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 Vasario  16-oji  (Valstybės  atkūrimo  diena)  –  nacionalinė  Lietuvos  šventė,  skirta  1918-aisiais
Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. Kita ne mažiau
svarbi šventė - Kovo 11-oji. Tai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 

  

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

Senolė žemė žydi 

Vaivorykštės spalva, 

Visų gražiausias žiedas 

Gimtinė LIETUVA. 

Gražiai pragydo paukštė, 

Virš gojų lėkdama. 

Įsiklausyk - tai gieda 

Gimtinė LIETUVA 

       Janina  Degutytė

ūsų mokyklos mokiniai 
sveikina visus  mus Kovo 11-
osios proga

Piešinys ,,Tu tiek davei mums 
milžinų”. Liudas, 4ª kl.  

      Mano Lietuvai 
  Lietuva - tai mano šeima:
Kur brolis, tėtis ir mama,
Kur kvepia namai pyragu,
Ir esam mes visi kartu.
  Lietuva tai mano draugai,
  Kur bėgiojam po kiemą  
smagiai,
Kur aidi juokas skambiai,
Ir valgom mes ledus skaniai.
  Lietuva - tai mano gamta,
Kur pavasarį teka sula,
Kur daug miškų ir ežerų
Ir man bėgioti ten smagu.
  Lietuva - tai geltona, žalia, 
raudona,
Kur saulė ryškiai geltona,
Kur plyti žalieji miškai,
Kur noksta rausvi obuoliai.
  Lietuva -  tai mano gimtinė,
Kur karštą vasarą gimiau,        
Kur augu aš kiekvieną dieną
Ir meilę savo šaliai atradau.

            Mėta, 4d kl.

 

   Kaip jau rašėme (,,Smalsutis“, 
46 nr.), šie metai paskelbti 
Pranciškaus Skorinos metais.    
 
,,1522 m. Vilniuje įkurta pirmoji 
Rytų Europoje   spaustuvė ir joje 
išspausdinta pirmoji Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje  
(LDK) rusėnų (senąja baltarusių) 
kalba parengta knyga  - 
Pranciškaus Skorinos ,,Mažoji 
kelionių knygelė“.

           

  Leidinį sudaro 22 surištos 
knygos. Jos papuoštos  unikaliomis
graviūromis, iliuminacijomis ir 
inicialais“ (ištrauka iš Jaunųjų
žurnalistų būreliui 
padovanoto Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos 
parengto 2022 metų 
kalendoriaus).



 

Ekslibrisas - tai
knygos savininko 
ženklas. 
  Jaunųjų žurnalistų 
būrelyje pagamintais 
ekslibrisais grožėjosi 
ne tik būrelio nariai, 
bet  ir jų draugai. 
Siūlome ir jums 
žvilgtelėti  bei patiems
pasigaminti. Daugiau 
žinių apie juos galite 
rasti kn. ,,Lietuvių 
eskslibrisas, kn. 
sudarytojas ir 
dailininkas Vincas 
Kisarauskas, 
V.,1991“.

   

    

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

Pasigamink pats. Pasiimk nedidelį 
popieriaus lapelį. Ant jo nupiešk 
piešinį, kuriuo pasakyk, kuo tu 
domiesi: knyga, istorija, sportu, 
kelionėmis, menu...  Įrašyk savo 
vardą, pavardę... Ir turėsi tik tavo 
knygai priklausantį ženklą. Jis 
klijuojamas knygos viršelio vidinėje 
pusėje.
Parengė JŽB

          

           

 Bus medučio...

  Šeimininkas

  Audrai artėjant

 Žydėjimu puošia
  Įvardink nuotraukas kitaip...

 

           AŠ  - ŽMOGUS

Žmogaus siela yra kažkas 
panašaus į gilų šulinį. Niekas 
nežino, kas jo dugne. (Japonų 
rašytojas Haruki Murakami)
            !!!!!
Kitas žmogus yra kaip veidrodis -
tik per jį pamatai savo ydas ir 
stiprybes. (Kapelionas kun. 
Algirdas Toliatas)

     
Kiekvienas žmogus – istorija. 
Tereikia rasti raktą, kaip ją 
atrakinti. (Žurnalistė K. Stažytė)
            !!!!!
Žmogus visada nori būti kitoks, 
nei yra iš tikrųjų.(Vokiečių kino 
režisierius Andreas Dresen)
            !!!!!
Beveik visi žmonės pasirodo 
neblogi, kai juos galų gale imi 
suprasti. (Amerikiečių 
rašytoja Harper Lee)

            !!!!!
Pažinti žmones apskritai yra 
lengviau, negu pažinti vieną 
žmogų. (Prancūzų rašytojas 
Francois de La Rochefoucauld)
            !!!!!
Žmogus yra toks, koks pats save 
sukuria. (Prancūzų rašytojas ir 
filosofas Jean-Paul Sartre)
            !!!!!
Žmonės yra sukurti vieni 
kitiems. (Romėnų imperatorius ir 
filosofas Marcus Aurelius)
            !!!!!
Kuo žmogus protingesnis ir 
geresnis, tuo daugiau gėrio 
pastebi ir kituose 
žmonėse. (Prancūzų filosofas ir 
mokslininkas Blaise Pascal)
             !!!!!
Žmogus skiriasi nuo visų būtybių 
sugebėjimu juoktis. (Dž. 
Adisonas)
                  Parinko Liudas, 4d kl.



