
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Balandžio 3 dieną  mes, mažieji dainorėliai ir 

šokėjėliai, apsilankėme Senelių namuose . Koncertą 

,,Motin motinėlė“ ruošė dainavimo vadovė Ina 

Batavičienė ir  šokių vadovė Sigita Gadžij. Seneliams 

šokome, dainavome, vaidinome, kalbėjomės patarlėmis, 

dovanojome prisiminimui savo darbelius- karpinius. 

Smagu buvo matyti senelių veiduose šypsenas, linksmas jų 

akis, girdėti nuoširdžius plojimus.Mes stengėmės 

pradžiuginti senelius ir mums tai pavyko.  Džiugu tarp 

žiūrovų buvo matyti ne tik senelius, bet ir mūsų tėvelius bei 

mūsų mokyklėlės  mokytojas. Visi  išsiskirstėme 

džiugiomis nuotaikomis.   

   Pasistengsime  senelių nepamiršti ir vėl juos kada nors 

aplankyti su nauja koncertine programa. 

        Beata Zibertaitė, 3b 

Koncertuojame Senelių namuose 

Velykų bobute, 

Velykų motute, 

Velykaitį savo paruošk- 

Gražiai jį papuošk! 

   Marcelė Baltutytė, 2c 

      Balandis – gamtos prisikėlimo metas. 

Tai tikrasis pavasaris, dovanojantis 

žmogui  ilgesnį saulės spindulį, laukų 

žalumą, paukščių dainą ir gražiausią 

šventę –šv. Velykas. 

          Jei balandis šiltas, o gegužė šalta –

metai bus derlingi. 

Šlapias balandis, žalia gegužė. 

 Gluosnis su šalnomis pražydo- bus 

karšta vasara. 

 Jei beržai išsprogo anksčiau nei 

alksniai, bus saulėta vasara. 

 

 

Velykos –tai  šventė graži,                 Gandras žinią linksmai pakuždėjo- 

Dažysim margučius visi.                        –Velykos  pas mus jau atėjo! 

Paukšteliai  skraidys  danguje-            Višta kiaušinius dažyti pradėjo, 

Ir linksmins visus giesmele.                Mažiesiems vaikams dovanojo. 

                          Kamėja Dovidauskaitė, 3a 

Apdovanojami  geriausi skaitytojai 

     Žmonės, kurie skaito daug knygų bei enciklopedijų, yra labiau protingesni 

ir daugiau apsišvietę apie juos supantį pasaulį.  Mūsų mokyklos   bibliotekoje 

vyko šventė, kurioje buvo apdovanoti geriausi visos mokyklos skaitytojai. 

Buvo apdovanoti ir  3 pradinių klasių mokiniai:  Kamėja Dovidauskaitė-3a,  

Rugilė Butkutė-4b ir Jokūbas Zaveckis -4c. Visi nugalėtojai gavo dovanų  po 

vertingą  knygą.  Taip pat galėjai laimėti ir skirtuką knygai, jei atspėjai iš 

kokios knygos yra žodžiai. Šioje šventėje labai patiko pasiklausyti vaikų 

deklamuojamų eilėraščių. Šventėje  koncertavo ir mokytojos Inos 

Batavičienės mažieji daininkai  ,,Dainorėliai“. Man buvo smagu ne tik gauti 

apdovanojimą , bet ir smagiai padainuoti.           Kamėja Dovidauskaitė, 3a 

 

Skaitytojo diena 

,,Knyga man padeda gyventi“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sportuojame kartu! 

        Mano senelis mėgsta žaisti futbolą, krepšinį ir šaškėmis. Vakare, po visų 

darbų, mes su seneliu susisėdame žaisti šaškėmis. Šis žaidimas moko 

mąstyti. Žaisdami daug galvojame ir kartais atsitinka taip, kad aš laimiu 

prieš senelį.  

      Vieną dieną mūsų mokyklėlės ketvirtokai Silma, Jokūbas, Nojus ir aš 

dalyvavome šaškių varžybose, kurios vyko Sporto rūmuose. Mes 

susirungėme su m/d ,,Buratinas“ geriausiais šaškių žaidėjais. Aš žaidžiau 

prieš Kristupą ir  abu kartus laimėjau.Labai džiaugiausi ir norėjau padėkoti 

savo seneliui, kuris mane kantriai mokė žaisti šaškėmis. Žaidžiant 

tarpusavyje  daugiau pergalių laimėjo m/d,, Buratinas‘ žaidėjai, kurie ir 

laimėjo I-ąją vietą. Mūsų mokyklos komanda liko antri ir buvo apdovanoti 

sidabriniais medaliais. 

