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„Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš
pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais,
garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų.“
Justinas Marcinkevičius
Šiemet Lietuvos valstybė švenčia savo šimtmetį. Linkime mylėti savo šalį, didžiuotis laisva,
nepriklausoma valstybe!

Lietuva, Tau mano mintys, žodžiai
Lietuva
Lietuva, Tavo vardą
Tavo vardas lyg laisvas paukštelis
Čia šnara kiekvienas miškelis.
Lekia, skrieja aukštai lyg dangaus.
Lietuva nuvilnija upeliais tolyn.
Jį brangins ir tausos mūsų kartos
Ežerais ir pakalnėm ją neša vėjelis
Ir jis liks kiekvieno lietuvio širdy.
Ir bitelės dūzgia kiekvienam avily.
Čia gražiausias kampelis po saule,
Kvepia duona senolių gardi.
Daugiau niekur nėra tokios vietos pasauly.
Lietuva, tu išliksi mums amžiams brangi!
Justas Riselis, 4a kl.

Lietuva
Lietuva – gimtinė mano.
Aš myliu kaip šeimą savo Jos žalius medžius ir klonius,
Ežerus, upes ir jūrą.
Smėlio kopas ir pušynus,
Jos didingas pilis ir kapus milžinų.
Vėjas Butrimas, 3b kl.

Jovilė Stasiškytė, 1d kl.

Smagu Lietuvoj
Smagu gyventi Lietuvoj!
Maudytis banguotoj jūroj,
Vaikščioti močiutės kaime...
Smagu mums Lietuvoj!
Luna Varžinskaitė, 1d kl.

Lietuva
Lietuva – tai mano Tėvynė.
Tai tėtis, sesė, mama…
Lietuva – tai mano šalis.
Gyvensiu čia visada!
Urtė Gurevičiūtė, 1d kl.

Mano mažoj širdelėj
Mano mažoj širdelėj
Plaka jausmai.
Lietuva brangi,
Mylėsiu tave amžinai!
Adriana Juodviršytė, 1b kl.

Ką reiškia žodis Lietuva?
Vieni mokslininkai teigia, kad tai – „pakrančių šalis“. Kiti – tai labai senais laikais iš
Italijos pasitraukusi gentis. Jie save vadino litalais. Dar kiti mano, kad žodis Lietuva kilęs nuo
Lietaukos upelio pavadinimo. Anksčiau jis vadintas Lietava. Šis upelis Jonavos rajone įteka į Nerį.
Aš myliu Lietuvą
Aš myliu Lietuvą, nes čia gyvenu ir mokausi. Čia gyvena ir mano draugai. Man
patinka gyventi Lietuvoje. Čia ramu ir gera. Aš lankau labai gerą mokyklą ir daug būrelių. Čia
gyvena mano močiutė ir kiti artimieji. Man labai gražu ir įdomu gyventi. Todėl Lietuva man labai
brangi.
Daniel Hory, 3b kl.
Mes švenčiame Lietuvos šimtmetį
•

Vasario 12-15 dienomis mokyklos pradinukai paminėjo Lietuvos šimtmetį savo renginiuose.
Pasipuošė trispalvėmis juostelėmis, mokyklos kiemelyje giedojo Lietuvos himną, dalyvavo
draugiškose sporto estafetėse „Už Lietuvą“. Pamokų metu sprendė kryžiažodžius, skaitė
eiles apie Lietuvą, piešė savo gimtąjį kraštą, vykdė kūrybos projektą „Geltona, žalia,
raudona – tai Lietuva”, rašė ilgą laišką Lietuvai, dainavo dainas šventiniame minėjime
„Pasveikinimas Lietuvai“.

1 pav. Sveikinimas Lietuvai, 3b kl.

•

2 pav. Šventinės antrokų estafečių varžybos

Kovo 9-osios rytą progimnazijos pradinukai rinkosi į aktų salę, kur vyko koncertas, skirtas
Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimui paminėti. Nuskambėjus himnui, sveikinimo
žodį tarė progimnazijos direktorius Algirdas Gedeikis. Šventės proga progimnazijos

direktorius įteikė Padėkos raštus šauniausiems 1-4 klasių mokiniams. Minėjimo metu
skambėjo nuotaikingos dainos apie Lietuvą, kurias atliko pradinių klasių mokinių choras ,
smagiai sukosi poros, savo kūrybos eiles skaitė jaunieji literatai.

3 pav. Sveikinimas Lietuvai, 1d kl.

4 pav. Šoka „Mikučiukas“, 4a kl.