                                         

Mano geriausia draugė -
Gintarė. Ji smalsi, 
žingeidi ir tikra aktorė.
Gintarė aukšta, 
maloniomis rudomis 
akimis. Akys lyg sakyte 
sako, kad mano draugė 
sąmojinga, patraukli, 
karšto būdo, tačiau jautri.
Tuo įsitikinu 
bendraudama.
            Akvilė, 3b kl.
Mano geriausios draugės 
vardas Akvilė. Ji linksma, 
šauni, kūrybinga. 
Mėlynose jos akyse slypi 
romantiškumas,  
emocianalumas ir  
sumanumas.  
Mes daug laiko 
praleidžiame kartu ir 
bendraudamos papildome 
viena kitą.
             Gintarė, 3b kl. 
Žiemos pasaka
Krenta snaigės - kaip 
gražu,
Senį lipdom pamažu.
Baltos pievos ir laukai,
Čiuožia rogėmis vaikai.
Laukti švenčių taip smagu
Būryje gerų draugų.
Danguje pirma žvaigždė 
sužibėjo,
Giesmės  namuose 
nuaidėjo.
Švenčių metas toks 
jaukus: 
Nepamiršk pasveikinti 
draugus.
                 Emilė, 1d kl.

   

Parinkite tinkamą žodį:

1. (Dėkis, vilkis) paltą. 2. Dėl tos 
klaidos labai (nepergyvenk, 
nesijaudink, nesisielok). 3. Kojines 
(nusimauk, nusiimk), nes jos 
šlapios. 4. Pamokų dar (gerai, 
visiškai, pilnai) neišmokau. 5. Jis 
gerai žino, moka) lietuvių kalbą. 6. 
(Žinau, moku) vieną eilėraštį - galiu
padeklamuoti. 7. Reikia išlipti 
(sekančioje, kitoje) stotelėje. 8. Aš 
(skaitau, manau), kad jis geras 
draugas. 9. Autobusų stotelė 
(randasi, yra) kitoje gatvės pusėje. 
10. Tarp mūsų ir Kauno pradinės 
mokyklos užsimezgė (tamprs, 
glaudūs) ryšiai. 
         Reikėtų įsidėmėti,  kad:
kaklaraištį rišamės, 
kojines, kelnes maunamės,
skarelę, skarą gaubiamės,
juostą, diržą juosiamės,
paltą, švarką velkamės, 
batus, basutes aunamės,
kepurę, skrybėlę dedamės. 
ŠTAI   TAIP   MES
RENGIAMĖS!!!

             

             \
## Sausio 13-ąją mokyklos  
bendruomenė įsitraukė į Visuotinę 
politinę inciatyvą  ,,Atmintis gyva, 
nes liudija“.
 ## 1d kl. (mokyt. Aurelija 
Karlonienė) mokinė Emilė 
Chmelevskytė Respublikiniame 1-4
kl. mokinių kūrybinių darbų 
konkurse ,,Žiemos pasaka“  laimėjo
1-ąją vietą.

## Sausio 19 d. Valdovų rūmų 
organizuojamose edukacinėse 
pamokose ,,Susipažinkime- 
Valdovų rūmų muziejus“, Mūsų 
Vytis“ dalyvavo 2b  (mokyt. 
Rimutė Nareikienė), 4c (mokyt. 
Bronė Zagorskienė) ir 4d kl . 
(mokyt. Inga Silinienė) mokiniai.

## Vasario  11 d. mokykloje vyko 
renginys, skirtas Lietuvos 
Valstybės atkūrimo  dienai 
paminėti.

## Vasario 25 d. vykusioje Trakų r.
pradinukų olimpiadoje „Esu gamtos
dalelė“ mūsų mokyklos mokinė 
Meda Valkauskaitė užėmė II vietą. 

##  Kovo 10 d. mokykloje 
iškilmingai paminėta  Kovo 11-oji -
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena.  
##  Jaunųjų žurnalistų būrelis 
parengė parodą, skirtą pirmosioms 
lietuviškoms knygoms ir 
laikraščio ,,Smalsutis“ jubiliejui.
##  Parodoje eksponuojamos retos 
senos lietuviškos knygos: vaikai 
gali prisiliesti prie lietuviško žodžio
ištakų.
Skyrelį rengia žurnalistas Liudas 



                      

            

         

     

      

    

      
    
               

    Išspręsk kryžiažodį

 

1. Mėgstamas kačių gėrimas.
2. Ką gaudo katės?
3. Žmonės jais siuva, o katės žaidžia.
4. Kačių giminės atstovai.
5. Kur katė galandasi nagus?

Kryžiažodį 
siūlo išspręsti Gintarė, 3b kl.

     

 DOVANOK  
DRAUGUI 
ŠYPSENĄ!!!

   

JUOkinGi kLausImai: 1. Kada juodam katinui lengviausia prasmukti į namus? 2. Ką galima 
pamatyti užmerktomis akimis? 3. Ar galima nešti gyvą šuniuką tuščiame maiše?                  

4. Kaip galima perskaityti žodį MĮSLĖ ? 5. Kada sumuštinis nekris sviestu žemyn?
              Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:

 Viktorija, 3a kl., Akvilė B ., Akvilė M., Gintarė,  Jogailė, 3b kl.,  Danielius P., Danielius Aleksas,  3c kl., Liudas 4d 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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