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Nijolė Bukienė, Aisedora Beniušienė, Josana Viržintienė, Auksė Jakumienė, Vanda Končiuvienė, Rasa Lingaitienė, Saulius Rackevičius, Nomeda Maksvytienė, Nijolė Sabaliauskienė,
Aistė Strakšienė, Lijana Krapikienė, Gitana Elijošienė, Birutė Pilibaitienė, Lina Narbutienė, Audronė Dzimidienė

LINKĖJIMAI XXVIII LAIDOS KETVIRTOKAMS

MOKYKLOS ISTORIJA
Palangos pradinė mokykla
įkurta 1991 m. rugsėjo 1 d. buvusiuose Moksleivių namuose.
Tai išskirtinės architektūrinės
stilistikos „lego“ principu architektų L. ir G. Likšųsuprojektuotas pastatas, kurį puošia observatorijos kupolas.
1992 metais išlydėjome pirmą
ketvirtokų laidą.
1994 metais išleidžiamas pirmas laikraštis „Mano mokykla“.
2019 metais birželio 7 dieną
išleidžiame XXVIII laidos 38
ketvirtokus.
Nuo mokyklos atidarymo iki
2012 m. mokyklai vadovavo
direktorė AngelinaKomarova.
2013-2016 metais – mokyklos
direktorė Vaida Kaikarienė.
Nuo 2016 m. iki dabar Direktoriaus pareigas laikinai eina
direktoriaus pavaduotoja ugdy-

mui Nijolė Sabaliauskienė.

ŠIANDIEN
6-iuose klasių komplektuose mokosi 120 mokinių.Mokiniai noriai lanko anglų kalbos,
etnokultūros, šokių, dainavimo,
šachmatų, sporto, finansinio
raštingumo ir kitus neformaliojo švietimo būrelius, studijas,
pailgintos dienos grupes „Banga“ ir „Kleveliai“, aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje,
lanko miesto neformaliojo švietimo įstaigas.
Ugdytiniai – tarptautinių,
šalies, miesto konkursų, olimpiadų dalyviai, laureatai, prizininkai.
2018-2019 mokslo metais
mokykloje dirba 13 mokytojų:
1 mokytojas ekspertas, 9 moky-

tojai metodininkai, 3 vyresnieji
mokytojai.
2018-2019 mokslo metais
mokiniams teikia pagalbą švietimo pagalbos specialistai:
specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas,
bibliotekininkas, mokinių visuomenės sveikatos priežiūros
specialistas.

MOKINIŲ LAIMĖJIMAI 2018-2019 M.
2018
m.
spalis – Klaipėdos apskrities
VPK Palangos
policijos komisariato organizuotame moksleivių piešinių
konkurse „POLICIJOS 100-ASIS
GIMTADIENIS!“ I vietą laimėjo
1 „Lašelių“ klasės mokinys Ovidijus Vitkus (mokytoja A. Beniušienė), 3 „Ąžuoliukų“ klasės
mokinys Matas Lingaitis (mokytoja R. Lingaitienė), 4 „Šaltinio“
klasės mokinė Eglė Šaltmerytė
(mokytoja N. Maksvytienė), II
vietą laimėjo 2 „Aušros“ klasės
mokinys Pijus Pakusas (mokytoja

L. Krapikienė), 4 „Varpelių“ klasės mokinys Ernestas Beržinskas
(mokytoja V. Končiuvienė).
2018 m. lapkritis – Lietuvos mokinių olimpinio festivalio
tarpmokyklinėse „KVADRATO“
varžybose 3-4 klasių mokinių
komanda laimėjo III vietą (mokytojos A. Jakumienė, N. Maksvytienė).
2018 m. lapkritis – Palangos miesto bendrojo ugdymo
mokyklų komandiniame ŠACHMATŲ ČEMPIONATE II vietą
laimėjo 2 „Aušros“ klasės mokiniai Arnas Motiejaitis ir Kajus
Steponkus, 4 „Šaltinio“ klasės
mokinys Domantas Masaitis
(mokytojas S. Rackevičius)

Tarsi vėjas pralėkė ketveri mokslo metai, kupini pažinimo džiaugsmo, atradimų,
juoko, kartais ir nusivylimų... Kartu su
savo mokytojomis Vanda ir Nomeda Jūs ne
tik krimtote rimtus mokslus, bet ir mokėtės
draugauti, pažinti, atrasti, svajoti, pasitikėti savimi, užjausti, padėti...
Jau užaugote... Linkiu būti nugalėtojais – kasdien įveikti vis naują, vis
aukštesnį kalnelį, šypsotis – Jūsų stiprybė begalinėj šypsenoj, svajoti – jei svajonė
atrodo tolima, padalinkite ją į daug mažų
svajonių – jos tikrai išsipildys!
Nijolė Sabaliauskienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, laikinai einanti
Direktoriaus pareigas

vius rudenis, spindinčias žiemas, kvepiančius
pavasarius, nerūpestingas vasaras. Skubėjote,
bėgote ir Jūs. Neskubėkite! Stabtelkite! Juk
tik dabar prasidės tikrasis skubėjimas... Tegul Jums pakanka LAIKO viskam...
Laima Diovkšienė, logopedė,
specialioji pedagogė

Linkiu, kad Jūsų akys nuolatos žibėtų. Stenkitės surasti tai, kas nuolat stebintų
ir teiktų džiaugsmo. Užkrėskite aplinkinius
džiaugsmu ir būkite nuoširdūs. Sėkmės!
Lina Narbutienė, tikybos mokytoja

Vasara tegu nešios Jus ant sparnų...
Skriskite kaip paukščiai stebuklingi.
Žaiskite, bėgiokit pievoj tarp žiedų,
Būkite greiti, linksmi, laimingi!  
Aistė Strakšienė, muzikos
mokytoja

Pasaulyje yra tūkstančiai kelių, o vienas iš jų - Tavo. Patarinės visi, kaip turite
gyventi, bet niekas taip ir neišdrįs perspėti,
kad tas kelias šiandien gerokai statesnis ir
jame daugiau kliūčių nei vakar. Niekas neišdrįs to pasakyti garsiai, kad neišgąsdintų
jaunatviškų svajonių ir vilčių.
Visiems ketvirtokams linkiu šiltos
bei smagios vasaros! Sveikiems, žvaliems
sutikti rugsėjo 1- ąją ir penktoje klasėje
– sėkmės moksle, sutarimo su naujais mokytojais, draugais. Linkiu, kad tolimesnis
kelias į Mokslo šalį būtų kuo tiesesnis, kuo
teisingesnis, kuo džiaugsmingesnis.
Gitana Elijošienė,
anglų kalbos mokytoja

2018 m. lapkritis – Palangos miesto 2-4 klasių mokinių
DAILAUS RAŠTO KONKURSO II vietos laimėtojomis tapo 2
„Aušros“ klasės mokinė Barbora Steponavičiūtė (mokytoja L.
Krapikienė) ir 3 „Ąžuoliukų“
klasės mokinė Marija Savickaitė (mokytoja R. Lingaitienė).
2018 m. gruodis – Lietuvos
švietimo ir mokslo ministerijos
bei NEC organizuotame NACIONALINIAME LOGINIO MĄSTYNorėčiau palinkėti išminties jūsų skrydyje,
MO IR PROBLEMŲ SPRENDI- kuriame daug taurių minčių, gėrio ir grožio.
MO KONKURSE nugalėtoja tapo
Saulius Rackevičius,
3 „Ąžuoliukų“ klasės mokinė Ieva
etikos mokytojas
Kavaliauskaitė (mokytoja R. Lingaitienė). ►
Keitėsi metai. Jie nusinešė auksaspal-

