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Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos laikraštis                      2015-09-29, Nr.1   
 

Atėjęs ruduo ir nuskambėjęs skambutis sukvietė  į klases 91 

pirmoką, 91 antroką, 55 trečiokus, 61 ketvirtoką ir 337 

penktos-aštuntos klasės mokinius.Linkime visiems mokinukams, 

jų tėveliams ir mokytojams  darbingų, kūrybingų  ir sėkmingų 

mokslo metų! 
Mokytoja,  gėlę tau nešu, 
Su žiede spindinčiu lašu. 
 Žiūriu su meile į  akis- 
Ką mokytoja mums pasakys! 
          Kamilė Tarbiejevaitė, 3b 

    Atėjo  rugsėjis. Pradedame naujus mokslo metus.  Sveikiname  

visus mokinius, sveikiname pirmokus! 

Pirmokėli, būk gudrus, 

Būk gerutis, paklusnus.            Viltė Stonkutė,  3c 

Neužmiršk atlikti tu 

Visuomet namų darbų!        
                Rudenėlis 

Jau rugsėjis  prasidėjo, 

Rudenėlis atbildėjo. 

Į mokyklą mes išėjom- 

Norim pasisemt žinių, 

Gaut gerų pažymių, 

Susirast puikių draugų, 

Kad mokykloj būt smagu! 
  Austėja Žukauskaitė, 4b 

   Mano vardas yra Šarūnė. 

Man yra 7 metai. Aš einu į 1c  

klasę. Man  mokykloje 

patinka pasaulio pažinimo 

pamoka, piešti, skaityti. 

Mano mokytoja yra Jolita. Ji 

yra graži, yra jauna. 

Mokykloje smagu ir linksma! 

         Šarūnė Vabalaitė, 1c 

   Mano vardas Neida. Man 7 

metai. Patinka skaityti, 

skaičiuoti. Mokytoja labai gera. 

Mokykloje smagu! 

                 Neida Pladaitė, 1a 

             Aš esu Aida Paulauskaitė. Man 7 metai. 

Patinka skaityti, rašyti. Mokytoja labai 

gera. Mokykloje man linksma! 

  Aida Paulauskaitė, 1a 

   Mano vardas yra Goda. Man yra  

metų 6. Aš einu į 1c  klasę.  Man 

patinka sportuoti, dainuoti ir 

mokytoja. Mano mokytoja graži. 

Jos vardas Jolita. Mokykloje 

smagu!Goda Janušauskaitė, 1c 

Išspręsk kryžiažodį, kurį  sudarė   MERŪNAS BUTA, 2C 

1.Vasarą su kailiniais, žiemą ir be marškinių. 
2.Ruda rudinytė, žalia kepurytė. 
3.Be langelių, be durelių, pilna gryčiukė žmonelių. 
4.Aukso pilviukas, kaulo Mykoliukas. 
5. Sykį už stogą didesnis, sykį už pelę mažesnis, žalias 
kaip žolė, saldus kaip medus. 
6.Ožkytė tytyrnagė, tokia žiemą, tokia vasarą. 
7. Gale lauko katilėlėlis verda. 

      Mano vardas Goda. Einu į antrą klasę. Man patinka rašyti, 
lietuvių kalba,dailės pamokos ir sportas. Smagu mokykloje į 
valgyklą nueiti, žaisti su draugais ir eiti per pertrauką į mokyklos 
kiemą pažaisti su kamuoliu, mėtytis.  Goda Staniulytė, 2a 

   Mano vardas Elinga. Man 8 metai. Aš einu į 2 klasę. Labai 
laukiau rugsėjo 1-osios, nes pasiilgau mokytojos ir klasės draugų. 
Man labai patinka matematika. Mano geriausia draugė yra Aitra. 
Kartu su ja žaidžiu kieme.           Elinga Bazarovaitė, 2c 
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    Šiais mokslo metais  pirmą kartą mokyklos slenkstį peržengė 91 

pirmokėlis.Linkime  jiems visiems  gerų mokslo metų, jaustis drąsiai, būti 

sveikiems ir stipriems.  

