Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos laikraštis, 2019-05-31
Vasarėle, vasara, tu graţi kaip kūdikio ašara!
Todėl aš Tavęs laukiu ir noriu,
kad tu greičiau atbėgtum,
kur laukiu aš Tavęs!
Labai laukiu vasaros, nes man labai patinka
maudytis. Vasarą, kai su sese nuvaţiuojame prie
maudyklos, aš vandenyje išbūnu beveik visa dieną. Dar
laukiu vasaros, nes bus mano sesės gimtadienis. O
labiausiai laukiu dėl to, kad bus atostogos!
Aistė Jasaitė, 4d
Vasarėle, vasara- kokia tu karšta! O vasaros, turbūt,
laukia kiekvienas vaikas.
Nes vasarą mes ţaisime,
išdykausime, maudysimės, vyksime į keliones, lakstysime,
susitiksime su draugais, labai ilgai miegosime ir mokslo
metų nieks net neprisimins!
Aida Paulauskaitė, 4a

Vasarėlė
Vasarėle, vasarėleAčiū tau, kad tu šviesi!
Gėlės ţydi, paukščiai čiulbaMums visiems labai smagu!

Greitai pasibaigė pirmieji mokslo metai. Mokykloje aš išmokau
Orų permainos –tai niekis,
labai graţiai rašyti rašytinėmis raidėmis. Dar išmokau dvibalsius ir
Tu ir taip puiki esi.
išmokau būti savarankiškas. Aš labai laukiu vasaros! Vasarą čiulba
Tu graţiausia ir šilčiausia,
paukščiai. Ţiogeliai čirškia. Ţydi daug gėlių. Visur vaikų ir
Miela vasara, esi!
suaugusiųjų šypsenos! Visi laimingi!
Labiausiai noriu, kad
Ornesta Krivohižinaitė, 5c
atvaţiuotų broliukas ir kartu su juo smagiai paatostogautume!
Geros jums visiems vasaros! Dovydas Kveinys, 1c
Labas, vasarėle,
Kai tu ateini, aš išvykstu į kitą šalį, Norvegiją.
Išspręsk kryžiažodį, kurį sudarė
Kartą aš esu ten buvęs. Norvegijoje yra daug graţių
kalnų ir mėlynų eţerėlių. Ten ţydi daug gėlių.
Jokūbas Mitrofanovas, 1c. Laukia prizas!
Norvegijoje yra labai graţu, ramu, šilta.
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Mokslo metai buvo įdomūs. Išmokau geriau
lietuvių kalbos, geriau išmokau skaičiuoti ir ţaisti
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kvadratą. Man patiko mokykloje pertraukos, anglų
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kalbos pamokos, matematika, muzika, lietuvių
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kalba, pasaulio paţinimas.
Aš laukiu vasaros, nes man patinka, kai lauke
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šilta. Galima po pievas vaikščioti basomis kojomis,
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galima eiti maudytis. Smagu, nes būna ilgos dienos
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Vasara, vasara-tu graţi,
Lyg ţydinčios gėlės.
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Vasara, vasara- tu šilta,
1.Kas nepalieka nė jokio pėdsako?
Kaip saulė danguje!
2.Per kalnus bėgioja kailiniai.
Vasara, vasarėle- aš tave myliu,
3. Plieninis ungurys girią verčia.
Kaip savo brangią mamą.
Vasara, vasara- aš tavęs
4. Neloja, nekanda , į namus neįleidžia.
Nepamiršiu niekados!
5. Kas miške auga ant vienos kojos?
Titas Beliakovas, 3a
6. Balta neskalbta.
7. Stikliniame kalne ugnelė dega.
8.Vištos ant žemės, o kiaušiniai po žeme.

Šokių kolektyvas- mokytoja Sigita Gadžij
Šiais mokslo metais koncertavome:Jaunių šokių kolektyvas- tradicinis kartų koncertas kultūros centre,
Vasario 16 koncertas mokykloje, pasirodysime rajono šventėje "Smuikelis". Jaunimo šokių kolektyvas- kartų
koncertas kultūros centre, Vasario 16 koncertai mokykloje ir kultūros centre, tarptautinis šokių festivalis Joniškyje,
paskutinio skambučio šventė, rajono šventė "Smuikelis".

