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Mūsų pavasaris žalias nuo mūsų akių spindesio,
Mūsų dangus mėlynas nuo visų rankų šilumos.
Mūsų laukimas geltonas nuo pienių jūros,
Mūsų dienos sparnuotos nuo paukščių čiulbesio.
Įkvėps mus pavasarinis vėjas ir iščiaudės į vaivorykštę vasaros...
Ten linksmi išdykausime ir krykštausime.

Pasitikime pavasarį
Pavasaris linksmas
Atkeliauja pas mus.
Džiaugsmu jį sutikim,
Įsileiskim į namus.
Žalias jo grožis,
Žydėjimas – jėga,
Koks lengvas vėjelis
Taip kalba su gamta.
Rugilė Staškūnaitė, 3c kl.

Apie pavasarį
Ar žinote,
Kas pražįsta nuostabiausiomis gėlėmis?
Ar žinote,
Kas pakvimpa nuostabiausiais kvapais?
Tai pavasaris, šiltasis pavasaris!
Su Velykom, Jurginėm
Ir Mamos diena!
Ugnė Lukoševičiūtė, 3c kl.

Su pavasariu ateina graži šventė – Motinos diena.

SVEIKINAME MIELAS MAMYTES SU JŲ ŠVENTE!
Mama – vienas pačių brangiausių žodžių; jis šventas, mielas ir žavus.
Mama, mama, mama - pirmieji mūsų visų žodžiai. Kaip maloniai, švelniai jie glosto motinos širdį!
Mama – tai mūsų visų pradžia, tai gyvybė, tai saulės šviesa. Ji mūsų garbė ir sąžinė.
Lydėk mane visur, mama. Aš esu mažytė Tavo dalelė, tarsi Žemės planeta, atitrūkusi nuo liepsnojančios
saulės.
Mokinių mintys apie mamą:
„Mano mamytė pati gražiausia!“ – sakė Mantė, Austėja, Emilis, 1b kl.
„Mano mamytė gražiai dainuoja!“ – teigė Mingailė, 1b kl.
„O man patinka piešti kartu su mamyte!“ – džiaugėsi Gabija, 1b kl.
„Labai mėgstu mamytės keptą obuolių pyragą,“ – gyrėsi Ugnius,1b kl.
„Mane mamytė pralinksmina, kai esu liūdna,“ – aiškino Andrėja, 4a kl.
„Mano mamytė labai rūpestinga, aš ją labai myliu,“ – teigė Aistė, 2a kl.

Šiame numeryje skaitykite:
 Mūsų kūryba.
 Mūsų mamos.
 Žemės dienos renginiai.
 Didžiuojamės savo pasiekimais.

Mano mama
Mano mamos vardas yra Jolanta. Jos akys kaip gintaras. Plaukai ilgi, šviesūs. Galima sakyti, tokios spalvos
kaip saulė. Mano mama yra graži.
Ji mane pralinksmina, kai esu liūdna. Iš kitų mano mama išsiskiria tuo, kad jai patinka dažnai juoktis. Per
dieną gal dešimt ar daugiau kartų. Tai yra labai šaunu! Dar jai patinka gaminti...
Andrėja, 4a kl.
Gėlės mamai
Aš priskyniau mamai įvairių gėlių.
Surišau į puokštę –
Kvepiančių gražių.
Jai labai patiko,
Ji nusišypsojo ir paplojo.
Kamilė Bučelytė , Gabija Gailiūnaitė, 1b kl.

„Net savo nuostabiomis svajomis žmogus negali sukurti ko nors puikesnio už gamtą“ (Ž.B.Remarkas)
Balandžio 8-21 dienomis mūsų progimnazijoje vyko renginiai, skirti Pasaulinei Žemės dienai. Mokiniai
domėjosi gamta, rinko įvairią medžiagą, dalyvavo viktorinose, konkursuose, įsitraukė į ekologinę akciją
„Rūšiuokime mokyklose 2016“. Šioje akcijoje dalyvavo progimnazistai iš devyniolikos klasių. Surinkta
daugiau negu 2 tonos tinkamo perdirbti popieriaus.
Žemės dienos renginius vainikavo Jurginių šventė. Visų pradinių klasių atstovai drauge su mokyklos
direktoriumi pasodino po jurginą – papuošė mokyklos aplinką. O kad gėlės gerai augtų – smagiai pašoko.

