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                                       „Smelt„Smelt„Smelt„Smeltės” progimnazijos laikraštis 2013 m. spalis  1(47)s” progimnazijos laikraštis 2013 m. spalis  1(47)s” progimnazijos laikraštis 2013 m. spalis  1(47)s” progimnazijos laikraštis 2013 m. spalis  1(47)    
    

 
 

Sveiki ir vėl, mielieji mūsų skaitytojai, 
 

Ir vėl taip greitai prabėgo vasara, ir vėl prasidėjo mokslo metai, kupini 
naujų žinių, iššūkių, išbandymų. Mes juos būtinai 
įveiksime.                         SĖKMĖS visiems 
                                                      šiais mokslo metais! 
 
 
 
 
 

Brangūs mūsų mokytojai,Brangūs mūsų mokytojai,Brangūs mūsų mokytojai,Brangūs mūsų mokytojai,    
    

                                                                                                        Tai nuo Jūsų Tai nuo Jūsų Tai nuo Jūsų Tai nuo Jūsų čia taip šviesučia taip šviesučia taip šviesučia taip šviesu,,,,    
                          nuo žodžio šitaip pasakyto,                          nuo žodžio šitaip pasakyto,                          nuo žodžio šitaip pasakyto,                          nuo žodžio šitaip pasakyto,    
                                                                                                        nuo pagalvojimo balsu: nuo pagalvojimo balsu: nuo pagalvojimo balsu: nuo pagalvojimo balsu: turbūt turbūt turbūt turbūt nenenene    
                                                                                                        dėl sdėl sdėl sdėl savęs esu avęs esu avęs esu avęs esu ––––        

esu turbūt dėl kieno esu turbūt dėl kieno esu turbūt dėl kieno esu turbūt dėl kieno     
                          nors kito.                          nors kito.                          nors kito.                          nors kito.    
                           Just. MarcinkevičiusJust. MarcinkevičiusJust. MarcinkevičiusJust. Marcinkevičius    
 
Su Jūsų švente, mielieji mūsų 
mokytojai! 
 

 

Šiame Šiame Šiame Šiame 

numeryjenumeryjenumeryjenumeryje    

Spalio 5Spalio 5Spalio 5Spalio 5----oji oji oji oji ––––    

Mokytojų dienaMokytojų dienaMokytojų dienaMokytojų diena    

3c klasės pasaka3c klasės pasaka3c klasės pasaka3c klasės pasaka    

Kaip ežys katiną išKaip ežys katiną išKaip ežys katiną išKaip ežys katiną iš    

    

      Anekdotų      Anekdotų      Anekdotų      Anekdotų    

    

      Numerio      Numerio      Numerio      Numerio    



skaitykiteskaitykiteskaitykiteskaitykite    

 
 
 
 
 
 

    

>>>>>2>2>2>2    

           miško išvarė           miško išvarė           miško išvarė           miško išvarė    

>>3>>3>>3>>3    

 

                                                  kampelis      kampelis      kampelis      kampelis    

>>5>>5>>5>>5    

 
 

               Kryžiažodis               Kryžiažodis               Kryžiažodis               Kryžiažodis    

>>6>>6>>6>>6    

 
 

    

Reikia žinotiReikia žinotiReikia žinotiReikia žinoti 
Spalio 5-oji – Mokytojų diena 

 
Ši diena minėtina diena paskelbta UNESCO iniciatyva. Turbūt daugelis galvoja, kad mokytojo darbas – 

pavydėtina ir lengva profesija: ilgos atostogos, trumpa darbo diena... Tačiau iš tiesų kasdienis mokytojo darbas 
labai varginantis. Mokytojas turi prisiimti atsakomybę už vaiko išsilavinimą ir ugdymą.  

Tarptautinė Mokytojų diena - pirmasis šventiškas stabtelėjimas beįsisukančių mokslo metų verpete. Tai 
diena, leidžianti mokytojams pajusti savo darbo prasmę, pažvelgti į rytojų, pamąstyti apie tai, kokie bus 
mokiniai ryt, po metų ar po daugelio metų. Iš šalies žiūrint, atrodo, kad mokykloje niekas nesikeičia – 
skambutis, pamoka, pertrauka, vėl skambutis... Mokyklos kasdienybės rate besisukantis mokytojas, dalina savo 
žinias ir išmintį visiems vienodai - ir mažam pirmokui, pirmąkart pravėrusiam mokyklos duris, ir subrendusiam 
dvyliktokui, jau besiruošiančiam palikti mokyklą. 

Kantrybės, stiprybės, tvirtybės, mūsų Mokytojai. Jūs esate mūsų (kartais jaunų nenaudėlių) 

RAMSTIS! 

