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Laikraštį leidžia Trakų r. 

Lentvario pradinė mokykla 

  Trisdešimt metų praėjo  nuo tos dienos, kai 1990 m. kovo 11d. buvo pasirašytas Lietuvos 

Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas, tačiau 1991 metų sausio 13-osios naktį sovietų kariuomenė ir 

specialiosios pajėgos jėga mėgino užgniaužti Laisvės balsą. Tautos vieningumo dėka to padaryti 

nepavyko.  Mes minime Kovo 11   kaip itin svarbią šventę. Švęskime kartu! 

                                                                                              „Smalsučio“ redakcija 

 Istorija                                                                                                                            

1918 metų vasario 16 dieną 

pasirašyto Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto 

signatarai 
 

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

Lietuvos Nepriklausomybės 

Atkūrimo Akto pasirašymo 

30-osioms metinėms 
paminėti sukurtas  

bronzinis gilaus reljefo 

  medalis 

„Laisvės šauklys“. 

 

 

  Proginio medalio averse     

pavaizduotas 
 

  šauklys, skelbiantis pasauliui, 

kad atkuriama Lietuvos 

Respublika. Laurų 

vainikas šauklio rankoje 

yra skirtas kiekvienam, 

prisidėjusiam prie 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

Atkūrimo.  
Reverse pavaizduotas 

Vytis, palei briauną 

iškaldinti metai 1990 - 2020 

ir žodžiai,  nuskambėję po 

Lietuvos Nepriklausomybės 

Atkūrimo Akto pasirašymo: 

LIETUVA JAU LAISVA. 

DVASIOJE, TEISĖJE 

LAISVA. 

 

          ☼☼☼☼☼ 

     

LIETUVA ŠVĘS 

 

Trakai, Lentvaris ir daugelis  

kitų Lietuvos miestų ir 

miestelių minės Lietuvos 

Nepriklausomybės Atkūrimo 

šventę. Ji iškilmingai bus 

paminėta ir mūsų mokykloje, 

vienoje didžiausių Lietuvos 

pradinių mokyklų. 

Eilėraščiais pašlovinsim 

šventę, skambės mokinių 

dainos, programą paįvairins 

tautiniai šokiai.  

   

►Esamais ir naujai įsiliejusiais į 

komandą mokytojais. 

►Augančia mokinių mokymosi 

motyvacija. 

►Gerėjančia mokinių ugdymosi 

kokybe. 

►Apdovanojimais: mokyklos 

tarybos posėdyje už inovatyvumą 

mokant vaikus, įteikti Padėkos 

raštai mokytojoms: 

Danguolei Danilkevičienei, Dariui 

Subačiui, Editai Šestakauskienei, 

Ingai Silinienei, Vidai 

Šmigelskienei. 

►Būsimųjų  pirmokų gausa: 

mokykloje svečiavosi būsimieji 

pirmaklasiai iš Lentvario lopšelio-

darželio ,,Šilas“, Lentvario 

lopšelio-darželio ,,Svajonėlė“, 

Lentvario M.Šimelionio 

gimnazijos.  Vaikai žiūrėjo mūsų 

mokyklos teatro studijos ,,Fėja“ 

spektaklį ,,Kiškis drąsuolis“. 

Lankėsi klasėse, sėdėjo suoluose, 

rašė ant lentos kaip tikri mokiniai. 

►►► Jaunųjų žurnalistų būrelio 

nariai (vadovas Lietuvos žurnalistų 

sąjungos narys Alfonsas Kairys) ir 

3d kl. (mokytoja Aurelija 

Karlonienė) mokiniai pabuvojo  

Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių bibliotekoje.  
►3b klasės mokiniai (mokyt. Saulena 

Jakaitytė) lankėsi Baltijos gintaro meno 

centre Vilniuje. Ekskursijos metu vaikai 

sužinojo Baltijos gintaro susidarymo 

istoriją. 
 



 
                                                     

 
Akimi aprėpk savo 

Gimtojo krašto grožį... 

    

Molėtų 

observatorija 

 

 
Panemunės pilis 

 

 
Gelgaudiškio 

dvaras 

 

 
Trakų Vokės 

dvaras 

 
17-kos kamienų eglė, 

Raganų šluota 

(Pagėgiai)  

 
 

 

   
               ▼▼▼ 

Per keturias savaites nulipdytas aukščiausias – 

6,7 m aukščio – Senis besmegenis (autoriai: 

Pavilnio pagrindinės mokyklos mokiniai 16-

metis Aleksejus Kurilčikas ir 15-metis Danielas 

Kolobovas). 

