
1 vieta  - Goda Gašpuitytė , 2a 
2vieta - Estrėja Kiselytė, 2b 
3 vieta - Ugnė Mašanauskaitė,2c 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ vėl pirmi ! 

      Vaikai, kurie mėgsta sportuoti, lanko 
,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ treniruotes. Kovo 5-ąją 
mūsų mokyklėlės sporto salėje  vyko rajoninės  
,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos.  Prieš 
varžybas visi vaikai labai jaudinosi, nes norėjo 
kuo geriau atlikti visas estafetes. 
        Visos pradinių klasių mokinių komandos 
labai stengėsi kuo greičiau atlikti estafetes. Kai 
baigėsi varžybos, sužinojome rezultatus.  I-ąją 
vietą užėmė Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ 
progimnazijos pradinukų komanda ! II vieta 
atiteko Ventos gimnazijos pradinukų komandai, 
o III-oji- m/d,,Butatinas“  pradinių klasių 
mokinių komandai. Teisėjai pasveikino mus su  
I-ąja vietą , įteikė diplomą ir medalius. 
          Labai dėkojame trenerėms Loretai 
Dužinskienei ir Daivai Bražionienei už 
puikų paruošimą. 

                                                Erika Božkaitė, 4c 

        

Lietuvių kalbos konkursas ,,Kengūra-2014“ 

            Vasario 27 dieną mūsų mokyklėlėje vyko lietuvių 
kalbos konkursas ,, Kengūra 2014“. Kiekviena mokytoja iš 
savo klasės išrinko po du vaikus, kurie labai gerai mokosi 
lietuvių kalbą. Vaikai iš karto ėmėsi darbo. Jie prisiminė 
kaip reikia linksniuoti, asmenuoti, prisiminė visas balses, 
priebalsius, dvibalsius, rašybos taisykles. Pasimokė ir keletą 
patarlių, mįslių. 
                       Konkurso dieną visi vaikai labai jaudinosi. 
Lietuvių kalbos Kengūros konkursas  vyko mokyklėlės 
bibliotekoje. Vaikai susirado kur atsisėsti ir įdėmiai klausėsi, 
kaip reikės atlikti užduotis. Konkursą organizavo pradinių 
klasių  mokytojos Lijana Burgienė ir Rūta Zaveckienė. 
Mokytojos  paaiškino kaip reikia pažymėti teisingus 
atsakymus ir kiek laiko mums duota padaryti visą šį testą. 
Ketvirtokams buvo duoti keturi užduočių lapai. Trečiokams 
buvo duoti trys lapai užduočių. Kai visi vaikai darė užduotis, 
bibliotekoje buvo taip tylu, kad rodos išgirsi kaip musė 
praskrenda.  
        Teste buvo parašyti tekstai, o šalia jų buvo klausimai,  į 
kuriuos turėjome atsakyti. Reikėjo išaiškinti įvairiausius 
nežinomus žodžius. 
Kai lapus padarėme, nunešėme juos pas bibliotekininkes. 
Jos patikrino ar nėra praleistų užduočių. 
           Visiems vaikams turėjo būti labai įdomu dalyvauti 
šiame lietuvių kalbos konkurse. Po kelių  dienų vyko 
apdovanojimai. Mokiniai, kurie geriausiai atliko užduotis ir 
surinko daugiausiai taškų, buvo apdovanoti pagyrimo 
raštais. Tikiuosi, kad kitais metais šis konkursas bus ir vėl. 

    Justė Ragauskaitė, 4c 
 

 Sveikiname 

nugalėtojus! 

1 vieta  - Vilius Kazalupskis , 3a 
2vieta – Vytautė Stonkutė , 3a 
3 vieta – Paulina Lapšytė, 3b 
3 vieta -  Karolina Grigaitė, 3c 
 

 

1 vieta - Gabrielė Stradomskytė , 4b 
2vieta – Ugnė Rimkutė, 4b 
3 vieta – Meda Kiršytė,4a  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Užgavėnės 

      Šiais metais Užgavėnės vyko kovo 4 dieną –
antradienį. 
   Mokytoja Daina Jarušaitienė  organizavo Užgavėnių 
šventę, į kurią pakvietė mokyklėlės vaikus. Vaikai 
bandė triukšmaudami išvaryti žiemą lauk. Dainavome 
dainelę ,,A rim šim šim“, šokome įvairius šokius su 
persirengėliais, žaidėme žaidimus. 
    Kai jau žiemą bildėdami išvarėme, visi kas turėjo 
saldainių, pavaišino ,,žydukus“. Buvo labai smagu ir 
linksma! 

                   Silma Lalaitė, 4c 
     

Rajoninė matematikos olimpiada 

        Į  matematikos olimpiadą iš visų rajono mokyklų 
atvyko 19 ketvirtokų,  kurie geriausiai sprendžia 
uždavinius. Prieš olimpiadą visi vaikai jaudinosi, 
nerimavo. Bet dar prieš atliekant užduotis,  į klasę  
atėjo labai gera mokytoja-švietimo skyriaus specialistė 
Nijolė Lukauskaitė. Ji padrąsino visus vaikus. Per 1 
valandą  mes turėjome atlikti 3 užduočių lapus.  
Užduotys nebuvo sunkios. Visi greitai išsprendėme 
uždavinius, reikėjo tik atidžiau pasitikrinti . Kai 
atliktos užduotys buvo surinktos,    visiems dalyviams  
įteikė diplomą ir skanų čiulpinuką. Jau kitą dieną 
sužinojome rezultatus ir kiek taškų surinkome.                
                                       Neda Sirvidaitė,4 c 

Gamtos ,,Kengūra -2014“ 

   Kovo 13 dieną mūsų mokyklėlėje  vyko gamtos 
,,Kengūra 2014“, kurį organizavo mokytojos Lijana 
Burgienė ir Rūta Zaveckienė. Į biblioteką susirinko 
apie 20 vaikų, kurie  domisi gamtos įdomybėmis, 
gyvūnais, augalais. Užduotys nebuvo lengvos!Norint 
teisingai atsakyti į klausimus, reikėjo labai daug 
žinoti. Stengiausi atlikti visas užduotis, bet atsakyti į 
visus klausimus nepasisekė. Dabar lauksime 
rezultatų! 
   Stengsiuos mokytis dar daugiau, kad kitąmet ir vėl   
dalyvaučiau  įvairiuose  konkursuose. 
                 Kamėja   Dovidauskaitė, 3a 
         

Contents 
No table of contents entries found. 

Dar daugiau, kad galęčiau ir kitąmet dalyvauti įvairiuose 
konkursuose. 

Anglų kalbos ,,Kengūra -2014“ 

     Mūsų  mokyklėlėje nuo antros klasės mokiniai  mokosi  anglų kalbos. Man labai 

patinka anglų kalba.Mūsų klasės vaikus moko dvi anglų kalbos mokytojos. Anglų 

kalbos aš einu mokytis į didžiąją mokyklą. Mane moko mokytoja Neringa Vaičiūtė. 

Mokomės įvairiausius žodžius, klausomės įrašų, skaitome, rašome testus. Kai artėja 

kokia tai šventė, rašome angliškus sveikinimus.  Vaikai ,kurie puikiai moka anglų 

kalbą, vasario 26 dieną dalyvavo anglų kalbos Kengūros konkurse, kuris vyko mūsų 

gražiojoje bibliotekoje. Čia susirinkę vaikai atliko įvairias ir įdomias užduotis.                  

                                                                          Brenda Andrijonaitė, 3a 
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Skaitai knygeles- AUGI ! 

Goda Gašpuitytė -2a 

Ema Starionytė-3a 

Saimonas Vištartas -3a 

Vytautė Stonkutė -3a 

Kamelija Čiuvaševa-3b 

Rebeka Budrytė -3c 

Nedas Nakutis -4c 

Deimantė Gerikaitė -4c 

1.,,Trys, trys, trys kiaušinėliai vidury girios, 

pušiekšt!” 

2. ,,-Kuos, kuos, ką duosi? 

   - Geriems vaikams bandelę, bandelę 

   - Blogiems vaikams rykštelę, rykštelę” 

3. ,,Čir čim, čir čim, vyvo, vyvo!” 

4. ,,Zi…zi…zi” 

5. Čyrukas vyrukas, ore pasikabinęs, verkia. 

6. Paukščio ir mėnesio pavadinimas. 

 

Pavasaris 

       Jau atėjo pavasaris. Pavasarį parskrenda 

paukščiai. Medžiai skleidžia pumpurus. Miške 

atsibunda iš žiemos miego ežys, barsukas, lokys ir 

kiti gyviai. Savo žiedelius išskleidžia žalioje 

pievelėje snieguolės. Nusiskinsiu ir mamai 

padovanosiu snieguolių puokštę. Jau čiulba 

paukšteliai. Oras darosi šiltesnis, ilgiau būname 

lauke. Nors vaikai nori eiti į lauką, bet vis tiek 

reikia mokytis, nes ne už kalnų ir vasara! Man labai 

patinka pavasaris! 

     Brenda Andrijonaitė, 3a 

Džiaugiamės mokiniais, kurie  
noriai  skaito ir daugiausiai 

perskaitė knygelių mūsų mokyklėlės 
bibliotekoje: 

 Kamėja Dovidauskaitė,3a 

 Rugilė Butkutė, 4b 

 Jokūbas Zaveckis, 4c 

Aktyviausi skaitytojai: 

Informaciją pateikė mūsų mokyklėlės bibliotekininkės 

Gražina Jonušienė ir Irena Kratavičiūtė 

   AČIŪ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavasaris 

Tas pavasaris atėjo, šiluma jau netoli, 

Ir snieguolės jau pražydo mūs darželyje gėlių. 

Pamiškėj paukšteliai čiulba, džiugina kas dieną, 

Jau žolelė sužaliavo, vabaliukai ropinėja. 

Drugeliai ryškiaspalviai  po padangę nardo, 

Ir vaikeliai mažutėliai džiūgauja kieme. 

Paulina Lapšytė, 3b 

-Pavasari, kur tu esi? 

Kur žibuoklės ir snieguolės? 

Kur kačiukai ir kregždelės? 

Kur saulutės spinduliai? 

 

-Aš lekiu lekiu pas jus, 

Gėleles aš tuoj pabersiu, 

Kačiukus tuoj užsodinsiu, 

Kregždeles tuoj atvarysiu 

 Į  šiltus jų  namelius!  

Ir saulutė pailsėjus , 

Skaisčiai šviesti mums pradės! 

       Marcelė Baltutytė, 2c 
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     Atėjo pavasaris ir, man atrodo, kad įvyko didžiausias 

stebuklas. Kodėl man patinka pavasaris? Todėl, kad pražysta 

pirmosios gėlės snieguolės, žibutės, šalpusniai.  Žvėreliai 

susiranda daugiau maisto.Man būna gaila žvėrelių žiemą, 

todėl nešu jiems į mišką maisto.  

    Dar man patinka pavasaris todėl, kad po pavasario ateina 

vasara.  Savo sode pasikloju dėkelį ir žaidžiu. Ak, kaip gera, 

kai pučia pavasario švelnus vėjelis ir medžiai pasipuošia 

žaliais lapeliais ! 

                                                    Kamėja Dovidauskaitė, 3a 

     Pavasaris man patinka , nes parskrenda paukščiai, 

pradeda šilti orai ir iš žiemos miego pabunda žvėrys.  

Man patinka, kai pavasarį  lyja lietus ir lietaus lašeliai 

barbena į stogą.  Dar labai patinka, kai darželiuose 

pradeda žydėti pačios pirmosios pavasario gėlės 

snieguolės, žibutės, tulpės. Pavasarį yra gimusi ir mano 

mama, močiutė, gimusi  ir aš. Tad pavasaris  patinka ne 

tik  kad žydi gėlės, bet kad yra labai daug gimtadienių! 

      Erika Božkaitė, 4c 

     Man taip patinka pavasarį rinkti 

žibuokles!  Mes pavasarį su seneliu 

Antanu miškelyje renkame 

žibuokles.  Močiutei ir mamai 

padarom staigmeną.  Puokštę 

žibučių dovanojam mamai arba 

močiutei. Jos apsidžiaugia netikėta 

staigmena !       

      Marcelė Baltutytė, 2c 

    Pavasarį pas močiutę gėlių darželyje 

užauga  daug tulpių. Tulpių yra įvairių-

raudonų, geltonų, baltų. Man malonu, kai į 

jas žiūriu. Tulpės mano mėgstamiausios 

gėlės. 

     Ugnė Mašanauskaitė, 2c 

 

     Man pavasaris patinka dėl labai daug priežasčių. Jis man patinka dėl to, kad 

parskrenda paukščiai, pradeda žydėti gėlytės, būna šiltos dienos, šviečia saulutė. 

Man patinka pavasarį stebėti paukštelius ir klausytis jų čirenimo. Patinka miške 

rinkti ką tik pražydusias gėlytes žibuokles, snieguoles, varpelius, plukes. 

    Tikiuosi, kad ir jums patinka pavasaris! 

                                                                      Rugilė Butkutė, 4b 

              Pavasaris yra labai gražus metų 

laikas. Tada atsigauna gamta, pražysta gėlės, 

pradeda pabusti žvėrys, iš šiltų kraštų 

parskrenda paukščiai bei pradeda ryškiau 

šviesti saulė.  Kovo 10 –oji yra  paukščių 

diena. Parskrenda  kielės, gulbės, žąsys, 

antys, garniai. Vienas iš parskridusių 

paukščių būtų gandras. Gandras yra 

nacionalinis Lietuvos paukštis. O ar jums 

patinka pavasaris?           

              Gabrielė  Strodomskytė, 4b 

 

Šį mėnesį    vyks: 

20d.( ketvirtadienį)- tarptautinis matematikos konkursas 

,,Kengūra 2014“ 

27d.( ketvirtadienį) - Pradinių klasių mokinių literatūrinės 

kūrybos respublikinė konferencija „ KURIAME – SAVE 

IŠSAKOME“ Ventos gimnazijoje. 

29d. ( penktadienį) –Tėvų diena ,, Saulėtekio“ 

progimnazijoje. 


