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„Smalsučio“ redakcija  

 

– šviesos, 

tikėjimo atgimimo ir 

sugrįžtančios Saulės 

šventė.  

Europoje, paplitus  

krikščionybei, senosios 

tradicijos susipynė su 

naujomis, Kalėdas imta 

minėti,  kaip Jėzaus 

gimimo šventę. 

Katalikiškos Kalėdos 

švenčiamos gruodžio 

25 dieną.  

Kalėdos asocijuojasi su 

Kalėdų seneliu, 

dovanomis ir bendru 

visos šeimos pasibuvimu. 

Ką tą dieną valgydavo 

mūsų senoliai? Šernieną 

arba kiaulieną. 

Kiaulienos valgymas bei 

aukojimas buvo magiška 

priemonė padidinti žemės 

derlingumui.  

Neatsisakoma ir 

saldumynų. 

Namų erdvę užpildo 

žaliaskarė miško 

puošmena - eglutė. 

    O nuo gruodžio 25d.  

pradeda ilgėti diena. 
 

 

 
  

Kinijoje 

Per Naujuosius metus kinai 

lanko gimines ir draugus. 

Paprastai pasipuošiama 

naujais rūbais, visi namai 

išvalomi, išpuošiami 

raudonai. Naujųjų metų 

išvakarėse visa šeima 

susirenka namuose, valgo 

šventinę vakarienę, kurios 

pagrindiniai patiekalai – 

koldūnai, įvairūs mėsos ir 

žuvies patiekalai.  

 Artėjant vidurnakčiui, 

imama sprogdinti 

fejerverkus.  
Japonijoje 

Prieš Naujus metus namų 

įėjimai pasipuošia 

kompozicijomis iš pušų –

 kadomatsu, taip pat 

pastatomi džiovinti ryžių 

kukulaičiai – moči, turto 

simbolis. 

Naujųjų metų 

išvakarės omisoka praleidžia-

mos su šeima...  

 
 

  ►Spalio 24 

d. Lentvario pradinės mokyklos 1c 

(mokyt. Vida Šmigelskienė) ir 1d 

(mokyt. Ivona Zalieckienė) 

mokiniai dalyvavo socialinėje 

edukacinėje pamokoje apie 

Vėlines ir jų reikšmę, prisiminė 

tradicijas ir atliko pilietinę pareigą.   

 ►Spalio 22-25 d.  mūsų 

mokyklos 3c klasėje (mokyt. Edita 

Šestakauskienė) vyko projektas , 

,,Vaikų ir paauglių įtraukimas į 

sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.“  

3b (mokyt. Saulena Jakaitytė) ir 4a 

(mokyt. Danguolė Danilkevičienė) 

klasių mokiniai aplankė Lietuvos 

aviacijos muziejų, Vytauto 

Didžiojo universiteto Botanikos 

sodą, Kauno pilį ir Santakos parką 

Kaune. 

 ► Jaunųjų žurnalistų būrelio 

nariai (vadovas Lietuvos žurnalistų 

sąjungos narys Alfonsas Kairys) ir 

3d kl. (mokytoja Aurelija 

Karlonienė) mokiniai dalyvavo 

edukacinėje-pažintinėje kelionėje į 

„Lietuvos ryto“ spaustuvę 

Skaidiškėse. 
 ►4 c (mokyt. Žydrė Sartanavičienė) ir 

3b (mokyt.Saulena Jakaitytė) klasių 

mokiniai lankėsi Varnikų botaninįame 

zoologiname draustinyje.Ten mokiniai 

ir jų mokytojos vykdė ilgalaikio 

projekto ,,Metų laikai gamtoje“  I  dalį 

,,Ruduo Varnikų botaniniame 

zoologiniame draustinyje. 
 ►Mūsų mokyklos 

priešmokyklinukai džiaugiasi 

nauja žaidimų aikštele. 
 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Krik%C5%A1%C4%8Dionyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gruod%C5%BEio_25
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gruod%C5%BEio_25
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kiauliena


                                                     

 
 

   Norite pabuvoti Indijoje. 

Prašom? Kaimas Indija visai 

netoli: Šilalės rajone. Ne tik 

kaimas, bet ir tokiu pačiu vardu   

pakrikštytas piliakalnis.   

