Tau prasideda mokslo kelias,
Kiek kliūčių jame!
Jei tu dirbsi stropiaiViskas bus gerai !
Pirmokėli, pirmokėli,
Mokykis gerai !
Jokie mokslo priešai
Tau nebaisūs bus!
Marcelė Baltutytė, 2c

Rugsėjo 1-osios skambutis šį rudenį į 1-ąją klasę pakvietė
48 pirmokėlius. Pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais
paprašėme pirmokėlių mokytojų.

Danutė Varneckaitė, 1A klasės mokytoja
Klasėje 16 mokinių: 10 berniukų ir 6 mergaitės.
Džiaugiuosi savo vaikais, kuriuos per šias pirmąsias tris savaites
pamilau už darbštumą, pareigingumą, tvarkingumą ir didelį
norą mokytis, pažinti pasaulį. Mokiniai labai sportiški,
draugiški, noriai padeda vieni kitiems. Linkiu sėkmės ir
stiprybės savo mokiniams ir sau, kopiant mokslo laiptais.

Loreta Dužinskienė, 1B klasės mokytoja
Šiais mokslo metais pirmokėlių klasėje nedaug: tik 6 mergaitės ir 8 berniukai.
Visi susirinko iš skirtingų darželių ir grupių, todėl vienas kitą dar nelabai spėjo
pažinti, dar painioja vardus.
Nors mokosi vos tris savaites, bet jau daug ko spėjo išmokti. Jau skiria
vadovėlius nuo pratybų sąsiuvinukų, moka parašyti skaičiukus iki 5, susipažino su
mokinio elgesio taisyklėmis, nupiešė piešinių, išmoko naujų dainų ir žaidimų.
Savo pirmokėliams linkiu, kad būtų žingeidūs, stropūs, draugiški ir sveiki. Kad į
mokyklą norėtų eiti ne tik rudenį, bet ir visus mokslo metus. Sėkmės jiems!

Lijana Burgienė, 1c klasės mokytoja
Rudenėlis, nedrąsiai žengiantis pirmuosius žingsnius, pirmokėliams pranešė:
- Nerūpestingos vaikystės etapas baigėsi. Prasideda naujas!
Į 1c klasę subėgo 18 mokinukų. Visi tokie gražūs, išsipuošę, linksmi. Vaikai
susirinko iš trijų miesto darželių, todėl labai svarbu suburti naują, darnų
kolektyvą. Šiuo metu stengiamės, kad kuo sėkmingiau vyktų adaptacija
mokykloje. Atrodo, viskas gerai: mokinukai jaučia pasitenkinimą mokymo
procesu, yra pakankamai savarankiški, aktyviai įsijungia į neformaliojo
ugdymo veiklą, geri tarpusavio santykiai tarp mokinių, tėvelių, mokytojos.
Visiems pirmokėliams linkiu apsilankyti stebuklingose Matematikos pilyse,
sutikti kūrybos paukštę ir kartu pabuvoti pasakų šalyje, su draugais pastatyti
didelį miestą, o gatves pavadinti Gerumo, Mandagumo, Sąžiningumo,
Rūpestingumo, Darbštumo vardais.
1c klasės mokytoja Lijana Burgienė

Su nekantrumu mokslo metų pradžios laukė ne tik pirmokai, bet ir kiti šios mokyklėlės mokinukai.
Aš –antrokė

Jau esu trečiokė!

Aš esu antrokė Ugnė. Esu žaliaakė,
garbanota
šviesiaplaukė. Antroje
klasėje pasižadu gerai mokytis ir
sėkmingai ją baigti.
Savo mokytojai noriu padėkoti už
ekskursijas, kad moko mus skaičiuoti ir
rašyti.
Visiems linkiu gerų mokslo metų,
sveikatos ir laimės!
Ugnė Mašanauskaitė, 2c

Aš jau einu į trečią klasę. Mūsų klasėje yra daug
mergaičių ir mažai berniukų. Mano mokytoja yra labai
gera.
Ji mus moko rašyti, skaičiuoti, dainuoti,
daugybos lentelės. Trečioje klasėje aš labai stengsiuos
gerai mokytis.
Emilė Stankaitytė, 3b

