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Laikraštį leidžia Trakų r. 

Lentvario pradinė mokykla 

                             

Melsvomis žibuoklėmis pražydęs pavasaris pašaukė vasarą greičiau Žeme žengti... Ir ji atskubėjo. 

Vasara – tai Jūsų, vaikai, atostogų metas, metas, kai kartu su tėveliais galima ilgiau pabūti, o gal ir 

kažkur pakeliauti... Su auksiniais vasaros spinduliais sveikiname jus, tėvelius, senelius ir 

mokytojus. Gerų įspūdžių, sodrių prisiminimų! 

                                                                                                           „Smalsučio“ redakcija  

R. Skučaitė 

Gėlių ratelis 
  

♥ Balto šilko sijonėliai –/ 

Lylia lylia./Sukas baltos 

ramunėlės –/Lylia lylia. 

 Iš rugių slapčia išėję/Lingo 

lingo,/Rugiagėlės supas 

vėjy –/Lingo lingo. 

  Gėlės bėga, vėjas gaudo –

/Oi tai juoko! –/Dobilai – 

linksmi, išraudę –/Ratą 

šoka. 

                                                   

 

 
 

Jūra, saulė ir vanduo - tai 

mano išsvajotoji vasara, 

kupina įspūdžių ir... 

pavojų. Jūra bangomis 

vilioja... 

♦ Tačiau... nebrisk į  ją 

aukščiau juosmens, nes 

artėjanti banga gali ir 

burną pasiekti; 

      

 

 
  

♦ nesikaitink ilgai: kas 5-10 

minučių lįsk į pavėsį; 

♦ saugok galvą balta skarele ar 

kepuraite; 

♦ gerk saikingai: nei perdaug, 

nei permažai: geriausiai 

šaltinio arba negazuotą 

vandenį; 

tau taip norisi ledų: vartok 

saikingai; 

♦ nori sportuot - sportuok: tik 

suprakaitavęs nedrožk į jūrą, 

ežerą, upę ar kitą vandens 

telkinį. 

♦ Saugok save, nes tu esi 

tėvelių ir Lietuvos 

džiaugsmas, tu esi 

nepakartojamas. 

 

Žygimantas Dubaka 

Perspausdinta iš ,,Smalsutis”, 

2017 05  31, Nr.31  

 

TAI AKTUALU KAS 

VASARĄ... 

 

 

   Šimtus, tūkstančius žmonių 

sukvies Dainų šventė, skirta 

Atkurtos Lietuvos šimtmečiui. 

Būkime ir mes kartu ten, kur 

skambės balsai, muzika,  suksis 

poros... 

 

Vilniuje 

Liepos 1 d. - Šventės 

atidarymas. 

Liepos 2 d.- 14 val. Vaikų 

tradicinių amatų miestelio prie 

Valdovų rūmų atidarymas 

(Katedros a. 4) 

Liepos 3 d.- 10–22 val. Folkloro 

diena „Didžių žmonių žemė“ Ber

-nardinų sode, pilių teritorijoje, 

Katedros aikštėje 

Liepos 4 d. - Teatro diena „Sau, 

tautai, žmonijai“ senamiestyje, 

Liepos 5 d. - 13 val. Šokių diena 

„Saulės rato ritimai“ Lietuvos 

futbolo federacijos  stadione  

(Daugiau: www.dainusvente.lt) 

http://www.dainusvente.lt/lt/programa/vaiku-amatu-miestelis/
http://www.dainusvente.lt/lt/programa/vaiku-amatu-miestelis/
http://www.dainusvente.lt/lt/programa/vaiku-amatu-miestelis/
http://www.dainusvente.lt/lt/programa/vaiku-amatu-miestelis/
http://www.dainusvente.lt/lt/programa/sokiu-diena/
http://www.dainusvente.lt/lt/programa/sokiu-diena/
http://www.dainusvente.lt/lt/programa/sokiu-diena/


   
  

Vietovardis Naujojoje 

Zelandijoje įtrauktas į Gineso 

rekordų knygą. Pavadinimą 

sudaro 85 raidės: 

Taumatawhakatangihangako

auauotamateaturipukakapiki

maungahoronukupokaiwhenu

akitanatahu. Tai ilgiausias 

pasaulyje vietovardis. Trumpai 

skamba - Taumata. 

Lietuvoje, ilgiausiu žodžiu 

laikomas -  

nebeprisikiškiakopūsteliaujan

tiesiems. Tai 37 raidžių žodis. 

    

 
☺  Žmogaus kraujo spaudimas 

toks didelis, kad gali „iššauti“ 

10 metrų spinduliu. 

☺ Neįmanoma nusičiaudėti 

neužsimerkus. 

☺ Rankų nagai auga 4 kartus 

greičiau nei kojų. 

☺ Oda – pats didžiausias 

žmogaus organas. 

