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SU  MOKYTOJŲ DIENA 
 

Spalio 5 dieną mokykloje vyko 

tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas. Iš pat ryto 

mokytojus pasitiko ir pasveikino 7a klasės mokiniai, 

įteikdami kvietimus į renginį „Savaitgalio stotelė“  

bei ženkliukus „Šimtmečio mokytoja“. Taip pat 7a 

klasės mokiniai kvietė mokytojus nusifotografuoti 

prie foto sienelės. Įsiamžinę mokytojai grįžo į savo 

kabinetus.  

A

rtėjant 12 

valandai, 8a 

klasės 

mokiniai 

skambant 

ramiai 

muzikai, 

kvietė 

mokytojus į 

renginį 

„Savaitgalio stotelė“.  Renginį pradėjo mokyklos 

pradinių klasių mokinukės su daina „Traukinys“. 

Vėliau 8a klasės mokiniai sakė gražius bei šiltus 

žodžius mokytojams ir vaišino kava. Taip pat 

stebėjome 

5 klasės 3 

mergaites, 

kurios 

mums 

visiems 

parodė 

nuostabų 

indų šokį. 

Po to 

klausėmės 

7b klasės mokinių kūrybos repo.  Pabaigoje, 

susirinkus visiems 8a klasės mokiniams, sakėme 

palinkėjimus, kurie suvirpino mokytojų širdis. 

Kiekvienam mokytojui buvo įteiktas kavos pupelių 

(savaitgalio) maišelis, „Kai bus labai sunku, reikės  

atrišti savaitgalio maišelį ir tuomet diena iš karto 

prašviesės“.  Pasibaigus renginiui mokytojai buvo 

kviečiami pasilikti pasivaišinti ir pasišnekučiuoti. 

Labai džiaugiamės, kad mokytojai išėjo su 

šypsenomis veiduose.  

 

   

 Karolina Stankevičiūtė 8a klasės mokinė 

ŽODŽIŲ VARPELIAI 

 

     Šių metų gruodžio penktą dieną mūsų mokykloje  

vyko  adventiniai  skaitymai  ,,Žodžių varpeliai”.  

Renginyje dalyvavo penktų - aštuntų  klasių 

mokiniai. 

       

Renginio pradžioje pasirodė šokėjos, kurios mus 

nuskraidino į  pūgą. Po to mus užbūrė nuostabi 

smuiko muzika. Smuiku grojo 5b klasės mokinė Viltė 

Petrokaitė.  Toliau sekė adventinė meditacija, žvakių 

uždegimas. Pirmieji deklamuoti pradėjo penktokai. 

Jie skaitė eiles apie žiemą, vaikystę, gamtą. Kiti 

skaitovai deklamavo apie gyvenimo prasmės 

ieškojimus, šventes.    

Žiūro 

vams 

labiau 

siai 

patiko 

7b 

klasės 

moki 

nio  

Paul 

iaus 

Bublio 

su 

humoru deklamuojamas Daivos Čepauskaitės 

eilėraštis ,,Auksinė skruzdėlė“. 

Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, 

dovanėlėmis, saldainiais. 

 

Lukrecija Lodaitė 7a klasės mokinė 
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MOKYKLOS TALENTAI – 2018 

 

Lapkričio 8d. mokyklos aktų salėje vyko 

konkursas „Mokyklos 

talentai – 2018“. Jame 

savo sugebėjimus galėjo 

pademonstruoti 1–8 

klasių mokiniai. 

Komisija (soc. 

pedagogė, šokių 

mokytoja, aštuntokė, 

psichologė) 

pasirodymus vertino 

pagal sceniškumą, 

pasirodymų trukmę, 

tikslumą.  

Renginio metu matėme įvairių magijos triukų, šokių, 

gimnasti

kos 

pratimų, 

girdėjo

me daug 

dainų ir 

kūrinių 

atlikimų 

įvairiais 

muzikos 

instrum

entais. 

1–4 klasių grupėje visus sužavėjo ir nugalėtojomis 

tapo 3b 

klasės 

daininink

ės Emilija 

Paulauska

itė, 

Gabrielė 

Tuomaitė, 

Emilija 

Matulaity

tė savo 

daina apie 

rudenį. 5–8 klasių grupėje nugalėjo 5b klasės mokinė-

smuikininkė  Viltė Petrokaitė. Nenusivilkite tie, kurie 

nelaimėjote, galbūt kitais metais pasiseks. 

Gustė Liubinaitė 7a klasės mokinė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RŪKYMUI – NE 

 

            2018m. lapkričio 21d. mokykloje vyko 7 - 8 

klasių viktorina prieš rūkymą. Viktorinoje dalyvavo 

7a, 7b ir 8a klasės. Viktorinos metu buvo užduodami 

įvairūs klausimai, pvz. Kaip dūmai patenka į 

plaučius? Ar brangesnės cigaretės mažiau kenkia nei 

pigesnės cigaretės? Taip pat buvo duoti 

kryžiažodžiai, taip pat su tikrai įdomiais ir sunkiais 

klausimais, pvz. Kokia medžiaga cigaretėje sukelia 

priklausomybę? Kokia medžiaga cigarečių dūmuose 

yra kenksmingiausia? Viktorina truko apie valandą ir 

,žinoma, pabaigoje buvo paskelbti rezultatai: 3 - ąją 

vietą užėmė 7b klasė, 2 - ąją vietą užėmė 8a klasė ir 1 

- ąją vietą užėmė 7a klasė. 