Džiaukitės šia akimirka – ji nepakartojama. Būkite draugiški, nes draugystė
veža. Raskite laiko skaitymui – tai žinių
lobynas. Keliaukite – pažinsite pasaulį.
Kurkite ir nebijokite klysti. Turėkite svajonę
ir nepaleiskite jos.
Nijolė Bukienė, Audronė
Dzimidienė, pailgintos dienos
grupių auklėtojos

Per ketverius mokslo metus mūsų mokykloje Jūs mokėtės ir augote kartu su Knyga. Nepamirškite, kad knygos – kada tik
ateitum – nemiega, ko paklaustum – neslepia, jei suklysti – nemurma, kai nežinai
– nesišaipo... Ir su jomis Jūs nukeliausite
pačiais įdomiausiais gyvenimo takeliais.
Ačiū, kad skaitėte. Sėkmės!
Birutė Pilibaitienė,
bibliotekininkė
Pirma mokykla, pirmoji mokytoja, pirmas parašytas žodis jau praeityje. Per ketverius mokslo metus išmokote ne tik rašyti,
skaityti, skaičiuoti, bet ir draugauti, pykti ir
atleisti. Kiekviena diena Jums atneš naujų
iššūkių, įspūdžių, nuotykių. Tegul kas dieną
Jus lydi plačios šypsenos ir sėkmė, nebijokite
suklysti, išlikite savimi, kurkite ir tobulėkite,
ženkite pirmyn svajonių link...
Josana Viržintienė, socialinė
pedagogė
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4 „Šaltinio“ klasė

MOKINIŲ LAIMĖJIMAI 2018-2019 M.

► 2018 m. gruodis – tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „OLYMPIS 2018 – Rudens sesija“ laimėta: 11 medalių,
76 diplomai, 6 padėkos.
2019 m. sausis – Klaipėdos
miesto ir regiono pradinių klasių
mokinių konferencijoje „ŽINIUKŲ AKADEMIJA“ 4 „Varpelių“
klasės mokinys Eduardas Avellino
apdovanotas diplomu už eksperimentinę tiriamąją veiklą (mokytoja V. Končiuvienė).
2019 m. vasaris – tarptautinio matematikos konkurso PANGEA 2019 I turo nugalėtojais
tapo 3 „Ąžuoliukų“ klasės mokiniai Ieva Kavaliauskaitė, Airidas
Kregždys (mokytoja R. Lingaitienė).
2019 m. vasaris – Palangos
miesto pradinių klasių mokinių MENINIO SKAITYMO KONKURSO, skirto Vasario 16-ajai,
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, laimėtojai: I vieta
– 3 „Saulės“ klasės mokinys Darius Serepinas (mokytoja A. Jakumienė), II vieta – 3 „Ąžuoliukų“
klasės mokinė Margarita Mažrimaitė (mokytoja R. Lingaitienė),
III vieta – 4 „Šaltinio“ klasės mokinė Eglė Šaltmerytė (mokytoja
N. Maksvytienė), 3 „Ąžuoliukų“
klasės mokinė Martyna Milašiūtė
(mokytoja R. Lingaitienė), 1 „Lašelių“ klasės mokinės Eva Končiūtė ir Viktorija Petkevičiūtė (mokytoj A. Beniušienė).
2019 m. kovas – Klaipėdos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuotame piešinių
konkurse „GINTI. SAUGOTI. PADĖTI“ III vietos laimėtojais tapo
2 „Aušros“ klasės mokinys Pijus
Pakusas (mokytoja L. Krapikienė)
ir 4 „Varpelių“ klasės mokinė Vanesa Simaitytė (mokytoja V. Končiuvienė).
2019 m. kovas – Lietuvos mokyklų žaidynių tarpmokyklinėse
varžybose „DRĄSŪS, STIPRŪS,
VIKRŪS“ mokyklos komanda laimėjo III vietą (mokytojos A. Jakumienė, N. Maksvytienė).
2019 m. kovas – Kretingos
rajono pradinių klasių mokinių
viktorinoje „LIETUVOS GAMTA“
mokyklos komanda (3 „Ąžuoliukų“ klasės mokiniai Ieva Kavaliauskaitė, Eglė Norvilaitė, Vėjas
Kiuberis, 4 „Šaltinio“ klasės mokiniai Eglė Šaltmerytė, Marta Ulskytė, mokytojos R. Lingaitienė ir
N. Maksvytienė) laimėjo I vietą.
2019 m. kovas – Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto
„KALBŲ KENGŪRA 2019“ (lietuvių kalba) laimėtojai: Sidabrinės
Kengūros diplomą laimėjo 4 „Šaltinio“ klasės mokinė Marta Ulskytė (mokytoja N. Maksvytienė),
Oranžinės Kengūros diplomus laimėjo 3 „Ąžuoliukų“ klasės mokiniai: Ieva Kavaliauskaitė, Airidas
Kregždys (mokytoja R. Lingaitienė) ir 4 „Šaltinio“ klasės mokinės
Eglė Šaltmerytė ir Elzė Kunigėlytė
(mokytoja N. Maksvytienė).
2019 m. kovas – Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto
„KALBŲ KENGŪRA 2019“ (anglų
kalba) laimėtojai: Auksinės Kengūros diplomus laimėjo 3 „Ąžuoliukų“ klasės mokiniai: Jurgis
Galdikas (mokytoja G. Elijošienė),
Lilė Mickūnaitė ir Martyna Milašiūtė (mokytoja L. Narbutienė), 3
„Saulės“ klasės mokiniai: Skaistė Vainoraitė, Kamilė Žalgirytė,
Viktorija Daukantaitė (mokytoja
G. Elijošienė), 4 „Šaltinio“ klasės
mokiniai Austėja Bučytė ir Rytis
Balčiūnas (mokytoja G. Elijošienė), 4 „Varpelių“ klasės mokiniai:
Tomas Rimkevičius ir Eduardas