☺ Žmogaus akis atskiria 10 

milijonų atspalvių. 

☺ Trumpalaikė atmintis vienu 

metu gali apdoroti maždaug 9 

užduotis arba skaičius. Tai 

viena iš priežasčių, kodėl 

galime įsiminti telefono 

numerius. 

☺ Suskaičiavus per dieną 

organizme kraujo įveiktą 

atstumą, susidarytų 97 000 km. 

☺ Be maisto žmogus išgyvena 

30–40 parų, be vandens – 3–5, 

be oro – 3–6 minutes. 

☺ Stipriausias žmogaus 

raumuo yra liežuvis. 

☺ Čiaudant visos organizmo 

funkcijos neveikia, sustoja  net 

širdis. 

☺ Vaikai greičiausiai auga 

pavasarį. 

 

(Pagal  www.sveikata.lt) 

       

    
     

 
 

   Mieli tėveliai, mokykla laukia  

Jūsų vaikučių: žingeidžių, smalsių ... 

   Šį lankstuką galite įsigyti mūsų 

mokykloje, o jame be įvairių 

patarimų Jums ir Jūsų vaikams, 

rašoma: ,,Mylėkite ir priimkite vaiką 

tokį, koks jis yra. Jūsų vaikas turi 

tvirtai žinoti, kad susidūręs su 

problemomis ir nesėkmėmis, visada 

sulauks jūsų ir mokyklos pagalbos... 

Atraskite stipriąsias vaiko puses ir 

gabumus, skatinkite jį dalyvauti 

įvairiuose būreliuose (teatro, dailės, 

šokio, sporto, muzikos...)...“ 

      Niekas taip gražiai nežydi, kaip 

šypsena vaiko lūpose. Niekas taip 

nepasotinama, kaip vaiko noras 

sužinoti.  

Tegu dažniau jo lūpose žaidžia 

šypsena, tegu dažniau išgirsime  iš 

jo: „kas, kur, kada, kodėl“. Ir kartu 

su juo atsakysime į šiuos klausimus.   

 

 

 

 

 
 

  Grupė mūsų mokinių lankėsi         

Signatarų namuose.  

Elektroninėje lankytojų knygoje 

jie paliko štai tokius įrašus: 

Mykolas, 2a kl. : ,,Linkiu Tau, 

Dokumente, 100 ir daugiau 

metų!” 

Olivija, 4c kl. : ,,Linkiu Tau, 

Lietuva, gerų ir Tautą mylinčių 

prezidentų”. 

Armantė, 4b kl. :,,Linkiu, kad 

Lietuva visada būtų graži ir 

laisva”. 

Danielius 3a kl. :,,Būk, kaip ir 

esi,  Nepriklausoma ir laisva”.  

(Redakcija) 

 



                    
 

 
INTERVIU 

 

Lietuvoje daug teatrų, 

mažiau jų - mokyklose, o 

dar mažiau- pradinėse. 

Tokia teatro studija 

įsikūrusi Lentvario 

pradinėje mokykloje. 

Studijos, kurios vardas 

„Fėja“ ir kurią mielai 

lanko mokyklos mokiniai,  

vadovė  -   Angelė      

Šakalienė. 

Ne vienoje respublikos  

mokykloje lankytasi, 

dalyvauta Lenkijoje 

vykusiame festivalyje, 

rodyti spektakliai 

,,Buratinas“, „Pelėdžiuko 

sapnas“ ir daug kitų. 

Šį kartą studija pakviesta    

Į Hamburgo lietuvių 

bendruomenę (pirmininkė 

Lina Jahn). 

Kalbiname tik ką 

sugrįžusius iš tolimos 

kelionės. 

Kaip ir kur prasidėjo  

pažintis su 

bendruomene? 

Mūsų mokykloje mokosi 

Sigito Stropaus, lietuvio 

pedagogo  Hamburge ir 

aktyvaus to krašto lietuvių 

bendruomenės nario 

sūnus. Jis lanko teatro 

studiją.  

Kokį spektaklį ir kur 

rodėte? 

Rodėme J.Degutytės 

,,Pelėdžiuko sapną“ 

vienoje Hamburgo 

gimnazijų (Charlotte-

Paulsen-Gymnasium).  

Tai kiek artistų vyko?  

13 vaikų ir 5 lydintys  

 

mokyklos darbuotojai 

Spektaklis  skambėjo lietuvių 

kalba, ar buvo verčiama į kokią 

kitą kalbą ? 

Vertimo nereikėjo: spektaklį 

žiūrėjo lietuviai. Vaikai ir 

suaugusieji. 

Kokiose vietose teko pabuvoti? 

Keliavome pačiu seniausiu tuneliu 

po Elbės upe, lankėmės 

įspūdingame Miniatiūrų muziejuje 

 (Miniatur Wunderland).   

Kuo praturtino Jūsų studiją ši 

išvyka? 

