Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena.

Tau
mano
mamyte!

,

Mamyte, tu graţi, nuostabi
Tu į saulę panaši!
Tu dţiugini mane,
Labai myliu aš tave!
Dainelę padainuosiu,
Gėlytę dovanosiu.
Į skruostą pabučiuosiu,
Ir širdį atiduosiu!
Neida Pladaitė, 4a

Mamytė
Tas ţmogus tau visada geras,
Ir visad, visad ji atleis.
Mylės jinai tave kasdieną,
Tars ţodį gerą, nuramins.
Mama padės tau visada,
Paguos, išgirs, supras.
Patars, kai tik reikėsMylėsiu tave, mama, amţinai!
Ugnė Viršutytė, 4b

Mano mama yra gera, graţi ir padeda man pasiruošti
namų darbus. Man labai patinka su mama keliauti. Mama, aš tau
linkiu, kad būtum labai graţi ir laiminga!- Leila Petrulytė, 1c
Aš labai myliu savo mamą. Ji dirba nuotekų valymo įrenginiuose. Ji
gimusi šuns metais. Mama man labai padeda. Ir aš jai padedu. Ji visada
pralinksmina mane. O aš jai padedu valgyti gaminti. Linkiu savo mamytei
sveikatos, laimės ir sėkmės!Jokūbas Mitrofanovas, 1c

Mano
mama
graţi, tvarkinga ir
šauni. Visada padeda
bėdoje ir padės. Man
patinka kartu su
mama ţaisti, piešti,
groti
ir
skaityti
knygas. Smagu kartu
su mama ir sese
vaţiuoti į Šiaulius.
Ačiū,mamyte mano!
Goda Garnytė, 1c

Mamyte, tau dėkoju uţ mano
auginimą, uţ auklėjimą. Uţ tai, kad
padedi man, kai yra sunku. Dėkoju uţ
tai, kad tu mane myli!–Domantas
Milevičius, 4a

Aš dėkoju tau, mamyte, kad mane pagimdei. Ačiū, kad rūpinies manimi. Tu nemiegojai naktim dėl manęs.
Aš sakau tau ačiū! Aš net neţinau, kaip be tavęs gyvenčiau! Tu blizgi savo graţumu! Kada tave matau, aš
išprotėju. Aš linkiu tau, mama, sveikatos, laimės ir sėkmės! Aš tave labai myliu! –Dovydas Kveinys, 1c
Mama, tu esi labai gera, graţi, nuostabi. Aš esu laimingiausias vaikas pasaulyje, nes turiu tokią gerą mamą! Jeigu
tu pasikeisi, aš būsiu liūdnas. Aš stengsiuos tau padėti dirbti lauke, padėsiu tau, kai tu sirgsi, padėsiu gaminti.
Išvirsiu tau gardţios arbatos, o lauke aš tau padėsiu sodinti graţias gėles ir nupjausiu mūsų ţalią ţolę. Mama, aš tau
dėkoju uţ tai, kad man padedi, kad nuveţi mane pas gydytojus, kad jie pasakytų, kaip mane išgydyti. Dėkoju tau uţ
tai, kad ant manęs niekada nešauki. Man labai patinka ţaisti įvairius ţaidimus su tavimi ir labai smagu kalbėtis su
tavimi! Linkiu tau sveikatos, laimės, gero poilsio! –Titas Beliakovas, 3a
Dėkoju tau, mamyte, uţ padovanotą gyvenimą man!
Dėkoju uţ tai, kad visada priglaudi ir gerą ţodį pasakai. Uţ tai,
kad apgini, kai kaţkas puola ir visada skubi mums padėti ir,
ţinoma, patarti. Man smagu su tavimi vaikščioti vakarais,
sportuoti kartu, ţiūrėti filmus, valgyti su tavimi pusryčius
lovoje. Linkiu tau išlikti tokiai pat energingai ir linksmai. Aš
tave labai labai myliu! – Aistė Jasaitė, 4d
Mano mamytė pati geriausia ir graţiausia pasaulyje! Jos akys
ţalios kaip lapelis, plaukai tamsūs kaip naktis. Mama maţa kaip
Coliukė ir nešioja juodus akinukus. Aš ją labai myliu! Ir aš jai tai
kartoju kiekvieną dieną! – Viltė Permenaitė, 4b
Mamyte, tu esi mano pasaulis beribis!
Saulė, spindinti aukštai danguje!
Myliu tave labiau uţ visas brangenybes,
uţ didţiausius pasaulio stebuklus,
nes tik tu esi didţiausia brangenybė iš tiesų!
Aida Paulauskaitė, 4a

Būk
laiminga,
Mama!