Avellino (mokytoja G. Elijošienė), Sidabrinės Kengūros diplomą laimėjo 3 „Ąžuoliukų“ klasės
mokinys Mantas Mačijauskas
(mokytoja G. Elijošienė), Ornažinės Kengūros diplomus laimėjo
3 „Saulės“ klasės mokinys Darius
Serepinas (mokytoja G. Elijošienė), 4 „Šaltinio“ klasės mokiniai:
Domantas Masaitis ir Marija Balsytė (mokytoja G. Elijošienė), 4
„Varpelių“ klasės mokinė Monika
Žukaitė (mokytoja G. Elijošienė).
2019 m. kovas – Lietuvos
pradinukų
„MATEMATIKOS
OLIMPIADOJE 2019“ savivaldybės etape geriausiai pasirodė 3
„Ąžuoliukų“ klasės mokinys Airidas Kregždys (mokytoja R. Lingaitienė) ir 4 „Šaltinio“ klasės mokinys Rytis Balčiūnas (mokytoja
N. Maksvytienė)
2019 m. kovas – 10 geriausiųjų mieste 1-4 klasių mokinių
TARPTAUTINIAME MATEMATIKOS KONKURSE „KENGŪRA
2019“: I vieta – 3 „Ąžuoliukų“
klasės mokinys Jurgis Galdikas (mokytoja R. Lingaitienė) ir 4
„Šaltinio“ klasės mokinys Domantas Masaitis (mokytoja N. Maksvytienė), II vieta – 3 „Ąžuoliukų“
klasės mokinys Airidas Kregždys
(mokytoja R. Lingaitienė), III vieta – 3 „Ąžuoliukų“ klasės mokinė
Ieva Kavaliauskaitė (mokytoja R.
Lingaitienė) ir 4 „Šaltinio“ klasės
mokinys Rytis Balčiūnas (mokytoja N. Maksvytienė), VI vieta – 2
„Aušros“ klasės mokinys Arnas
Motiejaitis (mokytoja L. Krapikienė), IX vieta – 3 „Saulės“ klasės
mokinė Kamilė Žalgirytė (mokytoja A. Jakumienė), X vieta – 4
„Šaltinio“ klasės mokinė Saulė
Norvilaitė (mokytoja N. Maksvytienė).
2019 m. kovas – IEVOS SIMONAITYTĖS MENINIO SKAITYMO KONKURSE Klaipėdoje
diplomantėmis tapo 4 „Varpelių“
klasės mokinė Auksė Bražinskaitė (mokytoja V. Končiuvienė), 4
„Ąžuoliukų“ klasės mokinės Margarita Mažrimaitė ir Martyna Milašiūtė (mokytoja R. Lingaitienė).
2019 m. balandis – Palangos miesto trečių klasių mokinių
konkurse
„RAŠTINGIAUSIAS
PALANGOS MIESTO PRADINUKAS 2019“ II vietą laimėjo 3
„Ąžuoliukų“ klasės mokinės Ieva
Kavaliauskaitė ir Martyna Milašiūtė (mokytoja R. Lingaitienė).
2019 m. balandis – Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „OLYMPIS 2019 – Pavasario sesija“ laimėta: 14 medalių, 61
diplomas, 5 padėkos.
2019 m. gegužė – Palangos
miesto pradinių klasių mokinių
varžybose „ŠVIESOFORAS“ II-e
etape mokyklos komanda (1 „Lašelių“ klasės mokinė Rusnė Svipaitė, 2 „Aušros“ klasės mokinys
Arnas Motiejaitis, 3 „Saulės“ klasės mokinė Viktorija Daukantaitė,
4 „Šaltinio“ klasės mokinys Rytis
Balčiūnas, mokytojas S. Rackevičius) laimėjo II vietą.
2019 m. gegužė – moksleivių
meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkurso „LIETUVIŠKO ŽODŽIO ŠVIESOJE“
laureate tapo 4 „Šaltinio“ klasės
mokinė Eglė Šaltmerytė (mokytoja N. Maksvytienė). Diplomantais
– 3 „Saulės“ klasės mokinys Darius Serepinas ir 4 „Šaltinio“ klasės mokinė Marta Ulskytė (mokytoja N. Maksvytienė).
2019 m. birželis – respublikiniame šokių konkurse „ANT
BANGOS 2019“ diplomantais
tapo šokių studija „Vėtrungėlė“
(mokytoja B. Gikarienė).

PIRMIEJI ŽINGSNIAI Į MOKSLO PASAULĮ
Mano kelionė šioje mokykloje prasidėjo prieš ketverius metus.
Baigiant darželį, atėjome susipažinti su šia mokykla ir būsimomis
mokytojomis. Iš pirmo žvilgsnio įsimylėjau mokyklą, jos draugišką
ir saugią aplinką ir, žinoma, savo pirmąją mokytoją Nomedą.
Išaušus rugsėjo pirmosios rytui, į mokyklą išskubėjau su plačia
šypsena veide, o kartu širdelė plazdėjo iš nerimo ir jaudulio. Mokykla – tai ne darželis, prasidėjo sunkus kelias į Mokslo ir žinių pasaulį. Bet pasirodo, kad nerimavau be reikalo. Su tokia nuostabia
mokytoja, niekas nebaisu! Ji kantriai mokė skaityti, rašyti, skaičiuoti,
daryti gražius darbelius. Kartu su ja mes augome ir tobulėjome.
Pirmieji metai prabėgo nepastebimai. Čia buvo gera, jauku
ir ramu. Po atostogų vėl susirinkome į mokyklą. Paaugę, pasiilgę
draugų ir mokytojos. Antroje klasėje buvo sunkiau mokytis, bet visi
sunkumai įveikiami. Patobulėjo skaitymo, piešimo įgūdžiai, pramokau anglų kalbos. Buvo smagu ne tik per pamokas, bet ir šventes,
kurios buvo organizuojamos mokykloje.
Anksčiau nelabai mėgau skaityti knygas, bet tokioje geroje aplinkoje, kurioje mes mokomės, savaime įsitrauki ir pradedi domėtis
knygomis. Per atostogas ne vieną perskaičiau, kurią turėjau įrašyti į
mokytojos paruoštą atsiskaitymo knygelę.
Trečia klasė mus pasitiko naujais iššūkiais. Mes rimtai mokėmės
daugybos, dalybos, trupmenų, sužinojome apie kalbos, sakinio dalis. Ir anglų kalba patobulėjo. Labai pamėgau muziką, ėmiau lankyti
būrelį. Kiekvienais metais atrasdavau kažką naujo. Mokslo metų pabaigoje vykome į smagią ir turiningą kelionę prie Puntuko akmens.
Grožėjomės Anykščių miestu, lankėme žymias vietas, o didžiausia
pramoga laukė kelionės pabaigoje. Tai vasaros rogučių trasa. Buvo
nepakartojama!
Taip nepastebimai prabėgo laikas ir buvo įveikti visi sunkumai,
kurie laukė manęs ketvirtoje klasėje. Daug visko išmokau, sustiprėjau ir subrendau. Išmokau dar daugiau naujų, ateityje prireiksiančių
dalykų. Visi jie man padės tolesniame mokymosi etape. Už tai esu
be galo dėkinga savo pirmajai mokytojai Nomedai, kuri buvo reikli,
griežta, bet tuo pačiu gera, rūpestinga ir teisinga. Šią mokyklą, mokytoją ir kitus darbuotojus visada minėsiu geru žodžiu.
Išleistuvės... Nuriedėjusios ašaros ir naujas gyvenimo etapas. Labai pasiilgsiu mokytojos, dažnai ją lankysiu!
Gintarė Triznickaitė

MOKSLO METAI
Aš džiaugiuosi, kad lankiau šią nuostabią mokyklą. Mano klasė, draugai, mokytoja - jie nuostabūs!
Dabar aš ketvirtokė. Keturi metai prabėgo taip greitai. Man
baisu pagalvoti, kad viską reikės palikti ir mokytis kitoje mokykloje. Juk jokia kita mokykla niekada neatstos pirmosios. Kartais
juokaujame, kad niekada neišeisime iš šios klasės. Būtų gerai, jei
taip būtų iš tikrųjų. Čia vyko daug renginių. Labiausiai įsiminė
skaitovų konkursai. Mokytoja mane padrąsindavo, pataisydavo
klaidas. Pati pajutau kaip išdrąsėjau.
Aš myliu savo mokytoją. Niekada jos nepamiršiu. Jūs man suteikėte tiek daug meilės. Išmokėte daugybės dalykų. Visada rūpinotės, padrąsindavote. Ačiū Jums, mokytoja!
Eglė Šaltmerytė

KUO NORIU BŪTI UŽAUGĘS?

