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Numeris skirtas pradinių klasių gamtos konferencijai „Kompiuteris atveria langą į gamtą“.

Gamta – kaip didis poetas, sugeba ir menkiausiomis priemonėmis pasiekti didžiausią efektą. (H. Heinė)
Suprasdami ekologinio ugdymo svarbą mokiniams, siekdami jų širdelėse pasėti meilės grūdą gamtai,
Žemės dienai paminėti mokykloje surengėme keletą renginių:
 Ketvirtokai organizavo piešinių parodą „Mano Žemė“ 3a. foje. Piešiniai spalvingi, nuoširdūs.
Beatričė Banevičiūtė, 4a kl.
 Gamtos būrelio nariai (4b, 3b kl. mok.) mokykloje surengė akciją “Sodink medį, saugok žolę”.
Jos tikslas-grąžinti mokyklos aplinką .Mokyklos kieme buvo pasodintas ąžuoliukas.
 Jaunieji gamtininkai siekė atkreipti ne tik mokinių, bet ir aplinkinių namų gyventojų dėmesį į vejos
išsaugojimą. Prie tako buvo pastatyta lentelė su užrašu: ,,Nemindyk.Man skauda! Žolytė.”
Deja, ne visi praeiviai kreipė dėmesį į Žolytės prašymą…
Beatričė Daugirdaitė, AugustėVisackaitė, 4b kl.

Jaunieji gamtininkai dalyvavo mokyklos rengiamojoje akcijoje „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“. Jie
darė lesyklėles, įkėlė į mokyklos teritorijoje esančius medžius. Taigi šiemet paukšteliai nejautė bado.
Augustė Visackaitė, 4b kl.

Interviu
Jaunieji žurnalistai, norėdami sužinoti, kaip mūsų pradinukai
prisideda prie švarios aplinkos išsaugojimo, kalbino 3b ir 4c
klasių mokinius.
Į klausimą „Kaip prisideda prie švarios aplinkos išsaugojimo?“,
Lukrecija (4c kl.), Ugnė, Brigita (3b kl.) atsakė, jog nešiukšlina
aplinkos, prie namų sodina gėlytes, medelius.(Nuostabu,
džiugu!)
Austėja (3b kl.), Lukas (3c kl.), Lukrecija (4c kl.) teigė, jog
rūšiuoja šiukšles.(Kaip smagu girdėti!)
Daugelio respondentų šeimos šiukšles rūšiuoja. Tačiau dar
dažnai pasitaiko atvejų, kada žmonės visas šiukšles meta
bendrai, jų nerūšiuoja.
Patikrinome ir draugų žinias: „Kurios šiukšlės suyra
greičiausiai: medinė lenta, vinis, polietileninis maišelis, obuolio
graužtukas?“ Beveik visi atsakė teisingai : „Greičiausiai suyra
graužtukas“.
Nikoleta Vaidinauskaitė, Aistė Ivanauskaitė, 4a kl.
 4a klasės jaunieji žurnalistai dalyvavo 4b klasės organizuotoje mokomojoje - praktinėje veikloje
„Rūšiuoti – tai saugoti pasaulį“. Ąžuolas Ščiukščius pristatė pateiktį apie rūšiavimą. Vėliau
mokiniai praktiškai atliko užduotis, atsakė į žurnalistų rūpimus klausimus: Ką turime daryti, kad
gamta taptų švaresne? Ar jūsų šeimos nariai rūšiuoja šiukšles? Kiek vienas žmogus per metus
išmeta šiukšlių? (160kg) ir t.t.
Austėja Dveilytė, Gintarė Motiekaitytė, 4a kl.
Mūsų Žemė nuostabiai graži. Mokykimės pajusti ir įsileisti Žemės grožį į save. Kiekvienas mūsų
indėlis, atsakingas požiūris į gamtą, kad ir labai mažas, duos naudos.

Ar žinai, kad…
 Baltasis lokys iš tikrųjų yra juodaodis, tačiau tai pastebėti nėra lengva, nes jo juodą odą
dengia tankus baltas kailis.
 Begemoto odos storis – 3,5 cm.
 Kai kurie naktiniai drugeliai minta karvių, elnių, arklių, kiaulių, dramblių ašaromis.
 Ore žąsys gali pasiekti 8 km aukštį. Įsivaizduok – kopi į Everestą, o šalia skrenda žąsų
pulkelis.
 Kengūra nesugeba pašokti į viršų, jeigu jos uodega neliečia žemės.
 Per 1 dieną dramblys gali sudoroti nuo 100 iki 300 kg maisto, kurį užgeria apie 190 l
vandens.
 Tigro oda yra tokia pat dryžuota kaip ir jo kailis.
 Didžioji panda negalėtų išgyventi be bambuko. Kasdien ji suėda iki 45 kg šio augalo.
 Greičiausias vabzdys pasaulyje-laumžirgis. Jo greitis 50 km/h.
 Ilgiausiai gyvenantys paukščiai - papūgos. Jos sulaukia net 100m. amžiaus.
Austėja Lazickaitė, Gintarė Motiekaitytė, Austėja Dveilytė, 4a kl.

 Lietuvoje kovo 25d. minimos Gandrinės. Manoma, kad būtent šią dieną grįžta gandrai.
Vaikai, stebėdami gandrų lizdą, dalyvauja „Naisių vasaros“ organizuojamame piešinių
konkurse „Gandrus pasitinkant. 2015“.

