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Laikraštį leidžia Trakų r. 

Lentvario pradinė mokykla 

  Pavasario žiedais pasipuošė mano šalis gimtoji. Žaliu vasaros rūbu pasidengė ąžuolai, liepos, uosiai... Tai 

jie parengė gamtą vasarai. Vasarai, kurios mes taip laukėme, nes ji  - mūsų atgaiva, mūsų poilsio skraistė  po 

tiek dienų priverstinio nesimatymo su draugais.   

 Smagios vasaros ir puikių įspūdžių linki Jums - 

                                                                                              „Smalsučio“ redakcija 

ŠIS TAS APIE COVID-19                                                                                                                   

Visą pasaulį sudrebino žinia 

apie virusą, kuris 

pavadintas „koronavirusu“. 

O kodėl taip? Ogi jis 

panašus į karūną, lot. kalba 

korona - karūna. 

Ar tai  tikras jo vaizdas? 

Tikriausiai ne. Tai 

kompiuterių sukurtas 

vaizdas. 

  
  Taip jis atrodytų daug 

daug 

kartų padidintas. 

Šis virusas sukelia 

žmonėms kosulį, nuovargį 

ir karščiavimą. 

Kas dažniausiai šia liga  - 

COVID-19 (lietuviškai 

tariama - kovid 

devyniolika)  suserga? 

Vyresnio amžiaus žmonės – 

o taip pat žmonės, kurie jau  

serga sunkiomis ligomis – dėl 

šio viruso gali susirgti labai 

sunkiai.  

Kaip virusas patenka į 

žmogaus ląsteles? Virusas 

patenka į ląsteles naudodamas 

specialias „duris“ žmogaus 

ląstelių sienelėse (šios 

specialios durys yra žmogaus 

nosies ir plaučių ląstelėse).  

Koronaviruso paviršiuje yra 

specialūs spygliukai, kuriuos 

jis naudoja kaip raktą durims 

atidaryti. 

Patekęs į ląsteles, virusas daug 

kartų save nukopijuoja. Taip 

atsiranda milijonai  virusiukų. 

Tam tikru metu pagaminama 

tiek daug viruso dalelių, kad 

normalios žmogaus ląstelės 

nebegali tinkamai veikti – ir 

žmonės suserga. Kai virusas 

patenka į mūsų kūną, imuninė 

sistema - ,,kariuomenė“, skirta 

kovai su virusais -  užpuola 

virusą. 
 

 Kaip sustabdyti virusą?  

Jį sustabdyti galima plaunant 

rankas. Jas reikia gerai išmuiluoti, 

atidžiai nusiplauti delnus, visus 

pirštus, panages ir tarpupirščius. 

Plauti reikia nemažiau 20 sek. 

Visada reikia stengtis rankomis 

neliesti veido – todėl netrinkite 

akių ar nosies ir nekiškite rankų į 

burną. 

Jei kosite ar čiaudite, būtinai 

prisidenkite – tik ne delnu, o 

nosine,  kosėkite ar čiaudėkite į 

alkūnę. 

Jei jūs užsikrėtėte šiuo virusu, 

apsaugokite kitus, ypač 

vyresniuosius, savo močiutes, 

senelius. Jei susirgote, likite 

namuose, nes suibūrimuose 

virusas ypač plinta. 
 

 

VISKAS BUS GERAI! 

Parengta pagal „Live Science“. 



 

     
Mažiausios pasaulio valstybės 

pagal plotą 

 
Pati  mažiausia valstybė - 

Vatikanas, ten, kur gyvena 

popiežius Pranciškus. Jos 

plotas tik 0,44 kv. km. Palygink: 

Vilniaus senamiestis 8 kartus 

didesnis už šią valstybę. 

 

Antra mažiausia pasaulio 

valstybė - Monakas. Ji tik 5 

kartus didesnė už Vatikaną. 

Trečia- Ramiajame 

vandenyne esanti 

Nauru valstybė. 

Palygink: Rusnės sala 

beveik dvigubai 

didesnė. 

Ketvirta - Tuvalu. 

Penkta - Apeninų 

kalnyno šalis San 

Marinas. 

Šešta - Lichtenšteinas. 

Palygink: Kauno miesto 

plotas toks pat. 

 
Septinta - Maršalo salos. 

Jų daug: bevei 1000, 

tačiau apgyvendintos tik 
24. 

Aštunta - Sent Kristoferis 

ir Nevis (Centrinė 

Amerika). Palygink: tokį 

plotą turi 2/3 Vilniaus 
miesto. 