 
Rambyno regioniniame 

parke auga 

septyniolikos kamienų 

eglė.  

 Lyduvėnų tiltas 

(Raseinių rajonas) - 

ilgiausias (599 m) ir 

aukščiausias (42 m) 

Lietuvos tiltas, nutiestas 

per Dubysą ir jos slėnį. 

Namukas ant vištos 

kojelės šalia Merkinės, 

prie sankryžos į Alytaus 

pusę, ant kalnelio. 

        Danielius, 3b kl. 
 

 

                
DRAUGYSTEI 

 

Draugų labai dažnai keisti nedera 

(Heziodas) 

Yra trys naudingi ir trys žalingi draugai. 

Naudingieji – tiesūs, nuoširdūs ir daug 

žinantys. Žalingieji – veidmainiai, 

pataikūnai ir plepiai (Konfucijus) 

Taurus žmogus palenkia į save draugus 

išsilavinimu, o tobulėti jam padeda 

draugai (Konfucijus) 

 
Tikrą draugą pažinsi nelaimėje (Ezopas) 

 

Tuščios pastangos susibičiuliauti su tais, 

kurie toli, jei nesibičiuliaujama su tais, 

kurie arti  (Mo Ti) 

 

Veidmainis draugas daug blogesnis už 

pikčiausią priešą (Publijus Siras) 

 

Jeigu neieškai draugo, tu esi pats sau 

priešas ( Šota Rustavelis) 

 

Yra trys draugų rūšys: draugai, kurie jus 

myli, draugai, kurie jums abejingi, ir 

draugai, kurie jūsų nekenčia (N.G. De 

Šamforas)  

 

Pasakyk man, su kuo tu draugauji, ir aš 

pasakysiu, kas tu (Ž. Loranas) 

 

Tu pasidarai amžinai atsakingas už tą, su 

kuriuo susibičiuliauji (A. de Sent 

Egziuperi) 

 

Iš bičiulio viskas priimama – tiek 

pagyrimai, tiek priekaištai (M.K. 

Čiurlionis) 

 

Tik draugo ranka gali išrauti iš širdies 

dyglius (K.A. Helvecijus) 

                 Parinko Viktorija, 3d kl. 

 

 
Tu atėjai į šį pasaulį, ir tėvai tau 

suteikė vardą. Ar žinai, kokia jo 

reikšmė. Aš pasidomėjau  ir 

sužinojau, kad: 

Agnė – tyra, skaisti, skaistutė 

 

Aldona – palankioji, maloningoji 

 

Antanas – žydintis 

 

Aras - erelis 

 

Arnoldas - karaliaujantis erelis 

 

Barbora – svetimšalė 

 

Beata – palaiminga 

 

Česlovas – garbė, šlovė 

 

Daiva – lemtis, dalia 

Dalia – dievybė, likimo dalytoja 

Danielius - dievas mano teisėjas 

 

Darijus – turtuolis, turtų valdytojas 

Dominykas - Viešpaties arba 

sekmadienio dieną gimęs 

Donaldas – pasaulio galiūnas 

 

Donatas – dovanotas 

Dovydas – mylimas 

 

Edita – turtas ir kova 

Elena – šviesioji, skaisti. 

Ieva - gyvybinga 

Inesė - tyra 

Lijana - lelija 

Liucija - šviesa. 

Liudas - šlovingas, garsus karys 

Lukas - šviesa 

 Patricija - kilminga 

...........    .........  ............ 

Tu irgi gali sužinoti savo vardo 

reikšnę, jeigu Google įvardinsi save 

ir pridėsi žodį:  reikšmė.  

Pasidomėk... 

                                 Aras, 4b kl. 

 

 



                    
 

 

 
 

Šių tekstelių žodžiai 

prasideda viena ir ta 

pačia raide. Gal ir tu 

sukursi panašių 

sakinukų. 

 

   Gera gyventi 

gintarinėje gimtinėj 

girių gožiamam. 

    Naujametė naktis 

nusprendė nakvoti 

naujame naujakurių 

Norių  name... 

   Mano mamytė myli 

mane, mano Marytę, 

Mopsį... 

   Šaltas šiaurys šnarina 

šermukšnių šakas... 

      Senelė siuva smėlio 

spalvos suknelę... 

          Saulė svilina smėlį    

Smiltynėje... 

