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Leidžia 2b klasė

1995 – 2016 m.

Sveiki! Mes vėl kartu! Mūsų tikslas yra supažindinti mokytojus
okytojus ir mokinukus su mokyklos
gyvenimu, paskatinti dalyvauti įvairiuose renginiuose, aptarti visas naujienas. Kartais bandysime
Jus ir palinksminti! Rašysime apie viską, kas aktualu, tad labai lauksime jūsų pasiūlymų ir kritikos.
Kūrybinė grupė

Spalio mėnesio paskutin
paskutinęę savaitę mokykla švenčia savo Vardadienį.
V
Sveikiname visus visus su mokyklos Vardadieniu!
ardadieniu!!!
Šventiniai renginiai
Pirmadienis, spalio 24 diena
9.00 val. III aukšto fojė - 1--4 klasių mokinių piešinių parodos „Mano mokykla“ atidarymas
13.00 val. skaitykloje - literatūrinis „Saulėtekio“ ruduo
Trečiadienis, spalio 26 diena
9.00 val. 1-33 klasių mokinių akcija „Apjuoskime mokyklą“
Ketvirtadienis, spalio 27 diena
10 val. mokyklos kieme pradinukai piešia „Taką į mokyklą“
12.00 val. „Galerijoje XII“ - Panevėžio dailės mokyklos mokinių darbų paroda
Penktadienis, spalio 28 diena
8.00 – 12.00 val. - 1-4 klasių mokinių veikla ,,,,Patirk,
Patirk, atrask, išmok“ kūrybinėse dirbtuvėse ir
šventinis Vardadienio koncertas aktų salėje
Mūsų pradinių klasių mokytoja ekspertė Raminta Dovydienė išrinkta Panevėžio Metų mokytoja.
Garbingą apdovanojimą jai įteikė miesto meras R.M. Račkauskas. Nuoširdžiai sveikiname ir
didžiuojamės!

Šiame numeryje skaitykite:
 Šventiniai renginiai
 Pradinukų kūryba
 Pirmokų mintys apie mokyklą
 Mūsų veikla

Pradinukų kūryba
Geriausias metas – žinoma, ruduo... Ruduo margaspalvis, auksinis, čežantis, šnarantis...
šnarantis. O koks jis
mokinių vaizduotėje?
Rudenėlio turtai
Rudeniniai orai
Sušlapo gatvės nuo lietaus,
Nebėra oro to kaitraus.
Nuliūdo medžiai be karštų dienų,
Todėl ir krito lapai ant rudų žolių.
Išskris paukšteliai į šiltus kraštus,
Paliks tik tie, kurie nebijo šalčio.
Tad toks tas rudeninis oras,
Kurį parodo ant šakos nutūpęss voras.
Titas Rauduvė, 3a kl.

Bėga rudenėlis per laukus,
Taško į šalis dažus.
Čia oranžiniai, žali,
Ten ant medžių – geltoni.
Dar ne viskas, jis stiprus!
Neša ant pečių maišus:
Gilių, grybų ir kaštonų,
Kad pripildytų visiems aruodus.
Rudenėli, ačiū tau,
Už gėrybes ir spalvas,
Net už tas pirmas šalnas,
Kurios mums šaldo noseles!
Justas Riselis, 3a kl.

„Ruduo sprogsta spalvomis. Visu gražumu sužiba medžiai prieš žiemą. Tarsi paskutinės
puošmenos prieš šaltį ir žiemos baltumą
baltumą,“ - rašė Gerardas Vainauskas, 4c kl.
„Buvo gražus rudens rytas. Krito auksiniai lapai. Ėjau miško takeliu. Žiūriu – tupi po lapu
baravykas. Apsidžiaugiau, išroviau jį ir parnešiau namo
namo,“ – pasakojo
asakojo Ieva Petkevičiūtė, 2b kl.

Pirmokai apie mokyklą
„Man patinka lietuvių kalbos pamoka ir lankytis bibliotekoje,“ – Saulė, 1c kl.
„Patinka fizinis, nes mėgstu sportuoti,
sportuoti,“ – Nora, Jokūbas, 1a kl.
„Patinka draugės ir mokytoja
mokytoja,“ – Nora, 1a kl.
„Labai patinka pertraukos,““ – Rusnė, 1a kl.
„O man patinka tikybos pamokos
pamokos,“ – Dominykas, 1a kl.
„Smagu eiti į mokyklą, nes čia yra daug draugų
draugų,“ – Ignas, 1a kl.

