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Laikraštį leidžia Trakų r. 
Lentvario pradinė mokykla 

Ilgai lauktos Kalėdos,  ilgai laukti Naujieji metai jau čia pat. Susimąstykime, ką gero padarėm 
nuo anų švenčių iki šių. Ar pasakėm gerą žodį? Ar nenuskriaudėm silpnesnio?  Ar savo 
džiaugsmu pasidalinom su draugais? Ar  ko nors ir kada nors neįskaudinom? Jei į visus 
klausimus atsakėte TAIP, šv. Kalėdas ir Naujuosius švęskite linksmai.                                                                                                                                                                                                                               
„Smalsučio“ redakcija         

  
            Kalėdų  šventės  nuskamba  varpais, 
Kaip  visos  šventės  jos  ateis  ir  vėl  praeis. 
                                                                                        Lai  linksmos  būna  jos! 
                                                                                                        Na,  o  Naujais  metais 
                                                                  Turtingi  būkite  idėjom  ir  darbais.                                                                                                   

 
 

                 
LAIMINGŲ        ŠV. KALĖDŲ,        RAMIŲ     IR  

                                       JAUKIŲ          METŲ               NAUJŲ!                      



                     

  

           
Sniegas virto sidabru, dingo 
zuikių pėdos.  
Rašo šaltis ant langų, greitai 
bus Kalėdos 
Ledinukai ant langų linksmą 
šokį groja. 
Snaigės sukasi, dainuoja, sniego 
seniams moja.  
 
Priedainis. Baltos Kalėdos, 
skamba Kalėdos,  
Juokias Kalėdos, pusnys 
sniego! 
Baltos Kalėdos, skamba 
Kalėdos, 
Džiaugias visi kartu! 
 
Pasipuošus sidabru eglė vidur 
kiemo. 
Kviečia ji visus kartu pasitikt 
Kalėdų. 
Vėjas sukasi ratu, kyla pusnys 
sniego, 
Pažiūrėkit, kaip gražu -
stabuklai prasidėjo. 
Priedainis... 

Tele  Bim  Bam  -  Kalėdos  

Ei, drauguži, žiemos vidury 
Roges jei turi, tai gerai! 
Į kalną aukščiausią, patį 
balčiausią 
Įkopt jei gali, tai gerai! 
 
Iš aukštai pamatai 
Šviesų daug mieste - 
Su vėju šventė artėja 
Pas tave. 
     Kalėdos! Laukia jau visi 
vaikai. 
     Kalėdos! Jau norim dovanų! 
      Kur Kalėdų senis? a-uuu? 

  

 

  

      

 Mes nulipdėm žmogeliuką,  

 Baltą, gražų, nediduką.  

Sniego Senis jis vardu:  

Aš džiaugiuos ir džiaukis tu.}2 k.  

 Priedainis. Sniego Seni, palinguok,  

          Rankele linksmai pamok,  

          Kojeles tu pakilnok  

          Ir dar kartą pakartok. }2 k.  

   Senio akys - tai angliukai,  

Nosis - morkos gabaliukas.  

Rankoj šluota  - tai smagu-  

Aš džiaugiuos ir džiaukis tu.}2 k. 

Priedainis. 

    
  ◄◄◄ ▲▲▲▲▲ 
       PADAINUOKIME KARTU 

 Vatikanas  pasipuošia  Kalėdine  egle... 
Pasipuošiame  ir  MES!!! 

  

 O kokios  Kalėdos  be  žaidimų!  Būkim 
linksmi ir žaiskim. 

Jaunųjų žurnalistų būrelis siūlo... 

 

Surask  savo  porą 

Vaikai susiskirsto poromis, o žaidimo 
vedėjas kiekvienai porai nurodo 
garsiai susitarti, kokį gyvūną pora 
vaizduos, t. y. kokio gyvūno garsą 
pora mėgdžios. Poros turi vaizduoti 
skirtingus gyvūnus. Tada visoms 
žaidimo poroms užrišamos akys, ir 
poros turi, mėgdžiodamos sutarto 
gyvūno skleidžiamus garsus, surasti 
savo porą. 

  Kalėdų Senelio kelnės 

Visi suskirstomi poromis. Kiekvienai 
porai duodamos kelnės – geriausia kad 
būtų plačios, didelės, raudonos. 
Vienas iš poros kiša savo koją į dešinę 
kelnių klešnę, kitas – į kairę. 
Paskelbus startą, komandos pradeda 
lenktynes. Laimi greičiausi. 
 Naujametis žodžių paradas. Vaikai iš 
eilės sako po žodį, susijusį su 
Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. 
Vaikas, nespėjęs sugalvoti savo 
žodžio, iškrenta iš žaidimo. Laimi pats 
kūrybiškiausias.   :) :) :) :) :) :)  

 

 



                                              KURIAME SKAITYTOJUI  
Kiekvienam įkvėpimo lašui reikia dar pridėti devyniasdešimt devynis prakaito lašus. M. Larnis 

 
Jaunųjų žurnalistų 
būrelio (JŽB) nariai 
domėjosi radijo studijos 
„Žinių radijas“ darbu 
     JŽB fotoreportažas          
    

     
Pirmosios akimirkos studijoje  

 
Į tiesioginį eterį... 

 
Tuoj išgirsim savo balsą. 

 
 

Jaunųjų žurnalistų būrelio 
seniūnas  Otas Urvelis ir 
žurnalistas Aurimas Perednis 
apibendrina susitikimo 
rezultatus. 

