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MOKYTOJŲ DIENA 
 

Spalio 4 d. mūsų mokykloje vyko mokytojų dienos šventė. Iš 

pačio ryto visos dėstytojos buvo sutiktos su linksma muzika, 

sveikinimais ir dovanomis. Mokytojos taip pat galėjo 

nusifotografuoti prie mokyklos laiptų sukurtos kompozicijos. 

Mokytojų kambaryje dėstytojų laukė papuoštas kambarys bei 

gausios vaišės. Po keturių pamokų pedagogėms prasidėjo 

šventinės pramogos: ekskursija po mokyklos muziejų – čia 

mokytojoms 

buvo papasakota 

mokyklos 
atsiradimo 

istorija, išvardyti 

įžymūs žmonės, 

kurie baigė 

mūsų mokyklą. 

Taip pat 

mokytojos turėjo 

progą rankose 

palaikyti ir pavartyti Martyno Mažvydo „Katekizmo“ kopiją. 

Muzikos pamokoje mokytojos padainavo kelias visiems gerai 

žinomas dainas: 

Vytauto Kernagio 
„Mūsų dienos kaip 

šventė“ ir Stasio 

Povilaičio „Švieski 

man vėl“. Šokių 

pamokoje mokytojų 

laukė pagal Neil 

Sedaka dainos „One 

way ticket“ sukurtas 

šokis. Pasibaigus 

pramogoms  

mokytojoms buvo 
įteiktos „Mokytojų pirmosios pagalbos“ rinkinys, kurį sudarė: 

- Mėtinis saldainis – kad mokytojų „nepagriebtų“ sloga; 

- Anyžinis saldainis – nuo širdies skausmo; 

- Nosinės – nosytei nusišluostyti arba džiaugsmo ašarai 

nubraukti; 

- Kanapių arbata – atsipalaidavimui po sunkios dienos darbe; 

- Juodas šokoladas – pasimėgavimui ir gyvenimui pasaldinti; 

- Pipiras – nuo 

nervų, kad aštrumas 

visą pyktį išbaidytų; 

- Kvapi lazdelė – 

kad skleistų kvapą, 
malonų nosiai. 

Kaip pasakytų 

amžiną atilsį 

Vytautas Kernagis  

– „Tai buvo 

beprotiškai 

fantastiška šventė“ 

 

Rugilė Alkovikaitė 8a klasės mokinė 

 

ADVENTINIAI SKAITYMAI 

 
Gruodžio 4 dieną mūsų mokyklos aktų salėje vyko Advento 

poezijos skaitymų popietė „Kviečiame į eilėraščio namus“.  

Renginyje dalyvavo net 28 5-8 klasių skaitovai.  Popietę  
pradėjo 6b klasės mokinė Viltė Petrokaitė grodama smuiku 

visiems labai 

gerai žinomą 

melodiją „Tyli 

naktis“. Jai  su 

fleita talkino 

muzikos 

mokytoja 

Agnė 

Mickienė. Po 

to pasinėrėme 
į Adventinę 

meditaciją, 

kurią kartu su 

penktokais 

parengė tikybos mokytoja Elena Antanavičienė. Vėliau 

skaitovai deklamavo eilėraščius apie žiemą, namus, gyvūnus, 

draugus. Tradiciškai 

buvo renkama ir 

simpatiškiausia 

skaitovė. Ja tapo 8a 

klasės mokinė 

Augustė Samuolytė, 
kuri deklamavo J. 

Aisčio eilėraštį 

„Draugams“.  

Už puikų renginį 

dėkojame tikybos, 

muzikos, lietuvių 

kalbos mokytojoms, 

ypač Aldonai 

Adomaitytei, kuri jau 

septintus metus iš 

eilės džiugina mus toki  u puikiu renginiu . 
 

Gabija Čiutelytė 8a klasės mokinė 

 



2019m. Rugsėjis – Gruodis Nr. 47  

         

ŠIURPUSIS VAKARAS MOKYKLOJE 

2019m. spalio 23d. mūsų mokykloje vyko 5 – 8 klasių Helovino 

renginys, kurį rengė 8a klasės mokiniai. Į renginį visi mokiniai 

atėjo kuo įdomiau, kuo baisiau išsipuošę labai įdomiais 

personažais, tokiais kaip: kruvinosios nuotakos, žudikai, 
personažais ir siaubo filmų, matėme daug nukentėjusių žmonių, 

su baisiomis žaizdomis veiduose. Renginyje buvo pasakojama 

visa Helovino istoriją: ar žinojote, kad Helovinas buvo pradėtas 

švęsti ne Amerikoje, kur ši šventė yra populiariausia, o Airijoje, 

beje,  Helovinas yra taip pat siejamas su lietuvių minimomis 

Vėlinėmis – visų mirusiųjų diena, nors lietuviai lapkričio 1 dieną 

su šeima vyksta aplankyti savo mirusių protėvių, jaunimas 

vėlinių išvakarėse persirengia, žiūri siaubo filmus, seka baisias 

istorijas ir krečia pokštus.  