Didžiuojamės savo pasiekimais
 Vasario 24 dieną Gamtos mokykloje vyko miesto pradinių klasių mokinių mažoji gamtos olimpiada
„Pelėdžiukas 2016“, skirta Lietuvos Respublikos atkūrimo dienai. Renginyje dalyvavo ir
nugalėtojomis tapo mūsų mokyklos mokinės Vita Urbelytė iš 2c klasės ( mokytoja D. Lebedevienė)
ir Emilija Šlamaitė iš 4b klasės ( mokytoja R. Dovydienė). Sveikiname!

 Miesto 4-tų klasių anglų kalbos olimpiadoje 4b klasės mokinė Vėjūnė Vaitiekūnaitė užėmė 1-ąją
vietą, Patrikas Savėnas - 3-iąją. (mokytoja R. Ražanskienė). Džiaugiamės!
 Kovo 9 d. miesto „Šaltinio“ progimnazijoje vykusiame konkurse „Pasimatuok profesiją“ 3-4 klasių
komada užėmė 3-iąją vietą mieste. (Ugnė, Rugilė – 3c kl., Simas, Brigita – 4c kl.). Šaunu!
 Abdul Jalil Hory, 3c klasės progimnazistas, miesto 3-4 kl. matematikos olimpiadoje laimėjo 2-ąją
vietą. Sveikiname!
 Dalyvavimas respublikinėje ,,Savaitės be patyčių” akcijoje ,,Saulėtekio” progimnazijos mokiniams jau smagi būtinybė. Vykstant renginiams atsiranda galimybė giliau pažvelgti į patyčių problemą,
ugdytis toleranciją, draugiškumą mokyklinėje aplinkoje. Pradinukai rinko draugiškiausius klasės
mokinius. Pasidžiaukime jais!

Emilija Plėtaitė, 3b kl., Simona Juškytė, 4c kl., Patrikas Savėnas, 4b kl., Nojus Pacevičius, 4b kl., Justina
Jonušaitė, 3a kl., Fausta Mitrofanova, 3a kl., Reinas Trepekas, 3a kl., Urtė Gaudzytė, 4a kl., Ugnė
Lokoševičiūtė, 3c kl., Rugilė Staškūnaitė, 3c kl., Jogailė Noreikaitė, 2c kl., Vėjas Paurys, 1c kl., Emilija
Staškūnaitė, 2b kl., Mindaugas Samulionis, 2a kl., Goda Dorofiejeva, 1a kl., Aistė Kriščiūnaitė, 2a kl.,
Agota Eigirdaitė, 2c kl., Melita Morkūnaitė, 2c kl., Kamilė Bučelytė, 1b kl.
 Miesto „Židinio“ bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoja Evelina Daciūte. Jo metu 4b kl. mokinys
Jonas Grybė buvo apdovanotas „Geriausio skaitytojo 2015“ prizu. Berniukas perskaitė net 199
knygas! Karolis Boguška, 4b kl. mokinys, skaitymo akcijoje „Knygų burtai“ laimėjo 1-ąją vietą
(mokytoja R.Dovydienė), 1b kl. mokinė Ieva Boguškaitė toje pačioje akcijoje užėmė 2-ąją vietą
(mokytoja D. Bajorienė). Sveikiname!

 Balandžio 20 dieną miesto Smėlynės bibliotekoje vyko 1-2 kl. mokinių skaitymo skatinimo
konkursas „Burtų šluota“. Mūsų komanda, kurią sudarė Kamilė Bučelytė iš 1b klasės, Pijus Šukys iš
1c klasės, Aistė Krikščiūnaitė iš 2a klasės ir Paulius Masiulionis iš 2c klasės, nuskynė laurus.
Pasibaigus konkursui, dalyvius savo pasirodymu nustebino Lietuvos iliuzionistas Mantas Wizard.

 Balandžio 21 d. progimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.
Pradinukai puikiai deklamavo savo pasirinktus eilėraščius. Meninio skaitymo išraiškingumu visus
sužavėjo 2c kl. mokinys Paulius Masiulionis (mokytoja D. Lebedevienė). Jis mūsų mokyklai
atstovaus miesto pradinukų meninio skaitymo konkurse. Linkime sėkmės!

Laikraštuko kūrybinė grupė ir mokytoja Danguolė Bajorienė dėkoja visiems,
prisidėjusiems prie „Juokrimtuko“ išleidimo!!!