   O kaip gi  mažiausiems mokyklos mokinukams sekasi pirmosiomis 

rugsėjo dienomis mokykloje?   Apie tai nuoširdžiai pasakoja jų pirmosios 

mokytojos Rima Dimitrevičienė, Ina Batavičienė, Jolita Bružienė ir Daiva 

Jovaišaitė. 

  Rima Dimitrevičienė, 1A klasės mokytoja 
  

     Kokie gali būti mokytojai jos vaikai? Žinoma, kad patys gražiausi, protingiausi, judrūs, 

triukšmingi, padykę kaip tie margaspalviai pievos drugeliai. Mūsų klasėje mokosi 22 

mokiniai: 11 mergaičių ir 11 berniukų. Jie mokosi pirmiausia būti mokiniais, naujų 

taisyklių, būti mandagūs, padėti draugams. Rašo, skaičiuoja, sportuoja, dainuoja, bando 

skaityti. O ko išmoko, parodys pirmieji testai, kuriuos tuoj rašysime.  

    Linkiu savo mažiukams būti stropiems, ištvermingiems, norėti daug sužinoti, išmokti 

nenuleisti nosyčių, jei kol kas sunku ir ne viskas pasiseka. Jeigu norėsite, tai tikrai viskas 

pavyks, juk šalia yra jūsų draugai, mokytoja ir tėveliai. O visi kartu esame didelė jėga. 

 

 Ina Batavičienė, 1B klasės mokytoja 

   1B klasėje mokosi 14 judrių berniukų ir 8 linksmos mergaitės, iš viso 22 smalsūs 

pirmokėliai.  Visi mano mokinukai labai  stengiasi rašyti raideles ir po truputį jau 

skaičiuoja. Nelengvos mums dienelės, bet mes  nepasiduodame ir , manau, kad 

pavyks puikiai susidoroti su sunkumais. Linkiu savo pirmokėliams ištvermės, 

kantrybės ir sėkmės.  

 

Jolita Bružienė, 1C klasės mokytoja 

     Kai iškrenta pirmieji dantukai, kai nusibosta miegoti pietų miego ir eiti į darželį, 

metas į mokyklą. Ir štai šiemet į 1c klasę sugužėjo 22 šaunūs mokinukai. Jiems 

mokykla tai – nauja aplinka, naujas dienos režimas, naujos taisyklės ir nauji žmonės 

su kuriais jiems teks bendrauti. Kaip tėveliai eina dirbti,  taip mano 

mokinukai  ateina mokytis. O  mokymasis – labai rimta ir atsakinga veikla, už kurios 

sėkmę bus atsakingi  jie patys. Tai rimtas įsipareigojimas. Nuo pirmos klasės visada 

girdėdavau iš savo mamos, jog mokaisi ne kitiems, o tik sau. Ir kad visas gyvenimas 

priklausys nuo to, kaip mokais dabar. Atsiminkite tai ir stenkitės kasdien ir dar 

noriu palinkėti pirmokams pasitikėjimo savimi  ir palaikymo iš tėvelių.  Sėkmės 

jums. 

Daiva Jovaišaitė, 1D klasės mokytoja 

    Į 1D  klasę atėjo 23 pirmokai, iš jų yra 12 berniukų ir 11 mergaičių. Džiugu tai, kad 

jų beveik po lygiai. Mokiniai yra smagūs, aktyvūs, kai kurie pernelyg šnekūs ir 

judrūs, tačiau visi jie yra mieli, maži pirmokėliai. Džiaugiuosi, kad Nojus, Aistė, 

Goda, Karolis, Diana, Henrikas, Kristupas jau skaito, o  didesnei daliai mokinių teks 

lieti sūrų prakaitą. 