Mano mamytė labai graţi. Rudų akių,
tamsių plaukų. Aš ją labai myliu! Ji labai gera…
Tiesiog geriausia pasaulyje! Tai sakau jai
kiekvieną dieną!- Ugnė Viršutytė, 4b
Mama, mamyte, turiu pasakyti:
Tave aš myliu, tai patvirtint galiu!
Būk su manim per amţius, per amţius,
Man nerūpės kad ir koks tavo amţius.
Būk tu šalia, net jei man bus sunku,
Ir mums abiem iškart bus jauku!
Jeigu tu dingtum, ar jeigu susirgtum,
Pasaulis sustingtų, tikiuos, nepradingtų.
Turėsiu tave atminty visada,
Ir nepamiršiu tavęs niekada!
Mamytę mylėsiu,
Visada, kol galėsiu! Roberta Vabalaitė, 3c

Tarpklasinė matematikos olimpiada
Balandžio 3 dieną mokyklėlėje vyko tarpklasinė matematikos olimpiada 1-3
klasių mokiniams. Iš kiekvienos klasės matematikos olimpiadoje dalyvavo po 5
mokinius. Šį kartą geriausiai atliko užduotis, surinko daugiausiai taškų ir tapo
nugalėtojais šie mokiniai:

PIRMOKAI:
Deimantė Dauparaitė, 1a –I vieta
Dovydas Plienas, 1c –II vieta
Jokūbas Mitrofanovas, 1c –III vieta
ANTROKAI:
Ema Ruginytė, 2c- I vieta
Benas Andrulis, 2b- II vieta
Ignas Pušinskas, 2b- III vieta
Mindė Ror, 2a -III vieta
TREČIOKAI:
Roberta Vabalaitė, 3c – I vieta
Rolandas Dauparas, 3c- II vieta
Karina Budarinaitė, 3a – II vieta
Gabija Šnaraitė, 3c –III vieta

Ką manai apie
pirmūnus?
Ką manai apie pirmūnus?
Griauna trobas, stato rūmus?
Klyst negali?
Laimi ralį?
Tai nelengva- sudėtinga,
Ir bet kas iš mūsų tinka!
Sako, lengva- netiesa,
Tai gana sunki dalia!
Net ir aš esu pirmūnė,
Tai tik mokymo viršūnė!
Tu tiesiog man ranką duokIr eisime kartu išmokt!
Roberta Vabalaitė, 3c

Akmenės rajono trečių klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto
,,Rašau dailiai ir be klaidų“ r e z u l t a t a i:

Sveikiname nugalėtojus!
Neila Tarozaitė , 3c – ,,Saulėtekio“ progimnazija, I vieta
Kamilė Sabaliauskaitė – Akmenės gimnazija, II vieta
Eglė Kristinaitytė , 3c – ,,Saulėtekio“ progimnazija, III vieta

Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra

2019“

5 mokinių geriausi rezultatai mokykloje:

PIRMOKAI

ANTROKAI

TREČIOKAI

KETVIRTOKAI

Deimantė Dauparaitė

Tėja Kazlauskaitė

Dilanta Kostigova

Simas Kazlauskas

Ema Ruginytė

Rolandas Dauparas

Benas Kaikaris

Benas Andrulis

Roberta Vabalaitė

Karolis Sokas

Kajus Čiauška

Austėja Vaitkutė

Juras Zaveckis

Dovydas Šimas

Kevinas Girdžius

Aistė Jasaitė

Dovydas Plienas
Austėja Pociutė
Jokūbas Mitrofanovas
Pijus Ernastas

Kelionė į Klaipėdą
3d klasės mokiniai turėjo
puikią
viešnagę ROSHEN saldainių fabrike.
Matėme karamelės gamybos procesą.
Patys gaminome saldainius. Vėliau
aplankėme Baltijos jūrą, išbandėme
vandens temperatūrą. Pakeliui į namus
pabuvojome Klaipėdos zoologijos sode.
Grįţome pilni įspūdţių, kupini naujų
patirčių.
3d klasės mokiniai ir mokytoja

