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Laikraštį leidžia Trakų r. 

Lentvario pradinė mokykla 

                             

 Ar jaučiate? Šv.Kalėdos ir 2021- ieji jau beldžiasi į Jūsų namų duris.  Beldžiasi lyg sakydami: 

„Norime palinkėti Jums puikios nuotaikos, nuostabios sveikatos, šilumos, džiaugsmo, kantrybės“. 

                                                     To linki Jums ir „Smalsutis“. 

 

 
 

 
  

 

Manoma, kad gruodžio 

25-oji buvo pasirinkta 

tam, kad atitrauktų 

žmones nuo kitų žiemos 

švenčių šventimo.  

Kaip Kalėdos be 

žaliaskarės? 

Kalėdų eglutės puošimas. 

atkeliavo  iš Vokietijos. 

Vokiečiai išplatino šią 

tradiciją po visą pasaulį. 

Vokietijoje XVI amžiuje 

eglės buvo puošiamos ir 

namuose, ir lauke 

obuoliais, rožėmis, 

saldainiais, spalvotais 

popierėliais.  

Manoma, kad 

reformacijos pradininkas 

protestantas Martinas 

Liuteris pirmas papuošė 

Kalėdų eglutę 

žvakutėmis.  
 
 

Kuo  papuoši eglutę tu? 
 

      

 
  

Nespėja prabėgti kelios 

dienos - ir Naujieji čia pat.  

40 ,,Smalsučio” numeryje 

rašėme apie tai, kaip minima 

ši šventė Kinijoje ir 

Japonijoje, o dabar 

pabuvokime dar kai kuriose 

šalyse. 

Filipinai 

Laikrodžiui mušant 

vidurnaktį tėvai skatina 

vaikus pašokinėti – esą taip 

jie užaugs aukštesni. 

  Islandija 

Prieš vidurnaktį žmonės 

renkasi prie artimiausių laužų 

– jie Naujųjų metų vakarą 

dega kone visoje šalyje. Čia 

einama susitikti su draugais 

ar tiesiog pabūti su 

artimaisiais. Manoma, kad 

ugnis padeda atsisveikinti su 

senaisiais metais ir nutiesia 

kelią naujųjų link. 

  Kolumbija 

Trijų bulvių testas – štai taip 

kolumbiečiai spėja savo 

sėkmę ateinančiais metais. 

Paskutinę metų dieną po lova 

padedamos nuskusta, pusiau 

nuskusta ir nenuskusta 

bulvės. Dvyliktą valandą 

reikia griebti pirmą po lova 

pasitaikiusią bulvę.  
 

 Nuskusta - tai nesėkmė, 

nenuskusta – laimė, o pusiau 

nuskusta – vidutiniški metai. 

 

 
 

Žėruoja eglė. Spindi, blizga... 

Kokia ji šiandien nuostabi, 

Užmiršusi pasauly viską 

Sidabro rūbais žėri, tviska 

Ir neša šilumą širdy. 

 

 

  



    
         

 

 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos 

totorių istorijos ir kultūros metais“ 

(Seimo nutarimas Nr. XIII-2471“; 

„Dėl 2021 metų paskelbimo Archyvų 

metais“ (Seimo nutarimas Nr. XIII-2472; 

„Dėl 2021 metų paskelbimo Marijos 

Gimbutienės metais“. (Seimo nutarimas    

Nr. XIII-2594) - tai Lietuvos 

Respublikos Seimo  nutarimai.        

       Apie tai rašysime kitame 

,,Smalsučio“numeryje.  

                            Adomas,  3b kl. 

    

         
 Praeitame „Smalsučio“ numeryje   

siūlėme apsilankyti  kai kuriuose Lietuvos 

muziejuose. Šį kartą virtualiai, nes išvykti 

kol kas nepavyks, įdomiausiuose  

pasaulio muziejuose. 

    Vatikano muziejus (Vatikanas) 

     Vatikano muziejus yra vienas 

didžiausių pasaulio muziejų. 

  

     
 

  Luvro muziejus (Paryžius, Prancūzija) 

 Įsikūręs Paryžiuje. Muziejuje 

eksponuojama beveik 35000 eksponatų.  

       

  
      Prado muziejus 

(Madridas,      

       Ispanija) 

    Šis muziejus yra 

Madride,     

    Muziejus iš pradžių buvo 

įkurtas     

   kaip skulptūrų ir tapybos 

muziejus 

. Jame be įvairių skulptūrų 

yra        medalių, monetų, 

piešinių ir graviūrų 

kolekcijos. 

Britų muziejus (Londonas, 

Jungtinė Karalystė) 

Muziejuje atspindima 

žmonijos kultūra nuo pat 

jos atsiradimo iki dabarties. 

   
Valstybinis Ermitažas 

Sankt 

Peterburge (Rusija) 

Ermitažo muziejus Sankt 

Peterburge yra vienas 

didžiausių ir seniausių 

pasaulio muziejų. Čia 

eksponuojami žymiausių 

pasaulio dailininkų 

paveikslai, daugybė 

skulptūrų, brangenybių 

kolekcijos. 