Pažintimis, bendravimo kultūra. Ir 

norais. Norais keliauti toliau ir 

parodyti spektaklį kitiems, nes čia 

jis buvo sutiktas ne tik plojimais, 

bet ir nuoširdžiomis šypsenomis, o 

artistai apipilti dovanomis.  

Turime žinių, kad spektakliu 

susidomėjo ir Lietuvos Respublikos 

ambasada Berlyne.   

               Ačiū. Jaunieji žurnalistai. 

 

     Jaunieji artistai apie išvyką 

 

 

Šiltą birželio 16-ąją, autobusui 

pajudėjus iš mūsų mokyklos kiemo, 

neilgai trukus atsidūrėme 

Klaipėdoje, o iš ten - Kylio uoste ir 

Hamburge. Patiko pirmą kartą 

miegoti kajutėje, pažintys su 

naujais draugais, įspūdingai atrodė  

Miniatiūrų muziejus, gautos 

dovanos  ir parsivežtos šypsenos. 

 

 

 
Birželio mėn:    

- 01 Mūsų mokyklos 20-metis 

– 01 Vasaros pradžia  

– 03 Sąjūdžio diena  

– 03 Tėvo diena  

– 04 Vasaros stovykla 

mokykloje 

- – 13 Šv. Antanas, 

Šienapjūtė  

– 14 Gedulo ir vilties 

diena  

 

Liepos mėn.: 
 -01 Globėjų diena  

– 03 Tarptautinė diena be 

plastikinių maišelių  
 

 
 

- 06 Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) diena  

– 08 Tarptautinė alergijos 

diena  

– 10   7 broliai miegantys  

– 11 Pasaulio gyventojų 

diena  
– 13 Durbės mūšio diena  

- 15 Žalgirio mūšio diena  
 

 

http://www.miniatur-wunderland.de/
https://day.lt/diena/2018.06.01
https://day.lt/diena/2018.06.01
https://day.lt/diena/2018.06.01
https://day.lt/diena/2018.06.01
https://day.lt/sventes/straipsniai/vasaros_pradzia
https://day.lt/diena/2018.06.03
https://day.lt/sventes/straipsniai/sajudis
https://day.lt/diena/2018.06.03
https://day.lt/sventes/straipsniai/tevo_diena
https://day.lt/diena/2018.06.04
https://day.lt/diena/2018.06.13
https://day.lt/sventes/straipsniai/antanas
https://day.lt/sventes/straipsniai/antanas
https://day.lt/diena/2018.06.14
https://day.lt/sventes/straipsniai/gedulas
https://day.lt/sventes/straipsniai/gedulas
https://day.lt/diena/2018.07.01
https://day.lt/diena/2018.07.03
https://day.lt/sventes/straipsniai/diena_be_plastikiniu_maiseliu
https://day.lt/sventes/straipsniai/diena_be_plastikiniu_maiseliu
https://day.lt/diena/2018.07.06
https://day.lt/sventes/straipsniai/valstybes_diena
https://day.lt/sventes/straipsniai/valstybes_diena
https://day.lt/sventes/straipsniai/valstybes_diena
https://day.lt/diena/2018.07.08
https://day.lt/sventes/straipsniai/tarptautine_alergijos_diena
https://day.lt/sventes/straipsniai/tarptautine_alergijos_diena
https://day.lt/diena/2018.07.10
https://day.lt/sventes/straipsniai/7_broliai_miegantys
https://day.lt/diena/2018.07.11
https://day.lt/sventes/straipsniai/gyventoju_diena
https://day.lt/sventes/straipsniai/gyventoju_diena
https://day.lt/diena/2018.07.13
https://day.lt/diena/2018.07.15
https://day.lt/sventes/straipsniai/zalgirio_musis
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Į M I N K   M Į S L Ę ►►► 

Auksu mesta, sidabru atausta, deimanto peiliu rėžta.  

▲▲ Juokas gyvenimą ilgina     
.  - Kokių gyvūnų grupei priklauso akiniuotoji gyvatė? - klausia mokytoja. 

- Tikriausiai trumparegių, - atsako Petriukas. 

  - Petriuk, kodėl lyjant sliekai išlenda į paviršių? 

- Nežinau, gal jie neturi dušo? 
      – Tėti, kodėl ši gitara be stygų? – klausia tėvą instrumentą gavęs sūnelis. 

         – Išmoksi skambinti, gausi ir stygas…  
              Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:  

 Akvilė Sabonytė, 4b kl., Emilija Požarnenkova, 4b kl.,  Kornelija Pismenikova, 4d kl., Silvija Adomaitytė, 3c 

kl., Evita Zemenskaitė, 3c kl., Mykolas Liutvinskas, 2a 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://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Vaivorykste/Auksu-mesta%2C-sidabru-atausta%2C-deimanto-peiliu-rezta
mailto:lentvariopradine@yahoo.com

