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Saulės,  juoko ir  džiaugsmo pripildytos  atkeliavo tikrosios atostogos su mūsų norų ir  svajonių

išsipildymu. 
Apmaudu, kad šios atostogos sutampa su  karu, ugnimi ir mirtimis Ukrainoje. Mūsų mokykloje

skambėjo vaikų balsai prieš karą, prieš jo baisumus. 
Fotoreportažas iš renginio ,,ESAME KARTU“...

                                                                                                       
  

 
Renginio vedėja Angelė 
Šakalienė

 
Teatro „Fėja“ 
pasirodymas

              
 

 

 
Jaunieji žurnalistai renginyje
,,Esame kartu“

 
Ir mokyklos administracija: 
direktorė Ona Ramanauskienė, 
pavaduotoja ugdymui  Edita 
Stražnickienė

 
Slava Ukraini!
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Ukrainą užpuolė rusai. Dėl 
nežinomų priežasčių rusai puola
ir civilius žmones. Aš manau, 
kad taip daryti yra labai 
nesąžininga. Akivaizdu, kad 
kariauti yra labai, net baisiai 
kvaila. Aš tikiu, kad Ukraina 
laimės, o mes jai padedame ir 
padėsime.
         Liudas, 4d kl..

Kare su Ukraina putinas 
susivienijo su Lukašenka, ir
dėlto žūsta niekuo nekalti 
žmonės.
Lietuva ir kitos Europos, ir
ne tik Europos, šalys 
siunčia viską, ką gali: 
tankus, lėktuvus, kitokio 
tipo ginklus bei maisto 
produktus.
Mes palaikome ukrainiečius,
suteikdami čia pabėgusiems
būstus, maitiname ir, jei 
reikia, rengiame juos.
Norėčiau, kad karas kuo 
greičiau baigtųsi, kad būtų 
griežčiausiai nubaustas 
putinas  ir jo pakalikai.
TIKIU, kad UKRAINA 
LAIMĖS. 
SLAVA UKRAINI!
     Gintarė, Akvilė, 3b kl.

 ,,Manau, kad karas 
Ukrainoje yra siaubas. 
Juk  dabar  XXI  amžius:
mes turėtume galvoti  apie
ateitį,  o  ne  apie  karus.
Tas  putinas  (parašiau
mažąja raide iš nepagarbos
šiam  žmogui,  jeigu  jį  dar
galima  vadinti  žmogumi)
išprotėjo:  pulti  nekaltus
žmones,  skandinti  juos
kraujyje - nenormalu.
Tagi,  mes  turime  padėti
Ukrainai,  kas  kuo
galėdami“. 

Danielius  Aleksas  Vencius,
3c kl.:

      

Kas pirmadienį Vilniuje, prie 

Arkikatedros, vyksta mitingai Uk- 

rainai palaikyti

 

 



                                         

Dešimt didžiausių Lietuvos ežerų
Tyvuliuoja  tykiai  tarp  miškų  ir
kalvų.
Drūkšiai  –  didžiausias.  Dysnai,
Dusia, Sartai,
Luodis, Metelys, Plateliai.
Avilys, Rėkyvos ežeras,
O dešimtas – Alaušas.
Net  apie 1,37 proc. Lietuvos 
teritorijos ploto užima ežerai. 
Kokie didžiausi, sužinosi 
perskaitęs šį straipsnį. 
Įspūdingame Zarasų krašte 
tyvuliuoja 4487 ha užimantis  
Drūkšių  ežeras, jo 
kaimyniniame- Ignalinos- rajone
- antras pagal dydį Dysnų 
ežeras, Lazdijų rajono 
savivaldybės teritorijoje  
puikuojasi Dusios ežeras,  
ketvirtas pagal plotą Lietuvos 
ežeras -  Sartų, jį vejasi Lazdijų 
rajone džiuginantis akį Metelio 
ežeras, toliau - vėlgi Zarasų 
rajone - Avilys, o Plungės rajone
- Plateliai (giliausia vieta apie 
49,10 m),

