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Laikraštį leidžia Trakų r. 

Lentvario pradinė mokykla 

 

 Ir dar viena vasara pralėkė šuoliais. Karštais spinduliais kaitindama gerti ištroškusią žemę. 

Vargindama Covid-19 baimėmis. Bet žmogus ištveria viską: ir karštį, ir baimes. Ištvėrėme ir sugužėjome į 

savo Mokslo namus - Lentvario pradinę mokyklą. 

 Ištvermės, kantrybės, ryžto linki mokyklos administracija ir redkolegija. 

 

                                                                                                                                  „Smalsučio“ redakcija 

 

 

   

I kl. mokytojas: Danguolę 

Dalinkevičienę, Rimutę 

Nareikienę, Žydrę 

Sartanavičienę, Ameliją 

Lanevskę; 

II kl. mokytojas: Jolantą 

Sadochienę, Vidą 

Blusienę, Vidą 

Šmigelskienę, Ivoną 

Zalieckienę; 

III kl. mokytojas: 

Laimutę 

Aleksandravičienę, 

Bronę Bakšienę, Bronę 

Zagorskienę, Ingą 

Silinienę,  

IV kl. mokytojas: 

Jūratę Bartasevičienę, 

Sauleną Jakaitytę, Editą 

Šeštakauskienę, Ameliją 

Karlonienę. 

Jungtinės klasės mokyto- 

ją Darių Subačių, 

PUB mokytoją Filioniją 

Matuliūkštienę, 

 

 

tikybos mokytoją Gintarę 

Dragūnaitę, mokytoją 

Gintautą Valainį. 

Mokyklos administraciją 

(direktorę Oną 

Ramanauskienę, pavaduotoją 

ugdymui Editą Stražnickienę, 

pavaduotoją ūkiui Gintarą 

Markevičių, raštinės vedėją 

Eitmantę Jatkovskytę, 

buhalterę), mokinio pagalbos 

specialistus: soc. pedagogę, 

logopedę, spec. pedagogą, 

mokytojo padėjėjas), 

Neformaliojo ugdymo 

vadovus,  

mokytojus dalykininkus: 

anglų klb., tikybos, šokio, 

dailės, muzikos). 

  
JUMS MŪSŲ GĖLĖS,       

ŠYPSENOS IR 

NUOŠIRDŽIAUSI  

              LINKĖJIMAI 

  

Ramutė Skučaitė 

Rugsėjis 

 

Po langais iš ryto 

Obuolių prikrito. 

Gelsta klevo lapas – 

Rudenėli, labas! 

Paskutinės gėlės 

Liūdi vasarėlės. 

Su rugsėju šnekas 

Baltas smėlio takas. 

O mažiesiems gera – 

Sąsiuviniai šnara, 

Šviečia pirmas lapas – 

Mokyklėle, labas! 
 



     
 
Pinigų muziejuje  (Totorių g.2/8, 

Vilnius) gali susipažinti su pasaulio 

pinigų ir bankininkystės istorija.  

 
 
Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. 

Mykolo g. 9, Vilnius).  

Ekspozicijoje pristatomi 
vertingiausi muziejaus eksponatai 

iš Vilniaus arkivyskupijos 

šventovių. 

.  

 

Vaikų literatūros 

muziejuje (K.Donelai- čio 

g. 13, Kaunas) – pasakų 

šalis mažiems ir  

suaugusiems. 

 
 

Vieninteliame Rytų 

Europoje Laikrodžių 

muziejuje Klaipėdoje  

 

 
 

 

 

 
 

  „Paslapčiausia paslaptis“ 

,,Slėpynės su gyvūnais“ 

,,Kas gyvena kaime“ 

      ,,Nepasaka, arba  
pasaka apie Ne“  

 

 ,,Vilniaus rūmai  
ir jų šeimininkai“ 

  
Knyga. Kas gali būti geresnio? Nebent oro 

gurkšnis... Juk ją skaitydamas sužinai tai, ko 

niekada nesi žinojęs  arba žinojęs tik šiek tiek.    

Kitą kartą užverti paskutinį jos puslapį ir nori 

dar kartą atversti pirmąjį, nes prisiliesdamas 

prie knygos, tu prisilieti prie Žmogaus, 

prisilieti prie pasaulio.  

Šiljono pilis įsikūrusi Vakarų Šveicarijoje 
 
 

 

 
 

 

● Gera knyga – viena didžiausių 
gyvenimo brangenybių. (S. 
Smailsas) 
● Knygos – proto vaikai. (Dž. 
Sviftas) 
● Kas aiškiai mąsto, tas aiškiai ir 
mintis dėsto. (N. Bualo) 
● Bibliotekos – tai žmogaus 
dvasinių vertybių lobynas. (G. 
Leibnicas) 
● Skaitymas protui – tolygu fiziniai 
pratimai kūnui. (Dž. Adisonas) 
● Knyga – nedidelis įrankis, 
pažadinantis mūsų sugebėjimą 
mąstyti; tai minties variklis, 
išjudinantis protą. (E. Fagė) 
● Gera ta knyga, kurią atveri iš 
anksto mėgaudamasis ir užveri 
praturtėjęs. (E. B. Olkotas) 
● Knygos lavina sielą, kelia ir 
stiprina žmogų, žadina geriausius 
troškimus, ugdo protą ir sušildo 
širdį. (V. M. Tekerėjus) 
 

          
Geriausias rašinys apie tavo perskaitytą 

knygą bus premijuotas. Rašyk ir siųsk 

mūsų adresu: 

TRAKŲ RAJONO LENTVARIO 

PRADINĖ MOKYKLA. Mokyklos 

g. 1, Lentvaris, LT-25118, Trakų r. 

