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Štai jau už lango žiema. Laukiame Kalėdų, Naujųjų metų.
Stebuklų kupina kelionė nuves pas vaikščiojantį gerumą. Kurkime stebuklą kartu!
Kalėdų Kalėdos
Snaigės nuklojo žemę,
Padabino laukus ir miškus.
Kartu su balta žiemuže
Džiaugsmas aplankė visus.

Laukiame Kalėdų
Stovi pasakų namelis,
Ten gyvena Kalėdų senelis.
Renka dovanas visiems
Ir mažiems, ir dideliems.

Atėjo gražiausia šventė
Pilna staigmenų, dovanų.
Sužibo žvaigždė ryškiausia,
Aplinkui taip gera, ramu.

Pasikinkęs jis elnius,
Pasikvietęs nykštukus,
Veža dovanas visiems
Ir mažiems, ir dideliems.
Ugnė T., 1b kl.

Kalėdų Kalėdos tikriausios!
Lyg angelo balto sparnais
Apglėbia ir skruostus paglosto
Stebuklingais vilties spinduliais.
Justas R., 3a kl.

ĮDOMŪS FAKTAI
•

Ukrainoje tikima, kad jei Kalėdų rytą namuose pamatysi vorą, metai bus labai sėkmingi.

•

Anglijoje valgant kalėdinį pudingą dažnai buriama: jei saldumyne randi monetą – būsi turtingas, jei
žiedą – ištekėsi, jei sagą – liksi vienišas.
Anot graikų legendos, Kalėdų metu siaučia piktosios jėgos, vadinamos Kalikantzaroi. Norint nuo jų
apsisaugoti, reikia sudeginti žiupsnį druskos arba seną batą.
Švedijoje tradicinė Kalėdų puošmena – nedidelė šiaudinė ožio figūrėlė.
Italų šeimose Kūčių vakarą visi susirenka aplink „likimo urną“ ir iš jos traukia dovanas. Pirmoji tai
daro mama. Jei išsitrauki dovanėlę su savo vardu, ją pasilieki, jei ne – bandai dar kartą.

•
•
•

AR PRISIMENATE, KAD ...
Primename, kad pirotechinika ne tik
sukuria džiugias nuotaikas, bet yra ir nelaimingų
įvykių ir gaisrų kaltininkė. Neatsargus elgesys su
pirotechnikos priemonėmis gali smarkiai
sutrikdyti sveikatą, sunkiai sužaloti.
Daugiau informacijos
http://www.radiostezija.lt/straipsniai/085-Pirotechnika.php
Sutikdami Naujuosius Metus, BŪKITE SAUGŪS!

INTERVIU IŠ PIRMOKŲ, ANTROKŲ
Jaunieji žurnalistai lankėsi pas savo draugus. Domėjosi: Kaip atrodo Kalėdų senelis?
„Senelis senas, storas ir su raudonais rūbais.“ - Dovydas, 2a kl.
„Kalėdų senelis turi ilgą barzdą, senas.“ – Ignas, 2a kl.
„Senelis apsirengęs raudonai. Jo barzda ilga, garbanota.“ – Rusnė, 2a kl.
„Senelis labai labai senas ir gražus“ – Goda, 1d kl.
„Senelis turi didelį maišą, kuriame yra dovanos“ – Ugnius, 1d kl.
O kokių dovanų lauki iš Kalėdų senelio?
„Prašiau Kalėdų senelio, kad jis man padovanotų gitarą, droną“ – Ugnius, 1d kl.
„Lego“ – Benas, 1d kl.
„Šuniuko“ – Auksuolė, 1d kl.
„Pliušinio kiškio“ – Mėja, 1d kl.
„Riedučių ir dviračio“ – Rusnė, 2a kl.
„Telefono, kuprinės“ – Gytis, 2a kl.
„Planšetinio kompiuterio“ – Ignas, 2a kl.
Lai išsipildo vaikų svajonės!

STEBUKLĄ KURIAME PATYS
Laukdami švenčių, puošėme klases, mokyklos erdves. (1 nuotr.)
Lapkričio 30 d. vakarą progimnazijos mokytojai ir pradinių klasių mokinių tėveliai sugužėjo
į Tėvų klubo „Mes galim“ renginį. Tėveliai taukšėjo plaktukais – darė medines eglutes.
Mamytės, mokytojos gamino Advento kalendorių, kūrybiškai jį dekoravo. Darbas virė lyg
Kalėdų Senelio dirbtuvėse. (2 nuotr.)

(1 nuotr.)
(2 nuotr.)
Adventinės meilės sklidinos vaikų širdys nepamiršta pasirūpinti ir žiemojančiais mažaisiais
savo draugais paukščiais.
Mes, pradinukai kartu su tėveliais, seneliais padarėme daug gražių lesyklėlių. Jas įkėlėme į
medžius, pabėrėme trupinėlių. Tegul džiaugiasi paukšteliai! (Džiugas K., Austėja P., 2b kl.)
(3 nuotr.)
Panevėžio m. savivaldybės visuomenės sveikatos specialistė Rima Leikienė, dirbanti
“Saulėtekio” progimnazijoje, organizavo akciją “Mezgame coliukams”. Ji skirta miesto
Gimdymo namų naujagimiams. Pradinių klasių mokinių mamytės, močiutės dovanojo net
67 poras kojinaičių. Dėkingi bus mažyliai. (4 nuotr.)

