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Spalio pirmas sekmadienis - viso pasaulio mokytojų diena. Į klases, nešdami išmintį, gėrį, renkatės Jūs, 

renkatės, kad dalintumėtės su tik ką peržengusiais mokslo šventovės slenkstį, jau kelis metus  jį minantiems. 

Sėkmės Tau, Mokytojau: lydėk mus visus metus doros ir išminties keliu. Tik nepavark. 

                                                                                      „Smalsučio“ redakcija  

 

Mokyklos direktorė 

      Ona 

Ramanauskienė 
 

Mielas mokytojau, dar 

vienas rugsėjis pasibeldė 

į Tave, į Tavo mokyklą. 

Džiaugiuosi, kad Tu dirbi 

būtent šitoje - Lentvario 

pradinėje - mokykloje. Ir 

dirbi ne pirmus metus. 

Jau išleidai kelias 

jaunųjų abiturientų 

laidas. Jau daugelis tavo 

ugdytinių kuria savo 

krašto gerovę, nes Tu to 

Jį išmokei.  

   Mūsų kolektyvą 

papildęs Mokytojau, būk 

kartu su mumis ir žodžiu, 

ir siela.  

 

Su Švente! 

 
 

 

 

Už tą šypseną lyg saulę, 

Už geras akis, 

Už į platųjį pasaulį 

atversiančias duris. 

Už tą šiltą šiltą žodį, tartą iš 

širdies, 

Tegul nors rasotos gėlės 

padėkot galės...   
 

 

 

     

 
 

        

MOKYTOJAU, 

         Iš Tavo rankų 

Išaugęs medis 

šaknijas ir skleidžia manyje 

Pažinties šakas. 

Iš Tavo akių, mokytojau, 

Išplaukia debesys, 

Apgaubiantys ir lydintys mane 

Į pasakų žemę. 

 

Iš Tavo minčių išsilieja žodžiai, 

Mano būčiai suteikiantys 

prasmę... 

      I. Daubarienė 
  



                                                    

 

 

 
Mokyklos vadovė - Ona 

Ramanauskienė, 

pavaduotoja ugdymui - Edita 

Stražnickienė,  
Gintaras Markevičius,  
pavaduotojas ūkio reikalams,  

raštinės vedėja – Žydrė 

Sartanavičienė  

Mokytojai:  

9 mokytojai, 

10  vyresniųjų mokytojų, 

8 metodininkai. 

2 specialieji pedagogai,    

1socialinė pedagogė,  

2 mokytojo padėjėjai,  

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, pasaulio pažinimo).  

Mokykloje mokosi daugiau 

nei pusketvirto šimto 

mokinių, ketvirtąsias klases 

baigė ir kitas mokyklas lanko 

65 vaikai. 

             ◄◄◄ Šįmet 

mokykloje - keturios pirmosios 

klasės. Jose  mokosi 93 

pirmokai (plg. praėjusiais 

metais – 80). 

 

 

Daugelis mūsų mokinių už  pui-  

kų mokymąsi, dalyvavimą mo- 

kyklos, rajono, respublikos ren- 

giniuose  apdovanoti padėkos raš- 

tais, diplomais... 

 

 
 

 

 

 

Vasara. Taip 

ilgai laukta ir taip greit 

prabėgusi. Bet likusi 

prisiminimuose. Jau 

prisiminimuose. Geruose 

prisiminimuose. Kad ir 

mokyklos vasaros 

stovykla. Ir šiandien 

akyse: įvairūs žaidimai, 

bendravimas ir išvykos, 

išvykos, išvykos. Šįmet 

nuodugniu pažinome savo 

rajoną. Ypač įsiminė 

išvyka į Aukštadvarį. 

Velnio duobė, trykštantis 

šaltinis ir, aišku, ledai...  

 

Redakcija 

 
        Kaip pasakytum: 

  Gyvena blogose sąlygos 

ar   blogomis sąlygomis. 

  Nuvalyti: stalą nuo 

trupinių ar  trupinius nuo 

stalo. 

  Vaistus gerti 3 kartus per 

dieną ar į dieną, dienoje. 

  Pasiskolino 

pinigų iš 

pažįstamo ar pas 

pažįstamą. 

   Klausti pas mokytoją ar 

mokytoją. 

   Gavau žinutę nuo 

draugo ar iš draugo. 

    Skaičiau knygą: anglų 

kalboje ar anglų kalba. 

   Rungtynes laimėjome jo 

dėka ar dėka jo. 
 
      ŠAUNUOLIAI, atsakėte 
teisingai 

 



 

 

 
 
Įsitikinkite, kad raidė 
daug ką gali. Pakeitus šių 
žodžių pirmąją raidę, 
gaunama visai kita jų 
reikšmė.  
Bandome: 
Bokštas-pokštas, buvo-
puvo, badas-padas, bėrė-
pėrė, baltas-šaltas, du-tu, 
dujos-tujos, dildė-tildė, 
drobelė-trobelė, dušas-
tušas, gulti-kulti, garas-
karas, galva-kalva, geras-
keras, glosto-klosto, 
glausti-klausti, žėrė-šėrė, 
žilas-šilas, želmuo-
šelmuo, žalia-šalia. 
 