 

          
       Sugalvokite      palyginimus 

                  Sveikas kaip......... 

                  Didelis kaip........ 

                  Gražus kaip........ 

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

Atsakymus siųskite mūsų adresu. 

 

 



 
 

 

 
 

Kadangi ši vasara kitokia, 

ilgai mąstėme ir 

ieškojome, kur saugiai 

būtų galima pailsėti, 

pamatyti ir pažinti kažką 

naujo.  

Buvome pasirinkę keletą 

variantų ir stebėjome, kaip 

kinta virusologinė padėtis 

pasaulyje ir Lietuvoje, 

Atsižvelgę į visus faktus ir 

saugių valstybių sąrašą, 

kurį skelbė SAM, 

nusprendėme vykti į 

Estiją, iš kurios sugrįžus į 

Lietuvą nereikia 

saviizoliuotis. Kadangi 

saugių valstybių sąrašas 

buvo atnaujinamas 

kiekvieną penktadienį, į 

kelionę išvykome 

šeštadienį, o grįžti 

planavome ketvirtadienį, 

kad būtumėme užtikrinti 

dėl galimų saugių 

pakeitimų.  
 

   

 

 

 

 

 

Tačiau kelionė nuosavu 

automobiliu į Estiją spontaniškai 

tapo ilgesnė nei planavome. 

Pirminis planas buvo nuvykti iki 

Piarnu, didžiausio Estijos kurorto, 

ir ten praleisti 6 dienas 4* 

viešbutyje ant jūros kranto su SPA 

procedūromis ir vandens atrakcionų 

parku. Tačiau, grįždami į Lietuvą, 

sužinojome, kad SAM posėdis, kur 

bus svarstomas klausimas ir dėl 

valstybių sąrašo nustatymo, 

perkeliamas į   pirmadienį.   

Nusprendėme pratęsti savo išvyką 

ir aplankyti Latvijos kurortą 

Liepoją: ten praleisti 3 dienas, po to 

3 dienom apsistoti Palangoje ir 

sekmadienį grįžti į namus. 

Bevažiuodami per Latviją, 

rezervavome viešbutį Liepojoje ir 

apartamentus Palangoje. Taip 

netikėtai mūsų kelionė tapo „Baltic 

Trip“. Pamąstėme, kad,  

aplankydami 3 Baltijos valstybes, 

paminėsime Baltijos kelią, kuris 

vyko taip pat 1989 m rugpjūčio 23 

d. Aplankėme „sesę“ Estiją, 

Latvijos „brolius“ ir grįžome į 

mylimąją Lietuvą. Kelionę baigėme 

sveiki ir kupini įspūdžių bei 

prisiminimų lavinos.  

Per  9 dienas ,,sukorėme“ 1271 km. 

Pastebėjome, kad Estijoje ir 

Latvijoje yra laikomasi atstumų bei 

dezinfekcijos reikalavimų, tačiau 

nėra privalomas kaukių dėvėjimas. 

P.s. Kelionės pradžioje, atvykę iš 

Lietuvos į Latviją, trumpam 

sustojome Bauskėje prie RIMI 

parduotuvės ir, žinoma, eidami į ją,  

užsidėjome kaukes. Buvo keista 

matyti vietinių reakciją į mus, nes 

niekas kaukių ten nedėvėjo. Šiek 

tiek ,,pagąsdinome“ brolius latvius. 

 
 

                  Povilas Ramanauskas 

 

 

 

Jo 100 metų  sukaktį minėsime  

2021 m.  

 
 

TĖVIŠKĖ 

 

Ramu į tėviškę sugrįžti  

Keliais, kur veda į namus,  

Ir čia kaip žydinčią jaunystę  

Paklaust, kur išblaškys pasaulis 

mus. 

 

Aš nebeklausiu liauno lino,  

Kas laimę bėgančią pavys?  

Užteks man vasarą palydint  

Atmint saulėlydžių ugnis. 

 

Nebedainuos dainų, lopšinių  

Toli ten mieganti giria,  

Tik vėjai išskalaus krūtinę  

Ir neš, išneš mane iš čia. 

 

Nors aš nenoriu melsvo šilko  

Ir sesės saulės ant laukų,  

Bet aš Tavęs, o Tėviške, išsiilgau  

Ir Tau vienai tikėt galiu. 

                                 1936 m. 

 Vytauto 

Mačernio muziejus  

 

 



                        ►►►  SPALVINU  ►►►IR MĄSTAU  ►►► ☺☺☺    
                                       MĄSTAU IR  SPALVINU 

 

  

 

 
 

 

 

 
   

            

            

 

 

 
 

 

 
 

      

Sujunk 

 

     

 
 

 

 
  

 

 

 

  

   
                   Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:  

Liucija, Inesa 3a kl.; Adomas, Vaida, Armandas 3b. kl;, Austėja, Arnas, Augustas 3d kl; Evaldas 2c 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