Renginyje taip pat buvo žaidžiami įvairūs ir linksmi žaidimai, 

tokie kaip: mumijos sukimas iš tualetinio popieriaus, labai 

juokingi ir įdomūs vaidinimai su daiktais, pvz. viena klasė 

vaidino vaiduoklių cirką, kita- šiurpą keliančią žmogžudystę ir t.t.  

 

 

Šiurpių istorijų kūrimas, buvo renkamas originaliausias ir 

geriausias kostiumas. Po visų žaidimų buvo renkama 

daugiausiai taškų surinkusi klasė ir didįjį prizą laimėjo 8b klasė. 

O originaliausio kostiumo laimėtoja tapo – Medeina 

Makarevičiūtė, jos žudikės, išsitepusios aukų krauju, kostiumas 

buvo tikrai stulbinamas.  Renginys patiko visiems, matėsi, kad 
mokiniams buvo linksma! 

Po renginio buvo visų laukta diskoteka. Mokinių manymu,  ši 

diskoteka buvo viena iš geriausių 

 

Augustė Samuolytė 8a klasės mokinė 
 

 

PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS 

 

 
Spalio 29 d. mūsų mokyklos ketvirtokai, surengė labai įdomias 

krikštynas pirmokams. Vaikai buvo pasitikti dainomis, ilgu 

tuneliu iš lankų, kuris simbolizavo traukinio kelionės pradžią. 

Aktų salėje buvo trys traukinio stotelės. Pirmoji - žaidimų 

karalystė, kurioje reikėjo taisyklingai suktis ratu ir šokti. 

Antroji stotelė mąstytojų studija. Joje reikėjo sudėlioti dėlionę 

iš raidžių, užrašyti gautą žodį ir jį perskaityti. Paskutinioji, bet 

ne prasčiausia - sporto arena, kurioje vaikai apšilo padarę 

mankštelę. Pabaigoje vaikai gavo pakabukus ant kaklo su 

užrašu ,,Aš pirmokas!’’, diplomą su mokinio priesaika, kuri 

liepia gerbti save ir kitus, daug svajoti ir juoktis. O juoko 

šventėje tikrai nepritrūko, vaikai buvo patenkinti smagiomis 

krikštynomis ir salę su šypsena veide paliko daugelis pirmokų!   

 

Jokūbas Setkauskas 8a klasės mokinys 
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RINKIMAII Į PUODĄ 

 
          Lapkričio 12d. mūsų mokykloje vyko 6 – 7 klasių komandų  

konkursas „Rinkimai į puodą“. Šiame konkurse klasės turėjo 

paruošti savo pristatymus apie pasirinktas daržoves. Pristatymus  

vertino autoritetinga komisija. Išvydome moliūgų, brokolių, 

burokėlių, kopūstų ir kitų daržovių pristatymus. Vieni vaidino, kiti 

deklamavo.  Taip pat moliūgų ir burokėlių komandos pavaišino 

visus jų ruoštais pyragais.   

          

Renginio metu komandos  sprendė kryžiažodžius, bandė atpažinti 

rečiau vartojamas daržoves bei prieskonius. Deja, sekėsi nekaip. 

Komisija susumavusi visus balus pareiškė, kad nugalėtojais tapo 6b 

klasė.  

Sveikiname nugalėtojus, o kitiems linkime nepasiduoti ir valgyti 

daugiau daržovių! 

 

Gustė Liubinaitė 8a klasės mokinė 

 

 

KALĖDINIS KLASIŲ PAPUOŠIMAS 

 
Kaip ir kiekvienais metais mokiniai ir jų mokytojai labai stengėsi 

prieš Kalėdas pasipuošti savo klases. Komisija, apsilankiusi 

kabinetuose, įsitikino, kad  mokiniai ir jų auklėtojai labai 

kūrybingi… Išvydo Senius besmegenius ir nykštukus, Kalėdinius 

elnius ir nuostabias eglutes su Kalėdų seneliais. Visus sužavėjo 

prakartėlė 8a klasėje, karpiniai 6b klasėje, nykštukai  5a klasėje,  

linkėjimų eglutė 8c klasėje ir gausybė elnių 4c klasėje.   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠVYKA Į VILNIŲ 
 

          Gruodžio 17d. aktyviausi 5-8 klasių mokiniai vykome į 

edukacinę kelionę Vilniuje. Pirmiausia apsilankėme Vilniaus Šv. 

Vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos 

požemiuose. Sužinojome, kad karališkajame mauzoliejuje ir 

kriptose palaidoti kai kurie Lietuvos valdovai ir jų žmonos, pvz. 

Žygimantas 

Augustas ir 
Barbora 

Radvilaitė, 

Vilniaus 

vyskupai bei 

garbingi 

mecenatai. 