Parengė Milanas 
 
 

Numerio klausimėlisNumerio klausimėlisNumerio klausimėlisNumerio klausimėlis 
 

Kadangi šie metai yra paskelbti 
Tarmių metais, mes taip pat likome 
neabejingi. Mums buvo labai įdomu 
sužinoti, kokia tarme gali kalbėti mūsų 

mokyklos mokytojai. 
Iš viso apklausėme 14 mokytojų. Štai apklausos rezultatai: 
Žemaitiškai gali kalbėti 9 mokytojai; 
Aukštaitiškai nekalba nei vienas mokytojas; 
Dzūkiškai gali kalbėti 2 mokytojai; 
Kalba tik literatūriškai, t.y. nemoka jokios tarmės, 3 mokytojai. 

Parengė Augustė ir Lina 
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Kūrybos kampelisKūrybos kampelisKūrybos kampelisKūrybos kampelis 

 
KAIP EŽYS KATINĄ IŠ MIŠKO IŠVARĖ 

 
Vieną kartą į mišką atklydo alkanas Katinas. Beeidamas jis sutiko ežį Spyglį, 

renkantį grybus. 
- Ei, ežy, kam tu renki gybus? – 

paklausė Katinas. 
- Mano šeima didelė, – paaiškino 

Spyglys. 
Katinas sušnypštė: 

- Jei tu man neatneši žuvų, aš 
sudraskysiu ir suėsiu tavo ežiukus! 

Ką darys ežiukas. Pasiėmė maišelį ir iškeliavo. 
Eina mišku ir verkia. Staiga miško tamsumoje išgirdo paslaptingą balsą: 
- Kas tave nuskriaudė, ežiuk? 
Apsidairė Spygliukas ir pamatė eglę 

Aštruolę. Tai buvo paslaptingoji miško burtininkė. 
- Katinas liepė atnešti jam žuvų. Jei 

neatnešiu, sudraskys mano ežiukus, – raudodamas 
papasakojo. – Aš net nežinau, kur ežerėlis ir kaip 
pagauti man tas žuvis. 

- Neliūdėk, drauge, imk mano spyglius. 
Kai prieisi ežerėlį, įmesk juos į vandenį ir jie pavirs 
žuvelėmis. Kelią iki ežerėlio tau parodys miško 
stulpas Žaibas. Eik pas jį šiuo keliu. Būk tvirtas! 

Padėkojo keliautojas ir patraukė tolyn. 
Eidamas taku sutiko aukštą stulpą Žaibą. 
Papasakojo jam savo nelaimę ir paprašė parodyti kelią iki ežero. Stulpas išsitempė, 
apsidairė ir tarė: 

- Matau netoliese ežerą. Stebėk mano ugnies blyksnį. Juo aš tau parodysiu, 
kur eiti. 

Taip taręs blykstelėjo ir nušvietė Spygliui kelią. Padėkojo ežiukas ir patraukė 
toliau. 

Ilgai ėjo Spyglys taku, išalko, pavargo. Žiūri, akmuo! Prisėdo pailsėti. 
- Kas išdrįso atsisėsti ant manęs? – suriaumojo akmuo ir pavirto akmeniniu 

žmogumi Kietakakčiu. – Aš tave sutraiškysiu! 
Išsigando ežys ir pasileido pieva. Bėgdamas sutiko karvutę Stipriaragę. 
- Karvute, Stipriarage, gelbėk mane nuo Kietakakčio! 
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Karvė treptelėjo koja ir jos ragai suspindo tvirtu metalu. Stipriaragė puolė 
Kietakaktį ir jis subyrėjo į daugelį mažų akmenėlių. 

- Ačiū, karvele, kaip aš tau 
galiu atsidėkoti? 

- Atnešk man sultingos 
žolės ir pamelžk. 
Taip ir padarė Spyglys. Atnešė visą 

glėbį dobilėlių ir pamelžė gelbėtoją. Už tai 
Stipriaragė pavaišino ežį pienu. Taip ežys 
numalšino alkį ir patraukė toliau. Netrukus 
Spyglys priėjo raibuliuojantį ežerėlį. Ištraukė 
eglės Aštruolės spyglius ir įmetė į vandenį. 
Tuoj ėmė plaukioti stambios žuvys. 

Sužvejojo ežiukas žuvis, susidėjo į maišelį ir jau trauks namo, tik... Sutemo ir kelio 
nebesimato. Apsižvalgė ir pamatė mažą, šakelėmis prispaustą saulytę Ramunę. Nurinko 
šakutes, palaistė ir Ramunė iškėlė savo šviečiančią galvą. 

- Ačiū, ežy, kuo aš tau galiu atsilyginti? – prabilo Ramunė. 
- Padėk man grįžti namo. Jei neparnešiu šių žuvų, Katinas sudraskys mano 

ežiukus. 
- Stok ant mano vieno žiedlapėlio ir jis parneš tave namo. Kai grįši, tuo 

žiedlapiu patrink žuvis. 
Iki ežio atskriejo žiedlapėlis. Tik 

spėjo atsistoti ant jo Spyglys, tuoj 
atsidūrė prie savo urvelio. Nulipęs 
patrynė žiedlapiu žuvų šonus ir ramunės 
lapelis išnyko. 