       ▼▼▼ 

Surišta aukščiausia – 12,36 m aukščio – verba 

(autoriai: Kauno specialiosios mokyklos,  Prienų 

,,Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos, Kalvarijos gimnazijos, 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 

mokiniai). 

                    ▼▼▼ 

Sukurtas 6,96 m ilgio, 1,19 m aukščio 

dainininko, dainų tekstų autoriaus Stasio  

Povilaičio parašas, atidengtas birželio 1 d. ir 

eksponuojamas Palangos koncertų salės fasade. 

                                          ▼▼▼ 

Didžiausia šešiastygė gitara yra 5,81 m bendro 

ilgio, 2,15 m korpuso pločio, su 2,58 m ilgio 

grifu, 91 cm ilgio galvute ir 51 cm skersmens 

rezonansine anga (Pagal Vytenio Urbos 

sumanymą ją pagamino Alidas Jackūnas). Dabar 

ji saugoma restorane „Marceliukės klėtis“ 

Vilniuje. 

                                             ▼▼▼ 

„Suburtas“ didžiausias vieno žmogaus orkestras. 

Vienu metu grojama 11 muzikos instrumentų. 

Tai armonika, armonikėlė (lūpinė), 2 skirtingi 

būgnai, cimbolai, gitara, lėkštės ant būgno, lėkštė 

ant stovo, metalofonas, varpelis ir žvangutis 

(Sukūrė Plaktukų muziejaus,  Degaičių k., 

Vilkaviškio r.) įkūrėjas Saulius Matusevičius). 

                     ▼▼▼ 

2020 metai ypatingi tuo, kad yra dviejų 

dvejetukų, dviejų nulių, dviejų dvidešimtukų ir 

net trijų vienetukų metai. Tai Lietuvos rašytinės 

istorijos 1011-ieji metai . 

 

 

 Parinko Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai   

 

 

 
 

 
 
Perskaitę praėjusio „Smalsučio“ numerį, 
daugelis panoro sužinoti, kokia jų vardo 
raikšmė.  
Tenkiname Jūsų norus ir:  

 
Austėja - manoma, kad vardas yra 
kilęs iš žodžio „austi“ – t.y. gaminti 

audinį. Kalbant apie bites, sakoma, 

kad bitės audžia korį 

  

Anastasija  - iš senovės graikų 

ἀνάστασις (anastasis) [=prisikėlimas, 

atsinaujinimas] 

 

Antanas - iš „žydintis“ 

 

Aistė -  iš „aisčiai“  

 

Barbora - iš  „svetimšalė“ 

 

Ąžuolas  - iš ,,ąžuolas“ 

 

Andrius -  lietuviškas vardo Andrėjus 

variantas. Iš senovės graikų ἀνδρεῖος 

(andreios) (=vyriškas, drąsus) 

 

Deividas - baltų kilmės dvikamienis 

vardas, kur dei- [= deivas, deivė 

(dievas)] ir vyd- [= (iš)vydo (pamatė), 

prūsų widātun" (matyti)] 

 

Dovilė - lietuvių dvikamienis vardas, 

kur do- [= dotas, dovis (dovana, 

davimas)] ir vil- [= viltis (tikėjimas) 

 

Džiugas - iš lietuvių džiugus 

(džiaugsmingas, linksmas 

 

Dainius - iš lietuvių dainius 

(dainininkas) 

 

   Liucilė  - iš populiaraus senovės  

romėnų vardo Lucius, kilusio iš 

žodžio lux [=šviesa] 

  

 Viktor - iš lotynų kalbos žodžio   

victoria [=pergalė]. Viktorija taip 

pat   yra senovės romėnų pergalės 

deivė. 

             >>>>>>>>>    

                                         Dovydas 

 



                    
 

 
Lietuvos Nepriklausomos 

Valstybės Atkūrimo  Akto 

signataras Leonas Milčius 

   

      

Kovo 11-oji 

  Ji daugiau negu žodis ir 

skaičius./Ji daugiau už 

visus tuos vardus, 

Kurie parašus krovė į 

kraitį,/ Klojo pamatus 

šaliai naujus. 

  Metai bėgs, ir bus 

žmonės kiti,/ Bet ir jiems 

neš pavasaris šventę. 