      Kartu su seneliu mėgstu žaisti ir futbolą. Nuo penkerių metų noriai 

lankau futbolo treniruotes. Mano treneris Raimundas  Žilinskas mane 

išmokė spirti ir varytis kamuolį. Dažnai važiuojame į futbolo turnyrus. Kartu 

su mūsų futbolo komanda važiuoja ir mano senelis. Jis, kaip ir treneris, mus 

pamoko, pataria, pasirūpina. 

      Džiaugiuosi, kad turiu senelį, su kuriuo galiu  pašnekėti, pažaisti ir 

pasportuoti! 

                Dominykas Šnaras, 4c 

Rajoninėse šaškių varžybose 

dalyvavo  4c klasės mokiniai 

Dominykas Šnaras, Nojus Rumšas, 

Silma Lalaitė ir Jokūbas Zaveckis 

Varžybos Šilalėje 

       Zoninėse ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose laimėjome I_ąją 

vietą ir gavome pakvietimą vykti į tarpzonines varžybas Šilalėje. 

Prieš varžybas lankėme gerai treniruotes, stengėmės viską atlikti 

gerai, kad neužimtume paskutinės vietos. 

      Šeštadienį  išvykome į Šilalę. Kelias buvo ilgas.  Atvykus, mes  

greitai persirengėme ir truputį pasitreniravome. Jau prieš 

varžybas, pradėjome nerimauti.  Varžybų metu per tą jaudulį 

pridarėme nemažai klaidų. Vienas estafetes atlikome gerai, kitas –

blogiau.  Šilalės  pradinukų komanda buvo stipriausia. Ji užėmė I-

ąją vietą. Mūsų mokyklos komanda  iškovojo II-ąją vietą, o 

Klaipėdos miesto  pradinių klasių mokinių komanda  užėmė III-ąją 

vietą.   

    Po varžybų  apsilankėme Šilalės bažnyčioje, žaidimų parke. Buvo 

labai įdomu.Namo grįžome laimingi, iškovoję 2 vietą. Ačiū 

trenerėms Loretai Dužinskienei ir Daivai Bražionienei , kad 

mus daug ko išmokė. 

                      Neda Sirvidaitė, 4c 

Sportas, sportas –tai jėga, 

Sportas, sportas –sveikata! 

Sportuosime visi kartu- 

Ir užaugsime  sveiki! 

  Gediminas Valinčius, 4b 

Sportuoti sveika ir smagu- 

Ir kokią sporto šaką rinksies  tu ? 

-Ar  futbolą? 

-O gal krepšinį? 

-Gal tenisą ir  vakare plaukimą? 

Visur smagu, nes įdomu! 

 Gabrielė Strodomskytė,4b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Labai  džiaugiuosi, kad šiais mokslo metais į mūsų mokyklėlę atėjo Muzikos mokyklos mokytojai, kurie supažindino mus 

su įvairiais muzikos instrumentais. 

            Muzikos mokyklos mokytoja Loreta Rimkuvienė  pamokoje  papasakojo apie kankles, pati pagrojo labai gražią 

melodiją .Aš kartu su Rugile buvom mokytojos pagalbininkės, nes mes  jau lankom muzikos mokyklą ir mokam groti 

kanklėmis.  Pamokoje vaikai  ne tik susipažino su kanklėmis, bet kiekvienas pagrojo jomis.     

           Po savaitės į pamoką pas mus atėjo  muzikos mokyklos  mokytoja    Silvija Dumskienė. Ji moko vaikus groti 

akordeonu. Mokytoja  supažindino su šiuo muzikos instrumentu ir leido kiekvienam norinčiam pagroti. Kai kuriems vaikams 

pavyko pagroti net gamą!  Groti teko ir mūsų mokytojai.   

           Muzikos mokyklos mokytojai Rimantas Gintauskas ir Antanas Norkus  visus  mus supažindino su įvairiais  

pučiamaisiais  instrumentais.  Kartu jie su ketvirtoku Jokūbu  pagrojo įvairių melodijų. Dauguma berniukų susidomėjo šiais 

pučiamaisiais instrumentais.  Buvo labai smagu! 

            Muzikos mokyklos mokytojai Danguolė Vanagienė ir  Stasys Altukavičius   linksmai griežė smuiku. Pradinukams tai 

buvo viena iš smagiausių pamokų . Mokytojas Valdas Bogavičius pamokė vaikus groti birbyne. 

       Ačiū muzikos mokyklos direktorei  Irinai Mikulevič už įdomų pasiūlymą  bendradarbiauti ir  visiems muzikos mokyklos  

mokytojams , kurie paįvairino mūsų muzikos pamokas.           Silma Lalaitė,4c 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gyvenkim be patyčių    

       Jei norime gyventi pasaulyje be patyčių, mes 

turime nesityčioti iš kitų, mokėti susitarti, 

mandagiai elgtis, išklausyti kitų nuomonę, nesipykti, 

padėti.  Jei kažkas tyčiojasi, iškart reikia 

pasipasakoti , netylėti.  