IŠ  JO  GIRDIME   IR   MATOME 
 

 Taip 
atrodo mūsų televizijos bokštas  
mokinių žurnalisčių (iš kairės į 
dešinę: Evitos Zemenskaitės, 3c kl., 
Silvijos Adomaitytės, 3c kl., Emilijos 
Požarnenkovos, 4b kl.)  piešiniuose. 
 
           MIESTŲ VARDAI 
 
Miestai, kaip ir mes, turi savo 
vardus. Atsivertę kalbininko 
Aleksandro Vanago knygą 
,,Miestų vardai“, sužinome, kad:  
Alytus – vienas seniausių Lietuvos 
miestų. Pro Alytų į Nemuną teka 
upelis, vardu Alytupis. Pirminis šio 
upelio vardo variantas, matyt, buvo 
Alytus. Tad upės vardas niekuo 
nepasikeisdamas tapo miesto vardu. 
Anykščiai. Tyrinėtojai linkę 
manyti, kad miesto vardas kilęs iš 
upės Anykšta  pavadinimo. 
Biržai. Biržai yra kilęs iš bendrinio 
žodžio biržis, beržynas, ruplusis 
beržas, beržynėlis ir pan. 
               Pasakojimo tęsinys kt. nr. 
 
SMEGENŲ MANKŠTA: EFEKTYVŪS 
BŪDAI ATMINČIAI LAVINTI 
 ◙◙ IŠMOK  NAUJĄ  UŽSIENIO  KALBĄ 
 ◙ ŽAISK  LOGINIUS  ŽAIDIMUS  
  ◙◙◙◙ SPRĘSK  KRYŽIAŽODŽIUS 
 ◙ NENUVERTINK  MUZIKOS 
 ◙ NEBIJOK  KALBĖTIS  SU  SAVIMI 
 ◙ SKAITYK  KNYGAS  IR  DRAUGAMS 
PASAKOK  JŲ  TURINĮ 
 ◙ DAUGIAU  BENDRAUK 
 ◙◙◙ PRISIMINK, KAD  JUOKAS - 
GERIAUSIAS  VAISTAS 

   
MŪSŲ SVEČIAS - POETAS 
IPOLITAS SKRIDLA, Lietuvos 
žurnalistų sąjungos Senjorų 
klubo pirmininkas 
 
Gedimino  kalnas 

          
Didingai stovėjęs, 
      Žaismingai žaliavęs, 
      Galybę ir  šlovę menąs, 
       Šiandien lyg keleivis 
       Pavargęs, paniuręs, 
       Suplyšusiais rūbais  
       Besidangstąs. 
              Nuo amžių pražilę, 
       Šlaitai ašaroja. 
       Kas gyvastį kalnui įpūs, 
       Kas jo didingumą išsaugos, 
       Kas ašarų raudą pajus... 
              O kalne laikų Gedimino, 
       Išliki simboliu mūsų tautos - 
       Žaizdas ašarotas  
       Nušluostys 
      Tau sūnūs 
       Laisvos Lietuvos. 
 
● SVEIKINAME 
MOKYTOJUS, MOKINIUS, 
TĖVELIUS BEI SENELIUS, 
GIMUSIUS GRUODŽIO - SAUSIO 

MĖN.  
 



          ►►►  TU  IR  AŠ  ►►►AŠ IR TU ►►►    Spalvinkim  kartu ☺☺☺                           
Sveikas, Kalėdų Seneli 

 

 
Dovanėlių jau vežu... 

 

Kokios dovanėlės norėtum? 

 
                          

 

 
Parašyk man laiškelį... 

 
 

Laukiu metų aš NAUJŲ... 

 

Aš irgi laukiu jų... 

 
Dovanėlė Tau  

 

SVEIKI, NAUJIEJI METAI!!! 

 

 Ir tau dovana 

 
I   Š   M   O   K    S K A I Č I U O T Ę ►►► 
Bėgo Barbė į mokyklą,/Pasiėmusi taupyklę./Kol ji varnas suskaičiavo,/Pinigėliai išgaravo.  
▲▲ Protas– tai duona, kuri pasotina, juokai – tai prieskoniai, žadinantys apetitą. K.Biornė    

 Tikybos mokytoja klausia Petriuko:/- Kas viską mato ir girdi?/- Mūsų kaimynė.   
  Mama, šviestuvas dega! 

- Ne dega, o šviečia!/- Mama, jau užuolaidos šviečia!   
    Parke ant suolelio sėdi mažas berniukas ir garsiai kūkčioja./– Ko verki? – teiraujasi pagyvenusi 
moteris./– Mano šuo pradingo./– Nesijaudink, šuo tikrai ras namus.– Jis tai, aišku, ras, o kaip aš?  
                                                             ■■■■■                                                                                                

              Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:  
 Akvilė Sabonytė, 4b kl., Emilija Požarnenkova, 4b kl.,  Silvija Adomaitytė, 3c kl., Edita Zemenskaitė, 3c kl. 

   Laikraščio redaktorius Alfonsas Kairys 
►MŪSŲ ADRESAS 

TRAKŲ RAJONO LENTVARIO PRADINĖ MOKYKLA. Mokyklos g. 1, Lentvaris, LT-25118, Trakų r. 
Tel. 8-528-28-128, el. paštas: lentvariopradine@yahoo.com. Laukiame Jūsų laiškų! 

 