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE patyčių 2019 pradinukams
Šiemet, minint „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dešimtmetį, „Vaikų linija“ nusprendė šią iniciatyvą
keisti, išplėsti ir pakviesti savo veiklomis ir idėjomis jungtis prie sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ
visus, norinčius stabdyti patyčias ir kitokį skaudinimą.
Kovo mėnesį Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje įvyko daug įvairių ir turiningų
„Sąmoningumo didinimo mėnesio BE patyčių“ renginių, skirtų 1-4 klasių mokiniams. Tikslas - mokyti vaikus
draugiškumo, tolerancijos, savitarpio pagalbos ir supratimo, kad kiekvienas jaustųsi svarbus, saugus ir reikalingas
sau ir draugams.
Pirmą savaitę mokytojos su pradinukais pamokų, klasės valandėlių metu kalbėjosi tema „Draugystė
veţa“, diskutavo apie draugus, gebėjimą uţmegzti draugystę, ieškojo būdų, padedančių spręsti nesutarimus. Antrą
savaitę 1-3 klasių mokiniai ţiūrėjo kampanijos „Kartu galime sustabdyti patyčias“ socialinės reklamos vaizdo
siuţetus „Raudonplaukis“, „Kartu“, o ketvirtokai filmą „Gerumo stebuklas“, ir mokėsi suvokti, kad kiekvienas gali
suteikti pagalbą draugui ir gali sulaukti jos pats. Trečią savaitę vaikai iš popieriaus kirpo delną, uţrašė gerą ţodį,
gerą darbą, veiksmą, atliekamą rankomis. Po to ant lapo suklijavo delnus ir sukūrė kolektyvinį „Draugystės medį“.
Buvo surengta mokinių kūrybinių darbų paroda. Joje eksponuoti rašinėliai, eilėraščiai apie draugus, draugystę.
Paskutinę kovo savaitę mokiniai aptarė „Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ“ veiklas, ţaisdami
ţaidimą „Keičiasi vietomis tie, kurie...“, suprato, kad visi esame tuo pat metu ir panašūs, ir skirtingi, nes turime
skirtingus pomėgius, patirtis ar ypatybes. Informatikos būrelio mokytoja R.Zaveckienė kvietė visus dalyvauti
akcijoje „Skaitmeninė savaitė“. Mokiniai ţiūrėjo filmuką apie interneto pavojus, atliko testą „Ar esi saugus
internete?“, piešė piešinius tema „Ką veikti be kompiuterio?“, mokėsi kurti vartotojo vardą, slaptaţodį bei turėjo
galimybę dalyvauti pamokoje tema „Susirašinėjimas internete“.
Tikimės, jog ,,Sąmoningumo didinimo mėnuo Be patyčių - 2019” suvienijo mokinius - puoselėjo
dorines vertybes, ugdė gerus, draugiškus tarpusavio santykius, mokė dalytis vieniems su kitais savo gerais darbais,
mandagiu, kultūringu bendravimu, pozityviomis mintimis…
Socialinė pedagogė Vilija Šnarienė

Mėnuo be patyčių
Mokykloje visi labai stengiamės graţiai draugauti ir gyventi be patyčių, padėti vienas kitam. Per pertraukas
stengiamės ţaisti ramiai įvairius stalo ţaidimus, uţsiimti kokia kita veikla. Ir mums labai smagu!
Vieną dieną mokytoja mums klasėje pasiūlė ţiūrėti filmą ,,Gerumo stebuklas“. Filmą ţiūrėjome klasėje sėdėdami
ant sėdmaišių ir valgydami popkornus.Šis filmas buvo apie berniuką, kuris patyrė patyčias, nes nebuvo toks, kaip kiti
jo amţiaus vaikai. Filmas buvo labai liūdnas. Šis filmas visiems labai patiko!
Neida Pladaitė, 4a

Pastebėk draugo gerąsias savybes!

Spektaklis ,,Mergaitė Doli ir besotė liga“
Mūsų mokyklos aktų salėje teatriukas „Smagumėlis“ parodė
Pagirk, paguosk, patark!
pamokantį spektakliuką patyčių tema „Mergaitė Doli ir besotė Liga“.
Šį spektaklį ţiūrėjo labai daug vaikų. Spektaklis buvo labai pamokantis.
Pavasarėlis
Mergaitė Doli susirgo. Padėti Doli pasveikti galėjo tik atlikti geri darbai. Mergaitė
Saulelė šviečia,
turėjo atsiprašyti berniuko. Šis spektaklis mus pamokė gerumo, draugiškumo.
Pavasariu kvepia.
Eimantas Milašius, 1c
Paukšteliai čiulba,
Sparneliais plasnoja.

