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Laikraštį leidžia Trakų r. 

Lentvario pradinė mokykla 

                             

Šiandien Tavo diena, Mokytojau. Ją švenčia visas pasaulis, kur tik yra mokytojas. O jis yra visur. 

Juk pirmasis mokytojas - tai mama ir Tėtis... Mūsų, Lentvario pradinės mokyklos Mokytojau, Tu 

mums brangiausias, protingiausias, iškiliausias. Tu pirmąją raidę išmokei rašyti, pirmąjį žodį 

perskaityti, tu išmokei atverti duris į Žinių psaulį. Tavo šventės proga sveikiname Tave.  

                                                                                                           „Smalsučio“ redakcija 

Titaniško darbo specialistai  

Mokytojų diena paskelbta 

minėtina diena UNESCO 

iniciatyva.  

Spalio 5 dieną mokiniai 

sveikina savo mokytojus, 

įteikdami  jiems gėlių. Tai – 

pagarbos ir vertinimo 

simbolis.  

Mokytojas – labai svarbi 

specialybė. Jis moko, lavina 

ir diegia vaikams vertybes, 

kurios lydi  jų gyvenimą. 

Mokykloje suteikiamas 

gyvenimo pagrindas ir 

žinios, kurios leidžia toliau  

 

 

asmenybei augti. 

 Iš viso šią dieną mini apie 

100 pasaulio šalių: vienur - 

spalio 5 d., kitur - vasario 

28 d. 

 

Metus skaičiuojat 

Nuo rugsėjo lig rugsėjo. 

Dalinate save 

Nuo abėcėlės lig brandos. 

Kiek daug likimų 

Astromis žydėjo, 

Kiek daug sidabro 

smilkiniuos… 

Nauja ugnim vėl tavo akys 

šviečia, 

Skambučio aidu 

Virpant širdyje… 

Tu privalai juk 

Būti Prometėjum 

Su kiekviena 

Ateinančia diena. 

      
 

        Mokyklos direktorė 

      Ona Ramanauskienė: 

 

,,Mieli mokytojai, sveikindama 

Tarptautinės mokytojų dienos 

proga, noriu pasidžiaugti Jumis, 

Jūsų pasiaukojamu darbu, 

auginant pilietišką, savo Tėvynę ir 

pasaulį mylinčią  asmenybę.  

Stiprybės, kantrybės, profesinio 

pasididžiavimo ir gražių rezultatų. 

Išlikite šviesa, padedančia vaikui 

surasti tikrąsias vertybes“. 

 

  

 

 



                                                    

 

  

 
 

Mokyklos vadovė - Ona 

Ramanauskienė, 

pavaduotoja ugdymui - Edita 

Stražnickienė,  
Gintaras Markevičius,  
pavaduotojas ūkio reikalams,  

raštinės vedėja, neformaliojo 

ugdymo organizatorė  - Žydrė 

Sartanavičienė  

Mokytojai:  

3 mokytojai, 

9 vyresnieji mokytojai, 

8 metodininkai. 

1 specialioji pedagogė,    

1socialinė pedagogė,  

1 mokytojo padėjėja,  

2 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

Mokykloje veikia: 

teatro studija  „Fėja“,  

dailės būrelis,  

jaunųjų žurnalistų būrelis, 

tautinių šokių, šiuolaikinių 

šokių, pramoginių šokių,   

raiškiojo skaitymo, gitaristų, 

saugaus eismo, sporto būreliai, 

folklorinis ansamblis, gabiųjų 

mokyklėlė (anglų, lietuvių 

kalbų, matematikos, pasaulio 

pažinimo, dainavimo). 

Mokykloje mokosi per beveik 

pusketvirto šimto mokinių, 
ketvirtąsias klases baigs ir kitas 

mokyklas papildys 66 vaikai 

             ☼☼☼☼☼  

Praėjusiais metais kas antras 

mokinys apdovanotas už 

puikius pasiekimus moksle, 

užklasinėje veikloje. 

 

Mokykla dalyvauja įvairiuose 

projektuose. 

Dažnos edukacinės - 

pažintinės išvykos į Vilnių, 

Kauną, kitus miestus. 

Išvykstama į Vokietiją 

Lenkiją, Turkiją... 

 

 
Signatarų namuose 

 

 
Vilniuje, ,,Žinių radijas“ 

 

 
Pirmokėliai 

  - į  

mokslus... 

Ši vasara, kaip reta, 

žavėjo savo karščiais.  

Kaitrūs saulės spinduliai netrukdė 

palinkti ties lietuvišku žodžiu. 

Perskaityta ne viena ir ne dvi 

knygos. Antai Otilija perskaitė 

knygą ,,Emilis iš Lionebergos“, 

Gabija - ,,Kakė makė. Sušalusi 

Elė“, Airūnė -,,Prietrankos 

dienoraštis“, Martynas ir Joris 

vartė enciklopedijas, Mykolas - 

,,Vilkolakiukas“, Kajus - ,,Mažasis 

princas“, Agnė - „Raganiukė“, 

antrokai: Gustas - ,,Bertis nevala“, 

Vilius - ,,Siaubo autobusas“. 

