaitė, 4a 

ERUDITAS – 
 (lot. eruditus — apsišvietęs, mokytas) 

labai išsilavinęs, didžiai išprusęs, 

erudicijos turintis žmogus. 

                                   Spektaklis 

       Aktų salėje buvo labai 

gražus spektaklis. Jis buvo 

juokingas. Spektaklis man 

patiko.  Vaidino bite Maja, 

vabalėlis ir bitė Kasandra. 

Kartu su bite Maja mes 

šokom ir dainavom. Man 

buvo juokinga, kai vabalėlis 

Mają gaudė. Mes su dainele 

linksmai atsisveikinome ir 

nuėjome į savo klasę. 

       Elinga Bazarovaitė, 

1c 

http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/L/labai
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/D/didziai
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/ZZ/zmogus


Žiemužė 

 Žiemutė -kristalinė, 

Snaigės-deimantinės. 

 Snieguolės lyg gėlelės- 

Jos šoka rateliu. 

 

Žieminis vėjelis, 

Atpūtė sniegelį. 

Aš šoksiu su snaigutėm 

Ir suksimės kartu! 

Brenda Andrijonaitė, 4a 

Balta žiema 

 Jau atėjo žiema, 

Užklos ji žemelę balta paklode. 

Žemelė sušvis suspindės 

Žmones gerumu aplies. 

 

Mergaitės ,berniukai 

Ratelį sušoks, 

Žiemužę jie linksmins 

Dainelėm smagiom. 

 

Pirmoji snaigelė 

Iškris iš dangaus. 

Nušvies ji žemelę 

Stebuklais gražiais. 

Kamėja Dovidauskaitė, 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rudenėli, Tau dėkoju : 
-Už tai, kad einu į mokyklą, kad išmokau raides 

rašyti,  už gerą mokytoją ir šaunius draugus,- 

Ornesta  Krivohižinaitė, 1c 

 

-už pirmą klasę,- Viktorija Rašinskytę, 1c 

 

-kad padidinai mano brolį, kad einu į trečią klasę 

ir darai mus protingais, kad padarai mažus 

gyvūnėlius tikrais milžinais. Ačiū!- Marcelė 

Baltutytė, 3c 

 

-už šiltas dienas, už gausų ir gerą derlių, gardžius 

obuolius soduose, raudonikius, voveraites ir 

baravykus miškuose,- Kornelija Burbulytė, 3a 

 

-už skanius ir  gražius obuoliukus, už gražius 

lapus, su kuriais galėjau pažaisti ir už naujus 

draugus,-Meilė Smailytė, 4b 

 

-Ačiū, rudenėli, už gerą derlių, už spalvotus lapus 

ir  futbolo treniruotes,-Arnas Liniauskas, 3a 

 

-už  tai, kad grįžo mano tėvelis iš Vokietijos, už 

gerą derlių ir nuostabų orą,-Brenda 

Andrijonaitė, 4a 

 

- už gausų derlių raudonų obuolių, kriaušių, grybų, 

už  mano ir sesės Robertos gimtadienius, - 

Vytautė Stonkutė, 4a 

Kodėl man patinka žiema? 
     -galima žaisti  su sniegu, lipdyti sniego senį.  

      Ateina pačios linksmiausios šventės- Kūčios, 

Kalėdos, Naujieji metai.- Vytautė Stonkutė, 4a 

 

-Kalėdų senelis atneša dovanų, -Neda 

Mikalauskytė, 4b 

 

-Žiema patinka, nes sninga, būna daug švenčių , 

mokiniams yra atostogos. Tada aš kieme galiu 

pažaisti sniego karą.  Kūčios patinka dėl ramumo, 

Kalėdos dėl dovanų, o Naujieji metai-dėl saliutų,- 

Arnas Liniauskas, 3a 

 

-čiūžinėti su pačiūžomis, žaisti, pakuoti dovanas ir 

sveikinti artimuosius,-Kornelija Burbulytė, 3a 

 

-Patinka žiema  dėl to, kad yra daug švenčių: 

Kūčios, šv.Kalėdos, Naujieji metai, mano katino 

Prizo ir močiutės Birutės gimtadieniai.Dar patinka 

lipdyti senį besmegenį, mėtytis sniego gniūžtėmis.  

Žiemą yra daug smagumų. Netiki? Išbandyk pats!- 

Marcelė Baltutytė, 3c 

 

-smagu kai sninga ir lipdyti senį besmegenį,- 

Viktorija Rašinskytė, 1c 

 

-Patinka su draugais statyti senį besmegenį, mėtytis 

iš sniego gniūžčių,- Merūnas Būta, 1c 

Laikraštį parengė jaunųjų žurnalistų  
klubas,     2014-12-01, Nr.3 

 

Mūsų kūryba 

Šalta žiema 

Atsikėliau- jau žiema! 

Pučia vėjas, barsto sniegą. 

Šaltis šaldo lašelius, 

Gaudau  snaiges pamažu. 

 

Pagavau aš vieną antrą... 

Tiek jų daug aplink mane! 

Džiaugiasi mano širdis, 

Kad  labai smagu lauke! 

       Arnas Liniauskas, 3a 

Kalėdos 

Atėjo Kalėdos, 

Sužibo eglutė. 

Atėjo Kalėdos- 

Tos lauktos ilgai. 

 

Sužibs mažos žvaigždės 

Žydram danguje. 

Sužibs mažos širdys, 

Nušvis angelai. 

    Vytautė Stonkutė, 4a 

Gražios snaigės krenta, 

Jos sukasi ratu. 

Vaikai snaiges sugauna 

Ir ploja katutes. 

       Elinga Bazarovaitė, 1c 