Užaugęs norėčiau dirbti kaskadininku ir verslininku (Donatas).
Noriu tapti chirurgu, kad galėčiau gydyti žmones (Domantas).
Aš užaugęs norėčiau būti policininku kaip dėdė, nes ši profesija yra
gera, padeda žmonėms saugiai gyventi (Gabrielius).
Užaugusi norėčiau būti fotografe, nes man patinka fotografuoti
žmones, gėles, jūrą, tiesiog gamtą (Ugnė).
Norėčiau būti psichologe, nes noriu padėti žmonėms (Saulė).
Užaugusi norėčiau būti gydytoja. Svajoju padėti žmonėms, kurie
serga. Man patiktų apžiūrėti ligonius, diagnozuoti ligas, išrašyti vaistus (Gintarė).
Aš užaugęs norėčiau tapti žaidimų kūrėju. Jie uždirba nemažai pinigų ir tampa populiarūs. Jau domiuosi šia profesija, žinau, kad kūrėjai
skirstomi į dizainerius ir kūrėjus (Rytis).
Užaugusi norėčiau būti kirpėja, nes man patinka žiūrėti į nuostabias
šukuosenas, kurias sukuria kirpėjai arba konditere, nes tortus puošti
irgi menas (Elzė V.).
Aš noriu būti siuvėja, nes patinka siūti. Anksčiau man padėdavo
mama siūti lėlėms rūbelius, dabar jau pati joms pasiuvau dekoratyvinę pagalvėlę (Austėja).
Jau daug metų svajoju turėti savo kavinukę. Man patinka gaminti
maistą. Tai mane džiugina. Aš tikiu, jog ši svajonė kada nors išsipildys
(Marta).
Aš užaugusi noriu tapti gaisrininke, nes noriu kuo daugiau veiksmo
ir išbandymų (Elzė K.).
Norėčiau būti policininke, nes patinka veiksmas, noriu patirti nuotykių ir gelbėti žmones (Marija).
Aš noriu būti verslininku, turėti savo viešbutį. Man atrodo, kad galėsiu įgyvendinti savo svajonę (Dominykas).
Aš norėčiau dirbti su žirgais arba menu, nes labai
myliu šiuos gyvūnus ir man patinka piešti (Eglė).
Aš noriu būti dainininku, nes patinka klausytis, dainuoti ir atkartoti dainas (Alantas).
Aš svajoju būti architektu, nes man patinka piešti ir
skaičiuoti. Dar man patinka piešti pastatus (Jokūbas).
Noriu būti policininku, nes tai yra mano svajonių darbas nuo vaikystės (Benas).

„Mano mokykla“, 2019 m. Nr. 25

MANO
MOKYTOJA
Kai pirmą kartą įžengiau į šią mokyklą,
Savo mokytojai padovanojau aš gėlytę.
Ji grožėjosi padovanota gėlyte
Ir stipriai stipriai apglėbė mane.
Man buvo gera, šilta ir jauku,
Man buvo linksma, miela ir smagu.
Aš myliu mokytoją labai labai,
Ir mylėsiu ją amžinai amžinai.
Dabar aš ketvirtokė jau esu,
Todėl su savo mokytoja atsisveikinti
turiu.
Mokytojos neužmiršiu niekada,
Aplankysiu ją visada.

Marta Ulskytė

MOKSLO METAI
PRADINĖJE MOKYKLOJE

Labai anksti mane pažadino
mama. Iš pradžių nesupratau
kodėl ir kur mes važiuosime,
bet, kai įsėdome į mašiną, mama
pasakė, kad šiandien rugsėjo pirmoji. Nustebau, bet diena praėjo
greitai ir į namus grįžau laimingas.
Greitai prabėgo metai, antri,
treti, ketvirti... Mokytis buvo
vis sunkiau, bet įdomiau. Patiko
ekskursijos, kelionės, konkursai.
Dalyvavome edukacinėse pamokose, daug ko išmokome, sužinojome. Aplankyta Klaipėda,
Šiauliai, Anykščiai, laukia kelionė į Ventspilį. Pelniau nemažai
diplomų, pagyrimo raštų. Labiausiai man patinka matematika, bet mėgstu ir muziką, anglų.
Tuojau pat bus ketvirtokų išleistuvės, bus sunku atsisveikinti su
draugais, mokykla, mokytoja.
Niekada nepamiršiu laiko,
praleisto Palangos pradinėje mokykloje.
Rytis Balčiūnas

PIRMOJI MOKYKLA
Man labai patinka žodis –

pirmas. Jis reiškia, kad viskas tik

prasideda ir yra geriausia!
Į šį žodį sutelpa tiek daug...
Geriausi vaikai, skaniausi kepsniai, mokytojai, stalo futbolas ir
sniego karai. Man labai patinka
mokyklos kvapas. Jis toks savas! Rūbininkė – pati geriausia!
Ji labai mandagi, su visais pasisveikina, padeda. Mes turime
geriausią rūbininkę! Valgykloje
dirba pačios geriausios, skaniausiai gaminančios virėjos visame
mieste. Tai žino visi! Jos ne tik
žino, ką mes mėgstame valgyti,
bet ir prižiūri, ar valgome. Tai
labai patinka tėvams. Aš dar turiu ir geriausią mokytoją! Iš jos
žvilgsnio aš suprantu, kad turiu
mokytis, klausyti, o ne mirkčioti
ir juokauti. Man nepavyksta išmokyti žvilgsniu klausyti savo
šuns, esu prastas mokytojas.
Mūsų mokytojai neprilygsta niekas. Jos akys taip į mane pažiūri,
kad tiesiog negaliu neklausyti.
Kažkur skaičiau, kad kur gyvena meilė, ten yra namai. Sutinku,
nes ketverius metus praleidau
kaip namuose.
Mokykla – lyg namai. Mano
mokytoja visada liks širdyje, nes
ji – PIRMA!
Donatas Užkuraitis
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4 „Šaltinio“ klasė
MINČIŲ LIETUS

MOKYKLA – tai lyg antri namai, kur tu gauni žinių, kurių reikės
visą gyvenimą (Saulė); tai vieta, kur tu mokaisi visokių dalykų
(Austėja); bendravimas su klasės draugais, mokytojais. Proto lavinimas. Aš ilgai atsiminsiu Jus, mokytoja Nomeda! (Lukrecija);
mokykla – tai antrieji namai, Mokytoja – tai antroji mama! Niekada
nepamiršiu jų! (Gintarė); mylima mokytoja ir tai, ko išmokau: skaityti, rašyti, skaičiuoti (Elzė V.); vieta, kur susitinku su draugais ir
mokytoja (Marija); dienos praleidimas, išmokstant įvairiausių dalykų (Benas); pastatas, kuriame aš mokausi. Turiu gerų draugų. Mane
moko pati nuostabiausia mokytoja pasaulyje! (Marta); tai kaip namai, kur gali susirasti draugų ir kur yra geriausia pasaulyje mokytoja (Dominykas); vieta, kur mokaisi
ir turi gerų draugių (Ugnė); vieta, kur vaikai mokosi, žaidžia, išmoksta naujų dalykų (Jokūbas); lyg antras gyvenimas, kuriame galime mokytis, susipažinti su naujais
draugais ir mokytojais, bendrauti (Rytis); vieta, kur yra mylimiausia mokytoja (Donatas); mokslo ir draugystės vieta (Mantas); vieta, kur mokina skaičiuoti, skaityti, rašyti,
galima susitikti su draugais (Gabrielius); pastatas, kuriame vaikai mokosi (Akvilė);
draugai, mokslai, mokytoja (Alantas); vieta, į kurią tu įžengi kiekvieną rytą. Kartais
taip nesinori išlipti iš lovos ir eiti, bet kai nueini, apsidžiaugi, kad nepatingėjai čia ateiti (Eglė); mokslo ir žinių kraštas, joje išmokstame rašyti, skaityti, skaičiuoti ir visokių
rašybos taisyklių (Elzė K.).
KLASĖ – turi savo mokytoją, vaikus (Jokūbas); kambarys, kuriame išmokau skaičiuoti, rašyti... (Elzė V.); lyg kiti namai, kur aš jaučiuosi puikiai, o klasiokai kaip šeima (Lukrecija); vieta, kur praleidau keturis metus, mokiausi (Ugnė); mano antrieji
namai. Čia aš saugiai jaučiuosi kartu su klasės draugais ir mokytoja (Marta); draugai,
mokslai, darbas, šiluma ir gerumas (Alantas); vieta, pilna draugų, linksmų nuotykių
ir mokslo (Eglė).
ŠVENTĖS – kai galima su draugais švęsti, būti visiems drauge (Gabrielius); tai
diena, kai mes su klase vaidiname ir linksminamės (Donatas); tai linksmos mokyklos
šventės (Mantas); tai nepamokinės dienos (Akvilė); puikiai praleistas laikas su draugais, klasiokais, mokytoja ir tėvais (Marta); linksmos dienos, kai nutinka įdomių dalykų (Ugnė); vieta, kur susirenka daug žmonių ir švenčia (Domantas); man asocijuojasi
su Kaziuko muge, kur visi pardavinėja savo kūrybos daiktus (Lukrecija); akimirka,
kai gali būti savimi (Saulė); man yra tai, kai visi klasiokai
susirenka ir pabūna kartu (Marija).
„AUKSINĖ TAISYKLĖ“ – laikytis visų taisyklių (Rytis);
negalima lakstyti koridoriais (Domantas); elgtis atsargiai
(Dominykas); klausyti mokytojos ir būti pasiruošus pamokoms (Ugnė); nedaryk to, ko pats nenori (Austėja); mylėti
mokytoją (Marta); neskriausti kitų (Eglė).
KNYGA – puslapiai, pilni žodžių (Marija); jos yra įvairių
tipų: vadovėliai, romanai (Rytis); draugė, kuri papasakoja visokias istorijas (Saulė); mokslo šaltinis (Dominykas);
žodžių žodynas (Austėja); mokslo priemonė. Kuo daugiau
skaitau, tuo daugiau žinau (Lukrecija); tai visos emocijos
(Marta); puslapiai, kuriuose gyvena rašytojų sukurti herojai
(Jokūbas); fantazijos ir įdomybių šaltinis. Vieną akimirką tu sėdi kėdėje, kitą – gelbėji
sužeistą šuniuką (Elzė V.); joje daug nuotykių. Ji yra įtraukianti (Eglė); meilė, juokas,
gerumas, fantazija (Alantas); tai – nuotykiai (Donatas).