                                       
Parinko internete JŽ 

būrelis    

 

 

     MŪSŲ KAIMYNAI 

       

        ,,Nuo    

        Juodosios jūros iki Trakų“ - tai    

        Romualdo Tinfavičiaus knyga apie    

       karaimus 

        Jie - mūsų kaimynai. Manoma, 

       kad    juos iš Krymo          

      ,,atsivežęs“ Didysis   Lietuvos 

     kunigaikštis Vytautas, kad šie     

     statytų pilis,  miestus, pagyvintų    

     prekybą 

            
   

      Iš pradžių karaimai kompaktiškai         

     apgyvendinti Trakuose,  

     dabartinėje  Karaimų gatvėje. 

        Karaimai raštą turi nuo VIII   

     amžiaus. 

        Plačiausiai žinomas ir      

    mėgstamiausias karaimų  patie-          kalas  

yra kybyn -    pusmėnulio formos  mielinės 

tešlos pyragėlis  su pjaustytos  žalios avienos 

ar   

   jautienos įdaru. 

       Karaimų puoselėjami bruožai -    

     dorumas, kuklumas, pagarba           

     tėvams,    kitiems žmonėms, iš pat   

     jaunystės  ugdoma panieka 

     pavydui ir išdidumui.  

          To iš karaimų tautos galime   

     pasimokyti mes visi.                         
           Supažindina Arnas, 3d kl. 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6e4f5380ef5211e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6e4f5380ef5211e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6e4f5380ef5211e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0ecde790ef5311e99681cd81dcdca52c
http://www.mintis.eu/istorine-literatura/1120-nuo-juodosios-juros-iki-traku.html
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kibinas


                                          
 

 

 

Mes nulipdėm 

žmogeliuką,  

Baltą, gražų nediduką.  

Sniego Senis jis vardu.  

Aš džiaugiuos ir džiaukis 

tu.}2 k.  

 Pried.) Sniego Seni, 

palinguok,  

          Rankele linksmai 

pamok,  

          Kojeles tu pakilnok  

          Ir dar kartą 

pakartok. }2 k.  

  2. Senio akys tai 

angliukai,  

Nosis - morkos 

gabaliukas.  

Rankoj šluota - tai smagu-  

Aš džiaugiuos ir džiaukis 

tu.}2k. 

    

 
Prieš daugiau nei 80 metų 

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 

daug leidinių vaikams.  Vienas jų - 

,,Aušrelė“ - svečiuojasi mūsų 

,,Smalsutyje“. 

   

    Štai keli  

jos rašinėliai: 

 

VILTIS 

Gėlės nuvyto - /Gėlės 

pražys,/Paukščiai išskrido_ 

/Paukščiai sugrįš. //Švilpdamas 

vėjas/Verčia sniegus./Vasara buvo 

-  /vasara bus. // Mes neliūdėkim,/ 

dirbkim linksmai: /Baigsis žiemužė 

- /Juoksis žiedai.  

                                     M.Užubalis 

KELIAS Į MOKYKLĄ 

 Kaip gražu ir linksma/Į mokyklą 

eiti,-/Džiaugiasi 

berniukai,/Džiaugiasi 

mergaitės.//Žiemą,kai 

šiaurinis/Vėjas švilpia, kaukia,/ 

Mokinių būreliai/Į mokyklas 

traukia (...) 

Mums mokyklon eiti/Niekas 

nesutrukdo,/Nes ji mūs 

širdyse/Mokslo meilę ugdo. 

 

 

         
  PAIMKIM LIETUVĄ VISI ANT 
RANKŲ... 

                    
 

 
             BITĖS DOVANA                                  

   - Dzirim dzirim/ zum zum 

zum//Lekia bitė/Su medum/ Kam 

neši medutį/ Kam?// 

 

              
Zirrr!/Meškučiui/ Ir vaikam!// Ne 

bet kam:/Kas darbštus,/Tam 

saldus/Bus medus! 

                 
                          Anzelmas Matutis 

  

 



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

KARTU ☺☺☺                           
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                          

 

 

 

 

 

             
 

 

      

 

  

 

 

   

ĮMINK: 

◙◙◙ Ežys aprėdytas, asloj pastatytas?  // Kas pats seniausias, bet nemiršta?  

NUSIŠYPSOK: 

◙◙◙◙☼ Ateina klientas pas laikrodininką. Laikrodininkas paima kliento laikrodį, atidaro, o iš jo 

iškrenta nudvėsęs tarakonas. Meistras ir sako: /– Aaa, dabar suprantu, kodėl jūsų laikrodis neina. 

Mašinistas numirė. 

◙◙◙◙ Mokytojas klausia: - Petriuk, koks veiksmažodžio laikas: aš prausiuosi, tu prausiesi? 

- Sekmadienio vakaras, pone mokytojau. 

              Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:  

  

 Liucija, Inesa 3a kl.; Adomas, Vaida, Gintarė, Orinta 3b kl; Liudas 3d kl; Evaldas, Achmedas, Rugilė 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. Laukiame Jūsų laiškų! 

 

http://www.misles.lt/misles-apie-augalus/ezys-apredytas-asloj-pastatytas/
mailto:lentvariopradine@yahoo.com

