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Snaigių šokis
Snaigės krenta kaip pūkai,
Sniego senį tu statai.
Rogės čiuožia nuo kalnų,
Snaigės krenta ant langų.
Kaip smagu, kaip smagu
Suktis su snaigėmis kartu!
(Kamilė, Gabija, Vytė, 1b kl.)
Artėja gražiausios metuose šventės – Šv. Kalėdos.
Kalėdos švenčiamos gruodžio 25d. – tuoj po Kūčių. Tai Jėzaus gimimo šventė. Taip pat ir saulės
sugrįžimo šventė. Lietuviai Kalėdas šventė 4 dienas. Kūčių vakare įvairiais burtais buvo siekama
atspėti savo ateitį. Kūčių naktį visi, o labiausiai vaikai, laukdavo Kalėdų Senelio dovanų. Pirmą
Kalėdų dieną būdavo visi rimtai nusiteikę, niekur neidavo, užsiimdavo būrimu. Didelę reikšmę
turėjo linkėjimai, sveikinimai.
Per Kalėdas namai buvo puošiami eglės šaka.
SVEIKINAME MOKINIUS, MOKYTOJUS! SVEIKINAME
TĖVELIUS IR SENELIUS – VISUS SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS!!!
Jaunieji žurnalistai lankėsi pas savo draugus pirmokus.
Domėjosi, ką jiems reiškia Kalėdos.
Ugnei (1c kl.) Kalėdos - dovanų metas.
Taip atsakė daugelis apklaustų pirmokėlių. Karoliui (1c kl.) ši šventė susijusi su sniegu. Joriui (1a
kl.) – graži, linksma šventė.
Į klausimą „Kaip švenčiate Kalėdas?“
mokiniai sakė:
Karolis (1c kl.) - puošia eglutę, namus.
Matas (1c kl.) – mamytė kepa tortą, keksiukus.
Šiame numeryje skaitykite:
Arminas (1c kl.) eina pas senelius ir visa šeima
 Apie Šv. Kalėdas.
švenčia kartu. (Gražu!)
 Interviu su pirmokais.
Joris, Domas, Aivaras, Rusnė, Viltė, Gytis (1a kl.)
 Didžiuojamės savo pasiekimais.
taip pat švenčia šeimoje.
 Mūsų kūryba.
1b kl. daugelis mokinių sakė, kad per šias šventes važiuoja
 Pasidaryk pats!
pas senelius ir pas juos švenčia. Vytė M. pasakojo apie
šventės žaidimus: šiaudų traukimą iš po staltiesės.
Jei ištrauki ilgą šiaudą - ateinantys metai bus sėkmingi; jei trumpą –
sėkmė nelydės. Smagu, kad nepamirštami seni papročiai.



Ruošiantis šventėms, 2a klasės mokiniai darė šventinius atvirukus.
Pasigrožėkime! (1 pav.)

1 pav.
2 pav.
Didžiuojamės pradinukų pasiekimais!
 Spalio mėnesį 3 b klasės mokiniai dalyvavo piešinių konkurse "Teismas gina žmones".
Trečią vietą laimėjo Austėja Zavackytė, penktą vietą - Miglė Purvėnaitė. Vaikai susitiko su
trijų Panevėžio teismų atstovais. (2 pav.)
Mokiniai labai džiaugėsi ir patyrė daug įspūdžių pirmąkart būdami teisme. Jie turėjo galimybę
sužinoti, kur ir kaip vyksta teismai.
 3c klasės mokinė Ugnė Lukoševičiūtė – miesto mokinių informatikos konkurso „Bebras“
nugalėtoja.
 Sėkmingai finišavo „Židinio“ bibliotekos inicijuotas ir aštuonis mėnesius trukęs skaitymo
skatinimo projektas „Keliaujančio knygų portfelio paslaptys“. Jame dalyvavo ir mūsų
mokyklos ketvirtokai. Mokiniai turėjo unikalią galimybę iš arti susipažinti su rašytojais,
režisieriais, aktoriais, išmokti piešti ant vandens pasaką. Buvo surengtas „Galvočių kovos“
pusfinalis, kuriame dalyvavo 12 ketvirtokų, o į finalą pateko Karolis Boguška (4b kl.) ir
Aistė Pavilonytė (4c kl.). ,,Galvočių kovų“ finalas vyko jau pačioje bibliotekoje. Jame
mokiniai kovėsi dėl pagrindinio prizo – elektroninių knygų skaityklės. Aistė iškovojo antrą
vietą. (3 pav.)
 Mūsų mokykloje vyko Panevėžio m. 3-4 klasių kvadrato varžybų finalai. Mūsų mokiniai
iškovojo garbingą III-iąją vietą ir buvo apdovanoti diplomais ir medaliais. (4 pav.)

3 pav.

4 pav.

Mūsų kūryba

-

-

Snaigių pasaka
Kartą gyveno dvi sesutės snaigutės. Vieną rytą jos išskrido pas vaikus. Snaigutes išgąsdino tai, ką
pamatė: vaikai rankomis gaudė snaiges, jas trypė, važinėjo rogėmis...Sesutės snaigutės grįžo pas tėtį
ir skundėsi:
Mes norime tik pas gerus vaikus!
Tai skriskite į Gerumo gatvę ir ten suraskite daug sergančių, liūdnų, bet gerų
vaikų, - pasakė tėtis.
Jos taip ir padarė – nuskrido į Gerumo gatvę. Nudžiugo ten gyvenantys vaikai.
Jie lietė snaiges, bet jos netirpo. Kai, pažaidusios su vaikais jos grįžo pas tėtį, paklausė, kodėl
neištirpo? Tėvelis paaiškino:
Jūs neištirpote todėl, kad vaikų gerumas liejasi per rankas!
Nuo to laiko sesutės snaigutės skrisdavo tik pas gerus vaikus.
Būkite irJūs visi geri!
(Rugilė S., 3c kl.)

Žiema
Žiema tokia šalta,
Kai net blakstienos apšerkšnyja.
Žiema ir tuo gera,
Kad galim žaisti su sniegu.
Žiema – Kalėdų laikas,
Kai už gerus darbus laukiam dovanų.
Ateikite greičiau , Kalėdos,
Mes Jūsų laukiame labai.
(Aleksas I., 2a kl.)

Pūga
Pirmą dieną pūst pa pūst
Senė didelė, baisi atskubėjo į svečius pas
mus.
Viską draikė, viską laužė,
Laužė laužė ir... nulaužė
Storo medžio šakas tris...
(Emilija Š., 4b kl.)

Pasidaryk pats!

Darbeliui atlikti reikia:
– žalio popieriaus;
– sagų;
– žirklių;
– karštų ir paprastų klijų.
Darbo eiga:





Ant žalio popieriaus lapo nusipieškite didelį trikampį ir sukarpykite dalimis.
Kiekvieną detalę susukite į ritinėlį, o kraštelį suklijuokite. Detales, mažėjančia
tvarka, priklijuokite karštais klijais prie storesnio popieriaus lapo.
Dabar priklijuokite sagas.
Tokią eglutę galite panaudoti atviruko gamybai arba papuošti supakuotą dovaną.
O jei padarysite rėmelius, bus gražus paveikslėlis.

Laikraštuko kūrybinė grupė ir mokytoja Danguolė Bajorienė dėkoja visiems, prisidėjusiems prie
laikraštuko kūrimo!!!

