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Numeris skirtas pradinių klasių gamtos konferencijai „Langas į gamtą“.

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. (J. V. Getė)
Pavasaris

Pavasaris

Žemė bunda iš miegų,
Kelia žolę, žadina vaikus.
Lenda iš po žemių vabaliukai
Sveikint saulę, žemę ir daigiuką.

Šildė saulutė laukus ir miškus,
Žvėreliai ten džiaugias ir žaidžia smagiai.
Puriena pražydo ryški ir graži,
Vėjūkštis dar šėlsta, džiovina takus.
Jonas Smičius, 2b kl.
Pavasaris

Pavasaris gražus,
Kviečia jis visus vaikus,
Pasidžiaugti spinduliais,
Saulės siunčiamais draugais.
Ugnė Tulauskaitė, 1b kl.
Pradinukų mintys apie gamtą

Džiaugiasi augalai,
Pavasario saulė šviečia meiliai.
Žiema ištirpo,
Pavasaris atslinko.
Daniel Hory, 2b kl.

„Gamta – tai gyvybės šaltinis“ - Ieva, Rugilė, 4c kl.
„Tai šviečianti saulė, skrendantys paukšteliai“ – Ugnė, 4c kl.
„Tai Dievo dovana žmogui“ – samprotavo Jonas, 4c kl.
„Gamta – tai žaluma, medžiai, gyvybė“ – Agota, 4b kl.
„Gamta tai yra tylus, žalias lapas, turintis daug draugų.“ – Titas, 2b kl.
„Aš labai myliu gamtą. Joje jaučiuosi laisvas, gamta sukūrė gyvenimą ir mirtį.“ – Emilis, 2b kl.
„Gamta nemėgsta, kai ją teršia. Gamtai patinka švara ir taika.“ – Vytė, 2b kl.
Į klausimą „Kaip prisideda prie švarios aplinkos išsaugojimo?“, Auksuolė, Kristupas, Titas, 1c kl.
atsakė, jog nešiukšlina aplinkos, nemindo žolynų, nelaužo medelių!
„Ar dažnai iškylaujate gamtoje?“ – domėjosi jaunieji žurnalistai. Daugelis mokinukų atsakė:
„Retai!“. Norėtųsi, kad situacija pasikeistų.
Mūsų žemė nuostabiai graži. Mokykimės pajusti ir įsileisti Žemės grožį į save. Kiekvienas mūsų
indėlis, atsakingas požiūris į gamtą, kad ir labai mažas, duos naudos.
•

Mūsų mokykla gavo patvirtinimą, kad nuo 2016 m. rugsėjo 26 dienos yra priimta dalyvauti
tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje. Gamtosauginių mokyklų programa
orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių
aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Programos Gamtosauginės mokyklos nauda –
aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos

vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas.
Nuo šių mokslo metų mūsų mokykla įsitraukė ir į tarptautinį švietimo mainų paramos fondo
projektą „Žalioji Europa“.
• Pradinių klasių mokiniai, jų tėveliai bei seneliai aktyviai įsijungė į akciją „Pagamink
inkilą paukšteliui“. Inkilus gamino ir neformaliojo ugdymo programos „Namų meistro ABC“ nariai
bei mokyklos staliai. Pagamintas 51 inkilas. Jie skirti parskrendantiems paukšteliams. Visi inkilai
yra iškelti mokyklos teritorijoje augančiuose medžiuose.

•

Pradinių klasių kabinetuose ir dar 7 vietose mokykloje yra rūšiavimui skirtos specialios dėžės
popieriui, plastikui ir stiklui. Manoma, kad išmokę teisingai rūšiuoti atliekas progimnazijoje,
mokiniai tai darys ir namuose drauge su artimaisiais, mažiau terš aplinką.

•

2017 metų kovo 20 dieną pradinių kl. mokiniai dalyvavo renginyje, skirtame Žemės dienai
paminėti. Mūsų planetai padovanojome dovaną – šokį Žemei.

Ar žinai, kad…
 Kolibrio sparno sandara unikali – jie juda pirmyn, atgal ir į šonus, todėl šie paukščiai vieninteliai
gali skristi atbuli. Kolibris gali mosuoti sparnais net nuo 40 iki 50 kartų per sekundę.
 Yra žuvų, kurias kankina jūros liga. Vargšelės… Užuojauta.
 Pingvino kaulai sveria mažiau nei jo plunksnos.
 Dramblys tiesiog meistriškai atkartoja garsus. Jis gali apsimesti net ir pro šalį pravažiuojančiu
sunkvežimiu.
 Šikšnosparniai, išskrisdami iš urvo, dėl nenustatytų priežasčių visada pirmiausia pasuka į kairę.
 Ruoniai, taip pat ir arkliai bei jūros kiaulytės, kurių oda yra šviesi, gali įdegti.
 Paprastai kol medis užauga iki 20 metrų, praeina ~60 metų! O va bambukai pasirodo 20 metrų
aukštį pasiekia per 59 dienas!
 Seniausias medis Lietuvoje – Stelmužės ąžuolas. Jam apie 1500 metų.
 Pasak afrikiečių legendos, baobabas – pirmasis medis, atsiradęs Žemėje.
 Eukaliptai vadinami "medžiais be šešėlio", nes jų lapai saulėje pasisuka statmenai.
Kamilė Bučelytė, Vytė Mažeikaitė, 2b kl.