Devinta -  Maldyvai. Jos 
plotas 298 kv.km. 

. 

Dešimta - Malta. 

  

 

  
 

            Pasižvalgykim po  jas...  

 

  
  Brano pilis, Branas (Rumunija)              
   Legendinė grafo Drakulos pilis 
 

 

Šiljono pilis  vakarų Šveicarijoje 

 
Marienburgo pilis Lenkijoje  

 
Noišvaiceno pilis Vokietijoje 

  
Spišo pilis Slovakijoje  

 

 
 

 
               
    Sakoma, kad žmogų pažinsi iš 

aprangos ir iš kalbos. 

Kaip gražu, kai tu sveikiniesi, 

sakydamas: Laba diena.                                     

 Ir išgirsti atsakant taip pat.                

Geriau širdį glosto 

atsisveikinimo žodžiai Sudie ar 

sudiev, o ne pabodę, iš 

sovietmečio atsinešti viso gero. 

 Ir visai nemalonu, kai tu ar tavo 

draugai vartoja tokius žodžius: 

maikė, tapkės, kašė, nakolkė, 

babkės, bašliai, felkos, flomikas, 

gazirofkė, inetas,  chaliava, 

chata, chebra, čiki, faras, feikas,  

kačialintis , navarotai, saitas, 

semkės, šūlė, šaibos, urodas, 

užkalti, varyti, vidiakas...... 

Drąsiai  juos taisyk, patardamas 

vartoti atitinkamai: sportiniai 

marškinėliai, šlepetės, krepšys,  

tatuiruotė, pinigai, flomasteris, 

gazuotas vanduo, internetas, už 

dyką, namas, kambarys, draugai, 

šaunu, puiku, policininkas, 

apgaulė,  sportuoti, ugdyti 

raumenis, įmantrybės, interneto 

puslapis, saulėgrąžos, mokykla, 

pinigai, nusiritęs žemyn, 

užsidirbti, eiti, važiuoti,   vaizdo 

grotuvas... 

                    Dovydas,3d kl.    

         

               
       Sugalvokite      palyginimus 

                  Sveikas kaip......... 

                  Didelis kaip........ 

                  Gražus kaip........ 

Tiesi kaip.............; Gudri kaip.....  

Atsakymus siųskite mūsų 

adresu.  

 



 

 
 

 
Mano draugas Vadimas 
Aš su juo susipažinau 

neseniai žaisdamas  ,,CS 

GO”. 

Jam 12 metų, jis gyvena 

Rusijoje, Novosibirsko 

srityje, Tomske. 

Mus skiria 3663 km. 

Tomskas - didelis miestas, 

jame gyvena daugiau kaip 

574 tūkstančiai gyventojų. 

Su Vadimu labai gerai 

sutariam.  Jis, kaip ir aš, 

yra vienturtis. 

Mes su juo dažnai 

kalbamės per žaidiminę 

pokalbių svetainę. 

                 Lukas, 3d kl. 
 
Mano draugė Patricija 

Mano draugė, vardu 

Patricija. Ji yra dvejais 

mėnesiais už mane 

vyresnė, taip pat - 

aukštesnė. Jai labai 

patinka žaisti judrius, 

sportinius žaidimus. 

Patricija lanko Muay 

Thay. Karantino metu mes 

bendraujame virtualiai. 

                      Liucilė, 2a 

 
 Tomas - mano draugas 

Mano draugui Tomui yra 

dešimt metų. Jo akys yra 

mėlynos, o plaukai 

šviesūs.  

Jis gyvena Lentvaryje, 

Pušų gatvėje,  mėgsta 

skambinti  gitara, žaisti 

vandeniu ir važinėti 

keturračiu bei vienračiu. 

Tomas bandė vairuoti 

savo tėčio mašiną. 

             Dominykas, 3d kl. 

 
 

 

               

      

     
   

    

   Profesorius Libertas Klimka 
pristatė 2019 metais Dusetų 

kultūros fondo išleistą 220 puslapių 

savo paveldosauginio pobūdžio 

leidinį ,,Užkopus į varpų bokštą“.  

Knygoje aprašomi vertingiausi 

istoriniai Lietuvos bažnyčių bokšto 

varpai ir su jais sujungti laikrodžiai, 

varpų naudojimas bažnytinėje 

liturgijoje, taip pat varpų liejybos 

bei laikrodininkystės istorija 

Europoje ir Lietuvoje. Pateikiama 

informacija apie garsiausius 

meistrus ir liejyklas, folkloriniai 

tikėjimai varpo garsų galia. 