MANO MOKYKLA
Prieš ketverius metus pirmą kartą įžengiau į šią mokyklą. Pirmas įspūdis buvo,
kad mokykla didelė, erdvi.
Susipažinęs su mokytoja, pamačiau, kad ji nuoširdi, linksma. Nors buvau išsigandęs, bet baimė nuo mokytojos šilumos po truputį išnyko. Ji mums aprodė visus
mokyklos kampelius, nors man buvo daug kas pažįstama. Šioje mokykloje mokėsi
ir mano sesė.
Pirmi metai nebuvo sunkūs, nors skaityti sekėsi sunkiai. Mokslai sunkėjo, bet aš
stengiausi. Kiekvieną rytą šokdavau iš lovos ir skubėdavau į mokyklą, nes norėjau
kuo greičiau susitikti su draugais, mokytoja. Labai patiko su draugais lakstyti kieme, koridoriuose, nors nebuvo leidžiama. Tik trečioje klasėje, kai nuriedėjau nuo
laiptų – tai supratau. O kiekviena kelionė su klase paliko įspūdžių ir prisiminimų.
Pusę dienos praleidžiu mokykloje, todėl ji man kaip antrieji namai, klasės draugai – šeima, mokytoja kaip mama, maistas kaip namuose. Ši mokykla man brangi,
ačiū jai už viską.
Mantas Macijauskas

„Jei gyvenimas mus suveda su didingu pavyzdžiu, pasilaikyti tas
pamokas vien sau reikštų būti beširdžiams“ J. Guitton

BRANGI MOKYTOJA NOMEDA,
dvidešimčiai ketvirtokų Jūs esate pirmoji mokytoja. Pavyzdys,
kuris liks širdies kamputyje visą likusį gyvenimą. Apie Jus jie
čiauškės prisimindami, kad neužduodavote daug namų darbų,
kad būdavote kantri kartodama tą pačią taisyklę daugybę kartų. Jie prisimins, kaip smagu būdavo repetuoti
vaidinimus ir kartu juoktis, mokytis šokio žingsnelių ar pasakoti neįtikėtinas istorijas. Juk keliavote tiek kasdieniuose varguose, tiek ir džiaugsmuose. Jūs tapote pavyzdžiu šilto, nuoširdaus,
mylinčio žmogaus, kuris skiepijo žinias, gyvenimišką patirtį ir klojo
pamatus ateičiai. Tikime, kad vaikai dalinsis viskuo, ką jie gavo Jūsų
nuoširdaus darbo dėka.
Dėkojame, Nomeda, kad mūsų vaikus auginote keturis metus ir
dovanojote jiems savo meilę. Dėkojame, kad esate jiems pavyzdys,
pati geriausia Pirmoji Mokytoja.
4 „Šaltinio“ klasės mokinių tėvai

KETVERI METAI MOKYKLOJE
Viskas prasidėjo ryte. Gražiai apsirengęs nužingsniavau į pirmą
savo mokyklą. Pamačiau būsimus klasiokus. Mama man parodė, kur
bus mano klasė. Pamačiau ir savo mokytoją. Jos vardas – Nomeda. Iš
jos akių galėjai suprasti, kad ji labai gera.
Atsimenu, kai buvau pirmokas, važiavome į „Roshen“ saldainių fabriką. Ten
gaminome karamelinius ir šokoladinius saldainius. Antroje klasėje aplankėme
Šiaulius. Pamatėme Kryžių kalną, „Geležinę lapę“, buvome „Rūtos“ saldainių
fabrike. Trečioje klasėje aplankėme Anykščius. Buvome prie A. Baranausko klėtelės, Puntuko akmens, bet smagiausia buvo leistis vasaros rogučių trasa. Ketvirtoje klasėje vaidinome spektaklyje „Freken Bok sapnai“.
Ačiū mokytojai Nomedai, kad mane mokė. Labai ją myliu!
Dominykas Fedčenko
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Akvilė Kasparavičiūtė
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Ugnė Vaitkutė

Marija Balsytė

Rytis Balčiūnas

Marta Ulskytė

Jokūbas Tamulis

Lukrecija Lapytė

Benas Lukaševičius

Eglė Šaltmerytė

Saulė Norvilaitė
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Gintarė Triznickaitė

Elzė Veisaitė

Gabrielius Nutautas

Donatas Užkuraitis

Mantas Macijauskas

Dominykas Fedčenko

Austėja Bučytė

Eglė Šaltmerytė

Alantas Sutkus

Domantas Masaitis

Elzė Kunigėlytė
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Vanesa Simaitytė

Valdonė Simutytė

Nojus Lukauskas

Natalija Vitkutė

Eduardo Avellino

Deividas Narvilas

Evelina Butkutė

Monika Žukaitė

Eva Daugintė

Tomas Rinkevičius

Auksė Bražinskaitė

Simona Liutikaitė

Arminas Narbutas

Justas Daugintis

Neimantas Butkus

Ermestas Beržinskas-

Jonas Jovaiša

Elinga Biriukovaitė
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4 „Varpelių“ klasė
SAUSIO 13-OJI

Tai diena, kuri buvo labai liūdna. Žmonės dieną naktį saugojo televizijos bokštą. Bet lietuviai tikėjo, kad Lietuva bus laisva. Aš labai noriu padėkoti visiems žmonėms kurie žuvo, kad
Lietuva būtų laisva. Monika Žukaitė
Tai yra ta diena, kai Lietuvos žmonės gynė savo valstybę. Nors priešas puolė mūsų šalį, bet
žmonės tikėjo laisve ir nepasidavė. Natalija Vitkutė
Aš laimingas, kad mes laisvi jau 29 metus. Sovietai buvo be sielos, kai šaudė automatais
į lietuvius, kai tankais važiavo į beginklius žmones. Aš dėkoju 14-ai žmonių, kurie žuvo dėl
mūsų laisvės. Tomas Rimkevičius
Mes žinome iš pasakojimų, kaip žmonės saugojo televizijos bokštą, kaip į juos šaudė, kaip
kareiviai su šautuvais daužė žmones. Todėl dėkoju visiems Lietuvos žmonėms, kad šiandien
Lietuva laisva. Jonas Jovaiša
Tai buvo žiauri naktis, kai sovietų kariai užpuolė Lietuvą. Lietuviai nepasidavė. Visa Lietuva kasmet pagerbia visus žuvusiuosius už laisvę. Elinga Biriukovaitė