Daugelis kartu su tėveliais stengėsi 

nuodugniau pažinti savo kraštą: 

lankėsi Klaipėdoje, Palangoje, 

Šventojoje, Zarasuose: domėjosi 

šių vietų istorija, maudėsi, 

sportavo, iškylavo, kitus - Jorį,  

Danielę, Martyną, Mykolą - traukė 

močiučių sodybos.  

Keliauji ir svajoji: Martynas 

svajoja būti mokslininku, Mykolas 

- teisininku, Danielė - dailininke. 

Visi nori įgyvendinti savo 

svajones, ir teišsipildo jos! 

 

                                     Redakcija 

 

 
Ne vieną pavasarį, pasipuošdama 

smaragdo žalumu, ir rudenį - 

rausvaspalviais lapais, mokyklos 

kieme rymo liepa.  

Panorome sužinoti, kiek jai metų.. 

Išmatavome storiausią jos kamieno 

dalį, gautąjį rodiklį padauginome iš 

penkių ir  padalinome iš 2,5: 

gavome 33.  

Taigi aukštaūgė liepa džiugina akį 

jau  33 metus.  

                                   LŽB būrelis 
 

 

  

 

 



                   
 

 

 
 
Įsitikinkite, kad raidė 
daug ką gali. Pakeitus šių 
žodžių pirmąją raidę, 
gaunama visai kita jų 
reikšmė.  
Bandome: 
Bokštas-, buvo-, badas-, 
bėrė-, baltas-, basas-, du-, 
dujos-,dildė-, drobelė-, 
dušas-, gulti-, garas-, 
galva-, geras-, glosto-, 
glausti-, žėrė-, žilas-, 
želmuo-, žalia-.  
 
O štai pasitaikė proga 
ištaisyti klaidas. 
Ištaisykite. 
Aš labai norėjau kerti. 
Mano šuo visada mane 
sega. Gudrus, kalvotas 
vaikas. Lėktuvas mėtė 
pompas. Prie mūsų namų 
augo dujos. Iš puodo kilo 
karas. Saulutė dosniai 
šėrė spindulius.  
(E.Adomavičienė, 
L.Laurutytė, Lietuvių 
kalbos testai ir pratimai 
pradinėse klasėse). 
 

 

  

 

Raymond’as Tomlinson’as — 

žmogus, sukūręs elektroninį paštą 

bei integravęs @ simbolį į visų 

mūsų elektroninę komunikaciją. 

Tiesa, šis raitytas simbolis gimė dar 

Renesanso laikais ir buvo skirtas 

nusakyti, kiek pinigų kainuoja tam 

tikros prekės kiekis, pavyzdžiui: 

„10 pieštukų @ 25 centai už 

vieną“. Šimtus metų jį naudojo 

pirkliai, kol 1971 metais R. 

Tomlinson’as nesugalvojo jo 

panaudoti kaip vietos (el. pašto 

atveju — domeno) žymos. Naujos 

reikšmės dėka šis simbolis buvo 

pradėtas naudoti ir anglų kalba 

vykdomuose pašnekesiuose.Na, o 

kitose pasaulio dalyse žmonės 

netruko sugalvoti savų reikšmių. 

Italai @ simbolį vadina chiocciola, 

kas reiškia sraigę. Jiems simbolis 

primena raitytą sraigės namelio 

formą.  

 Anglijoje sukurtas pats ilgiausias 

suoliukas pasaulyje. Suoliuko ilgis 

siekia net 324 metrus. 

 

 

 

 

STIPRYBĖS SEMIAMĖS IŠ 

KUNIGAIKŠČIŲ (mūsų 

piešiniai) 

 
... vyresniųjų, 

 
 

      ...noro mokytis,  

 ...mus lydinčios gamtos...            

 

 

 

 

 



►►►  TU  IR  AŠ  ►►►AŠ IR TU  ►►► SPALVINKIM    KARTU ☺☺☺              
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MENU MĮSLĘ KETURGYSLĘ 

 

         Kas buvo vakar ir kas bus rytoj? 

▲ Juokas slopina įtampą, nes jis yra poilsis (graikų filosofas, mokslininkas Aristotelis) 
☼  - Kokių gyvūnų grupei priklauso akiniuotoji gyvatė? - klausia mokytoja. 

- Tikriausiai trumparegių, - atsako Petriukas. 
☼ - Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas./- Ką reiškia “mažasis”?/- Na, tu, aš ir direktorius. 

☼     - Išvardinkite man keturis naminius gyvūnus, – sako mokytoja. 

- Šuo ir trys šuniukai, – žvaliai atsako Petriukas. 

JUOKINGI SKELBIMAI: Parduodu automašiną ir karvę su naujomis padangomis. 
☼ Keleiviai, reikalaukite, kad troleibuse visada būtų vairuotojas! 
 

                                                                        ■■■■■                                                                                                
              Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:  

Urtė, 2b kl.,  Airūnė, Kajus, Mykolas, 3a kl.,  Kernius, 3b 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! 
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