Rėkyvos ežeras Saulės (Šiaulių) 
miesto savivaldybėje, ir Utenos 
rajone 1077 ha Alaušo ežeras (jo
gylis siekia 42 m, o kranto linija 
tęsiasi net 23 km)  

Keli patarimai besimaudantiems

1.  Nestovėkite  ir  nežaiskite  ten,  kur
galima netikėtai įkristi į vandenį. Tai
gali būti prieplaukos ar molo kraštas,
tiltas,  status  krantas.  2.
Nesimaudykite  nežinomose,
nuošaliose vietose. Geriau pasirinkite
paplūdimį  arba  vietą,  kur  maudosi
daugiau  žmonių  ir  kur  yra  budintys
gelbėtojai.  3.  Neplaukite  už
plūdurų. 4.  Nešokinėkite  į  vandenį
nežinomoje  vietoje,  jūs  galite
susižaloti atsitrenkę į dugne esančius
daiktus.  5.  Nesimaudykite  iškart  po
valgio.  6.  Perkaitę  saulėje,  nešokite
staiga  į  vandenį,  prieš  tai  juo
apsišlakstykite. 7. Neplaukiokite ant
pripučiamų  čiužinių,  padangų
kamerų, savadarbių plaustų ar kitų
priemonių. Ypač pavojinga išdykauti
valtyje,  vaikščioti  joje,  ją  supti,  nes
valtis  gali  apvirsti.  8.  Jeigu
pradėjote  skęsti,  pasistenkite
įkvėpti kuo daugiau oro, o dėmesį į
save  atkreipkite  mojuodami
rankomis.  10.  Pamatę  skęstantį
žmogų, šaukdami mėginkite atkreipti
aplinkinių  dėmesį  ir  iškvieskite
gelbėjimo tarnybas  tel.  112. Po  to
įsitikinkite, ar šalia nėra kokios nors
gelbėjimo (gelbėjimo rato, 
parankinės  priemonės,  kuri  neskęsta
(kamuolio, čiužinio ir t.t.).  11. Jeigu
įmanoma,  pamėginkite  pasiekti
skęstantįjį ranka, lazda, 
stora  medžio  šaka  arba  numeskite
jam virvę. 

12. Jeigu šalia nieko daugiau 
nėra, pamėginkite gelbėti 
skęstantį, priplaukę prie jo su 
kokia nors plaukiojimo 
priemone (valtimi, vandens 
dviračiu), gelbėjimo ar 
parankine priemone, kuri 
neskęsta ir paduoti ją 
skęstančiajam per saugų 
atstumą, kad jis negalėtų jūsų 
sugriebti. 13. Įsidėmėkite, jog 
gelbėti skęstantį gali tik geras 
plaukikas, kuris išmano 
gelbėjimo būdus ir moka tai 
atlikti praktiškai (parengta 
pagal medžiagą intern. 
svetainėse).

BŪKITE  ATSARGŪS  
PRIE VANDENS  IR   
VANDENYJE!!!

    

 
Negalima

Negalima



                      
Labas rytas...

     
Džiugu, kai matau tave!

      
Lietaus lašai sruvena...
            

O man lietus patinka...     Einam maudytis...

      

              
Jau lekiu...
               

    

O aš -  į žvaigždes!

ŽAIDIMAS
Riestainis
Ant siūlo pakabinkite 
riestainį. Žaidimo tikslas - 
be rankų suvalgyti 
riestainį. 

Sugalvok pavadinimą...

     

   
                      
SVEIKINAME

Diena be juoko - iššvaistyta diena. [Čarlis Čaplinas]: Ką galima pamatyti užmerktomis 

akimis?

              Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:
 Viktorija, 3a kl., Akvilė B ., Akvilė M., Gintarė,  Jogailė, 3b kl.,  Danielius P., Danielius A.,  3c kl., Liudas, 4d kl.
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►MŪSŲ ADRESAS
TRAKŲ RAJONO LENTVARIO PRADINĖ MOKYKLA. Mokyklos g. 1, Lentvaris, LT-25118, Trakų r.

http://www.ltvirtove.lt/mintys.php?autorius=carlis_caplinas

