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Senolių išmintis

Rūpinkis gamta — ji tau
atsidėkos

 Jei kovas giedras—nebus lietaus liepą.
 Blindė pilna
kačiukų—bus lietinga vasara.

Visus metus
Saulėtekio pradinukai
rūpinasi paukšteliais
mokykos kieme.
Žiemą pakabino daug lesyklų, kurias pildė maistu.
Pavasarį, laukdami
sugrįžtančių
paukščių sukalė daug
inkilėlių. Stebėdami
inkiluose
apsigyvenančius
paukščius, kūrė istorijas.

 Jei per Jurgines
rugiai jau tiek
išaugę, kad juose
gali pasislėpti
varna — bus
geras javų derlius .
 Šaltas balandis
pranašauja
karštą vasarą,
gražų rudenį.
 Garsus varnėnų
švilpimas prognozuoja giedrą.
 Šlapias balandis
— žalias gegužis.

Inkilų istorijos
Kartą du draugai
Jokūbas ir Rokas nutarė sukalti inkilus.
Rokas kalė inkilą
vernėnui, o Jokūbas
zylei.Rokui reikėjo
didesnių lentų, o
Jokūbui mažesnių.
Vieną dieną
abu daraugai
nusprendė pažiūrėti

kas gyvena jų inkiliuose. Rokas pažiūrėjo į
inkilo vidų -pamatė
varnėną, o Jokūbas
zyliuką. Zyliukas
galėjo kalbėti! Tai
berniukai paklausė
kokie jų vardai. Roko
iškeltame inkile
apsigyveno varnėnas
vardu Rokis, o

Jokūbo inkile — zyliukas vardu Jokšė.
Rokas ir Jokūbas
suprato, kad jų
vardai labai
panašūs ir ėmė
dažniau susitikti.
Tai buvo jų maža
paslaptis.
Rokas,Jokūbas 4c

Inkilų istorijos
Rožinis inkilas
Vieną dieną seserys nusprendė sukalti inkilėlį.Joms prireikė nemažai
medžio ir daug dažų.Jos sukalė
plokštes.Inkilėlis išėjo puikus.
Sesutės pagalvojo– kažko trūksta.
Susimąstė, kad inkilui trūksta spalvingumo.Tada jos griebė rožinius
dažus ir greit nudažė.Po keleto valandų inkilėlis buvo jau išdžiūvęs.
Seserys paprašė tėčio iškelti inkilėlį.
Iš tolo švietė rožinis inkilas.
Mergaitės džiaugėsi.
Po keleto dienų sesės pastebėjo, kad
inkilėlyje apsigyveno zylutės.Jos buvo laimingos.
Toma, Adrija Rėja. 4c kl.
Likimo nenuspėsi…
Lizdelyje ką tik gimė maža lakštingala.Jos tėvai išskrido ieškoti maisto.Mažas paukštukas buvo smalsus ir
norėjo pamatyti kur nuskrido
tėvai.Pasilenkė ir iškrito iš
lizdo.Kapinėjančią tarp šakų ją
pastebįjo varna ir nusinešė į savo
lizdą parke.Varna buvo gera ir
išaugino lakštingaliuką savo lizde.

Kai užaugo, apsigyveno netoli parko ,,Saulėtekio” progimnazijos kieme
esanąčiame inkilėlyje.Dabar anksti
ryte gali išgirsti jo giesmelę.
Rugilė, Rusnė. 4c kl.
Papūga inkile
Kartą gyveno papūga.Ji su
šeimininkais gyveno netoli mūsų
mokyklos.Vienas iš jos šeiminikų ten
mokėsi.Kartais papūga išskrisdavo į
kiemą pasikalbėti su kitais paukščiais
Nusprendė papūga apsigyventi inkile.Paprašė šeimininko surasti jai inkilą.Po keleto dienų papūga jau gyveno
mokyklos kieme esančiame inkile ir
gyrėsi visiems turinti nuostabius namus.Tik niekas jai nepavydėjo,
juokėsi iš jos pasirikimo -palikti šiltus namus,Pašąlusi keletą naktų
sugrįžo į šiltą butą. Nusprendė, kad
su prigimtimi nepasiginčysi,
Milda,
Ugnė 4c
kl.

Fantastinė istorija
Mes su pusbroliu pagaminome inkilą.Jis buvo skirtas varnėnui.Mes
tikėjomes kad kas nors apsigyvens…
Vieną rytą pamatėmem ,kad ten
gyvena bites.Šios bites—tai 4c
klasė.O joms vadovavo kamanė
mokytoja Violeta. Inkilėlyje vyko
pamokos.
Skaistė4c
Nauji namai
Vieną nuostabų rytą paukščiai ieškojo namų.Paukščiai skraidė kol pamatė
nuostabų inkilą ,,Saulėtekio”
kieme.Jis buvo tinkamas jo
šeimai.Platus, erdvus, didelis.Tėveliai
galėjo saugiai palikti vaikus skrisdami ieškoti maisto.Jie buvo dėkingi
sumeistravusiems šiuos namus.
Lukas, Armandas 4c kl.
Kaip atsirado inkilas
Gyveno Lietuvoje aborigenas,Jam
buvo liūdna, per tylu. Nes jo
tėviškėje buvo daug paukščių. Aborigenas norėjo savo paukštelio ir
nusprendė pagaminti medinį namą
paukščiui, nes čia šalta.Taip atsirado
inkilas
Ieva 4c kl.

KRYŽIAŽODIS
I

1

N

2

K

3
4
5
6
7

I
L
A
S

1.

Paukščio vardas ir mėnuo.

2.

Juodas paukštis žiemojantis Lietuvoje.

3.

Mažas paukštelis margom pluksnelėm.

4.

Namininis paukštis .

5.

Liksmas paukštelis, geltonas pilvelis .

6.

Pirmas parskrendantis paukštis.

7.

Pilkas grumstelis padangėje čiulba .