Amžinai liks širdy, 

atminty/ Kovas, laisvėje 

leidęs gyventi. 

 
Kauno pilies kieme –

Vyčio skulptūra  

 

            INTERVIU  

Jaunųjų žurnalistų būrelis, išėjęs 

temą „Interviu“, nutarė aplankyti 

gerą mūsų mokyklos  bičiulį, 

Lentvario seniūną Vytautą Rukšėną  

ir pasikalbėti su juo. 

Taigi mes esame seniūnijoje, 

sveikinamės ir pateikiame 

klausimus, į kuriuos mielai atsako 

Lentvario „galva“. 

Liudas, 2d kl.: Gerb. Seniūne, 

kiek metų jūs vadovaujate mūsų 

seniūnijai? 

Vytautas Rukšėnas (toliau - V.R): 

Metai bėgte bėga: jau greitai bus 

devyneri, kaip kartu su komanda 

rūpinamės šiuo gražiu miestu. 

Dominykas, 3d kl.: Kiek ir kokių 

tautybių gyventojų yra 

Lentvaryje? 

V.R.: Žmonės išvyksta, žmonės 

atvyksta, tačiau  nuolatinių 

priskaičiuojama  per 11 000. O 

gyvena čia lietuviai, lenkai, rusai ir 

kitų tautybių žmonės. Visiems 

vietos po saule užtenka.  

Viltėjus, 3b kl.:    Gal 

pasakytumėt, kada bus saugu 

pereiti per geležinkelį? 

V.R.: Tikrai, perėja yra labai 

nesaugi, ir mes stengiamės, kad ji 

artimiausiu laiku nekeltų rūpesčių. 

   Dar daug klausimų, į kuriuos 

labai išsamiai atsakė seniūnas,  

pateikė jaunųjų žurnalistų būrelio 

nariai.  

                                              JŽB 

 
Tuoj kalbėsimės 

 

 
 
Tema „Žurnalistikos žanrai -reportažas“ 
paskatino aplankyti vieną turtingiausių 
Vilniaus bibliotekų, Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių biblioteką. Ir štai 
kolektyvinis Lentvario žurnalistų 
reportažas.  

Biblioteką įkūrė žymus Vilniaus 

advokatas, bibliofilas Tadas 

Vrublevskis. Bibliotekos kūrmasis 

tęsėsi nuo 1912 iki 1931 m. Jau 1912 

m. jo asmeninę biblioteką sudarė apie 

65 000 knygų, 1000 žemėlapių, apie 

5000 rankraščių ir autografų.  

Dabar bibliotekos fonduose beveik 4 

mln. leidinių.  Retų spaudinių skyriuje 

ilsisi  inkunabulai (iki 1501 m. 

išspausdintos knygos), Dokumentų 

konservavimo ir restauravimo skyriuje 

antrą kartą atgimsta, dokumentai,  

knygos.  

Bibliotekoje gali pamatyti didžiausią ir 

mažiausią čia saugomas knygas,  

nuostabų  Broniaus Bružo vitražą ir 

daug ką kt.  

  
Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo skyriuje   
     
Anastasija, Dominykas, Liudas  
 
Pabandyk atsakyti į juokingai 
skambančius klausimus (tęsinys): 

    ???????????????? 
● Kas amžiaus viduryje nešiojo pačią 
didžiausią skrybėlę? 
● Į ką panaši perpjauto obuolio pusė?  
 ● Kodėl lapė vis atsigręžia atgal, kai ją 
vejasi šuo? 
                    (Danielius, 3b kl.) 

 



►►►  TU IR AŠ  ►►►AŠ IR TU  ►►► SPALVINKIM  KARTU ☺☺☺ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

               

 

 

     

 

 
 

 
 

 

                            ►►► 

          
   

◄◄◄      M  Y  L  I  M A                           

◄◄◄      M  Y  L  I  M A...                           
 

                

                            

                                        ĮMINK MĮSLĘ 

???  Susiūtas, bet ne drabužis, su lapais, bet ne medis, ne žmogus, o viską pasako.  

                  ???  Vienas lieja, antras geria, trečias auga. 

                   Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:  

  

Dominykas,  Inesa,  Liucilė 2a kl.,  Danielius, Viltėjus 3b kl., Anastasija,  Dovydas, Lukas,  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. Jūsų  laiškai visada laukiami! 

 

mailto:lentvariopradine@yahoo.com

