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PASAKŲ ŠALIS 

       Šių metų gruodžio 22d.  mūsų mokykloje vyko kalėdinis 

renginys „Pasakų šalis“. Renginį organizavo mokinių taryba bei 

6A klasės mokiniai, vedė Augustė Samuolytė ir Patricija 

Krasnadomskytė. Renginio pradžioje direktorė ir pavaduotoja 

D.Šickuvienė  

padėkos 

raštais 

apdovanojo  

pirmojo 
trimestro 

pirmūnus.  Kai 

apdovanojimai 

baigėsi, 

prasidėjo 

koncertas. 

Visi 5-8 klasių 

mokiniai buvo 

puikiai pasiruošę. Salėje sutikome gražuolę ir pabaisą, 

miegančiąją gražuolę, snieguolę, sniego karalienę, coliukę, 

princesę ir 

varlių, 
undinėlę, 

pelenę ir 

Grinčą, 

kuris norėjo 

pavogti 

Kalėdas.  

Mokiniai 

dainavo, 

šoko, 

vaidino. 

Visus 
sužavėjo 8A 

klasės mokinių pasirodymas apie Grinčą, ypač saldainių lietus, 6
C
 

klasės mokinių orkestras bei 8B klasės spektaklis, kurio 

scenarijaus 

autorė 8B 

klasės 

mokinė 

Miglė 

Bernatonytė.  

Visi 

susirinkusieji 

buvo labai 
patenkinti ir 

išsiskirstė 

puikiai 

nusiteikę 

šventėms. 

 

 

Lukrecija Lodaitė 6
A
 klasės mokinė 

 

 

  

 

SU MOKYTOJŲ DIENA, MIELI MOKYTOJAI. 

 
Spalio 5 dieną vyko mokytojų diena. Ryte 7B 

klasės mokinės sveikino mokytojus, įteikdamos po gėlę ir bilietą 

skrydžiui į išsvajotąją šalį. Kelionei į norimą šalį savo keleivius 

pasitiko „kontrolė prie lėktuvo vartų“. Išskridome iš aktų salės 12 

valandą, ir lėktuvo kapitonė – Juzė Grigalienė šiltai visus 

pasveikino su nuostabia švente. Pirmiausiai atskridome į Ispaniją, 

pasižiūrėti nuostabaus 8B merginų ispaniško šokio. Taip pat 
grožėjomės graikišku šokiu – sirtakiu, kurį sušoko vaikinai. 

Pabuvoję Graikijoje nuvykome į Angliją pasiklausyti šaunios 

merginų grupės angliškos dainos. Sugrįžome po neilgos kelionės į 

gimtąją šalį Lietuvą. Ir išlydėjome mokytojus su daina „Mano 

namai“ , kurią atliko mokyklos mokiniai.  

Šios nuostabios šventės iniciatorė buvo mokinių 

taryba su lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Savickiene priešaky. 

Dėkojame Jums, mokytojai. 

Karolina Stankevičiūtė 7
B
 klasės mokinė 
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ADVENTINIAI SKAITYMAI „ŽODŽIŲ ŽIEDAI“ 

 

Gruodžio 4 dieną mokyklos aktų salėje vyko 

adventiniai skaitymai „Žodžio žiedai“. Šio renginio 

siela – lietuvių kalbos mokytoja Aldona Adomaitytė. 

Šventė prasidėjo gražiais žodžiais apie adventą, 

susikaupimą ir švenčių laukimą. Šventinę kompoziciją 

parengė 6
A
 klasės mokiniai, vadovaujami tikybos 

mokytojos Elenos Antanavičienės. Po to savo 

pasirinktą poeziją skaitė 5-8 klasių mokiniai. Jų buvo 

tikrai gausus būrys. Girdėjome eiles apie žiemą, 

gamtą, šventes...  Ovacijų susilaukė 5
C
 klasės mokinė 

Elzė Plaušinaitytė, kuri atliko J.S.Bacho „Invensiją a – 

mol“. Prieš kelias dienas Vienoje jaunųjų pianistų 

konkurse ji laimėjo 3 –ą vietą. Salėje tvyrojo Advento 

ir susikaupimo nuotaika.  Na o jaunųjų šokėjų 

kompozicija „Edelveisas“ abejingų nepaliko. 