Dėkojame teisingai 
atsakiusiems 
 
Pabandyk atsakyti į 
juokingai skambančius 
klausimus: 
 

Turi dantis, bet valgyti negali, 

kas? 

Kas priklauso tik jums, bet jį 

visi kiti naudoja nuolat? 

Kur yra vandenynas be 

vandens? 

Ką galima pamatyti 

užmerktomis akimis? 

Kiek  ABĖCĖLĖJE raidžių? 

Kaip perskaityti žodį MĮSLĖ? 

  

 Skaitykite su pieštuku 

Drąsiai užsirašykite mintis, idėjas, 

išgyventus potyrius. 

 Ne mažiau kaip 30 

puslapių per dieną 

Skaitykite kasdien: tik taip 

išlavinsite šį įprotį.  
 Keiskite žanrus 

Rinkdamiesi skirtingų žanrų 

kūrinius, jūs tik išlošite ir atrasite 

kur kas daugiau.  

 Rašykite apie tai, ką 

perskaitėte 

Jeigu skaitote efektyviai, jus tikrai 

supa citatos, mintys ir pamąstymai 

apie tai, ką perskaitėte. Tokią 

svarbią informaciją, 

„koncentratą“, tobulinkite ir 

dalinkitės su bendraminčiais.  

 Skaitykite tai, ką 

pažymėjote 

Įprotis perskaityti savo žymes yra 

tai, ką verta išmėginti. Be to, žinios 

mėgsta būti pakartojamos. 

Dalinkitės tuo, ką perskaitėte,  

su draugais ir artimaisiais.  

                  JŽB 

LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ  

   vardai įkvėpt turėtų 

Kokie gražūs Lietuvos 

kunigaikščių vardai, sužinoti 

gali, vartydamas knygelę 

,,Vardadienių knyga“. 

 Be jau daugiausiai minimų 

Algirdo, Gedimino, Jogailos. 

Kazimiero,  Kęstučio, 

Mindaugo, Skirgailos, 

Vytauto, čia aptinki  

Algimanto, Butauto, 

Daumanto, Dausprungo, 

Daujoto, Gedvydo, Girstučio, 

Jaunučio, Karijoto, Kaributo, 

Lengvenio, Liubarto, 

Mantvydo, Margirio, 

Narimanto, Patriko, 

Ringaudo, Sirpučio, Tautvilo, 

Traidenio, Vaidoto, Vainiaus, 

Vaišvilo,Vytenio, Žygimanto, 

Žvelgučio ir daug kitų 

skambių ir tautiškų vardų.  

Reti tėveliai šiandien savo 

vaikus papuošia šiais vardais, 

primenančiais mūsų istoriją.  

  O kokie gi populiariausi  

2019 metų vaikų vardai? 

Populiariausių berniukų 
vardų dešimtukas: Dominykas, 

Lukas, Jokūbas, Matas, 

Nojus, Herkus, Benas, 

Gabrielius, Kajus ir 

Augustas.  

Mergaitėms dažniausiai šį 

ketvirtį suteikti vardai: Lėja, 

Emilija, Luknė, Sofija, 

Amelija, Viltė, Gabija, 

Patricija, Kamilė, Saulė ir 

Austėja.  

 Taigi berniukų dešimtuke 

nėra nei Algimanto, nei 

Jaunučio, nei Mantvydo, nei 

Vytenio, nei Žvelgučio... 

Beveik dingo Birutės bei   

Danutės, Mortos  ir kiti 

gražūs vardai. (JŽB) 

 

 

 

 

 



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

KARTU ☺☺☺                           
 

 
 

 

 
 

Varpelis pakvietė rudenį 

 

 

 
 

 

 

 
 

             
 

      

 
  

 

 

                         

 
MENU MĮSLĘ KETURGYSLĘ 

►►Karvelis burkuoja, o žvirbliai klausosi. Kas? 

► Juokas – tarsi saulė: jis išveja žiemą iš žmogaus širdies. [Victor Hugo] 

☼  Važiuoja Petriukas dviračiu ir šaukia: /-- Mama, mama, žiūrėk - važuoju be rankų!/ Apsisuka ir vėl 

šaukia:/ -- Mama, mama, žiūrėk - važuoju be dantų! 

☼ Kalbasi du mokiniai:/ - Šiandien rašėme kontrolinį darbą. Petriukas gavo du./ - Už ką? /- Mokytoja 

pagavo jį beskaičiuojantį šonkaulius. 

☼     JUOKINGI SKELBIMAI: Parduodama avis su motociklo cilindru. //// Parduodu automašiną ir karvę su 

naujomis padangomis.                ■■■■■                                                                                                
              Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:  

  

Gabrielė, Liucilė, Timas 2a kl.,  Danielius, Ieva, Patricija 3b kl., Anastasija, Aras, Dominykas,  Dovydas, Lukas, 

Milana, Viktorija 3d 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.ltvirtove.lt/mintys.php?autorius=Victor_Hugo
mailto:lentvariopradine@yahoo.com