Mūsų veikla
Dar nespėjo prabėgti du mokslo metų mėnesiai, mes jau suspėjome dalyvauti įvairiuose
renginiuose.
Paskutinę rugsėjo savaitę 1b ir 1d klasių mokiniai su mokytojomis Diana ir Raminata
surengė rudens gėrybių parodą. Visą sav
savaitę mokiniai su tėveliais nešė daržoves, kurios
iškeliavo į Panevėžio gamtos mokyklos surengtą kūrybinę parodą – akciją „Rudens kraitė

2016“. Mokiniai su mokytojomis padarė daržovių eksp
ekspoziciją
oziciją „Gėrybių kraitelė“.

Mokykloje buvo surengta ekologinė akcija „Rudenėlio dovanos“. Pradinėse klasėse vyko
integruotos pamokos apie sveiką mitybą, daržovių ir vaisių naudą vaiko organizmui. Buvo
sukurti spalvingi plakatai, skatinantys valgyti daugiau šviežių vaisių ir daržovių. Kieme
mokiniai iš įvairiausių ru
rudens
dens gėrybių dėliojo kompoziciją „Derliaus medis“. Tai buvo ir
kūrybiškumo, ir draugiškumo išbandymas. (1 nuotr.).
Mokytojų dienos proga 2b ir 33a kl. mokiniai dalyvavo miesto Kurčiųjų
určiųjų mokyklos
organizuotoje parodoje „Mano mokytojas“. Džiaugiamės mokinių kūrybingumu.
kū
Spalio 4d. pradinių
dinių klasių mokiniai paminėjo P
Pasaulinę
asaulinę gyvūnų globos dieną. Piešė savo
augintinius, pasakojo apie juos. Siekėme, kad mokiniai pajaustų žmogaus ir gyvūnų ryšį,
ugdytųsi pagarbą ir globos jausmą gyvybei. (2 nuotr.).

1 nuotr.
2 nuotr.
2b kl. ir 2c kl. dalyvavo miesto „Židinio“ bibliotekos edukacinėje pamokoje. Po uždaru
kupolu stebėjo filmą „Poliarinė naktis“. Susipažino su dangaus kūnais Marsu ir Saturnu.
Įdomiai praleido laiką. (3 nuotr.).
O spalio pabaigoje šio
šioms klasėms pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų
chnologijų pamokos vyko
miesto Keramikos studijoje. M
Mokiniai
okiniai ne tik susipažino su studijos muziejumi, bet ir
pagilino žinias apie molį ir jo savybes. Lipdė dirbinius iš molio. (4 nuotr.).

4 nuotr.
3 nuotr.
Antrokai džiaugiasi dalyvaudami projekte „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ .
Vaikai ne tik išmoks plaukti, bet ir gebės saugiai elgtis prie vandens ir vandenyje,
vandenyje taip pat
tvirtės fiziškai.(5
(5 nuotr.).
Spalio
palio 10 d. mūsų mokykla dalyvavo įmonės „Malsena“ organizuojamame Pasaulinės
košės dienos projekte. Pradinių klasių mokiniai su mokytojomis aptarė, ką jie valgo per
pusryčius, kas yra maistinga, sveika ir skanu valgyti, gardžiavosi avižine koše. (6 nuotr.).
Spalio 20d. per ilgąją pertrau
pertrauką 1-4 kl. mokiniaii įdomiai leido laiką – minėjo Pasaulinę
obuolio dieną. Klausėsi pasakojimų apie obuolių naudą, juos piešė ir valgė.

6 nuotr.

5 nuotr.
Nuoširdžiai dėkojame mokyklos direktoriui Algirdui Gedeikiui ir tėveliams, už padovanotas
šachmatų lentas! Šachmatai – ne vien žaidimas, bet ir puiki mokymo
o bei ugdymo priemonė. Taigi
pas mokytoją G. Krugiškį subėga nemažas būrys pradinukų, norinčių išmokti žaisti šachmatais.
Nupiešk sveikinimą mokyklai:

