
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SĖkmingai baigiame mokslo metus 
Sveikiname visus mokinius, kurie  labai stengėsi mokytis -  gražiai rašė  ir skaitė knygeles , išsprendė daug  
įdomių uždavinių, smagiai sportavo,  piešė ir linksmai  dainavo – ir sėkmingai baigė šiuos mokslo metus. 

Džiaugiamės mokiniais, kurie mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu. 

 
 1C 

Merūnas Būta 

Ugnė Intaitė 

Nojus Jarušaitis 

Urtė Lakačauskaitė 

Augustė Plienaitė 

Ieva Skerstonaitė 

Nojus Stonys 

2A 
Tadas Kaikaris 

Aušra Vasiliūnaitė 

1B 
Akvilė Balvočiūtė  

 Loretis Grotuzas  

 Nedas Prediger 

Eimantas Tomkevičius 

1D 
Saulė Kontrimaitė 

Nojus Smagorius 

Fausta Stankevičiūtė 

Viltė Šimaitė 

1A 
Ugnė Laurinaitytė 

Saulė Jaudženytė 

Kamilė Kovieraitė 

Darija Meškaitė 

Eimantas Pikis 

2B 
1. Kamilė Borusaitė 

2. Ema Brazauskaitė 

3. Elzė Lagaunikaitė 

4. Matas Liubavičius 

5. Viltė Stonkutė 

6. Viktorija Ubartaitė 

 
3B 

Estrėja Kiselytė 

Emilija Pikytė 

Kristupas Kailovičius  

3A 
Adriana Cheres 

Goda Liucija Gašpuitytė 

Liepa Liutkutė 

Kamilė Montvilė 

4C 
Kristupas Pamparas 

Augustė Majoravičiūtė 

Karolina Grigaitė 

Greta Šiurkutė 
4B 

Emilė Stankaitytė 

4A 
Kamėja Dovidauskaitė 

Vilius Kazalupskis 

 

3C 
 Marcelė Baltutytė 

Ugnė Mašanauskaitė 

 Deividas Paulauskas 

Donata Šnaraitė 

Eimantė Šnelytė 



 

,,Šarkutis“ 
mokyt. 
Daina Jarušaitienė 
 

 Dalyvavome: 
-Respublikinėse varžytuvėse “Tautosakos malūnas – 2015”, kurios vyko 

Kauno tautinės kultūros centre,  folkloro kolektyvo mergaitės užėmė I-ą 

vietą 1-4 klasių grupėje. 

  -Šiaulių raj. Raudėnų mokykloje vaikų ir jaunimo festivalis „15-osios 

Jurginės Raudėnuose“, skirtas Etnografinių regionų metams.  

-Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro renginys Lietuvos vaikų ir 

moksleivių – lietuvių liaudies atlikėjų konkursas „Tramtatulis“.  

-Respublikinės varžytuvės “Tautosakos malūnas – 2015”.   

-Trijų kartų koncertas Akmenės rajono savivaldybės Kultūros centre.  

-Šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė 2015“ finalas 

Šiaulių raj. Kurtuvėnų dvare. 

 

 

Kvadratas 
mokyt. 
Daiva Bražionienė   

     

 

Prizinės vietos: 

-Rajoninėse kvadrato  varžybose Ventos gimnazijoje  -  I vieta  

-Zoninėse kvadrato  varžybos Mažeikiuose –II vieta. 

-Dalyvavimas  rajoninėse Olimpinėse žaidynėse. 

  Komandinė –II vieta. 

 

,,Stiprūs, drąsūs 
,vikrūs“ 
mokyt. 
Loreta Dužinskienė 

-Rajoninėse  varžybose – I  vieta,  

-Zoninėse varžybose  iškovota -II vieta. 

- ,,Europos judėjimo savaitė 2014“- 

 spalio 1dieną  vyko  pradinių klasių mokinių ir jų tėvelių kroso varžybos 

mokyklos stadione. 

-Dalyvavimas  rajoninėse Olimpinėse žaidynėse:Komandinė- II vieta.  

 

,,Šviesoforas „ 
mokyt. 
Ligita Šutkienė 

 -Spalio 20 - 24 d. mokyklėlėje vykdėme atšvaitų akciją ,,Būk saugus ir 

matomas kelyje".  

-Balandžio 24 d. dalyvavome rajoniniame  saugaus eismo konkurse 

,,Šviesoforas" . Laimėjome I vietą . 

-Gegužės 8 d. dalyvavome zoniniame saugaus eismo konkurse 

,,Šviesoforas"  Joniškyje . 

,,Dainorėliai“ 
mokyt. 
Ina Batavičienė 

Šiais mokslo metais dalyvavome: 

Kalėdiniame koncerte mokyklėlės mokytojoms ir draugams. 

Koncertavome "Šauniausio berniuko"konkurse . 

Mokslo metų užbaigimo  ,, Sveika, vasara“  šventėje. 

Šokiu ratelis 
mokyt. 
Sigita Gadžij 
 

    Prasidėjo koncertai lapkričio mėnesį. 10-06 jaunuolių kolektyvas. Šeimų 

sporto šventė "Mes su šeima-visada greta...".   10-15d.  Kuršėnuose 

"Pašokdinsiu vidury ratelio"  Šiaulių apskrities vaikų ir jaunimo liaudiškų 

šokių kolektyvų konkursinis festivalis,  jaunuolių grupė  II vieta. 10-

22  sveikiname Kruopių kolektyvo vadovę su 25 metų darbo jubiliejumi. 10-

29 kultūros centre "Trijų kartų koncertas". Vasario 16-osios koncertas 

mokykloje , jaunučių, jaunių,  merginų, jaunuolių kolektyvai. 04-17 sporto 

rūmuose šoko jaunučių kolektyvas. 04-30 kultūros centre koncertas 

mamyčių dienai, jaunuoliai. 06-05 koncertas kultūros centro terasoje 

skirtas rajono 65-mečiui, jaunių ir jaunuolių kolektyvai. 06-19,20 Plungėje 

Žemaitijos krašto dainų šventė, merginų kolektyvas. 

,,Judrieji žaidimai“ 
mokyt.  
Danutė Varneckaitė 
Vilma Pliuskienė 

Organizuota Sporto savaitė: 
 -piešinių konkursas,,Aš už sportą“ 

- 2-4 klasių kvadrato varžybos 

-  tarpklasinės I-ųjų  klasių estafečių varžybos 



Jaunieji žurnalistai 
mokyt. 
Marytė Paulauskienė 
 
 

 ,,   Užsiėmimų metu mes rašome straipsnelius apie įvykusius renginius, 
darome įvairias  užduotis, kuriame eilėraščius,spalviname, sprendžiame 
ir sudarome kryžiažodžius bei  rebusus. Paskui mokytoja geriausius 
straipsnelius atrenka ir patalpina į mūsų  mokyklos laikraštį ,,Mirksnį“.  
Vytautė Stonkutė, 4a 
Šiais mokslo metais išleisti aštuoni   laikraščio ,,Mirksnio‘ numeriai. 

,,Kompiuterių šaly“ 
mokyt. 
Rūta Zaveckienė 
 
 

 Šiais metais mano mokytoja Rūta Zaveckienė man pasiūlė lankyti 

informatikos būrelį ,,Kompiuterių šaly‘‘. Aš susidomėjau, nes buvo įdomu išmokti 

daryti skaidres. Su nekantrumu laukdavau penktadienio, nes būdavo vis įdomiau. 

Kai išmokau kurti skaidres, panaudodavau ne tik mokykloje, bet ir namuose. 

Sukūriau skaidres tėčio gimtadieniui, Šv.Velykoms. O pamokose pristačiau 

skaidres apie žmonių išradimus, Dzūkiją, graužikus ir piliakalnius. Vasarą 

sukursiu skaidres mamytės gimtadieniui! Lauksiu kitų metų, žinau, kad mokytoja 

mus išmokys dar kažko įdomaus...   Adriana Dvarionaitė,  3c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gegužės 26 dieną Akmenės gimnazijos stadione vyko tradicinė 

pradinių klasių mokinių sportinė olimpiada. Nors lijo lietus, bet 

mūsų komandos  nuotaika buvo puiki, iš visų jėgų stengėmės 

greitai bėgti, toli šokti, mesti kamuoliuką.  