 Balandžio 23-oji - Jurginių šventė. Tai šv. Jurgio – gyvulių globėjo diena. Tikėta, kad
Šv. Jurgis gali nukreipti ir audros debesis, todėl jį garbino ne tik artojai, bet ir žvejai. Jurginės
buvo skirtos apeigoms, susijusioms su pirmaisiais pavasario darbais, ypač su gyvulių išginimu į
lauką. Pirmą kartą išgenamus gyvulius apmušdavo arba paglostydavo jų nugaras žilvičio šaka su
„kačiukais“, kad jie būtų apvalūs, riebūs, sveiki ir saugūs nuo vilkų.

Mūsų kūryba
Pavasaris

Pavasaris

Jau pavasaris atėjo,
Gėlės žydėt pradėjo.
Paukšteliai grįžta į namus.
Vaikučiai bėga į kiemus.
Inkilėlį mes padarėm
Ir įkėlėm, dar nudažėm.
Lauksim svečio iš pietų
Ir gražiųjų jo giesmių.
Austėja Dveilytė, 4a kl.

Pranykus patalui baltam,
Gamta nušvito ir atgijo.
O apsnigti balti miškai
Mums atskleidė naujus želdynus.
Sušvito saulės spinduliai,
Žibuoklės pamiškes nuklojo.
Upelis bėgdamas laukais
Pavasarį mums dovanojo.
Nikoleta Vaidinauskaitė, 4a kl.

Pavasarinis vėjas
Pavasarinis vėjas, tai lyg švelnus pūkas, paglosto mūsų skruostus, pažadina gamtą iš miego ir
paragina paukščius sugrįžti į gimtus lizdus. Nė vienas medžio pumpurėlis nelieka nepaliestas.
Vėjelis atneša gaivą. Jis praneša, kad pavasaris jau čia!
Visi vaikai skuba į kiemą pasiklausyti paukščių giesmelių, gryname ore pasivažinėti dviračiais ar
riedučiais. O vėjelis tik ir ieško progos, kaip pakutenti vaikams nosis. Dažniausiai jis būna silpnas ir
švelnus. Kai užsirūstina, tampa stipriu ir piktu. Kad ir koks vėjelis bebūtų, mes vis tiek juo
džiaugiamės. Vos tik pajutus jo kutenimą, suprantame, kad atėjo pavasaris.
Ugnė Šašytė, 4a kl.
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Svogūno giminaitis? (čskenasa)
Gyvūnas gyvenantis vandenyje yra vadinamas bedantė arba? (sakmoilus)
Į raudę panaši žuvelė? (jakuo)
Medis augantis prie vandens? (sinuosgl)
Vabzdys gyvenantis prie vandens, kurio pavadinimas iš dviejų sudurtinių žodžių laumė ir
žirgas?
6. Į lūgnes panaši vandens gėlė? (jlliea)
7. Plėšri žuvis? (akydel)
8. Nuo šių augalų vanduo būna žalias? (iaiumbdl)
9. Augalas augantis prie vandens, kuris taip pat naudojamas duonos gamybai. (jesraa)
Vertikaliai: vabzdys, kuris neskęsta ir vandens paviršiumi gali judėti net iki 1,5 m/s greičiu.
(kasuožčii)
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Kūrybinė grupė ir mokytoja Danguolė Bajorienė dėkoja visiems, prisidėjusiems prie laikraštuko
kūrybos!

Mokinių pranešimai
,,Didžiausi pasaulio augalai” - Ieva Pečiulytė, 4c kl.
,,Medžiai ir metų laikai" - Austėja Zaprudskaja, 4c kl.
,,Atliekas rūšiuoju, gamtą tausoju”–Patricija Kisielytė,
Mija Peliakaitė, Dominykas Vertelka, 2 kl.
„Rudens Įspūdžiai“, ,,Beždžionių puota“ Augustė Visackaitė, Beatričė Daugirdaitė, 4 kl.
,,Medžių lapai rudenį” - Modestas Dima, 3 kl.
„Mano augintiniai“ - Artūras Masiokas, 3 kl
„Šernas“ - Matas Mickeliūnas, 3 kl.
„Rūpintis smagu“ Agnė Glebavičiūtė, Mėja Karpavičiūtė, 2 kl.
,,Kuo įdomi Kuršių Nerija” - Jokūbas Silantjevas, 2 kl.
„Gyvybė Žemės delnuose“ Gabrielius Putra, 3kl.
Danas Čižas, 4kl.
„Kiškiai“ - Austėja Lazickaitė, 4 kl.
„Kiaulpienė“ - Beatričė Banevičiūtė, 4 kl.
„Pušys ir jų nauda žmogui“ Viktorija Skvereckaitė, 4 kl.
„Kalifornijos sliekų gaminimo
biohumuso įtaka augalams“ Ramunė Puniškytė, 4 kl.

„Saulės ir mėnulio užtemimai“ Lukas Stanynas, Matas Grytė, 3 kl.
„Mėnulis. Žvaigždynai.“ - Gerda Petrauskaitė, 3 kl.
„Surikatos“ - Karina Nikitinaitė, 4 kl.
„Dinozaurai“ Dominykas Kuliešius, Kristupas Lukoševičius 4kl
,,Mano žalioji palangė“ - Emilija Šlamaitė, Justina
Šuminaitė,Ugnė Dragvaitė, 3 kl.
„Nykstantys Lietuvos gyvūnai” Viltė Stasiškytė, Urtė Gaudzytė, 3 kl.
Stendiniai pranešimai
,,Padedu žiemojančiam paukšteliui“ Kornelija Imbrasaitė, 4 kl., Austėja Šarlauskaitė, 3 kl.
„Velykos“
Arminas Gembeckis, 3 kl.
„Lietuvos gyvūnai“ Augustė Visackaitė
Beatričė Daugirdaitė, 4kl.
„Važiuoju dviračiu- tausoju gamtą“ Kamilė Petraitytė, 4kl.