(3 nuotr.)

(4 nuotr.)

Mūsų mokykla bendradarbiauja su miesto “Židinio” biblioteka. Lapkričio mėnesį buvo
surengta 2c klasės mokinių (mokyt. Rasa P.) keramikos darbų paroda „Lapų motyvai
keramikoje“. Gruodžio pradžioje šią parodą pakeitė 2b klasės mokinių (mokyt. Danguolė
B.) keramikos darbai “Angele man skirtasis…” Šie darbai puošė ir mokyklos biblioteką.
Lapkričio 23 d. „Šaltinio“ progimnazijoje vyko Panevėžio miesto ir rajono pradinių klasių
mokinių konferencija „Sveikatos ABC“. Joje dalyvavo ir pranešimus skaitė 3a klasės
mokiniai Mindaugas Samulionis, Ugnė Zamžickaitė, Aistė Kriščiūnaitė ir 3c klasės mokinės
Melita Morkūnaitė ir Vita Urbelytė. Mokiniams pasiruošti padėjo mokytojos Edita B. ir
Deimantė L.
Gruodžio 9 d. „Cido“ arenoje vykusioje „Kalėdinėje mugėje 2016“ Vėjas Kukuraitis, 1d kl.
mokinys (mokyt. Raminta D.) konkurse „Kalėdinė puokštė 2016“ užėmė I vietą.
Didžiuojamės ir džiaugiamės kartu!

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pakvietė Lietuvos žmones dovanoti knygų, dalintis
jomis ir kuo daugiau skaityti. Akcija vyks iki 2017 m. sausio 6 d.
Kviečiu prisijungti prie šios akcijos ir dovanoti naujų knygų mokyklos bibliotekai!
Skaitykime, dovanokime, dalinkimės!
Bibliotekos vedėja

PRADINUKŲ KŪRYBA
Kalėdų rytą
Jau krinta snaigės po langais
Ir piešia raštą šerkšnas.
Jau vėl rogutėmis vaikai
Nuo kalno leidžiasi smagiai.
Ir vėl Kalėdos atskubėjo
Su žiemuže kartu.
Ir mes, vaikučiai,
Šokam rateliu!
Ugnė Z., 3a kl.

Žiema
Krenta snaigės iš dangaus
Tokios gražios, baltos baltos.
Žemė apklota baltai
Man smagu žiūrėt į tai!
Jonas S., 2b kl.

Svečiuose pas karalienę žiemą
Kai atvykstu žiemą pas ledo karalienę, ji mane pavaišina skaniais turkiškais saldumynais ir
karštu šokoladu. Tuomet aš jai papasakoju, iš kur atvykau. Paklausiu dar jos:
-Ar galėtumėm su elniais paskraidyti po dangų, kur krinta tyros, mažos, baltos baltos
snaigutės?.. Tai smagu buvo paskraidyti pas ledo karalienę!
O po to ji mane pakviečia pavaikščioti po jos rūmus. Rūmai jos yra pasakiško grožio, tačiau
labai šalti! Jos lova sulipdyta iš snaigių. O jos krėslas – iš varveklių...
Einu pro pilies vartus ir matau kaip karalienės tarnai nykštukai ir bildukai į mane keistai
žiūri. Nes aš kitokia negu jie. Nes jie ilganosiai kupročiai! Aš pasakau karalienei:
-Na, man jau metas namo! Mama laukia!
Tada aš atsibundu. Juk tai šeštadienio rytas! Valio! Nereikia į mokyklą!
Agota A., 4b kl.

Svečiuose pas karalienę žiemą
Už didžiausių kalnų, už jūrų marių, ant kalno stovėjo ledinė pilis. Gyveno joje šalta
karalienė žiema.
Priėmė ji pasisvečiuoti mane jos didinguose ledo rūmuose. Išsipuošusi ji buvo ledo deimantų
suknia. Plaukai jos ilgi ir gražūs. Auskarai ledinių perliukų. Aprodė ji man savo ledinę pilaitę.
Tarnai jos - iš ledo didžiausių luitų, o kiti - iš sniego! Turėjo ji mielą besmegeniuką vardu
Morkiukas Burbuliukas.
Aš buvau labai nustebinta. Lempos iš mažiausių ledo kristaliukų atrodė taip dailiai! Lovos iš ledo, o antklodė – iš trapaus trapaus sniego!
Pasisvečiavusi aš išvykau iš ledo pilies amžiams. Dovanų ji man paslapčiomis įdėjo auskarus
iš ledinių kristalų.
Patiko man labai ten ...
Miglė P., 4b kl.
Nupiešk piešinį žiemos tema:

