Spindulėlis
Saulėtekio

Etnokultūros būrelio naujienlaiktaštis 2016 Spalis

Saulėtekio
progimnazijoje
Mokykla gyvuoja ilgai
Nes mokosi joje
Geri vaikai.
Linksma mokykloj,
Jei supa draugai.
Laiką čia leisti gali
šauniai.

Vardadienio savaitės
programa
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SPALIO 24d pirmadienis
 9.00val. III aukšto foje piešinių parodos ,,Mano mokykla” atidarymas
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Mokykloj mūsų
Linksma labai.
Skambučio melodija
Skamba džiugiai.
Daug šaunių,
Daug gabių mokinių,
Čia sutiksi kasdien
Ant laiptų.




 9.00 mokyklos
laikraštukų ,,Juokrimtuk
as” ir ,,Spindulėlis”
pristatymas
 Akcija ,,Apjuoskime
mokyklą”
Spalio 27d ketvirtadienis
 10.00val. Pradinukai
piešia taką į mokyklą.
Spalio 28d penktadienis

Miniatiūros apie mokyklą



!!!

Spalio 26d trečiadienis

Rugilė Staškūnaitė
Rusnė Adomonytė 4c kl.



Spalio 25d antradienis

 Kūrybinės dirbtuvės ,,Patirk, atrask,
išmok! “

Mokykla tai linksma vieta kur sutinkame draugus žaidžiam, valgom ir daug mokomės. Man čia patinka, Tidas 4c
Mokausi mokykloje, kur saulė teka. Įdomi ta mano mokykla ir mano sesė mokėsi
čia, kol užaugo. Užaugsiu ir aš, pasakysiu atia Saulėteki . Timas 4c
Linksmi, pasipuošę vasaros įdegiu susirenkam į mokyklą. Sunkiausia tiems—kurie
atėjo į pirmą klasę. Sėkmės jiems. Viskas bus gerai ! Toma ir Milda 4c
Mūsų mokykloje šilta gera ir šaunu. Mes mylim savo mokyklą. Čia šokame, grojame, koncertuojame. Su vardadieniu sveikinam visi kartu. Justė ir Jokūbas 4c

KRYŽIAŽODIS
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1.

Vasaros rytą vandens lašeliai ant žolės?

2.

Baltos lankos daug juodų avelių?

3.

Sudėties veiksmo rezultatas?

4.

Vaikų mėgstamas gazuotas gėrimas su daug
cukraus?

5.

Saldi torto puošmena ar pertepimas?

6.

Grybo kepurėlę laiko…

7.

Kai medį nukerta lieka?

8.

Ten kur skaito skaitykla ten kur moko….?
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9.

Iškilminga mokyklos, valstybės giesmė?
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10.

1—8 klasių mokykla vadinasi?
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Rokas, Skaistė, Greta,

Mes sostinėje !!!
Vieną rugsėjo rytą 4c klasės mokiniai vietoj pamokų pasirinko
vykti į Vilnių. Ryte susėdome į
autobusą ir išdardėjome
sostinėn.Linksmai
užkandžiaudami pamatėme sostinės dangoraižius. Mes jau Vilniuje.
Pirmiausia ruošėmės
aplankyti planetariumą
Kol laukėme
apžvelgėme nuo
apžvalgos aikštelės virš
banko Vilniaus panoramą, nusifotografavome.
Planetariume susėdome
po didžiuliu kupolu, kur
mums rodė visas Saulės sistemos
planetas, pasakojo apie naujai

surastas žvaigždes.Jautėmės tarsi
pakilę į kosmosą…

Paskui keliavome į Valdovų
rūmus.Dairėmės keliaudami žali-

uoju tiltu, Vilniaus senamiesčio
gatvėmis. Ėjome per Katedros
aikštę, pastovėjome ant laimingosios plytelės.
Štai ir Valdovų
rūmai.Programos vadovė
pasakojo apie senųjų rūmų
istoriją,čia gyvenusius valdovus.Vienoje iš menių
mes, kaip senovės juvelyrai
gaminome papuošalą.
Paskui mus nuvedė į
apžvalgos bokštą iš kurio
matėsi visas Vilnius
pasipuošęs rudens rūbu.
Eidami prospektu
aplankėme Pinigų muziejų.
Galiausiai skaniai papietavome Macdonalde.Šauni
išvyka!
Ugnė, Džalilis, Ieva 4c

