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Lentvario pradinė mokykla 

                             

 Mokytojas... kiek daug talpos  šiame magiškame tik devynių raidžių žodyje: kantrybė, ištvermė, energija, 

stiprybė, optimizmas, rūpestis, šiluma ir šypsena. 

Jis stengiasi padaryti taip, kad kiekvienas pasakytų: ,,Didžiuojuos, kad buvau Jūsų mokinys“.   

      Tarptautinės mokytojų dienos proga sėkmės linki  mokyklos administracija ir „Smalsutis“. 

 

 
Mokytojau, sveikiname 

Mokytojų dienos proga 

 

 
 

 

Tai nuo Jūsų čia taip 

šviesu  

nuo žodžio šitaip 

pasakyto,  

nuo pagalvojimo balsu:  

turbūt ne dėl savęs esu -  

esu turbūt dėl kieno nors 

kito.  

Justinas Marcinkevičius 

 

  

      

 

 

 

 

Lietuvos karaimų, Ievos 

Simonaitytės, Romo Kalantos, 

Lietuvos Valstybės 

Konstitucijos, Lietuvos 

krepšinio šimtmečio, Lietuvos 

universitetų, Pranciškaus 

Skorinos, Lietuvos jaunimo, 

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronikos“, Savanorystės,  

Monsinjoro Kazimiero 

Vasiliausko metai. Juos 

minėsime įvairiais renginiais. 

Daugiau apie tai pasiskaitykite 

internete.  

                             Redakcija 

                                                                                                                            

Skulptūra ,,Metraštininkas“ 

Vilniuje, Stiklių g. (autorius 

Vaclovas Krutinis)  

  
 Visur būta, daug regėta, o  

Vilniuje gal ir nepastebėta 

 

●Prie Lietuvos banko pastato 

Gedimino prospekte dėmesį 

patraukia paminklas pirmajam 

Lietuvos banko valdytojui Vladui 

Jurgučiui. Tai kalbanti skulptūra: 

išmaniuoju telefonu nuskenavus 

prie skulptūros easntį kodą, jis 

prabyla. Paminklas nulietas iš 

išlydytų 50 lito centų vario, cinko, 

ir nikelio lydinio. Tam panaudota 

apie 75 tūkstančiai  monetų. 

●●Vilniuje gali pamatyti ir vėjo 

malūną. Reikės pavažiuoti į 

Pilaitę,  ir keturių aukštų  apie 16 

metrų aukščio statinys, pervežtas iš 

Šakių rajono Liepalotų kaimo,  

pasitinka atvykusįjį. 

●●Naujamiestyje, Vytenio gatvėje,  

įsikūrusi meno galerija po atviru 

dangumi „Open Gallery“. Akį 

džiugina meno darbai ant pastatų 

sienų, instaliacijos, skulptūros. 

 



 

 

Praėjusiame ,,Smalsučio“ 

numeryje  rašėme apie Lietuvoje 

gyvenančius totorius, o šie metai 

dėkingi atskleisti Lietuvos  

karaimų istoriją.  

  Apsilankę Tautinių mažumų 

departamento prie Lietuvos  

Respublikos Vyriausybės 

tinklapyje, sužinome, kad 

,,Lietuvoje gyvena apie 240 

karaimų tautybės žmonių, 

daugiausia jų įsikūrę Vilniuje, 

Trakuose, Panevėžyje. Karaimai 

Lietuvoje gyvena daugiau kaip 

600 metų“. Ten pat rašoma, kad  

dabar jų Meka yra Trakai, kad  

veikia  Lietuvos karaimų kultūros 

bendrija, vaikai ir jaunimas gali 

mokytis savo gimtosios kalbos 

karaimų sekmadieninėje 

mokykloje iš jiems išleisto 

vadovėlio „Mien karajče 

ürianiam“ („Aš mokausi 

karaimiškai), žodynų, 

pasikalbėjimų knygelių.  Kasmet 

Trakuose organizuojamas 

sekmadieninių mokyklų 

festivalis.  

   Karaimų tikėjimas – 

karaizmas. Meldžiamasi             

maldos namuose, vadinamuose 

kenesomis. 

 Viena iš kenesų yra ir Vilniuje. Senoji    

Trakuose neišliko. 

  Karaimų nacionalinis valgis -  kibinai. 

                         

            Karaimo Romualdo 

Tinfavičiaus knyga lietuvių kalba   
„Nuo Juodosios jūros iki Trakų" 

 

 
Karaimų maldos namas - kenesa 

   
  Mangalas namams šildyti, kavai 

išsivirti 

      
      Lopšys          (Nuotraukos iš N. 

