
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos laikraštis 
2014-11-03, Nr.2  

 

Teofilis Tilvytis 

Rudeniop 

Nukrito lapai. 

Užsidarė pumpurai. 

Pasiruošė berželiai poilsiui  ir 

miegui. 

Mes prigimtį pažįstame 

labai gerai. 

Gamtos gyvybės ciklas 

šviesmečius išlieka. 

Parodėlė ,,Rudenėlio pokštai“ 

  Kadangi atėjo ruduo, tai mūsų mokyklėlėje buvo 
surengta Rudenėlio pokštų parodėlė.  Kartais 
Rudenėlio pokštų paliestų daržovių ar vaisių 
galima rasti ir nuimant derlių. Mes  į klasę  
atsinešėme padarytų rudens darbelių. Vieni 
atsinešė ežiukų, kiti žmogeliukų,  padarytų iš 
įvairių daržovių ir vaisių. Aš padariau lėktuvą iš 
cukinijos  su   iš svogūnų padarytu žmogeliuku. 
Buvo labai smagu pažiūrėti visų darbelius. Man 
labai patiko!   Kamėja Dovidauskaitė, 4a 

 

 

 

 

Kodėl 

man 

patinka 

ruduo? 

 

    -Rudenį man patinka, kai krenta klevo lapai, kurie yra 
gražūs , spalvingi,- Merūnas Būta, 1c 
  - Man patinka, kai krenta lapai. Aš einu jų rinkti ir 
parnešu lapų mamytei,- Elinga Bazarovaitė, 1c 
  - Man patinka ruduo, nes yra mano gimtadienis ir  nuo 
medžių krenta spalvoti lapai: nuo ąžuolo-rudi, nuo beržo-
geltoni, nuo klevo-geltoni , žali,  raudoni, rudi, oranžiniai ! 
O kai vėjas papučia, jie skrenda ir atrodo lyg šoktų ore! - 
Arnas Liniauskas, 3a 
   - Man patinka lapai.Jie spalvoti,-Lukas Kovera, 1c 
   - Man patinka ruduo, nes pradedu eiti į muzikos 
mokyklą ir galiu groti smuiku ir pianinu,- Marcelė 
Baltutytė, 3c 
   - Man patinka grybauti. Kokius penkis kartus ėjau 
grybauti ir pririnkau  šešis kibirus grybų. Dėl to man  ir 
patinka ruduo,-Neda Mikalauskytė, 4b 
  -Man labai patinka ruduo, nes lapai krenta ir krenta. Ore 
sukasi lyg maži paukšteliai. Nukritę ant žemės,  maloniai 
čeža po kojomis,- Meilė Smailytė, 4b 
   -Man patinka ruduo, nes galima rinkti grybus. Jie 
slepiasi tarp lapų, nes nenori, tikriausiai, būti nuskinti,- 
Vytautė Stonkutė, 4a 
  - Ruduo man patinka, nes nusispalvina medžių lapai ir 
vaikai pradeda eiti į mokyklą,- Paulina Lapšytė, 4b 
    -  Ruduo mano antras iš gražiausių metų laikų.  Gražu, 
kai tau po kojomis traška daug gražių lapų. Tik man gaila 
medžių, kuriuos paliko jų nuostabieji margi, žali, raudoni 
ar net rusvai raudoni lapeliai. Įdomu rudenį rinkti rudens 
lapų kolekciją. Aš tiesiog dievinu rudenėlio pokštus! – 
Kamėja Dovidauskaitė, 4a 

1 c klasės 

mokinukai 

Evelina 

Norbutaitė ir 

Gabrielius 

Vaiciechauskas   
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Lietuvių kalbos kryžiažodis: 

Trečios klasės mokiniai: 

I vieta: Goda Gašpuitytė 3a 

II vieta: Austėja Žukauskaitė 3b 
III vieta: Liepa Liutkutė 3a 
 
Ketvirtos klasės mokiniai: 
 
I vieta: Kamėja Dovidauskaitė 4a 
             Vilius Kazalupskis  4a 
 II vieta: Emilė Stankaitytė 4b 
III vieta: Karolina Grigaitė 4c 
 

 

 

Pasaulio pažinimo kryžiažodis: 

Trečios klasės mokiniai: 

I vieta: Arnas Liniauskas 3a 
II vieta: Deimantė Škultinaitė 3b 
III vieta: Deividas Paulauskas 3c 
 
Ketvirtos klasės mokiniai: 
 
I vieta: Gordijus Leonavičius 4b 
II vieta: Armonas Šypalis 4a 
III vieta: Kristupas Pamparas 4c 

 

Kryžiažodžių konkursas 

      Spalio 10 dieną mūsų klasės 

mokytoja Ina Batavičienė 

trečiokams ir ketvirtokams 

surengė kryžiažodžių konkursą.  