                                  JŽB 

    

 
Pabandyk atsakyti į 

juokingai skambančius 

klausimus (tęsinys): 

    ???????????????? 

Kas yra tarp kalno ir 

slėnio? 

Kas atsitiks, jei į 

Juodąją jūrą įmesime 

baltą rankšluostį? 

Kas žiemą kambaryje 

užšąla, o lauke - ne? 

(Dovydas, 3d kl.) 

 
    Prieš įeidami į kito asmens būstą, 

paspaudžiame durų skambutį. Jei 

jo nėra, būtina pasibelsti. Taip 

įspėjame apie savo atėjimą žmones, 

su kuriais nuolat bendraujame. Jei 

žmogų ar šeimą lankome retai, 

apie būsimą vizitą reikėtų įspėti 

iš anksto telefonu, paklausti, ar 

nesutrukdysime, ar šeimininkai 

neturi kitų planų.  

Laikas... Vėlavimuisi  leistinas 

laikas turėtų būti ne ilgesnis kaip 

10–15 min. Priešingu atveju 

reikėtų šeimininkams pranešti, 

kad vėluosite. Taip pat iš anksto 

reikėtų pranešti, kad negalėsite 

atvykti. 

Dovanas ir gėles išvyniojame dar 

už durų. Pasitikusius šeimininkus 

pasveikiname, įteikiame jiems 

lauktuves ar dovanas ir tik tada 

nusivelkame paltą; gautą dovaną 

būtina tuojau pat išvynioti, 

apžiūrėti ir ja pasidžiaugti. 

Vaišinamės... Prieš kibdami į valgį, 

ant stalo padėtą staltiesėlę 

išlankstome ir patiesiame ant 

kelių (vyrai – ant kairiojo kelio). 

Jei valgydami išsitepame pirštus, 

nekeldami staltiesėlės juos 

atsargiai nusivalome į viršutinę 

jos dalį. Iškrito ant staltiesės 

maisto gabalėlis - padėk ant savo 

lėkštės krašto..   

 Prieš išvykstant būtina nuoširdžiai 

padėkoti.                  (Pagal intern.) 

 

 
Praėjusiame „Smalsučio“ 

numeryje rašėme apie tai, kaip 

reikia skaityti nesiblaškant, 

pasižymint patikusias vietas, 

papasakojant draugams 

perskaitytų knygų turinį, o šį 

kartą - apie skaitymo naudą. 

Sakoma, kad: 

Skaitymas lavina dėmesio 

sutelkimą ir susikaupimą; 

Skaitymas lavina žodinius 

gebėjimus; 

Skaitydami knygas tampate 

protingesni; 

Skaitydami tampate įdomesni; 

 
 

Skaitydami knygas atrandate ir 

kuriate save;  

Knygų skaitytojai gali pakeisti 

pasaulį; 

Skaityti yra smagu; 

Skaitymas protui yra tas pats, 

kas fizinis lavinimas kūnui. 

 

 

 

 



                        ►►►  TU  IR  AŠ  ►►►AŠ IR TU  ►►► SPALVINKIM                                                 

KARTU ☺☺☺                           

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

       

             
 

 

      

 
  

 

         

                 

MENU MĮSLĘ KETURGYSLĘ 

◙◙◙ Ne žmogus, o viską pasakoja. Kas? 

◙◙◙◙ Linksmam visas pasaulis atrodo linksmas. (J.V.Gėtė) 

◙◙◙◙☼  – Visos upės įteka į jūras. Kodėl jūros neišsilieja iš krantų? – klausia mokytojas Petriuko./– Nes 

vandenį išgeria žuvys! – atsako šis. 

◙◙◙◙ – Petriuk, išvardyk penkis plėšrius žvėris, – sako mokytoja./– Vienas liūtas ir keturi tigrai..     

                   ◙ Kaip pagauti zuikį? Pasislėpk už medžio ir skleisk morkos garsus! 

              Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:  

Gabrielė, Liucilė, Timas, Inesa 2a kl.,  Danielius, Ieva, Patricija 3b kl., Anastasija, Dominykas,  

Dovydas, Lukas, Milana, Viktorija 3d kl., Aras 4b 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! 

 

http://www.anekdotaijums.lt/anekdotai-kiti/111585
mailto:lentvariopradine@yahoo.com