      Tie, kurie tyčiojatės iš kitų, pagalvokit, ar gerai 

elgiatės?! Daugiau nesityčiokite, nes jūs tokie pat 

vaikai . Ir jūs galite būti geri, mandagūs, malonūs ir  

puikiai mokytis. Brenda Andrijonaitė, 3a 

      

        

                                                  Tėvų diena 

        Kovo 28 dieną mūsų klasėje vyko Tėvų diena. Kaip mes 
dirbame pamokų metu, stebėjo tėveliai. 
       1-oji pamoka. Atėjo Ugnės Rimkutės mama. Ji pasakojo apie 
mūsų planetą ir šiukšlių rūšiavimą. Buvo labai įdomi pamoka. 
       2-oji pamoka. Vyko tarpklasinės varžybos su 4 c klasės 
mokiniais.   Lenktyniavome įvairiose estafetėse ir žaidėme 
kvadratą. Mes labai stengėmės ir laimėjome kvadrato varžybas. 
     3-oji pamoka.  Rašėme lietuvių kalbos kontrolinį darbą. 
Daugeliui sekėsi gerai. 
     4-oji pamoka. Buvo matematika. Skaičiavome ir dirbome. 
Sekėsi gerai. 
     Ir galiausiai 5-oji pamoka, pasaulio pažinimas. Per pasaulio 
pažinimą kalbėjome apie švarą. Švara yra būtina, nes jei 
nesitvarkytume, tai užterštume gamtą. Taigi, švara būtina !  
Gabrielė Strodomskytė, 4b 

                          Gamtos olimpiada 

   Kovo 13d. mūsų mokykloje   pradinių klasių mokytojos Rūta 

Zaveckienė ir  Lijana Burgienė  organizavo gamtos olimpiadą. 

Olimpiadoje dalyvavo 18 mokinių- po 2 mokinius iš kiekvienos klasės 

. Kiekvienos klasės grupės I-ųjų vietų nugalėtojai apdovanoti 

pagyrimo raštais , o visi kiti dalyviai –padėkos raštais.  Nugalėtojai: 

Kamėja Dovidauskaitė -3a           Meda Kiršytė -4a 
Fausta Liutkutė -4c                         Kristupas Pamparas -3c 
Marcelė Baltutytė -2c 

Savaitė Be patyčių 

     Mūsų mokyklėlėje kovo 24-28 dienomis vyko veiksmo 

savaitė BE PATYČIŲ.  

       Kiekviena klasė turėjo paruošti po puslapį knygai 

,,Geriausio draugo paveikslas“.  

         O kas yra geriausias draugas? Dažnai vaikai 

susiranda draugą ir sako, kad  jis geriausias. Bet ne visada 

tas draugas laikysis geriausio draugo taisyklių. Reikia 

žinoti bent tris draugystės  taisykles: 

1. Geriausias draugas niekada tavęs neišduos. 

2. Geriausias draugas tavęs nepravardžiuos. 

3. Geriausias draugas tau visada padės. 

Jeigu šios taisyklės tinka, reiškia tavo draugas tau 

tikrai yra geriausias.   

Mūsų klasės vaikai ant gėlyčių rašė  geriausio 

draugo savybes.  Po to tas gėlytes suklijavome į vieną ,iš 

duoto būsimos knygos apie draugus, puslapį. Buvo įdomu! 

Man atrodo, kad šis mūsų klasės sukurtas puslapis  bus 

pats gražiausias ! 

    Kamėja  Dovidauskaitė, 3a  
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Koncertuoja  ,, Svirplys“   

             Daug mūsų klasės vaikų ėjo į koncertą 

,,Svirplys“.  Daineles mums dainavo keturi atlikėjai. 

Visos dainelės buvo labai linksmos, todėl ir visi 

vaikai pradėjo dainuoti ir šokti.  Buvo pakviesti keli 

vaikai ant scenos. Šie vaikai turėjo vaidinti, šokti ir 

dainuoti. Labai  visiems patiko   judantis  vaikų  

traukinukas. Koncertas man patiko. 

   Marcelė Baltutytė, 2c 

       

      Kovo 24 - 28 d. mokyklėlėje vyko saugaus 

eismo savaitė . Mokiniai pakartojo saugaus 

eismo taisykles , dalyvavo viktorinoje ,,Augu 

sveikas ir saugus - 2014" . Viktorinos 

nugalėtojų laukė padėka už geras žinias ir 

saldus Amsio prizas. 

,,Šviesoforo“ vadovė Ligita Šutkienė 

 