Kryžiažodžių konkurse dalyvavo 

24 mokiniai.  Mokytoja sudarė 

kryžiažodžius iš lietuvių kalbos ir 

pasaulio pažinimo  temų.  

Mokiniams teko nemažai 

paplušėti. Visi labai stengėmės ir 

įveikėme kryžiažodžių 

užduotis.Šauniausi kryžiažodžių 

laimėtojai buvo apdovanoti 

pagyrimo raštais. Kiti dalyviai 

gavo padėkos raštus už įdėtas 

pastangas ir dalyvavimą. Visi 

dalyviai gavo po saldų prizą . 

Buvo visai smagu dalyvauti šiame 

konkurse.                        

  Emilė Stankaitytė, 4b 

Popamokinė veikla mokyklėlėje 

BŪK    SAUGUS    IR    MATOMAS   KELYJE 
        Spalio 20 - 24 d. mokykloje vyko akcija , kuri priminė mokiniams apie  atšvaitų 

nešiojimo būtinumą tamsiu paros metu . Šioje akcijoje dalyvavo ir pradinių klasių 

mokiniai . Pirmadienį visose klasėse lankėsi Šviesoforo būrelio nariai , kurie priminė 

pradinukams kaip teisingai prisisegti atšvaitus . Taip pat šią savaitę mokinukai piešė 

savo sukurtus atšvaitus , spalvino piešinukus su atšvaitais , žiūrėjo Amsio filmuką 

apie atšvaitus , kartojo saugaus eismo taisykles. Manome , kad po šios akcijos 

mokiniai bus dar saugesni kelyje . 

    ,,Šviesoforo“ būrelio mokytoja Ligita Šutkienė 
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Rugsėjo mėnesį Naujosios Akmenės 

„Saulėtekio“ progimnazijoje vyko Vaiko gerovės komisijos 

paskelbta akcija „Rankos, kurios...“, kurioje buvo aukojamos 

kanceliarinės prekės (pieštukai, dažai, flomasteriai, piešimo 

sąsiuviniai, aplankalai ir kt.) vaikams. Pradinėje mokykloje 

akciją organizavo socialinė pedagogė Vilija Šnarienė. 

Malonu, kad joje dalyvavo ne tik moksleiviai, bet ir 

mokyklos darbuotoja Sandra Nagienė. Dėkojame 2a, 2b, 

3a, 3b, 4a. 4b, 4c mokiniams  dalyvavusiems akcijoje. 

Buvo paaukota apie 200 įvairių kanceliarinių priemonių. 

Dalis priemonių padovanota sunkiai gyvenančių šeimų 

vaikams, kurie mokosi mūsų mokykloje, dalis įteikta 

pailgintos darbo dienos grupės moksleiviams.  

Toks gražus dalinimosi ir dovanojimo gestas 

šiandieniniame pasaulyje yra išties labai naudingas ir 

svarbus, nes buvo suteikta ne tik materialinė  pagalba, bet ir 

nuoširdus rūpestis bei globa mūsų vaikams. 

 

Socialinė pedagogė Vilija Šnarienė 

 

 

                                             Helovinas 

         Atėjome į mokyklą vakare 18 valandą. Atsisėdome prie stalo ir pradėjome 

valgyti želė su ,, sliekais“.  Po to žiūrėjome baisias nuotraukas. Vėliau apsirengėme 

baisiais kostiumais ir pradėjome gąsdinti nepasiruošusius. Visi mokiniai turėjo 

pasiruošti po vieną žaidimą.  Smagiai žaidėme, šokome, pasakojome baisias 

istorijas.  Mokytoja taip pat  pasakojo, kad šitame pastate buvop karo mokykla. 

Pasakojo baisias istorijas, ką šituose kambariuose darė kareiviai.Įdomiausias 

įvykis- vaiduoklių ieškojimas mokykloje. Buvo įdomu! 

                   Marcelė Baltutytė,  3c 

Ačiū 
už 

Jūsų 
gerumą! 