,,Dainorėlių ansamblis“- mokytoja Ina Batavičienė
,,Dainorėliai“ koncertavo : 11.28d.- Koncertas "Eruditai - 2018"; 12.20d. -Kalėdinis koncertas "Kalėdų belaukiant";
03.08d. -Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimas-koncertas ,,Aš – vienas iš septynių milijardų“; 05.29d.- koncertas
popamokinės grupės vaikams "Linksmos vasarėlės!”

,,Jaunieji žurnalistai“- mokytoja Marytė Paulauskienė
2018/2019m.m. kiekvieną mėnesį buvo išleistas pradinukų laikraštis ,,Mirksnis“. Mokiniai rašė
apie rengiamas šventes, konkursus,olimpiadas, sporto varţybas, ekskursijas. Publikuojama mokinių
kūryba. Laikraštyje taip pat yra nuolatinis skyrelis ,,Kryţiaţodis“, jį išsprendę vaikai gauna prizą.

,,Šviesoforas“- mokytoja Ligita Šutkienė
Spalio 22 – 26 d. mokyklėlėje suorganizuota saugaus eismo savaitė ,,Būk saugus ir matomas kelyje“.
Šią savaitę vyko praktinis mokymas ,,Gatvės perėjimas pėsčiųjų perėjoje“. Dalyvavo 1 – 4 klasių mokiniai.
Šviesoforo būrelio narių susitikimas su pradinių klasių mokiniais ,,Kaip teisingai nešioti atšvaitus“.
Geguţės 6–12 d. dalyvavome 5-ojoje Jungtinių Tautų saugaus eismo keliuose savaitėje „Saugok gyvybes
#SpeakUp" (#prabilk).
Geguţės 10 dieną dalyvavome Akmenės rajono sporto centre organizuotame rajoniniame saugaus eismo
konkurse ,,Šviesoforas“. Laimėjome I-ąją vietą.
Geguţės 23 d. dalyvavome regioniniame saugaus eismo konkurso etape, kuris vyko Šiaulių rajono
Kuršėnų Daugėlių pagrindinėje mokykloje.

Kvadratas – mokytoja Daiva Bražionienė

,,Drąsūs,stiprūs, vikrūs“- mokytoja Loreta Dužinskienė
Rudens judrumo savaitė "Judam 2018".
Rajoninės "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" estafečių varţybos- I vieta;
Zoninės "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" estafečių varţybos Radviliškyje -III vieta. Akmenės rajono pradinių klasių mokinių
Olimpinės ţaidynės Akmenės gimnazijoje.

Folkloro kolektyvas ,,Šarkutis“- mokytoja Daina Jarušaitienė
2018 m. rugsėjo 15 d. kolektyvas dalyvavo LRT „Duokim garo!” laidos filmavime. Laida buvo parodyta spalio 21 d.
Mokiniai dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo šventėje Naujosios Akmenės kultūros rūmuose.
2019-03-01 dalyvavome su Laura Juodţionyte Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų –
konkuse “Tramtatulis” Naujosios Akmenės Kultūros rūmuose. Mergaitė laimėjo rajoninį turą.
2019-03-24 su 3a kl. mokine Laura Juodţenyte vykome į Telšius, kur vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies
kūrybos atlikėjų - konkursas “Tramtatulis 2019” (Ţemaitijos regioninis turas).
2019-01-10 Su mokiniais dalyvavome Šiaulių kultūros centro organizuotame praktiniame seminare „Patrepsynė 2019”
2019-03-25 Dalyvavome mokykloje surengtoje “Gandrų dienoje“
2019-03-26 dalyvavome mokyklos bibliotekoje vykusioje „Skaitytojo dienoje“.
2019-05-11 Respublikinėse moksleivių folklorinių šokių varţytuvėse „Patrepsynė 2019”.
Dalyvausime Akmenės rajono meno kolektyvų šventėje „Akmenės smuikelis“.
Dalyvavome Lietuvos tautinių maţumų Folkloro ir etnografijos centro organizuotame VIII respublikiniame vaikų ir
jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tradicijų paveldėtojai“ Vilniuje. Kolektyvas tapo diplomantu.