- Kur mano žuvis? – 
sušnypštė baisuoklis Katinas. 

- Štai, imk... – nedrąsiai 
pratarė ežiukas ir padavė maišą su 
laimikiu. 

Katinas apsidžiaugė ir greit sudorojo žuvis. Staiga jis ėmė žaliuoti, pavirto žole ir 
nuvyto. 

Taip ežys Spyglys išgelbėjo savo ežiukus ir laimingai užmigo ramiu žiemos 
miegu. 

Pasaką sukūrė 3 c klasė 
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Anekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelis 
1937 metai. Josifas Stalinas važiuoja į mokyklą aplankyti mokinių, papasakoti jiems apie komunizmą ir 
panašiai. Ateina į vieną klasę ir pradeda kažką pasakoti. Vaikams nuobodu, jie ima knapsėti. Tai matydamas, J. 
Stalinas iš monologo pereina į dialogą: 
- Sakykite, vaikučiai, gal turite kokių klausimų? 
Ranką pakelia Petia: 
- Taip, turiu tris klausimus. 
- Sakyk, - leidžia J. Stalinas. 
- Pirma: kas nužudė Kirovą? Antra: kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos 
žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? 
J. Stalinas išbąla, jį išpila šaltas prakaitas, bet staiga suskamba skambutis, vaikai pašoka ir išbėga iš klasės. 
Kitos pamokos pradžioje J. Stalinas pratęsia: 
- Na, ar dar kas nors turite klausimų? 
Ranką pakelia Maša: 
- Taip, turiu penkis klausimus.  
- Sakyk, - leidžia J. Stalinas. 
- Pirma: kas nužudė Kirovą? Antra: kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos 
žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? Ketvirta: kodėl skambutis nuskambėjo 20 minučių anksčiau? Penkta: kur 
dingo Petia? 

- Mama, kad tu žinotum, kokius mes bjaurius keiksmažodžius mokykloje rašome. 
- Aš tikiuosi, sūnau, tu nerašai? 
Sūnus: 
- Ne, aš diktuoju. 

 
Mokytoja stebi, kaip Petriukas nusirašinėja ir sako: 
- Tu jau kelintą kartą vis žiūri į Jonuko testą. 
Petriukas atsako: 
- Aš nekaltas, kad jis taip neaiškiai rašo. 

Mokytoja klausia: 
- Vaikai, kas yra greičiausias pasaulyje? 
Vaikai vienas per kitą: 
- Mašina! Lėktuvas! Raketa! 
Vienas atsistoja ir sako: 
- Greičiausia pasaulyje - mintis. Štai aš esu čia, o mintyse galiu jau būti pas močiutę kaime arba mėnulyje... 
Čia atsistoja Petriukas ir sako: 
- Tamsta mokytoja, mano manymu, greičiausia pasaulyje – „tryda“. Nesuspėsi net ir pagalvoti, o jau kelnės 
pilnos! 
 

Ankstyvas rytas. Mama žadina sūnų: 
- Kelkis, sūneli, laikas eiti į mokyklą!  
- Kodėl, mama? Aš nenoriu eiti.  
- Pasakyk man nors dvi priežastis, kodėl tu nenori eiti į mokyklą.  
- Na, visų pirma, vaikai manęs nekenčia, ir antra, mokytojai irgi manęs nekenčia!  
- Čia ne priežastys neiti į mokyklą. Tuoj pat kelkis ir eik.  
- Pasakyk man nors dvi priežastis, kodėl turėčiau...  
- Na, visų pirma, tau 52 metai, ir antra, tu mokyklos direktorius!     Parengė Martynas 
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Numerio kryžiažodisNumerio kryžiažodisNumerio kryžiažodisNumerio kryžiažodis 
 

Šio numerio kryžiažodžio pavadinimą rasite tamsesniuose langeliuose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Klausimai 
 

1. Koks grybas turi raudoną kepurę su baltais taškeliai ir segi sijoną? 
2. Kokia vasara būna rudenį? 
3. Kaip vadiname futbolo vartuose esantį žaidėją? 
4. Auga tik rudenį ir panašus į skėtį. Kas? 
5. Kokiais lapais pasipuošia rudenį medžiai? 
6. Kokios spalvos daugiausia yra vasarą? 
7. Didžiausi pasaulio melagiai. 
8. Koks miško gyvūnas labai mėgsta medų? 
9. Užsispyręs kaip... 
10.  Antra mama mokykloje. 

 
 
 
 
 

RedakcijaRedakcijaRedakcijaRedakcija 

Žurnalistai: Mindaugas 8a, Augustė 6b, Lina 6b,  
Martynas 6b, Milanas 6b. 

Mokinius konsultuoja lietuvių kalbos mokytoja R. Žiliutė. 
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