    Per šiuos metus tikimės daug ko išmokti, sužinoti, patirti, o svarbiausia, kad mano 

pirmokėliai būtų drausmingi, tada ir metai būtų sėkmingi. 
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Susitikimas su meru 
        Rugsėjo 11 dieną visi ketvirtokai sugūžėjo į Akmenės rajono savivaldybę. Buvo susitarę susitikti su meru 
Vitalijumi Mitrofanovu.  Belaukdami, kol baigsis labai rimtas posėdis, mokiniai apžiūrėjo Akmenės rajono 
garbės piliečių nuotraukas, dovanas gautas iš rajono draugų, rėmėjų. Renovuota aikštė iš viršaus atrodė labai 
gražiai! Meras ketvirtokus ir jų mokytojas priėmė didžiojoje posėdžių salėje. Tai ypatinga patalpa, kurioje 
priimami svarbūs sprendimai Akmenės rajono gyventojams, kaip: ar reikia vaikams baseino; kiek ir kokius 
skeitparkų statyti rajone ir t.t. Ketvirtokams buvo įdomu ar meras yra kalbėjęs su prezidente; kada pastatys 
mieste baseiną; kodėl tokie dideli mokesčiai; kaip reikia padidinti gyventojų skaičių, kodėl tiek daug šiukšlių 
mieste ir pan. Klausimų buvo be galo daug. Meras labai pasidžiaugė mokinių aktyvumu, neabejingumu, 
domėjusi kur ir kaip gyvena. Po pokalbio, vaikai prašė mero autografo. Ir aš jį gavau! Po to, nusileidome stikliniu 
liftu ir saugiai grįžome į mokyklą. 
         Mes visi labai linksmai praleidome dieną ir buvome patenkinti. Dabar galėsim pasakoti kitiems, kaip mes 
susitikome su Akmenės rajono meru Vitalijumi Mitrofanovu. Tai įsiminė mums ilgam! 

                   Ugnė Mašanauskaitė, 4 
c 
 

 

Mūsų mokyklos pradinukai  mokosi –rimtai, 

sportuoja -noriai ir atsakingai , Judėjimo savaitė 

   Visi mokiniai mėgsta 
sportuoti, bėgioti, žaisti. Per 
kūno kultūros pamokas mes 
darome estafetes, žaidžiame su 
kamuoliu.Per pertraukas 
mokyklos kieme visiems 
vaikams smagu  palakstyti, 
žaisti gaudynių ir įvairius 
žaidimus. 
  Penktadienį buvo smagu ir 
linksma dalyvauti Rudens 
krose. 
Ornesta Krivohižinaitė, 2c 

Renginio iniciatorės mokytojos Loreta Dužinskienė ir Daiva Bražionienė 



         Aš  esu Urtė. Man yra 8 metai. Einu į 3 b klasę. Mokykloje man 

patinka draugai, mokytoja. Mano geriausia draugė yra Smiltė. Kartu 

su ja mes einame namo ir smagiai kalbamės. Aš savo klasiokams 

linkiu, kad jie stengtųsi gerai mokytis. 

                  Urtė Lukšaitė, 3b 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudenėlio šventę švenčia –smagiai, 
Geras Dėdė  Rudenėlis, 

Kviečia  mus į mokyklėlę. 

 Mes čia pamažu skaičiuojam- 

Agurkus, morkas,  daržoves. 

 

 Obuoliukai kris sode, 

Mes juos rinksime drauge.. 

Mamos keps mums pyragus, 

Mes vaišinsime draugus 

      Viltė Stonkutė, 3c 
 

 