AŠ ESU YPATINGAS

Aš esu protingas. Išsiskiriu iš
kitų savo elgesiu. Sugebu greitai
išmokti žaisti bet kokį kompiuterinį žaidimą. Aš esu ypatingas
tuo, kad iš smalsumo darau eksperimentus. Eduardas Avellino
Aš esu sportiškas, judrus berniukas.
Mėgstu žaisti futbolą, važinėtis dviračiu.
Niekada nevėluoju į pamokas. Arminas
Narbutas
Aš ypatinga tuo, kad nesu gavusi nė
vieno drausmės lapelio. Sugebu susikaupti pamokoje. Mane draugai buvo išrinkę tolerantiškiausia mergaite. Monika
Žukaitė
Aš esu tuo ypatinga, kad gražiai šoku,
gražiai piešiu ir esu sportiška. Sugebu pasigaminti valgyti. Moku plaukti, diktantus rašau be klaidų. Simona Liutikaitė
Aš labai mažai sergu. Ypatingas tuo,
kad sugebu stumti sunkius daiktus su kojomis, puikiai važiuoju dviračiu, išsiskiriu
iš kitų savo ūgiu. Tomas Rimkevičius
Esu ypatingas tuo, kad turiu gražias
akis, kaip mamos. Moku gražiai dainuoti,
piešti, siūti, megzti, daryti gražius darbelius. Justas Daugintis
Turiu gerą atmintį, gražiai skaitau. Labai mėgstu skaityti knygas. Sugebu groti pianinu. Esu žymiai jaunesnė už savo
bendraklasius. Auksė Bražinskaitė

KALĖDŲ LAUKIMAS

Nors Kalėdos dar toli
Nuotaika namuos darni.
Tėtis mums eglutę ruoš,
Mama jai žaislus suruoš.
Aš, broliukas ir sesuo
Puošime ją su džiaugsmu.
Nors lauke tamsu, nyku
Namuose šviesu, jauku.

Elinga Biriukovaitė

KALĖDOS

Kai Kalėdos ateina
O už lango žiema,
Prie stalo susėda
Visa mūsų šeima.
Man nerūpi nei valgis,
Nei namai papuošti.
Man tik gera, kai šypsosi
Žmonės man artimi.
Susitikti po metų, apkabinti visus,
Dovana, kurios man užteks
Per ateinančius metus.
Monika Žukaitė

KALĖDŲ NAKTIS

Kai žemę apgaubs
Nakties sutema,
Kai žvaigždės
Sušvis danguje,
Kai kelią nušvies
Vakarė žvaigždė –
Betliejuje gims
Kūdikėlis.
Ernestas Beržinskas
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ŠIAIS MOKSLO METAIS SAU LINKIU...

Šiais mokslo metais sau linkiu susirasti naujų draugų ir išmokti labai raiškiai skaityti.
Simona Liutikaitė
Noriu lankyti kuo daugiau būrelių ir išmokti gerai papasakoti perskaitytą knygą.
Justas Daugintis
Linkiu tapti protingesne, gauti gerus įvertinimus. Vanesa Simaitytė
Sieksiu įgyti kuo daugiau žinių ir savo geru elgesiu būti pavyzdžiu kitiems. Valdonė Simutytė
Norėčiau, kad mūsų klasė būtų graži, švari, tvarkinga. Evelina Butkutė
Labai noriu, kad visi gerbtų vieni kitus, kad vyktume į nuostabias išvykas. Monika
Žukaitė
Linkiu sau būti drausmingam per pamokas, turėti visas mokymo priemones. Arminas Narbutas

KNYGA

MANO SVAJONĖS...
Noriu turėti sesutę, nuvykti į Niujorką, niekada neišsiskirti su savo
draugėmis. Eva Daugintė
Svajoju nuvažiuoti į Ispaniją, pamatyti tikrą Kalėdų senelį, turėti dar
vieną šuniuką. Natalija Vitkutė
Didžiausia svajonė, kad galėčiau su šeima keliauti po pasaulį. Evelina Butkutė
Svajoju kada nors gyventi su šeima Vilniuje. Šis miestas man labai patinka. Noriu susitikti su Donatu Montvydu. Nojus Lukauskas
Aš žinau, kad svajonės pildosi. Noriu užaugęs turėti gerą mašiną, gerų vaikų.
Ernestas Beržinskas
Noriu turėti daug pinigų, turėti labai gerą draugą ir kompiuterį. Jonas Jovaiša
Noriu, kad visi vaikai kviestų visus klasės draugus į savo gimtadienį, noriu išmokti kalbėti prancūziškai, noriu visada turėti mamą, tėtį ir sesę, nes juos labai
myliu. Monika Žukaitė
Nuo mažens myliu gyvūnus. Norėčiau turėti savo zoologijos sodą. Elinga Biriukovaitė
Šiuos mokslo metus norėčiau baigti puikiais įvertinimais. Nuvykti į Holivudą.
Ateityje svajoju baigti aktorystės mokslus. Valdonė Simutytė

Knyga yra kelias į šviesą. Kai atverčiu
knygą, nukeliauju į nuostabią Fantazijos
ir žinių šalį. Kiekviena knygos raidė yra
stebuklinga. Iš kiekvieno sakinio sužinau
kažką naujo ir pamokančio. Knyga yra kiekvieno vaiko svajonė. Valdonė Simutytė
Ant stalo guli knyga. Aš atverčiu knygą.
Pamatau ten milijonus raidžių, tūkstančius
paveikslėlių nupieštų knygoje. Ten apie
viską parašyta. O kai pradedu skaityti, tada
ji nuveda mane į pasakų, mįslių, patarlių ir
mokslo pasaulį. Tomas Rimkevičius
Atverčiu knygą. Pamatau daug juodų
avelių baltame lape tarsi sniege. Jos ganosi, o aš skaitau žodžius - mama, tėtis, sesė,
mokykla, Tėvynė. Knyga mane moko mylėti Lietuvą. Deividas Narvilas

KAS GYVENA MANO ŠIRDYJE

Žmogus yra Dievo kūrinys. Kiekvienas esame skirtingas,
išsiskiriame iš kitų išvaizda, pomėgiais, o svarbiausia jausmais
ir protu. Aš taip pat išsiskiriu iš kitų. Elgiuosi taip, kaip sako
mano širdis. Visada stengiuosi rodyti gerą ir teisingą pavyzdį
kitiems. Valdonė Simutytė
Kiekvienas žmogus jaučia savo širdį. Jis yra laimingas arba
liūdnas. Kai kurie žmonės neturi jausmų, o kiti yra jautrūs. Jų
širdyje gyvena laimė, džiaugsmas. Justas Daugintis
Kiekvienas žmogus, blogas ar geras, turi bent lašelį gėrio.
Vadinasi jis turi gerą širdį. Visi žmonės yra geri, tik elgiasi skirtingai. Mano širdyje gyvena gerumas, jautrumas, užuojauta.
Auksė Bražinskaitė
Visi žmonės yra skirtingi. Visi turi pliusų ir minusų, kaip ir
aš. Bet giliai širdyje pas visus gerumo tikrai rasime. Mano širdyje tikrai yra švelnumo, jautrumo, gerumo. Vanesa Simaitytė
Žmonės būna skirtingi. Kai žmogus geras, jis dalijasi tuo