Gėlelės ţydi,
Ţolytė ţelia.
Paukšteliai čiulba giesmelę
Ir skraido gėlėtam kieme!
Viltė Permenaitė, 4b

Kultūros rūmų darbuotojai
svečiuojas mokykloje

Balandţio 9 dieną į mokyklos aktų rinkosi pradinukai. Juos
čia pasitiko
kultūros rūmų darbuotojos. Renginių vedėja
papasakojo apie kultūros rūmus. Mokytoja Ieva parodė, kaip
šokti. Ir aš labai susidomėjau. Pasakiau draugėm, tai jos kitą
dieną mane nuvedė į šokių pamokas. Iš pradţių eiti nenorėjau, bet
draugės manęs nepaleido. Atėjo mokytoja. Visi pradėjome šokti.
Man labai patiko!Po šokių repeticijos padėkojau draugėms. Ačiū,
Urte ir Daniele!
Neida Pladaitė, 4a
Mokyklos aktų salėje susirinko būrys pradinukų. Viena
darbuotoja mums parodė, kaip taisyklingai reikia kvėpuoti, kai išeini
į sceną. Dar mes šokome su šokių mokytoja. Ji rodė įvairius judesius,
o vaikai ant scenos viską pakartojo. Visiems buvo smagu!
Dovydas Kveinys, 1c

Pas mus į klasę atėjo muzikos mokyklos
mokytojos, kurios atstovavo miuziklo
būrelį.
Mes visi prisistatėme ir pasisveikinome.
Uţsidėjome kiškučius ant rankų ir
pasakėme savo vardą ir ką mums patinka
veikti. Aš pasakiau, kad esu Aistė ir man
patinka plaukioti. Kai visi prisistatėme,
ėjome ţaisti labai smagų ir linksmą
ţaidimą. Per ţaidimą kepėme picą vienas
ant kito. Stovėjome ratelyje, dainavome ir
vaidinome. Buvo labai smagu!
Aistė Jasaitė, 4d

Svečiuose - muzikos mokyka!

Tėvų diena

Muzikos mokykloje
galima
išmokti
groti
fortepijonu,
akordeonu, smuiku, kanklėmis,
birbyne,
gitara,
kontrabosu,
mušamaisiais
instrumentais.
Mūsų klasės vaikams koncertavo
muzikos mokyklos mokiniai. Jie
labai graţiai grojo su smuikais.
Su smuiku grojo ir mano klasiokė
Goda. Buvo smagu!
Jokūbas Mitrofanovas, 1c

Tėvai mumis rūpinasi, globoja, saugo ir daro mums viską, kad būtų kuo geriau.
Jei kuom pasiskundţiame, jie mus guodţia, ramina ir saugo nuo paties
blogiausio, kas gali atsitikti.
Balandţio 12 dieną mokykloje buvo organizuota Tėvų diena. Tą dieną tėveliai
galėjo dalyvauti pamokose ir ţiūrėti, kaip skaičiuoja, rašo, dainuoja, piešia ar
sportuoja jų vaikai. Galėjo kalbėtis su mokyklos darbuotojai, galėjo ir patys
tėveliai parodyti vaikams, ką moka. Aistė Jasaitė, 4d
Šią dieną 3d klasėje vyko dailės ir
technologijų
pamoka
,,Margučų
marginimas''.
Mokiniai susipaţino su
margučių marginimo papročiais. Išmoko
marginti nauju būdu, o marginimo
paslapčių mokė Viltės mama Inga
Ramanauskienė.

Išspręsk kryžiažodį, kurį sudarė Jokūbas Mitrofanovas, 1c
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1.Raudonas gaidelis, žalia skiauterėlė.

2 A

Viena jo kojelė įstrigo į smėlį.
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2. Raudona mergelė, balta širdelė.
3. Stikliniam kalne ugnelė dega.
4. Dvi sesutės negali susitikti per kalnelį.
5. Išpylė debesįlis vandens dubenėlį,
Pro lapų rėtį į žemės klėtį.
6. Bėga bėga ir niekados neišbėga.

Mamyte,
tu esi-

miela,
maloni,
mandagi,
meili,
mylima!