Rudens išdaigos 

    Visą  savaitę mokyklėlėje vyko Rudenėlio 

šventė.  Mūsų klasėje taip pat visi vaikai atsinešė 

padarytą rudens darbelį. Mokyklėlės koridoriuje 

buvo paroda. Parodėlėje puikavosi iš svogūnų 

padarytas piratas, cukinijų laivas, balti avinėliai 

iš žiedinio kopūsto ir daug kitų įdomybių. Vieną 

dieną visi vaikai atsinešė įvairių vaisių.Iš jų 

darėmės vaisių vėrinukus. Visiems buvo skanu ir 

smagu! Penktadienį kieme visi mokiniai puošė 

savo medį su kaštonais , giliukais, rudeniniais 

lapais.  Ačiū Dėdei Rudenėliui už didelį obuolių 

ir kriaušių derlių!Ornesta Krivohižinaitė, 2c 

   Mūsų mokykloje vyko didelė šventė. 
Visiems buvo  labai linksma. Koridoriuje 
vyko vaikų darbų parodėlė. Ten galėjai 
pamatyti daug šaunių darbelių! 
Juokingų bulvių, keistų obuolių, gražių 
agurkų. 
    Man labai patiko puošti  mokyklos 
kieme medelį. Visų klasių mokiniai labai 
stengėsi gražiai papuošti savo medelį. Ir 
visiems pavyko! Smagu buvo ne tik 
mokinukams, bet ir medeliams. 
     Ačiū ,dėde Rudenėli, kad davei 
visiems tokį didelį obuolių, agurkų, 
morkų, bulvių, kopūstų, burokėlių, 
kriaušių, slyvų, aviečių, braškių ir 
kaštonų, gilių, spalvotų lapų derlių! 

Elzė Lagauninkaitė, 3c 

         Mūsų mokyklėlė 

Mes pirmokai ir antrokai, 

Mes skaičiuojam ir dainuojam. 

Mes bėgiojam per laukus, 

Mums visiems labai smagu! 

 

Atsiversim mes knygelę 

Ir skaitysim su džiaugsmu. 

Ačiū, dėde Rudenėli, 

Kad išmokai daug darbų! 

Santa Malakauskaitė, 3c 

  draugams pagelbėja iš visos širdies! 

Akcija ,, Rankos, kurios  dovanoja knygutę“ 
      Visi mokiniai mokykloje mokosi skaityti, rašyti, sportuoti. 
Mokosi ir būti gerais, padėti draugui, pagelbėti bėdoje. Iki 
rugsėjo pabaigos mūsų mokykloje vyko gerumo akcija. Vaikai 
dovanojo dailias ir įdomias knygas. Elinga Bazarovaitė, 2c 

Kiek knygučių bus padovanota- skaitykite kitame ,,Mirksnio“ 
numeryje 

                       

Laikraštį parengė jaunųjų žurnalistų 

klubas  ,,Mirksnis”, 2015-09-29, Nr.1 

 

Pirmokai papuošė savo medelį! 

Mokytoja Rūta sudomino antrokus ir ketvirtokus  

    Aš esu Goda.  Man yra dešimt metų. Šiais 

mokslo metais einu jau į ketvirtą klasę. Šie 

metai man paskutiniai šioje mokyklėlėje. Aš 

labai stengsiuos gerai mokytis, nes mokslo 

metų pabaigoje laukia  egzaminai. Visiems 

ketvirtokams linkiu būti drausmingiems, nes 

jūs jau dideli!       Goda Gašpuitytė, 4a 

    Mano vardas Gabija. Mano 
mokykla ,,Saulėtekio“ 
progimnazija.Mano klasė 2a. 
Mokykloje man patinka ,,Judrieji 
žaidimai“, matematika, nes 
patinka skaičiuoti. Stengsiuos 
gerai mokytis. Mano mokytoja 
Daiva.Ji moko skaičiuoti, rašyti, 
skaityti. Į mokyklą eiti linksma! 
Man patinka kurti eilėraščius. 
Gabija Kaminskaitė, 2A 

Obuoliukas 

raudonskruostis, 

Ant šakos kabėjo. 

O lapelis žaliaveidis, 

Tyliai jam šnabždėjo: 

-Ššš, ššš,  tu nekrisk, 

O aukštai aukštai 

pakilk! 

   Ema Brazauskaitė, 3c 

  Neseniai įvyko prie mokyklos įėjimo durų didžiulė paroda. Visi 
mano klasės mokiniai susidomėję klausėsi mokytojos Rūtos 
pasakojimo apie saulėgrąžas, grūdus, agurotį, avižas, siūlė 
paragauti net čili pipirų! Bet niekas nenorėjo!     Merūnas Buta, 2c 

Renginio iniciatorė mokytoja Rūta Zaveckienė 

Renginio iniciatorė socialinė pedagogė Vilija Šnarienė 
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