Judrieji žaidimai – mokytojos Jovita Butnorienė ir Gražina Jonušienė
Šiais mokslo metais „Judriųjų ţaidimų“ būrelį aktyviai lankė 1-2 klasių mokiniai. Būrelio metu mokėsi įvairių
judriųjų ţaidimų, pagrindines kvadrato taisykles ir laikėsi jų ţaidţiant, ugdė vikrumą ir tobulėjo fiziškai atlikdami
estafetes. Ţaisdami patyrė daug teigiamų emocijų, išmoko padėti draugui ir pasitikėti savimi. Stengiausi ugdyti
vaikų supratimą, kad sportas – sveikata. Geguţės mėnesį kas norėjo, dalyvavo Naujosios Akmenės miesto
organizuotame tradiciniame bėgime, Europos dienai paminėti. Visi bėgimo dalyviai buvo apdovanoti magnetukais
su prabėgtos trasos vaizdu.

,,Gudručių mokyklėlė“ – mokytoja Lijana Burgienė
Čia rinkosi smalsūs, ţingeidūs mokiniai norintys daugiau suţinoti. Uţsiėmimų metu mokiniai domėjosi
įvairiais dalykais: stengėsi daugiau suţinoti apie savo gimtąją šalį, atliko įvairias uţduotis lavinančias loginį
mąstymą, kalbinę raišką. Ruošėsi įvairioms olimpiadoms, konkursams. Ţaidė stalo ţaidimus, dėliojo dėliones.
Dirbdami grupėse „kūrė“ filmą savo sugalvota tema. Mėnesio pabaigoje vykdavo Gudručio konkursas, kur spręsdavo
kryţiaţodţius ar pristatydavo savo paruoštą darbą.
Šioje veikloje dalyvaujantys mokiniai noriai dalyvaudavo
olimpiadose, konkursuose ir pasiekdavo puikių rezultatų.
Ši veikla padeda mokiniams lengviau atskleisti ir pastebėti savo stiprybes bei įveikti sunkumus.

,,Giliukai“ – mokytoja Daiva Jovaišaitė
Organizavome akciją ,,Nudžiugink benamį šuniuką ir kačiuką‘‘, skirtą Pasaulinei
Gyvūnijos dienai paminėti. Rinkome maistą beglobiams miesto kačiukams ir šuniukams.
Susitikome su Naujosios Akmenės gyvūnų globos draugijos nariais.
Auginome ąţuoliukus, atlikome bandymus su spalvomis, cheminių medţiagų pagalba stebėjome kaip savaime
prisipučia balionas.
Organizavome Inkilų kėlimo šventę, skirtą Pasaulinei Ţemės dienai paminėti.
Susitikome su Ventos regioninio parko darbuotojais, kurie pravedė edukacinę veiklą apie gamtos tausojimą ir
išsaugojimą, supaţindino su paukščiais, kurie gyvena Ventos regioninio parko miškuose ir pievose.
Skaitėme knygas apie gamtą, ţiūrėjome video įrašus apie ţvėris ir paukščius, vykome į gamtą, stebėjome pavasario
poţymius, įrašinėjome paukščių balselius, su ţiūronais stebėjome prie inkilų atskridusius paukščius.

,,Kompiuterio pradžiamokslis“ -mokytoja Rūta Zaveckienė
Kaip keista, kad kompiuteris neskirtas ţaidimams! Taip. Perskaitėte teisingai! Vaikai, lankantys kompiuterio
pradţiamokslį, pramoko kompiuteriu piešti, rašyti laiškus ir susirašinėti, kurti elektronines knygas, bandė
programuoti. Vyresnėliai net lankėsi ROBOTŲ MIESTE, Vilniuje. O kiek daug dar reikia suţinoti! Paliksime tai
kitiems mokslo metams :) Būrelio nariai linki vasaros metu ne tik išmokti naujų kompiuterinių ţaidimų, bet
nepamiršti draugų lauke, kieme!

Pradinukai sportuoja,koncertuoja, keliauja
Olympinės žaidynės
Geguţės 23 dieną Akmenės gimnazijos stadione vyko
Akmenės rajono pradinių klasių mokinių Olimpinės ţaidynės.
Šuolio į tolį rungtyje puikiai pasirodė pirmokė Gabrielė
Kaniavaitė- laimėjo I-ąją vietą tarp pirmokių, Aja Mikulevič Iąją vietą tarp trečiokių, Juras Zaveckis I-ąją vietą tarp
ketvirtokų. Vilimantas Laurinaitis- II-ąją vietą tarp antrokų,
Kajus Kazlauskas –III-ąją vietą tarp trečiokų.
Kamuoliuko metimo gungtyje I-ąją vietą laimėjo pirmokas
Deimenas Nikelis, I-ąją vietą- trečiokė Liepa Vitkutė, III
vietą -trečiokas Ervinas Rimkevičius.
30m
begimo rungtyje I-ąją vietą laimėjo pirmokė Austėja
Pociūtė, I-ąją vietą - trečiokas Grantas Veinberger, II-ąją
vietą laimėjo trečiokė Julijana Bortnik, III-iąją vietą –
antrokas Benas Andriulis.
Trenerės Daiva Bražionienė ir Loreta Dužinskienė

Konkursas ,,Šviesoforas“
Geguţės 10 dieną Akmenės rajono sporto centre
vyko rajoninis saugaus eismo konkursas
,,Šviesoforas“. Jame dalyvavo mūsų mokyklos
komanda: Domas Karalevičius - 1 b,
Ema Ruginytė – 2 c, Matas Sutkus – 3 d,
Benas Kaikaris – 4 c.
Konkurse mūsų mokyklos komandai reikėjo
atlikti šias uţduotis: parodyti kaip teisingai
reikia prisisegti atšvaitus, kelių eismo uţduotyse
kiekvienas mokinys atliko testą ir ţymėjo
teisingus atsakymus , vėliau dalyvavo ,,Protų
mūšyje“, kuriame visa komanda atsakė į 10
gana sudėtingų klausimų, paskui visa komanda
stebėjo vaizdo siuţeto uţduotį ir nurodė
pastebėtas eismo dalyvių daromas klaidas. Ypač
atsakingai reikėjo atlikti praktinę uţduotį, kur,
stebint policininkams, mokiniai turėjo teisingai
pereiti gatvę per pėsčiųjų perėją ir sankryţą.
Laimėjusi I-ąją vietą rajoniniame saugaus
eismo konkurso etape mūsų mokyklos komanda
geguţės 23 d. dalyvavo regioniniame saugaus
eismo konkurso etape, kuris vyko Šiaulių rajono
Kuršėnų Daugėlių pagrindinėje mokykloje.
Būrelio vadovė Ligita Šutkienė

Išvyka į sporto rūmus
Vieną dieną visi pirmokai draugiškai ţygiavo į sporto
rūmus. Mus pasitiko sporto centro direktorius Mantas
Mačius. Mus visus suţavėjo labai didelė sporto salė! Buvo
smagu palakstyti po salę, paţaisti ţaidimą ,,Ţuvis ir tinklas”,
dalyvauti greičio estafetėje. Estafetėje greičiausi buvo 1d
klasės mokiniai.
Sporto centro direktorius palinkėjo būti sveikiems ir
daugiau sportuoti. Mums visiems labai patiko ši išvyka į
sporto rūmus.
Dovydas Kveinys, 1c

Sporto savaitė
Judėjimas yra gyvybės, veiklumo ir aktyvumo
poţymis.
Vaikystėje
pajaustas
judėjimo
dţiaugsmas, meilė sportui, įprotis stiprinti sveikatą
lydės ţmogų per visą jo gyvenimą. O judėjimo
nauda neabejotina: dešimtis kartų padidėja
tikimybė, kad gyvensime ilgiau ir sveikiau, tapsime
stipresni ir ištvermingesni, turėsime daugiau
energijos, rečiau sirgsime, geriau miegosime,
sportas padės išsaugoti aštrų protą, būsime geros
nuotaikos.
Mūsų mokinukai visada skatinami aktyviai
sportuoti, domėtis sveiku gyvenimo būdu, tinkamai
ilsėtis. Ir šiemet, mūsų mokyklėlėje gegužės 6 –
10 dienomis vyko Sporto savaitė 1- 4 klasių
mokiniams. Šios savaitės metu vyko estafečių,
kvadrato varţybos, šaškių turnyras, judriųjų
pertraukų metu vaikai ţaidė įvairius ţaidimus
mokyklėlės kieme. Pirmokai lankėsi miesto Sporto
centre, susipaţino su centro veikla, ţaidė. Visi
pradinukai atliko kūrybinę uţduotį: kūrė savo
klasės sportinius marškinėlius.
Savaitę organizavo mokytojos
Vilma Pliuskienė ir Sigita Gadžij

Muzikos mokyklos koncertas
Į kultūros rūmus susirinko daug pirmokų, antrokų,
trečiokų ir ketvirtokų. Aš ir mano muzikos mokyklos draugai ir
koncertavome jiems. Vieni grojo su kanklėmis, pianinu,
akordeonu, smuiku, saksofonu. Kiti mokiniai padainavo
kelias graţias daineles. Ţiūrovai negailėjo aplodismentų.
Ačiū muzikos mokyklos mokytojams, kad moko mus
dainuoti ir groti. Goda Garnytė, 1c
Senelių ir anūkų vakaronė
Vieną graţų geguţės vakarą į didţiosios mokyklos aktų salę
susirinko daug senelių ir anūkų.
Šventės metu mes dainavome daineles, šokome, vaidinome, sakėme
graţius ţodţius, prisiminėme patarles. Mūsų klasės vaikai dainavo, 4b
klasės mokiniai vaidino, 4c mokiniai šoko, o 4 d klasės vaikai grojo
melodiją. Seneliai turėjo atspėti melodijos pavadinimą.
Man buvo labai smagu. Šventė patiko ir seneliams. Labai ačiū
mokytojoms, kurios viską ruošė ir dar dėkoju seneliams, kurie atėjo į
šventę!
Domantas Milevičius, 4a
...mano manymu, šventė buvo tikrai nuostabi! Manau, kad visiems mūsų svečiams labai patiko. Visi labai
stengėsi, o po šventės ir seneliai, ir močiutės, ir anūkai buvo laimingi! –Ugnė Viršutytė, 4b
Mano močiutė
Mano močiutei yra 76 metai. Ji yra labai
gera, ţaidţia kartu su manimi stalo ţaidimus.
Jos akys mėlynos, plaukai rudi. Jos
mėgstamiausias patiekalas –sriuba, kaip ir
mano! Koks sutapimas! Dar mano močiutė
labai skaniai kepa ir verda. Maistą patiekia
kaip restorane! Aš pas ją kiekvieną darbo
dieną einu pavalgyti pietų.
Ji yra pati geriausia močiutė pasaulyje!
Domantas Milevičius, 4a
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Susitikimas su būsima auklėtoja
Mes jau ketvirtokai! Viską viską jau išmokome ir … jau pasidarė
nuobodu ketvirtoje klasėje, bet…! Mes –būsimi penktokai!Prieš akis
nauja mokykla, mokytojai kiti ir tai, ko neturėjome pradinėje
mokyklėlėje!
Vieną dieną visi ketvirtokai pagaliau nuėjome į didţiąją mokyklą
susitikti su būsimomis auklėtojomis ir mokytojais. Mums pasakė,
kur eiti. Mes, 4a klasės mokiniai, ėjome į istorijos kabinetą. O
mokytoja! Labai gera ir labai daug keliaujanti!Puiku! Po pamokos
sugrįţome į aktų salę. Mums pasakė būsimas auklėtojas. Mano
klasei atiteko tikybos mokytoja Monika Bertašiūtė. O ji yra labai
labai labai gera!Mūsų auklėtoja aprodė mokyklą, kad
nepasiklystume. Buvo nuostabu!Todėl dabar labai noriu būti
penktoke! Aida Paulauskaitė, 4a