Eilėraščius deklamavę vaikai gavo po direktorės 

padėką ir kalėdinį žaisliuką, kuris, manau,  primins šią 

popietę  dar ilgai.  

Renginio metu mokiniai ir mokytojai rinko 

savo simpatiją  - labiausiai patikusį skaitovą. Mokinių 

simpatija tapo 7
B
 klasės mokinė Karolina 

Stankevičiūtė, o mokytojų – Miglė Bernatonytė.  

 

Miglė Bernatonytė 8
B
 klasės mokinė 

 

PRADINUKŲ KRIKŠTAS 

 

            Spalio 25-ąją dieną aktų salėje vyko pirmokų 

krikštynos. Į salę sugūžėjo pirmųjų ir ketvirtųjų klasių 

mokiniai. Juos pasveikino ketvirtokai, dramos studija 

 

 

 

“Vieversėliai”, 

vadovaujami mokytojos V. 

Magelinskienės, parodė savo 

linksmą spektaklį. Po to  

pirmokėliai davė labia rimtą 

priesaiką, kurios metu  prižadėjo 

būti geraiss, nesipykti su kolektyvu 

ir gerai mokytis, o mokytojai 

pažadėjo juos mokyti  skaityti ir rašyti, atiduoti jiems 

visą sielą ir būti kaip antra mama.  

Sėkmės Jums pirmokėliai.  

 

Šarūnas Butnevičius 8
B
 klasės mokinys 

 

PRISTATYTAS VIDEO FILMAS-KNYGA 

„SAULĖS VADUOTOJAS" 
 

Gruodžio 17 d. mūsų progimnazijoje svečiavosi seni 

geri mokyklos draugai Aurika ir Algirdas Seleniai. Jie 

yra garsūs kinematografininkai, animatoriai, 

dailininkai, o Algirdas – dar ir rašytojas. Iš Vilniaus jie 

atvyko drauge su savo ištikimu palydovu – keturkoju 

Džiugu, juokais vadinamu „direktoriumi“. A. ir A. 

Selenių įkurtoje „Animacijos studijoje" sukurtas 

naujas video filmas-knyga „Saulės vaduotojas". 

Adaptuotos lietuvių liaudies pasakos "Saulės 

vaduotojas" autorius – Algirdas Selenis, dailininkai - 

Algirdas ir Aurika Seleniai. 

Filmo muzikiniam 

įgarsinimui panaudoti J. S. 

Bacho kūriniai klavesinui. Šį 

unikalų darbą svečiai pristatė 

mūsų 5-8 klasių mokiniams, 

pravesdami netradicinę 

integruotą literatūros 

pamoką. 
 

Direktoriaus pavaduotoja Auksė Petruševičienė 
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DAUGIAU APIE EUROPĄ 

 

Rugsėjo 25d. mūsų 

mokykloje svečiavosi Kauno Europe 

Direct informacijos centro vadovė Diana 

Lukoševičiūtė-Burneikienė. Aktų salėje 

vyko 

renginys

, skirtas 

Tarptauti

nei 

Europos 

kalbų 

dienai 

paminėti

. 5-8 

klasių 

mokiniai buvo pakviesti dalyvauti protų 

mūšyje „Šalys – ES narės“. Klausimai 

buvo tikrai sudėtingi, bet labai įdomūs, 

pavy

zdžiu

i 

reikė

jo 

atspė

ti, 

koki

os 

šalies 

himn

o 

žodži

ai užrašyti arba tik iš vėliavos kontūrų 

nustatyti, kokia tai valstybė. Smagu, kad 

buvo galima sulaukti įvairių užuominų, 

kurios padėjo komandoms greičiau 

suprasti, apie kokią valstybę kalbama. Po 

įnirtingos kovos 5-6 klasių tarpe pirmą 

vietą užėmė 6
A
 klasės komanda 

„Šnekučiai“ , surinkusi 8 taškus (iš 10), o 

7-8 klasių tarpe nugalėjo 8
B
 klasės 

komanda „Kodas 8
B
“, surinkusi 16 taškų 

(iš 20).  Šis protų mūšis suteikė pačių 

geriausių emocijų bei papildė geografinių 

žinių bagažą. 

