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Šventas Kalėdas išlydėjome su 37-uoju ,,Smalsučio“ numeriu. Linkėjome vieni kitiems laimės,
sėkmės. Priartėjo ir Vasario 16-oji, Lietuvos Valstybės atkūrimo diena, ją pasivijo Kovo 11-oji, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena bei pavasarį pranašaujančios Velykos. Visos šventės mums brangios. Šis,
38-asis ,, Smalsučio“ numeris, skiriamas būtent joms.
Redkolegija

Vasario 16-oji, Lietuvos
Valstybės atkūrimo diena

Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje

Lietuvos Taryba pasirašė
dokumentą, kuris skelbė, kad
atkuriama Lietuvos Valstybė.
Dokumentas pasirašytas
Vilniuje, Pilies g. 26. Dabar čia
įsikūrę Signaraų namai.
Po daugelio metų, 2017 m. kovo
29 d., Nepriklausomybės
paskelbimo aktą Vokietijos
Užsienio reikalų ministerijos
politiniame archyve
Berlyne rado Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius Liudas
Mažylis.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos
Respublikos Aukščiausioji
Taryba pasirašė Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo
aktą. Akte rašoma, kad Lietuva
nuo šiol yra nepriklausoma
valstybė. Aktą pasirašė LR
Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkas Vytautas
Landsbergis ir kiti Tarybos
nariai.

Velykos
Velykų šventimas prasideda
Didįjį Ketvirtadienį ir tęsiasi
visą velykinį laikotarpį,
iki Kristaus žengimo į dangų
šventės.
Dalis Velykų papročių – eiti
anksti ryte į bažnyčią, eiti
aplink bažnyčią paminint
Kristaus nueitą kančių kelią ir
pan. – tai krikščionybės
suformuoti papročiai.
Likę papročiai – marginti
kiaušiniai, lalavimai ir kt. – kilę
iš pagonių pavasario gamtos
atgimimo šventės.

Jei aš užimtas, atmetu skambutį
arba greitai pasakau, kad dabar
negaliu kalbėti.
Prašau paskambinti vėliau.
Jei praleidau skambutį, būtinai
paskambinu pats, arba parašau
žinutę, kad paskambintų.

Kalbėdamas būk santūrus.
Neužgauliok.
Nepertrauk pašnekovo.
Atidžiai išklausyk.
Padėkok už bendravimo kultūrą

NEMUNAS
Su Nemunu
Pateka saulė.
Su Nemunu
Leidžias toli.

Gražiausius žodžius Kovo 11- ajai ir
L Lietuvai skiria mūsų pradinukai

Parengė Jaunųjų žurnalistų
būrelis (JŽB) pagal internetinių
svetainių medžiagą.

Prie Nemuno
Mano pasaulis.
Prie Nemuno
Mano šalis.
Su Nemunu
Ašarą plovėm,
Su Nemunu
Griovėm stabus.
Prie Nemuno
Buvom senovėj
Ir būsim,
Kol Nemunas bus.
Su Nemunu
Žemėn įaugom,
Įleidom
Galingas Šaknis.
Ir motinos Lopšį
kol saugos –
Iš čia
Neišdegins ugnis.
Su Nemunu
Pateka saulė.
Linguoja lopšinė
Laisva.
Prie Nemuno
Mano pasaulis –
Gimtoji šalis
Lietuva.

Redakcija pateikia 10 atrodytų
juokingų klausimų, tačiau...
1. Kas yra tarp kalno ir slėnio?
2. Ką galima pamatyti užsimerkus?
k

3. Kas priklauso tik jums, bet visi
kiti jį naudoja nuolat?

Ne vieną, ne du ir ne tris kartus per
dieną renki telefono numerį ir kalbiesi. 4. Turi dantis, bet valgyti negali?
Tiek daug įspūdžių ir norisi apie juos
5. Kuo drėgnesnis, tuo ilgiau
pašnekėti!
Reikėtų laikytis tam tikrų pokalbio
džiūsta?
taisyklių. SIŪLOME...
6. Kur yra vandenynas be vandens?
SKAMBINU AŠ:
7. Kada juodam katinui lengviausia
Pasisveikinu.
p
prasmukti į namus?
Prisistatau.
Paklausiu, ar gali kalbėti.
8. Į ką panaši perpjauto obuolio
pusė?
Jei neatsiliepia po 8 telefono signalų,
9.. Kaip perskaityti žodį MĮSLĖ?
padedu ragelį.
10. Kokie mėnesiai trumpiausi?
Perskambinu.
Jei po 3 kartų neatsiliepia, rašau žinutę.
Jei skambutį atmeta, vadinasi, užimtas.
SKAMBINA MAN:
Atsiliepiu (neatsiliepti nekorektiška).