ADVENTAS

gerumu su visais. O kai yra piktas - jis tą pyktį perduoda ir
kitiems, taip nuliūdindamas kitus. Mano širdyje yra truputis
gėrio, jautrumo, todėl mane mėgsta visi draugai. Natalija Vitkutė
Širdis - tai gerumas. Su geru žodžiu mes prisibeldžiame
į kito žmogaus širdį. Yra žmonių, kurių širdis yra akmeninė.
Ji nieko neužjaučia. Geraširdis žmogus kitam padeda. Mano
širdis gera ir užjaučianti. Deividas Narvilas
Visi žmonės turi tas pačias emocijas savyje. Pagrindinės yra
linksmumas ir liūdnumas. Žmogaus širdyje yra šimtai emocijų,
kurių nežinome. Jos kaip viesulas veržiasi iš žmogaus. Mano
širdyje yra ir gerumas, ir blogumas. Eduardas Avellino
Kiekvienas žmogus, koks jis bebūtų, geras ar blogas, turi
jautrią širdį. Kiekvienas užjaučia, nors to kartais ir neparodo.
Laimingas žmogus šypsosi. Mano širdis gera. Aš užjaučiu kitus. Neimantas Butkus

ŠV. KALĖDOS

Kalėdos yra laikotarpis, kai žmonės būna su šeima, giminaiAdventas – tai laikotarpis
prieš Kalėdas. Tai laikotarpis čiais, pažįstamais, draugais. Visos šeimos švenčia Kalėdas skirkupinas gerumo ir laimės. tingai. Per Kalėdas svarbiausia ne dovanos, o laikas praleistas su
Advento laikotarpiu visi šei- artimaisiais. Kalėdas man linksmiausia švęsti pas močiutę. Mano
mos nariai švarina, puošia didžiausia svajonė per Kalėdas gauti knygą „Benamis Šuniukas
ne tik namus, bet ir širdis Tobis“
Eduardas Avellino
gerumu. Mes klasėje taip pat
ruošėmės Kalėdoms. Per darKalėdos – tai kūdikėlio Jėzaus gimimas. Kalėdas švenčiame vibelių pamoką pasidarėme
sada tik su savo šeimos nariais. Ryte einame į bažnyčią išklausyti
maišelius, kurie atrodo kaip Šv. mišių. Grįžę namo valgome skanius kalėdinius patiekalus, žaiseniai besmegeniai. Kiekvie- džiame žaidimus, pakuojame dovanas.
ną dieną mes darėme gerumo
Neimantas Butkus
užduotis. Kiekvieną dieną
pradėdavome Kalėdų giesme
Kalėdos – tai Jėzaus Kristaus gimimas. Gruodžio 24 dieną yra
ar daina.
Kūčios. Visa šeima sėdame prie stalo. Valgome dvylika valgių,
				kuriuos pagamina močiutė. Per Kalėdas norėčiau gauti dovanų
Tomas Rimkevičius kosmetikos rinkinį.
Eva Daugintė
Adventas yra laikas prieš
Kalėdos yra džiaugsmas, laimė, meilė, dovanos ir buvimas su
Kalėdas. Per jį reikia būti geram. Per adventą mes klasėje šeima. Mes per Kalėdas važiuosime pas močiutę. Visi sėdame prie
dainuojame kalėdines dainas, Kūčių stalo. Kai pavalgome, dalinamės dovanomis.
Justas Daugintis
darome kalėdinius darbelius,
gerus darbus, puošiame klaKalėdos – tai Jėzaus Kristaus gimimas. Aš Kalėdas sutiksiu
sę. Klasės langus papuošėme
snaigėmis. Kūčių naktį vyksta kaip visada savo namuose su savo mylimais žmonėmis, šeima.
Valgysime mano mamos pagamintus patiekalus, pakuosime gaudaug stebuklų.
tas
				 dovanas. Aš tikiuosi Kalėdų stebuklo, kad mano brolis armijoje
Jonas Jovaiša gautų aukštesnį laipsnį.
Simona Liutikaitė

Advento laikotarpis – tai
Kalėdos, kai artimiausi žmonės vieni su kitais susitinka ir sugerumo laikas. Šiandien yra sėda prie šventinio stalo. Kalėdos – tai Jėzaus Kristaus gimimo
jau septinta advento diena. šventė. Žmonės būna vieni kitiems geri, nuoširdūs. Per Kalėdas
Kiekvieną dieną darome ge- mes eisime į bažnyčią. Aš tikiuosi, kad atskris angelas iš dangaus.
rus darbus. Tvarkome klasę, Labai tikiuosi, kad sutiksiu Kalėdų Senelį ir padeklamuosiu jam
valome lentą, padedame kla- eilėraštį. Labai norėčiau gauti elektrinį paspirtuką.
sės draugams. Kai padarome
Arminas Narbutas
gerą darbą, tai užrašome ant
lapelio ir įdedame jį į gerų
Kalėdos yra gerumo ir stebuklų metas, Jėzaus gimimas. Aš
Kalėdas sutiksiu savo namuose su savo šeima. Per Kalėdas eisidarbų maišelį.
				me į bažnyčią aplankyti kūdikėlio Jėzaus, pakuosime dovanas.
Evelina Butkutė Tikiuosi gauti gerų dovanų. Didžiausia svajonė – gauti telefoną.
Deividas Narvilas

DANGUS

Dangus – tai viso pasaulio puošmena. Danguje yra balti, kaip cukraus vata debesys. Dieną dangus
yra melsvas, o naktį juodas. Naktį
danguje yra daug žvaigždžių. Kartais iš dangaus lyja ir sninga. Dangumi grožisi visi žmonės. Simona
Liutikaitė
Dangus panašus į ramiai tekantį
upelį. Dieną dangus linksmas, vakare jis užmerkia gražias akutes ir eina
miegoti. O su juo ir aš kartu. Kai lyja
maži mėlyni lašiukai, tai dangus verkia, nuliūsta. Kai žaibuoja, dangus
labai supyksta. Ernestas Beržinskas
Danguje plaukia labai dideli
debesys. Naktį danguje šviečia milijardai žvaigždžių ir mėnulis. Kai
neturiu ką veikti, aš žiūriu į dangų.
Kartais pamatau kažkokį piešinį,
nuo kurio negaliu atitraukti akių.
Džiaugiuosi, kad galiu žiūrėti į dangų ir grožėtis juo. Monika Žukaitė
Dangus lyg graži pieva, kurioje
yra daug baltų, garbanotų avių, kurios ten ganosi. Dangus yra lyg milžino akis. Kai milžinas žiūri, dangus
šviečia – yra diena. Naktį dangus
tamsus, nes milžinas užsimerkęs.
Aš džiaugiuosi, kad galiu į jį žiūrėti.
Deividas Narvilas
Žiūriu į jį ir matau begalę
mėlynos spalvos. Jis neturi nei
pradžios, nei pabaigos. Dangus kartais būna įsiutęs. Jis svaido žaibus,
verkia. Kai dangus supykęs, ant jo
užplaukia juodi debesys. Gražu, kai
jis būna ramus. Dangus žiūri į mus,
o mes į jį. Auksė Bražinskaitė
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MANO MAMA

Geriausias žmogus pasaulyje yra
mano mama. Mano mama yra labai
darbšti, rūpestinga. Myli mane tokią,
kokia esu. Mama pastebi kada iš mokyklos grįžtu blogos nuotaikos. Mes su
sese pareiname iš mokyklos, o namai
pakvipę skaniu maistu. Mama tarsi angelas sargas. Ji mane saugo nuo nelaimių. Griežta, bet teisinga. Mamos glėbyje jaučiuosi jaukiai, saugiai. Jaučiu jos
meilę ir rūpestį.
Jeigu ne mano mama, pasaulyje
neįvyktų stebuklo.			
Vanesa Simaitytė
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aš verkiu, liūdžiu ar kažką prisidirbu.
Tada ji prieina prie manęs, apsikabina,
paguodžia.
Jei ne mano mama, tai turbūt aš dabar šiame gražiame pasaulyje nebūčiau.
Nojus Lukauskas