Dalyvaujame akcijoje 

,,Rankos, kurios...“ 

http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://www.partyinbox.lt/image/data/Metin%C4%97s %C5%A0vent%C4%97s/helovinas/popierines_lekstutes_helovynas_baubas.jpg&imgrefurl=http://www.partyinbox.lt/metines-sventes/helovinas&h=800&w=800&tbnid=7vcIgbfqs6fjOM:&zoom=1&docid=XrDWkX_umddvGM&ei=uodOVNavNsL2aMjvgPgD&tbm=isch&ved=0CIMBEDMoRjBG&iact=rc&uact=3&dur=578&page=4&start=65&ndsp=24


Laikraštį parengė jaunųjų žurnalistų 

klubas  ,,Mirksnis”, 2014-11-03, Nr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susitikimas su gaisrininku 

    Visus pirmokus klasėje  aplankė gaisrininkas Darius Liniauskas. Jis papasakojo, kaip elgtis 

su elektra. Pamokė vaikus, kad nelįstų prie elektros laidų ir prietaisų. Žiūrėjome filmuką apie 

gaisrus. Mums labai patiko !         

                                              Ornesta Krivohižinaitė, 1c 

Ekskursija į Akmenės krašto muziejų 
     Mano klasės mokiniai mėgsta važiuoti į keliones. Visi labai apsidžiaugėme, kai mūsų klasės  mokytoja 

pasiūlė nuvažiuoti į Akmenės  krašto muziejų. 

    Muziejuje mus pasitiko direktorė Lionė Stupurienė. Ji papasakojo apie drugelius ir įvairius paveikslus. Buvo 

įdomu paklausyti.  Kai  įdėmiai apžiūrėjome  įvairiaspalvių drugelių ir blizgančių akmenų kolekcijas, mus visus 

pakvietė velti drugelius iš vilnos. Mums visiems labai patiko velti, nes iki šiol nė vienas mokinys nebandė to 

daryti. Savo padarytus darbelius parsivežėme namo. 

  Ši ekskursija mums labai patiko, nes daug sužinojome, pamatėme ir išmokome. Ačiū mūsų mokytojai  Vilmai 

Pliuskienei už šią įdomią kelionę. 

                                                                                                           Kornelija Burbulytė, 3a 

Ekskursija į muziejų 
     Atvažiavę į Akmenės  krašto muziejų, pirmiausia nuėjome į salę, kurioje 

kabojo  gražūs sietynai ir labai daug paveikslų su angelais. Vadovė mums 

liepė išsirinkti paveikslą. Kai išsirinkome, vadovė mums papasakojo šio 

paveikslo istoriją.Paskui ėjome į  kaukių kambarį.Ten buvo kaukių ir įvairių 

kitų drožinėtų daiktų. Pasiklausėme indų išminties. Buvo beždžionių 

statulėlės-viena užsidengusi burną, kita-ausis, o trečia –akis. Ir mums reikėjo 

sakyti: ,,Nesakyk bloga, negirdėk bloga, nematyk bloga.“  Labiausiai man 

patiko drugeliai. Gaila, kad neturėjome kelių valandų drugelių kolekcijai 

apžiūrėti! Buvo labai linksma pamatyti drugelių namą. Jame buvo keli  

pelėdiniai begalo dideli drugiai. Buvo labai linksma velti drugelius. 

Nusivėlėme kiekvienas po drugelį. Kiekvieno vaiko drugelis buvo gražus, 

mielas ir tiesiog nuostabus! 

      Man ši kelionė labai patiko, nes daug ko išmokome. Ačiū mokytojai Rimai 

Dimitrevičienei, kad suorganizavo šią kelionę. 

                                Kamėja Dovidauskaitė, 4a 

Mano šuniukas Mažis 

        Mano  šuns vardas Mažis. Šunelis būna labai linksmas, kai aš grįžtu iš mokyklos. Mažiui labai patinka žmonių maistas. 

Kartais atrodo, kad jis bando užsihipnozuoti, kad  atiduotume jam savo maistą. Mano šuniukas yra labai linksmas, judrus, 

bet ne dresiruotas. Mažiui yra maždaug 9-10 metų. Mažis pas mus atsirado labai keistai. Jis įšoko į mūsų mašiną, nes , 

greičiausiai, labai norėjo sužinoti, kas toje mašinoje yra. Taip Mažis iki dabar gyvena pas mus. Aš jį labai myliu! 

Vytautė Stonkutė, 4a 
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