„Laikrodis Viduramžiais pakeitė 

žmonijos mąstyseną, sukūrė Vakarų 

civilizaciją.Tai atskaitos taškas. Na, 

o varpai, anot Vydūno, tai Dievo 

balsas, kuris mus kviečia atitrūkti 

nuo kasdienybės, pakelti akis į 

dangų“,  – pristatydamas savo naują 

knygą kalbėjo prof. L. Klimka. 

Kviečiame paskaityti šią knygą, ir 

daug nežinomo taps žinoma. 

                                               JŽB  

Lietuva garsi: 

Kuršių marių kurėnais,vėtrungėmis, 

Vilniaus krašto verbomis, unikaliais  

medžio raižiniais ir daug kuo kitu. 

 Kurėnas (Kurnų 
valtis, Korno valtis)  

 

 

 
 

Vieną kartą Lelijų mieste gyveno mergaitė 

Ema. Jai buvo dvylika metų.  

  Buvo pirmadienios. Ji sunkiai atsikėlė, 

išsivalė dantis, sušukavo savo šviesius, 

pusiau rudus plaukus, išgėrė arbatos ir išėjo į 

mokyklą. Eidama į mokyklą, pamatė vaikus, 

lipdančius besmegenį. Pagalvojo: ,,kodėl aš 

einu į mokyklą, o kiti tuo tarpu gali 

besmegenį lipdyti“ .  

  Prie klasės durų jos jau laukė draugė. 

- Tai ar padarei namų darbus, Ema?-

paklausė ji. 

- Apie kokius namų darbus kalbi?-- - Apie 

matematikos, - atsakė draugė. 

- Tiksliai! Visai pamiršau. Ką dabar daryti,- 

susirūpino  Ema. 

- Nesijaudink, galėsi nusirašyti nuo manęs, - 

nuoširdžiai pasiūlė draugė. 

- Ačiū! - apsidžiaugė Ema.  

Ir jos išskubėjo į pirmą, kūno kultūros, 

pamoką. 

                     Gabija A., 4c kl. 

(tęsinys kitame numeryje) 

             
 
Ponas Petras  

(viskas viena ir ta pačia raide) 

Ponas Petras Petkevičius pardavė penkis 

pieštukus. Pirkėjas pieštukais piešė 

portretus. Pirkėjas portretus pakabino 

palėpėje. Palėpė puikiai papuošta. 

                 Liudas, 2d kl. 

 
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 ☺☺☺ 

 

 
  VASARA 

          
                    VASARA 

       

       

 

 
 

 
Koks šios gėlytės vardas? 

 

 
 

mokyklos direktorei Onai 
Ramanauskienei už moralinę ir 
materialinę paramą leidžiant 
„Smalsutį“, 
pavaduotojai ugdymui Editai 
Stražnickienei už moralinę ir 
materialinę paramą leidžiant 
„Smalsutį“,  
Rasai Janulienei už ,,Smalsučio“ 
kopijavimo darbus, 
Gintautui Valainiui už spalvinį 
,,Smalsutį“. 
   

                 
 

 

 

 
Mano draugė boružėlė 

 
 
 

     Matyt, greitai lis 

 

 

    Už nuolatinį rūpestį Jaunųjų 
žurnalistų būrelio nariais: 
Laimutei Aleksandravičienei, 
Bronei Zagorskienei,  
 Ingai  Silinienei, 
Saulenai Jakaitytei, 
Aurelijai Karlonienei, 
Rimutei  Nareikienei 

                 
 

 

 
  
Drugelio  spalvos...  

 

Pasveikink savo Mamytę Motinos 
dienos proga  gegužės 3 d., o Tėvelį   
-  Tėvo dienos proga birželio 7 d.  
                 Mama, tu gražiausia mano   
gyvenimo gėlė... 
    Aš tave myliu,Tėveli, ir džiaugiuosi, 
kad tave turiu.. 

  
  LINKSMOS,  

       
                          SAUGIOS 

                  
     IR  NEPAKARTOJAMOS                              

                                 
                 VASAROS 

 

                   Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:  

  

Dominykas,  Inesa,  Liucilė 2a kl.,  Liudas 2d., Danielius, Viltėjus 3b kl., Anastasija, Dominykas,  Dovydas, Lukas, 

Milana,  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! 
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