NUOSTABIAUSIAS MANO TĖTIS

Mano tėtis nuostabiausias žmogus
pasaulyje. Jis mėgsta juokauti. Mane tėtis labai myli. Jis griežtas, bet tai būna
retai. Tėtis mane daug kur vežasi. Važiuojame visa šeima. Jis manimi rūpinasi, skiria man daug dėmesio.
Norėčiau, kad visi turėtų tokį tėtį
kaip
aš.
MANO MAMA
Auksė Bražinskaitė
Man mano mama yra pats svarbiausias žmogus šiame pasaulyje. Jos šypsena iškart pakelia man nuotaiką. Ji išmoNUOSTABIAUSIAS MANO TĖTIS
kė mane žengti pirmuosius žingsnius.
Mano mamos rankos yra tiesiog steMano tėtis yra geriausias pasaulybuklingos. Namai tiesiog blizga iš tos
je. Jis labai mane myli, viską padaro ko
švaros. O pyragaičių kvapas sklinda
paprašau. Mes su tėčiu visada važiuovisoje laiptinėje. Kas rytą, išleisdama
jame pasivažinėti dviračiais po parką ar
mane į mokyklą, pabučiuoja man į žankur nors toliau. Vasarą, kai tėtis sėdėjo
dą ir palinki geros dienos. Mano diena
pavėsinėje, aš su broliu apipurškėme jį
iškart praskaidrėja.
su vandeniu, o jis tada mus gaudė. Kai
Jei šiame pasaulyje nebūtų mano maman būdavo varžybos, tėtis visada mane
mos, aš nebūčiau čia su visais ir nerašypalaikydavo. Dabar jis yra išvažiavęs
čiau šio rašinėlio. Ačiū, kad esi mamyte!
į kitą šalį. Jis ten dirba statybininku ir
Valdonė Simutytė
stato labai gražius namus. Aš norėčiau,
kad mano tėtis greičiau grįžtų. Jei nebūtų mano tėčio, tai nežinau, ar aš būčiau
MANO MAMA
Mano mylimiausias žmogus yra tokia laiminga. Jis mano visas pasaulis.
mama. Aš labai myliu mamą, nes ji vie- 					
na mane užjaučia. Ji sutvarko namus, 		
Natalija Vitkutė
pagamina valgyti. Ji visada pastebi, kai

SUDIE, MOKYKLA

Prieš ketverius metus mama mane
atvedė į šitą mokyklą. Atėjau tik mokėdama skaityti ir atpažinti skaičius. Per
keturis metus išmokau daug naujo. Čia
patyriau visko: baimės, džiaugsmo, liūdesio, sėkmės ir visokių laimėjimų. Mokykloje yra daug gerų mokytojų. Ačiū
jums, mano pirmoji Mokytoja.
Auksė Bražinskaitė
Ketverius metus mokausi šioje mokykloje. Čia susiradau daug draugų. Ši mokykla man davė labai daug žinių. Ypač
norėčiau padėkoti savo gerajai Mokytojai, kuri tikrai labai daug ko mane išmokė. Stengiuosi būti gera mokinė. Viskas
ką per šiuos ketverius metus išmokau,
tai tik mano Mokytojos ir šios mokyklos
dėka.
Valdonė Simutytė

Prieš metus atėjau į šios mokyklos ketvirtą klasę. Išmokau daug naujų dalykų. Man
ši mokykla buvo lyg antri namai. Susiradau
daug draugų su kuriais žaidžiau, dalinausi
paslaptimis. Čia paliko daug prisiminimų,
juoko ir ašarų. Draugų apsuptyje patyriau
daug įspūdžių. Ačiū mano Mokytojai ir
kitoms mokytojoms už mokymą. Pradinė
mokykla išsiskiria savo grožiu, jaukumu. Ši
mokykla paliko man neišdildomų įspūdžių.
Vanesa Simaitytė
Mano mokykla pati gražiausia ir geriausia. Čia daug ko išmokau. Susiradau
daug gerų ir puikių draugų. Su klase daug
keliavome, daug ką aplankėme, daug ką
nuveikėme. Ačiū Mokytojai už mokymą,
budinčiajai už rūbelių saugojimą, valytojai
už klasės valymą. Mano mokykla – pati geriausia!
Deividas Narvilas

Kur pušies šaka,
Prie baltų beržų,
Palangos pradinė
Aidi nuo balsų..
Čia antri namai, motinos ranka,
Čia antra mama, mokytoja mūs miela...
Čia vaikšto skaičiai karaliai,
Čia šoka raidės princesės,
Čia pasakos pačios gražiausios...
Mokykla – žinių pasaulis, supratimas, gėris... Čia mūsų vaikai augo, sėmėsi žinių, jautėsi saugūs, mylimi ir laukiami. Čia juos globojo, rūpinosi,
guodė mokytoja, administracija, personalas. Nuoširdus DĖKUI už rūpestį,
kantrybę, meilę mūsų vaikams.
Mokytoja – tai knyga, tai gėris, pagarba, antra mama. Ji globojo mūsų
vaikus ketverius metus. Apgaubė meile, šiluma, nuoširdumu. Mokė knygą
mylėti, pažinti pasaulį, gerbti žmogų ir gėrį suprasti, mokė dirbti, svajoti,
kovoti...
NUOŠIRDŲ AČIŪ tariam, MOKYTOJA, jums:
Už mūs vaikų gebėjimą pakilt į žydrą dangų, panert į vandenų gelmes.
Už JŪSŲ gerumą, rūpestį, kantrybę, meilę, nuoširdų, šildantį
žodį...
Už tai, kad buvote, esate ir visada būsite švyturys mūsų vaikams, nes JŪS – pirmoji mokytoja...

4 „Varpelių‘‘ klasės tėveliai

Miela mokytoja Vanda,
Kiekvieno žmogaus širdyje pirmas mokytojas užima ypatingą
vietą. Juk patys svarbiausi ir netikėčiausi dalykai nutinka kartu su
žmogumi, turinčiu patį gražiausią vardą – Pirmoji Mokytoja.
Jūs dovanojote mums meilę ir rūpestį, džiaugsmą ir šilumą, dalinotės su mumis ne tik žiniomis, bet ir vidiniu pasauliu, sielos gelmėmis.
Šiandien tariame Jums AČIŪ už tai, kad nušvietėt mums kelią į
žinių pasaulį.
Auksės tėveliai
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MIELI, MANO VAIKAI,
Prabėgo ketveri gražiausi vaikystės metai šioje mokykloje. Bet liko dar daug neskaitytų pasakų, neprirašytų švarių puslapių. Juos visus rašysite kitoje mokykloje savo gerais darbais, jautria širdimi ir
gražiu žodžiu. Norėčiau, kad išliktumėte nuoširdūs ir teisingi, kad gerbtumėte vienas kitą. Visada būkite
darbštūs ir rūpestingi, truputį išdykę, šmaikštūs ir laimingi.
Jūsų pirmoji mokytoja Vanda

MIELIEJI,
Jūs esate tarsi iš savo lizdo išskrendantys paukščiai. Iš lizdo, kuriame praleidote pačius gražiausius ketverius
vaikystės metus. Čia žaidėte, parašėte pirmąją raidę, perskaitėte pirmąjį žodį, sakinį, tekstą, susikaupę skaičiavote, lenkdami savo mažus pirštelius. O dabar esate dideli, jūsų nebaugina bekraštė erdvė ir beribiai toliai. Juk
mokykloje jūs buvote lyg sode, kuriame auginau jaunus augalėlius, juos laisčiau, saugojau nuo vėjų, apgaubiau
rūpesčio skraiste, kaip Mažasis Princas savo rožę. Tai juk mano sodas, nors vaisių teko laukti ilgai. Todėl šiandien, išlydėdama jus, taip nepastebimai išaugusius, norėčiau palinkėti giedros padangės ir sėkmingo skrydžio!
Nepamirškite, kad čia, Palangos pradinėje mokykloje, jūs visada būsite laukiami! Ačiū tėveliams už bendradarbiavimą, pastangas ir supratimą!
Mokytoja Nomeda Maksvytienė