Mūsų veikla
•

Mūsų mokyklos 1b, 2b, 2d klasės mokiniai dalyvavo odontologijos klinikos „Dentavita“
surengtame piešinių konkurse „Odontologo diena“. Pasibaigus konkursui, visi dalyviai
džiaugėsi odontologijos klinikos dovanėlėmis, o pagrindinį prizą – profilaktinį dantų
patikrinimą visai klasei – laimėjo 2d klasės mokinių bendras piešinys (mokytoja Raminta).
Šiuo piešiniu papuoštas 2018 – ųjų metų ,,Dentavitos“ kalendoriaus viršelis.

5 pav. „Dentavitos“ kalendorius

•

•

•

6 pav. 4b klasės jaunoji prekybininkė

Kovo 2d. mokyklos koridoriuose šurmuliavo Kaziuko mugė. Mugės dalyvius pasveikino 1c
klasės Kazys ir Kazytė. Šventėje lankėsi progimnazijos mokiniai, mokytojai, tėveliai,
seneliai. O kiek emocijų turėjo jaunieji prekybininkai ir į pagalbą atskubėję jų tėveliai.
3-ių kl. mokiniams kovo 6d. pamoka vyko progrimnazijos bibliotekoje. Pamoka buvo skirta
knygnešio dienai. Ją vedė bibliotekos vedėja L. Šikšnienė. Drąsuoliai, kovoję už lietuviška
spausdintą žodį, paliko mums didelę vertybę – galimybę skaityti ir rašyti gimtąja kalba.
Daug renginių vyko skirtų Žemės mėnesiui: pamokose integruota projektinė tiriamoji veikla
„Vandens paslaptys“. Vyko 1-4kl. mokinių piešinių paroda – konkursas „Lietuvos

•

paukščiai“; ekologinė akcija „Rūšiuokime mokyklose 2018“. Mokyklos ervdes pradinukai
papuošė plakatais „Saugokime gamtą“. Balandžio mėn. vyks 1-4kl. mokinių gamtos
viktorina – konkursas „Ar pažįsti savo krašto gamtą?“. 3-ių kl. mokiniai dalyvaus mokyklos
teritorijos švarinimo akcijoje „Mokyklos kiemas – be šiukšlių“. Žemės mėnesio renginiai
baigsis „Sodinu jurginą Jurgiui“ švente.
Vasario 24 dieną KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto patalpose (Nemuno g. 33)
vyko jaunųjų išradėjų FLL regioninės varžybos. Varžyboms ruošėsi ir dalyvavo aštuoni 3-4
kl. mokiniai. Laurynas Virkštis (4a kl.), Mija Karolina Krasauskaitė (4a kl.), Augustas
Vireliūnas (3c kl.), Kristupas Kamantavičius (3c kl.), Paulius Masilionis (4c kl.), Emilis
Beliakas (3b kl.), Deividas Virkštis (4a kl.), Aivaras Daraškevičius (4a kl.). Varžybų metu
įdomiai pristatė savo sukurtą ledo čiuožyklos, gaisro gesinimo modelius, plakatą. Konkurso
metu visi dalyviai buvo apdovanoti ir pakviesti į kovo 3 dieną vyksiantį technologijų,
renginį „Robotiada 2018“ Vilniuje.

7 pav. Robotiados dalyviai

•

•

8 pav. Graikijos Rodo 18-osios prad. m-klos mokiniai

Kovo priešpaskutinė savaitė mums, penkioms „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojoms (V.
Gugaitei, V. Žičkaitei, R. Plėtienei, Ž. Raščiuvienei, V. Lizdenienei), buvo kupina patyrimo
bendraujant su Europos šalių mokytojais, dalyvaujančiais tarptautiniame "Game as a
Method of Education" (G.A.M.E.) projekte. Projekto renginiai buvo organizuoti Graikijoje,
Rode. Susipažinome su Rodo 18-osios pradinės mokyklos mokytojais, mokiniais, tėvų
komiteto nariais, stebėjome pamokas. Vyko projekto logotipo rinkimai. Malonu pažymėti,
kad juo pripažintas mūsų mokyklos ketvirtokės Agotos Eigirdaitės sukurtas darbas.
Džiaugėmės patirtais įspūdžiais ir mintimis jau kėlėmės į gegužės mėnesio susitikimą
Lietuvoje.
Mokytoja V. Lizdenienė
Pradinių klasių mokytojos R. Dovydienė, D. Petrauskienė, J. Tulauskienė laimėjo
aplinkosaugos švietimo projektą „Medžių ir paukščių pažinimo takas“. Džiaugiamės
sėkme!!!