Aš esu trečiokė. Man devyneri
metai. Mėgstu dainuoti ir piešti.
Nemėgstu
nedraugiškų
vaikų,
netvarkingų žmonių. Po pamokų
lankau du būrelius. Trečioje klasėje
stengsiuos geriau skaičiuoti, skaityti,
rašyti, piešti, dainuoti.
Brenda Andrijonaitė, 3a

Jau esu trečiokė. Šiais mokslo metais po pamokų lankau 2
būrelius. Man patinka dainuoti. Mokykloje išmokau daug dalykų,
kurių nežinojau. Trečioje klasėje stengsiuos lankyti mokyklą ir
atlikti visas užduotis labai labai stropiai.
Mano mokytoja yra Rima Dimitrevičienė. Ji yra gera ir mus
labai tvirtai moko. Mes gerai mokame skaityti ir skaičiuoti, bet dar
reikia pasistengti.
Savo mokytojai noriu padėkoti už tai, kad mane išmokė rašyti ir
skaičiuoti , už gerumą ir kad gerai mus mokina.
Kamėja Dovidauskaitė, 3a

Sveiki, ketvirtokai!
Šiais mokslo metais jūs esate patys vyriausi šioje mokyklėlėje, tad
turite elgtis labai gražiai: nelakstyti koridoriais, nesimušti, žaisti gražius
žaidimus. Turite klausyti mokytojos ir jai padėti.Taip pat turite saugoti
mažesnius vaikus mokykloje. Ne tik saugoti, bet ir rūpintis jais.
Mokslo metų pabaigoje jūs gausite pradinio išsilavinimo pažymėjimus.
O kad jį gautumėte, reikia stropiai mokytis, atsakingai ruošti namų
darbus, mokėti gerai daugybos lentelę.
Linkiu, kad visus mokslo metus nesirgtumėte! Lankykite mokyklą,
skaitykite knygeles, kad būtumėt protingi ir šaunūs mokiniai!
Justė Ragauskaitė, 4c
Mano mokytoja
Mano mokytoja yra Ligita
Šutkienė. Ji man labai patinka.
Ji labai gera ir padeda, kai ko
nors
nesuprantu.
Mano
mokytoja mane padrąsina, kai
ko nors neišdrįstu. Žinoma, ji
pyksta, kai vaikai neklauso. Bet
labai retai tai būna.
Savo
mokytojai
noriu
palinkėti daug laimės, sveikatos
bei daug stiprybės.
Rugilė Butkutė, 4b

Aš
jau
ketvirtokė!
Šioje
mokyklėlėje man jau paskutiniai
metai. Visi
šie metai šioje
mokykloje buvo labai linksmi ir
įdomūs. Tikiuosi, kad ir paskutiniai
metai tokie bus. Stengsiuos mokytis
geriau nei mokiausi.
Šiais mokslo metais laukia
egzaminai, todėl linkiu visiems
ketvirtokams
geriau
mokytis,
skaityti daugiau knygų, kad būtų
sveiki- daug sportuoti ir sveikai
maitintis!
Karolina Škultinaitė,4b

Jaunoji žurnalistė Gabrielė Strodomskytė paprašė atsakyti į keletą
klausimų savo mokytojos Ligitos Šutkienės.
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Mokykloje dirbate jau 25 metus. Ar vaikystėje svajojote
būti mokytoja?
-Labai norėjau būti panaši į savo pirmąją mokytoją
Oną Balbierienę.
Kiek mokinių mokėte per šiuos darbo metus?
-Per 25 metus išmokiau skaityti, rašyti, skaičiuoti
daugiau kaip 150 mokinių.
Ar daug pavyzdingų mokinių bubo per visus darbo
metus?
-Taip, daug puikių ir šaunių mokinių buvo ir yra.
Ko palinkėsit visiems savo auklėtiniams ir kolegoms?
- Mokiniams linkiu mokytis dėl savęs, o kolegoms –
mylėti mokinius.
Ačiū už atsakymus!