 

Kamilė Kamantauskaitė 6
A
 klasės 

mokinė 
 

MOKYKLOS TALENTŲ ŠOU 

 

         Mokykloje 2017 metų spalio 27dieną vyko ,,Talentų" 

konkursas, jame turėjo galimybę sudalyvauti visi mokyklos 

mokiniai, įskaitant ir pradinukus. Taip pat prieš konkursą 
(spalio 20 

dieną) 

vyko 
atrankos, 

nes 

konkurse 
privalėjo 

pasirodyti 

tikri 

talentai. 
Pasirody

mus 

atrinkinėj
o 

komisija: socialinė pedagogė, psichologė, etikos mokytoja 

ir muzikos mokytoja, jos su užduotimi susitvarkė 

fantastiškai. 
Mokiniai pristatė įvairiausius savo talentus: šoko, dainavo, 

vaidino 

spektakliukus, 
grojo pianinu, 

smuiku, 

pristatinėjo 
aerobikos 

triukus ir net 

tapė. 

Pradinukų 
tarpe 

talentingiausia

s buvo 
ketvirtokas Paulius Kapturauskas. Jis demonstravo dziudo 

meną ir net 

pagrojo 
smuiku! O 

vyresnėlių 

laimėtoju tapo 

taip pat 
berniukas, 8

B
 

klasės 

mokinys 
Dominykas 

Semionovas. 

Jis dainavo 

dainą "Kaltas 
ruduo". 

Renginys prabėgo labai greitai ir smagiai. Džiugu, kad 

mūsų mokykloje tiek daug talentingų mokinių. Juos surasti 
ir parodyti visiems padėjo mokinių taryba, vadovaujama 

mokytojos Vitalijos Savickienės. 

 
 

Laura Bikulčytė 8
D
 klasės mokinė 
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Klausimai: 

1.Koks yra trečias miestas pagal dydį Lietuvoje? 

2.Kokia yra antra upė pagal dydį Lietuvoje ? 

3.Kaip vadinamas piešinys knygoje? 

4.Stiklas vaizdui atspindėti. 

5.Kas yra Žmogaus paveikslas? 

6.Darniai skambantys garsai. 

7.Prisijuosiamas drabužis 

8. Valstybė, kurios sostinė yra Amsterdamas. 

9.Vasarinis apavas. 

10.Karštų dujų kamuolys kosmose. 

Kryžiažodį sudarė 8
B
 klasės mokinys Aistis Kropa 

Atsakymų lauksime mokyklos bibliotekoje. Burtų 

keliu bus išrinktas ir apdovanotas laimėtojas. 

 
 

MOKYKLOS PREZIDENTO RINKIMAI 

 

Šį rudenį mūsų mokykloje vyko 

mokyklos prezidento rinkimai. Kandidatavo  keturi 

pretendentai – 3 berniukai aštuntokai: Pijus 

Juškevičius, Arnas Meškauskas ir Dominykas 

Semionovas bei 7 
B
 klasės mokinė Karolina 

Stankevičiūtė.  Savo rinkiminėse programose visi 

kandidatai žadėjo organizuoti mokykloje kuo daugiau 

įvairių veiklų: diskotekų, gerumo savaičių, akcijų, 

muzikos pertraukėlių...  Lapkričio 22 dieną vyko 

balsavimas, kurio laukė visa mokykla! Balsavo 222 

mokiniai ir mokytojai. Susumavus rezultatus, 

paaiškėjo, jog daugiausiai balsų (97) surinko 7
B
 klasės 

mokinė Karolina Stankevičiūtė. Sveikiname.  

 

Gustė Liubinaitė 6
A
 klasės mokinė 

Redaktorė – Miglė Bernatonytė 

Maketuotojas –Pijus Juškevičius 
 

Korespondentai: Laura Bikulčytė, Šarūnas 

Butnevičius, Kamilė Kamantauskaitė, 

Karolina Stankevičiūtė, Gustė Liubinaitė 

Mokinius konsultavo „Mažvydietis” 

autorė ir koordinatorė  lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Kaklauskienė Irena 