Visada laukiame jau
paaugusių vaikučių
papildyti mūsų
pirmokėlių sąrašus.
Mokykla bus antrieji
namai, iš kurių kartais
nesinorės skubėti į
pirmuosius, nes čia
kiekviena diena - vis
kita, prisodrinta
žiniomis, pažintimis...

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

Jau trečius metus skubu į
mokyklą, nes čia manęs
laukia mokytojai, žinios
ir draugai.
Matas, 3a kl.
… Čia linksma, galima
susirasti daug draugų.
Gustas, 2b kl.
.....Kas rytą pasitinka
puikūs mokytojai.
Fausta , 2b kl.
... Kasdien vis daugiau ir
daugiau sužinau,
mokykloje daug būrelių,
o juose - puikūs vadovai
Augustė, 3d kl.

K

Visai netoli Neries kranto,
Tiškevičiaus rūmų patalpose,
įsikūrusi Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių biblioteka.
Viduje jus pasitinka
nuostabus
Broniaus Bružo vitražas.
Užsukame į Retų leidinių skaityklą:
knygos, dokumentai... Jų daug:
daugiau negu daug.
Akį
patraukia
mažiausia
ir
didžiausia
knygos,
senoviniai
atvirukai, o keliuose jų puikuojasi ir
senasis Lentvaris.
Bibliotekos fonduose - 3 755 249
egzemplioriai, iš
jų 267 449
rankraštiniai dokumentai.
Su
viskuo
gali
susipažinti beveik 12 000 skaitytojų.
O jų esama ne tik iš Lietuvos, bet ir
iš Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos,
Prancūzijos, kitų užsienio šalių.
Sužinome apie knygų
bei kitų leidinių keliones į Rusiją,
kitur ir atgal.
Ypač įdomu
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyriuje. Čia gali
pamatyti antrąjį leidinių gyvenimą,
išvysti, kaip rankiniu būdu
pasigaminti popieriaus...
Išėję iš bibliotekos,
sustojate ties atžyma, rodančia, kiek
buvo pakilęs vanduo 1931
m.balandžio mėn. potvynio metu.

Jaunieji žurnalistai bibliotekoje

Vartome čia saugomą didžiausią
knygą ir einame į Spaudinių
restauravimo skyrių

Elžbieta, Airūnė, Arijus, Arnoldas,
Kajus, Kintvilė, Kernius, Ieva, Joris,
Matas, Mykolas, Otilija, 3a kl.

Matas sako: „Įdomu“.

@ SPALVINKIM KARTU @ TU IR AŠ @ AŠ IR TU @
Pavasario pranašė

?????

▲

.......
▼Linksmam visas pasaulis atrodo linksmas (vokiečių poetas J.V. Gėtė)
☼ Mokytojas:/- Petriuk, rytoj į mokyklą be tėvo neateik!/- O poryt?
☼ Mokytoja:/- Kokius 2 žodžius mokiniai vartoja dažniausiai?/ Mokinys:/- Aš nežinau./- Teisingai.
● Parodyk žemėlapyje Geltonąją jūrą!/Negaliu, nes čia jos visos mėlynos.
SKAIČIUOTĖS:

☼Vilnius, Kaunas ir Klaipėda,/Kur saldainius smarkiai ėda./Viens, du, trys,/ Eina laukan vaikas šis;
☼Viens, du, trys, /Atvažiuoja traukinys./Kaunas, Vilnius ir Klaipėda,/Duos saldainių-/ Nebus gėda.
Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:
Elžbieta, Urtė, 2b kl., Airūnė, Arijus, Arnoldas, Kajus, Kintvilė, Kernius, Joris, Matas, Otilija, 3a kl., Ieva,
Nona, 3b kl., Augustė, 3d.
Laikraščio redaktorius Alfonsas Kairys
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