 

7a klasės mokinė Augustė Samuolytė 
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KALĖDINIS KLASIŲ PUOŠIMO KONKURSAS 

 

   Artėjant Kalėdoms visos klasės pasipuošė snaigėmis, 

eglutėmis, įvairiais žaisliukais. Puikiai atsiskleidė 

mokinių 

ir 

mokyto 

jų 

sumany

mai. 

Komisi 

ja labai 

ilgai 

mąstė ir 

išrinko 

tas 

klases, 

kurios išsiskyrė originalumu. 1a klasė nustebino 

sniegenomis languose,  

2c klasė – namukais su nykštukų kepuraitėmis, 3c klasė 

virto tikru nykštukų miestu. 5b klasė išsiskyrė nuostabiais 

karpinia

is, 6a 

klasėje 

aptiko 

Kalėdų 

senio 

židinį 

su 

pakabin

tomis 

kojinėm

is, 7a klasė patraukė advento vainikais,  

 
 

 

 

 

O 8a klasė virto dovanų miestu. 

Mokiniai ir jų auklėtojai sunkiai 

dirbo visą mėnesį, bet rezultatai 

nustebino ne tik komisiją, bet ir 

juos pačius. 

 

 

Patricija Krasnadomskytė  

7a klasės mokinė 

 

 

 

 

 

KALĖDINĖS ESTAFETĖS 

 

Mūsų  mokykloje gruodžio 18d. vyko 1-4 klasių 

mokinių tradicija tapęs renginys ,,Kalėdinės estafetės‘‘. 

Mokiniai atliko įvairias užduotis  su lankais ir 

kamuoliais. Emocijos buvo tiesiog nuostabios, visi  

buvo gerai nusiteikę, iš veidų nedingo šypsenos. 

Vaikai praleido smagiai laiką, pasportavo ir kiekviena 

klasė gavo po diplomą.  Šį  nuostabų renginį 

organizavo kūno kultūros mokytojos. 

 

Patricija Krasnadomskytė 7a klasės mokinė 
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1.Aklas rašytojas, pirmasis Europos poetas, parašęs epą „Iliada“. 

2.Rašytojas, parašęs romaną „Paryžiaus katedra“. 

3.Rašytojas, kuris parašė didžiausią poezijos kūrinį vokiečių kalba „Faustas“.  

4.Rusų literatūros pasididžiavimas, poetas, rašęs beveik visų žanrų kūrinius. 

Parašė poemą „Eugenijus Oneginas“. 

5.Rašytojas, parašęs poemą „Dieviškoji komedija“. 

6.Rašytojas, kurio kūryba labiausiai verčiama į kitas pasaulio kalbas. 

7.Kas parašė „Tomo Sojerio nuotykiai“ ir „Princas ir elgeta“. 

8.Šio rašytojo žymiausi kūriniai – „Altorių šesėly“, „Sukilėliai“ ir „Tarp 

dviejų aušrų“. 

9.Autorius, parašęs „Liūdną pasaką“. 

10.Rašytojas, parašęs vieną tobuliausių visų laikų romaną „Ana Karenina“.  

 

 

Kryžiažodį sudarė 7a klasės mokinys 

Erikas Žukauskas 

 

Atsakymų lauksime mokyklos bibliotekoje. Burtų keliu bus išrinktas ir 

apdovanotas laimėtojas. 

 

2018m. 44 numerio kryžiažodžio nugalėtoja tapo 7b klasės mokinė Gertrūda 

Vostrecovaitė. 

Sveikiname! 

DALYVAUK IR LAIMĖK! 

 

      Labai svarbu yra dalyvauti įvairiuose konkursuose, 

kuriuose siūlo dalyvauti 

mokytojai. Tuo aš 

įsitikinau.  

               Mano auklėtoja 

Romualda Saveiskytė 

man tris metus iš eilės 

siūlė dalyvauti konkurse 

,,Tavo žvilgsnis”, 

kuriame reikėjo versti 

tekstą iš anglų kalbos į 

lietuvių. Tris metus 

dalyvavau šiame 

konkurse ir paskutinį 

kartą pasisekė. 

Prasidėjus naujiems 

mokslo metams 

sužinojau, kad tapau 

vienu iš laureatų ir 

laimėjau kelionę į 

Slovakiją bei Austriją. 

Aplankiau Tatru kalnus, 

vietinius miestelius, labai 

gražų, prabangų miestą 

Vieną. Buvau 

didžiausiame gamtos 

istorijos muziejuje 

pasaulyje, meno 

muziejuje Albertina bei 

Žmonių parke, kitaip 

vadinamu Volksgarten. 

Susidraugavau su naujais 

žmonėmis, man tai buvo 

nauja patirtis. Kelionės 

pabaigoje netoli Lietuvos 

buvau paprašytas 

pasakyti kalbą, 

komentarą apie kelionę visam autobusui per 

mikrofoną!  

                   Taigi dalyvaukite konkursuose ir jūs!  

 

7a klasės mokinys Jokūbas Setkauskas 

 

Redaktorė – Karolina Stankevičiūtė 

Maketuotojas –Erikas Žukauskas  
 

Korespondentai: Karolina Stankevičiūtė,  

Gustė Liubinaitė, Lukrecija Lodaitė, Rugilė 

Alkovikaitė, Jokūbas Setkauskas, Augustė 

Samuolytė, Deimantas Saročka. Patricija 

Krasnadomskytė.  

Mokinius konsultavo „Mažvydietis” 

autorė ir koordinatorė  lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Kaklauskienė Irena 