Mūsų kūryba
Inkilėlių istorijos. Nauji namai
Vieną nuostabų rytą varnėnai ieškojo namų. Skraidė, skraidė, kol pamatė nuostabų inkilą
„Saulėtekio“ progimnazijos kiemo medyje. Jis buvo tinkamas jų šeimai: platus, erdvus. Varnėnų
šeimynėlė rytais palikdavo jauniklius inkilėlyje. Tėvai išskrisdavo ieškoti maisto…
Lukas Makasejevas, 4c kl.
Žiema bėga
Kartą Žiema susirūpino – artėja Pavasaris. Ji sugalvojo pasislėpti lesykloje. Bet ten buvo per
ankšta. Tada Žiema sugalvojo pasislėpti palėpėje. Pabuvo, pabuvo ir ten pasidarė šilta. Ilgai ieškojo
šaltesnės vietos, kol rado gilų rūsį. Įlindo į jį. Ilgai ten tūnojo, kol sumanė pažiūrėti ar nepraėjo
Pavasaris. Iškišo galvą, bet Pavasaris dar svečiavosi. Tai Žiema ištirpo… O jos vietoje atsirado gilus
ežeras.
Emilis Bėliakas, 2b kl.
Pavasaris atėjo

Pavasaris atėjo

Pavasaris atėjo,
Paukšteliai sučiulbėjo.
Sugrįžę iš šiltų kraštų,
Jie džiaugiasi šiltu oru.

Jau pavasaris atėjo
Ir snieguolės sužydėjo.
Baltos gėlės, kaip gražu!
Mano akiai malonu.

Pavasaris atėjo,
Gėlytės pražydėjo.
Pražydo mūs gamta žavi,
Mes džiaugiamės visi visi.
Ema Brazauskaitė, 4b kl.

Grįžta paukščiai iš kelionės.
Dar jų laukia lizdų dėlionės.
Gieda giesmes ir šėlioja…
Pavasaris kvapais vilioja!
Julija Viškelytė, 4b kl.

Pavasaris

Pavasaris

Pavasaris ne už kalnų,
Tuoj gėlės ims žydėti.
Paukšteliai grįžta iš šiltų kraštų
Ilgam pas mus pabūti.

Štai pavasaris atėjo!
Ir paukščiukai sučiulbėjo.
Sužydėjo jau žibutės,
Vis daugiau kasdien saulutės.

Išsprogs pirmieji pumpurai,
Upeliai suliūliuos.
Ir vėl pavasaris ateis
Taip lauktas ir svajotas.
Trėja Skrupskytė, 4b kl.

Jau paltukai prasegti
Ir riedučiai paruošti.
Ar Jūs girdit? Ar Jūs matot?
Štai pavasaris už lango!
Austėja Zavackytė, 4b kl.

Žiema išeina
Vieną rytą išėjau į parką. Sniegas buvo ištirpęs, nebekrito snaigutės. Parke jau buvo pavasarinių
spalvų. Atspėkit kokių? O gi geltona – atspindi saulutę, mėlyna – lašelį dangaus! Batukai brido per
balas ir taškė vandenį iš jos. Inkilėlyje jau tupi paukštelis. Jis čiulba, ulba ir sako ačiū savo kalba už
naujus namelius. Man rodos, jau žiema išeina…
Ieva Pašakinskaitė, 3b kl.
Balandžio 25d. švęsime pavasario žalumos – Jurginių šventę. Tą dieną sodinami medžiai ir gėlės. Mes
mokyklos kieme sodinsime jurginus. Kviečiame prisijungti!
Balandžio 27d. pradinukai dalyvaus skaitymo skatinimo konkurse „Per knygą į gamtą“. Konkursas
vyks Smėlynės bibliotekoje ir gamtos mokykloje. Tai jau 10-asis konkursas.

O, pavasari
Kai pavasaris ateina,
Ir gėlių platybėse žiedai
Įvairiomis spalvomis pražysta
Lyg svajų miškai.
Kai saulė išlenda virš miško
Ir lietus prausia vis lėčiau,
Norisi išbėgti į kiemą kuo greičiau.
Ir sušukt – „Pavasari, valio!“.
O paukščiai parskrenda namo.
Čiulbėjmu, giesmėm ramina širdį.
Ir ieško savo medžio.
Tas gimtas lizdas nuraminti gali.
O, pavasari, tu vėl pabudini visus
Ir džiaugsmą mums visiems teiki!!!
Beatričė Banevičiūtė, 6a kl.,
buvusi „Juokrimtuko“ kūrybinės grupės narė.

Darija Guščenkova, 3b kl.

Nuspalvink katiną ir sugalvok jam vardą:
1 – balta spalva, 2 – juoda spalva, 3 – raudona spalva, 4 – žalia spalva, 5 – ruda spalva, 6 – geltona
spalva, 7 – mėlyna spalva, 8 – oranžine spalva.

Piešė Gabija Janutytė, 6a kl., buvusi „Juokrimtuko“ kūrybinės grupės narė.
Kūrybinė grupė ir mokytoja Danguolė Bajorienė dėkoja visiems, prisidėjusiems
prie laikraštuko kūrybos!