         Puikiai sekėsi ir pirmą vietą berniukų tarpe laimėjo 4c klasės 

mokinys Kristupas Pamparas kamuoliuko metimo rungtyje. 

Pirmą vietą šuolyje į tolį laimėjo Rimkus Aras - 4a klasė, 3 vietą 

Deividas Paulauskas -3c klasė. Mergaičių tarpe šuolį į tolį 2 

vietą laimėjo Kornelija Burbulytė- 3a. Estafetinio bėgimo 

rungtyje likome antri ( Darija Meškaitė -1a, Nojus 

Smagorius-1d, Emilija Grigaitė-2a, Laurynas 

Vasiliauskas-2a, Kornelija Burbulytė- 3a, Deividas 

Paulauskas-3c, Ema Stasionytė-4a, Aras Rimkus-4a.)    

         Nors medalių nelaimėjo , bet puikiai sportavo Nedas 

Bočius-4c, Akvilė Bardauskaitė-4c, Salomėja Mockutė-4b, 

Modestas Ulberkis -4b, Augustė Majoravičiūtė-4c, Evelina 

Šileikaitė -3c . 

      Dėkojame visiems , šiais mokslo metais, lankiusiems 

sportinius būrelius, šauniai sportavusiems ir iškovojusiems 

svarbias sportines pergales savo mokyklai. Lauksime visų 

norinčių sportuoti ir kitais metais. Sportiškos vasaros jums 

visiems!      Mokytojos Daiva Bražionienė  ir Loreta Dužinskienė 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laikraštį parengė jaunųjų žurnalistų 

klubas  ,,Mirksnis”, 2015-05-28, Nr.8 

 

 

Jau atostogos 

už durų 

Šaukia, moja 

piršteliu. 

Su jomis einu 

skrajoti, 

Semtis saulės 

spindulių 

Būk atsargus 

vandenyje! 
Vandenyje gali sutraukti 

mėšlungis, nunešti srovė, 

galima susižeisti į aštrius 

daiktus, akmenis ar net 

nuskęsti. 

 

Mokykitės plaukti! 

Maudantis negalima kramtyti 

gumos ar valgyti! 

Nesimaudykite vieni, be 

suaugusiųjų.   

Niekada nesimaudykite naktį! 

Maudykitės tik gerai 

pažįstamose vietose.  

Žinokite, kad maudytis upėse 

pavojinga. 

 
 

Būk atsargus 

kieme ! 
Važiuojant dviračiu, 

riedučiais, žaidžiant 

žaidimų aikštelėse 

reikia būti labai 

atsargiems: 

 
Nevažinėkite automobilių 
stovėjimo aikštelėje! 
Važiuodami nekalbėkite 
mobiliuoju telefonu! 
Nevažinėkite dviračiu 
sutemus! 
Lenkdami pėsčiuosius 
signalizuokite garsiniu 
signalu! 
Užsidėkite dviratininko 
šalmą, liemenę! 
Dėvėkite patogią avalynę! 
Žaidimų aikštelėje 
venkite šlapių ar saulėje 
įkaitusių sūpuoklių, 
čiuožyklų, nes galite 
paslysti arba nusideginti. 
 

Dviratis – patogi, ekonomiška, 

kartu ir ekologiška transporto 

priemonė. Kelių eismo 

taisyklėse reglamentuota, kad 

dviračiu važiuoti keliais 

leidžiama ne jaunesniems kaip 

14 metų asmenims.  

• Išklausiusiems atitinkamą 

mokymo kursą ir turintiems 

mokymo įstaigos išduotą 

pažymėjimą dviračiu kelyje 

galima važiuoti sulaukus 12 

metų. Gyvenamojoje zonoje 

dviračių vairuotojų amžius 

neribojamas.  

 