Žaidėme 

žaidimą 

“Pagrobk 

karūną”. Po 

to keliavome 

į Vilniaus 
Skaisčiausios Dievo motinos cerkvę – vieną seniausių 

krikščioniškųjų šventovių, pastatytą 1346 metais. Pamatėme, kaip 

jos rūsyje liejamos žvakės. Bet labiausiai sužavėjo apsilankymas 

varpinėje, kur išgirdome, kaip skambinama varpais, o ir patys 

galėjome jais paskambinti. Vėliau pasivaikščiojome po 

pasipuošusį Vilniaus senamiestį, pasigrožėjome Kalėdinėmis 

eglutėmis Rotušės ir Katedros aikštėse.   

 

Gustė Liubinaitė 8a klasės mokinė 
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M S K N Y G A B Ū R E L I S Š 

K O D I E N O R A Š T I S E O 

N M K D I R E K T O R Ė B G K 

Y K O Y R E N G I N Y S E Z O 

G K J K K T E K S T A S N A L 

N L Ū A Y L M U Z I K A D M A 

E A R I Č T A D A T A N R I D 

Š S A Š O U O L A V A A U N A 

Y Ė D A I N A J I U O T O A S 

S L A I Š K A S A T U A M I M 

P A S I R U O Š I M A S E V A 

F I L M A S R A Š T A S N A D 

M E L O D I J A K A V A Ė S A 

 

   

 

Žodžiai: 

Mokykla, mada, pairuošimas, filmas būrelis, 

bendruomenė, knygnešys, egzaminai, dienoraštis, 

mokytoja, laiškas, renginys, direktorė, tekstas, data, 

šou, nata, klasė, raštas, jūra, muzika, lava, kava, 

melodija, daina, šokoladas, knyga. 

Likusias raides iš eilės sudėję gausite žodį: 

                          
 

  Kryžiažodį kūrė Patricija Krasnadomskytė 

 

 

IR VĖL MES KELIAUJAME 

 
Spalio 10-11 dienomis 6b, 8a bei 8c klasės vyko į ekskursiją. 

Anksti ryte išvykome Estijos link. Į Saremos salą plaukėme keltu 

ir apie pietus pasiekėme pirmąjį lankytiną objektą- Anglos vėjo 

malūnų kompleksą, kuriame išvydome 4 tipiškus saremietiškus 

malūnus ir vieną olandiško stiliaus.  Toliau tęsėme pažintį su 
salos gamta 

ir vykome 

prie 

nuostabaus 

grožio 

Pangos 

skardžio, 

nuo kurio 

atsiveria 

pasakiškas 

Baltijos 
jūros 

vaizdas. Po 

to nuvykome 

pasigėrėti vieninteliu išlikusiu tokio pobūdžio gamtos reiškiniu - 

Kaali meteoritiniu krateriu-ežeru. Tai tarsi didelė dauba, kuri, 

manoma, buvo suformuota meteoro prieš daugiau nei 2400-7500 

metų. Po ilgos dienos pasiekėme vienintelį miestą visoje saloje-

sostinę 

Kuresarę. Čia 

norintys 

galėjo 

išbandyti 
vandens parko 

privalumus, o 

kiti, kurie 

neturėjo tokio 

didelio noro, 

ėjo 

pasivaikščioti 

po nuostabaus 

grožio miestą.  

Kitos dienos 

rytą aplankėme įstabaus grožio Kuresarės vyskupų pilį-tvirtovę, 
pastatytą XIIIa. Mūsų kelionė tęsėsi – aplankėme Hapsalu, dar 

kitaip vadinamą ,,Šiaurės Veneciją“. Apžiūrėjome Hapsalu pilies 

griuvėsius ir bažnyčią, pasivaikščiojome promenada, apžiūrėjome 

medinį Kurhauzo pastatą, ilgiausią Estijoje dengtą peroną, 

kuriame išlipdavo iš Rusijos atkeliavę carai. Po to vykome į 

miestą-kurortą Pernu, kuris buvo įkurtas 1251m., o viduramžiais 

tapo vienu iš turtingiausių Hanzos sąjungos miestų. Taip pat 

apsilankėme dideliame prekybos centre, kuriame nepamiršome 

nusipirkti suvenyrų. Ir tada išjudėjome Lietuvos link.  

Tai dar viena nuostabi kelionė, per kurią ne tik artimiau pažinom 

vieni kitus, bet ir smagiai praleidome laiką. Ir už tai esame 

dėkingi mūsų mokytojoms: Elenai Antanavičienei, Vitalijai 
Savickienei, Romualdai Saveiskytei bei Irenai Kaklauskienei. 

 

Patricija Krasnadomskytė 8a klasės mokinė   

Redaktorė –  Rugilė Alkovikaitė 

Maketuotojas –Erikas Žukauskas  

Fotografė-Agota Riklikaitė 

Korespondentai: Gustė Liubinaitė, Rugilė 

Alkovikaitė, Jokūbas Setkauskas, Augustė 

Samuolytė, Patricija Krasnadomskytė, 

Gabija Čiutelytė 

Mokinius konsultavo „Mažvydietis” 

autorė ir koordinatorė  lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Kaklauskienė Irena 