Tinfavičiaus knygos) 
 

 

 

  Karaimų gatvė Trakuose 
 

  
Karaimė tautiniais drabužiais 

 

 

Paminklinė lenta karaimų tautinės 

k kultūros puoselėtojui Simonui 

FFirkovičiui 

                             

 

Kibinai, kibinai, kibinai... 

Jų skonis nepakartojamas 

 

                                   Parengė JŽB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.traku-zeme.lt/romualdas-tinfavicius-lietuvos-karaimikos-puoseletojas/
http://www.traku-zeme.lt/romualdas-tinfavicius-lietuvos-karaimikos-puoseletojas/
http://www.mintis.eu/istorine-literatura/1120-nuo-juodosios-juros-iki-traku.html


                                          
 

 
 

 
Praėjusiame numeryje 

sužinojai, kas yra 

mobilusis telefonas, o 

dabar siūlome  kelis 

patarimus, kaip reikia 

kalbėtis juo. 
    SKAMBINU AŠ: 

PASISVEIKINU 

PRISISTATAU 

PAKLAUSIU, AR GALI 

KALBĖTI 

JEI NEATSILIEPIA, PO 8 

TELEFONO SIGNALŲ 

PADEDU RAGELĮ 

PERSKAMBINU 

JEI PO 3 KARTŲ 

NEATSILIEPIA, RAŠAU 

ŽINUTĘ 

JEI SKAMBUTĮ ATMETA, 

VADINASI, UŽIMTAS. 

 SKAMBINA MAN: 

ATSILIEPIU (NEATSILIEPTI 

NEKOREKTIŠKA) 

JEI AŠ UŽSIĖMĘS, ATMETU 

SKAMBUTĮ ARBA GREITAI 

PASAKAU, KAD UŽSIĖMĘS 

IR PRAŠAU PASKAMBINTI 

VĖLIAU 

    

 JEI PRALEIDAU SKAMBUTĮ, 

PASKAMBINU PATS ARBA 

PARAŠAU ŽINUTĘ, KAD 

PASKAMBINTŲ.  

                                     

                                          Parengė JŽB 

 

      
Aš mėgstu skaityti knygas. 

Kartais taip įsiskaitau, kad ir 

valgyti pamirštu. Šią vasarą 

perskaičiau šias knygas ir noriu 

pasiūlyti tau: 

  
 

 
Taisyklingai gimtąja kalba rašyti 

ir kalbėti norime kiekvienas, bet 

ne visiems tai pasiseka. Siūlome 

keletą taisytinų dalykų: 

dabaigti = (pa)baigti 

 dadėti = pridėti  

damokėti = primokėti  

daeiti = prieiti  

išmiera = dydis, matmuo 

kurtkė = striukė 

maikė = marškinėliai 

papkė = aplankas, segtuvas 

ryžas = rudas 

čipsai = (bulvių) traškučiai 

draiveris = tvarkyklė 

hotdogas = dešrainis 

imidžas = įvaizdis 

laptopas = nešiojamas kompiuteris printeris = 

spausdintuvas 

ofisas = įstaiga 

o taip pat = taip pat/ ir/bei 

viso = iš viso 

prisilaikyti taisyklių = laikytis  

 naudoti kalbą = vartoti 

sekančią dieną = kitą 

tamprūs ryšiai = glaudūs  

žinoti kalbą = mokėti  

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

                  

  ● Šįmet mūsų mokyklą lanko 343 mokiniai: 

100 pirmokų, 75 antrokai, 88 trečiokai, 75 

ketvirtokai, 5 spec.kl.  

 ● Mokykloje veikia 12 būrelių. 

● Ugdymo procese dalyvauja 32 kvalifikuoti 

pedagogai. 

● Mokyklos pedagogai lankėsi Juodkrantėje, 

Nidoje.  Patirti įspūdžiai perduodami 

ugdytiniams. 

●  3c kl. mokiniai (mokyt. Vida Šmigelskienė) 

keliavo į Kukurūzų kaimą ir labirintuose ieškojo 

paslėptų lobių.   

 

 



SPALVINIMO                                                                        KAMPELIS 
 

 

 

 

 
 

 

 

      Nuspalvink saulutę 

      

 

 

    Ruduo, ruduo...  

                    

 

 

 
 

 Kas aš? 

 

     
Nupiešk veidą 

 

 

 

Surask skirtumus 

 

                
♥♥♥♥♥             ♥♥♥♥♥   

ĮMINK: Kas lekia be sparnų?// Kas bėga be kojų?// Kas audžia be staklių? Kas viską girdi, tik 

niekam nieko nesako?            
              Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai: 

 Jokūbas, Gabija, Kamilė, Viktorija, Luka, 3a kl., Emilijus, Jogailė, Gintarė, 3b kl., Karolina, Danielius 

Aleksas, Danielius, Ugnė, 3c 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! 
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