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              Vis šilčiau mus pasveikina saulė. 
              Žalią ranką jau tiesia beržai... 
              O namuos, susispietę būrelin, 
              Margučius mes ridensim smagiai. 
 
              Su pavasariu! 
                   SU gamtos atgimimo švente! 
                                             Su Šv. Velykom! 
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Mokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijos 

Sveikiname! 
 

Klaipėdos miesto 5-8 klasių matematikos olimpiadoje  
II viet ą laimėjo Daumantas Banys iš 8a,  
III viet ą laimėjo Edgaras Mosiejus iš 8a. 
 

Klaipėdos miesto 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiadoje mūsų mokiniai laimėjo tris   
III vietas : Greta Kvietkutė iš 5a,  

    Aivaras Petrikas iš 6b, 
    Ingrida Karapetrova iš 7c. 

 

Klaipėdos miesto 5-8 klasių etikos arba tikybos olimpiadoje  
I vietą laimėjo Vaiva Kručiūtė iš 6a (tikyba),  
I vietą laimėjo Ingrida Karapetrova iš 7c (etika),  
III viet ą laimėjo Augustė Nemčiauskytė iš 6a (etika). 
 

Socialinių mokslų metodinė savaitė 
 

Kovo 4-8 d. d. judėjo krutėjo socialinių mokslų (istorijos, geografijos, etikos) mokytojos ir šiuos mokslus mėgstantys 
mokiniai. Jie susitiko su tremtiniu, apžiūrėjo etnografinės parodos eksponatus, rodytus III aukšto fojė, mokiniai savo žinias pasitikrino 
„Protų mūšyje“, skirtame Kovo 11-ajai paminėti. Beje, mokytojoms daug talkino ir muzikos mokytojos Rūta, Asta ir Raimonda. 
Pasigėrėkime šios savaitės akimirkomis... 
 

    
Mokiniai apžiūri etnografin ę parodą 

 

        
Susitikimas su tremtiniu      Kovo 11-osios minėjimas 
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„Prot ų mūšis“ 

 

Kovo 12-15 d. d. šurmuliavo ir mažieji pradinukai, mat vyko pradini ų klasių metodinė savaitė. Mažieji nuo 
ankstaus antradienio ryto visus džiugino šventiškai pasitikdami prie durų. Jų mokytojos vedė atviras pamokas. Visą 
savaitę pradinių klasių mokiniai buvo itin aktyvūs ir veiklūs. 

Reikia žinoti Reikia žinoti Reikia žinoti Reikia žinoti  

Kuo žmogui svarbus kiaušinis? 
 

Per Šv. Velykas visi valgome dažytus kiaušinius – margučius, lenktyniaudami, kuris daugiau jų suvalgys. O ar pagalvojome, 
kuo žmogaus organizmui svarbus kiaušinis? Šiuo klausimu domėjosi žurnalistė Lina. Ji aplankė mūsų mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistę Dovilę Ubytę ir su ja apie tai pasikalbėjo. Štai ką papasakojo specialistė: „ Kiaušiniai yra vienas iš geriausių baltymų, 
vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. Vištos kiaušinyje yra labai daug vitaminų ir mineralinių druskų. Net 12 vitaminų A, B. 
Geležis, jodas, fosforas sudaro baltymo ir trynio cheminę sudėtį. Baltyme nėra riebalų, vandens. Angliavandenių yra mažiau, nei 
trynyje. Kiaušinis yra naudingas ir jį sveika valgyti.“  

Ačiū už informaciją.          Parengė Lina 

 

Tai įdomuTai įdomuTai įdomuTai įdomu 

Velykų pavadinimas kitomis kalbomis 
 

Tikrai įdomu sužinoti, kaip kitose kalbose yra vadinamos Velykos. 
 

Latvių kalba – Lieldienas  Slovakų kalba - Veľkánoc 
Vokiečių kalba – Ostern   Estų kalba - Lihavõtted 
Anglų kalba – Easter   Vengrų kalba - Húsvéti 
Lotynų kalba – Pascha   Turkų kalba - Paskalya 
Prancūzų kalba - Pâques    Kroatų kalba - Uskrs 
Italų kalba – Pasqua   Baltarusių kalba - Beликий день 

Ispanų kalba - Pascua    Ukrainiečių kalba - Великодний  

Portugalų kalba - Páscoa   Norvegų kalba - Påske 
Lenkų kalba – Wielkanoc  Čekų kalba - Velikonoce 
Rusų kalba – Пасхальный  Švedų kalba – Påsk 
Suomių kalba - Pääsiäinen  
          Parengė Martynas 
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Numerio interviuNumerio interviuNumerio interviuNumerio interviu 
 

Šį kartą „Pertraukos“ žurnalistės Julija ir Augustė kalbino naująją tikybos mokytoją Laimą Iljinien ę. Ji maloniai sutiko 
atsakyti į žurnalisčių klausimus. 
 

1. Ar Jūs švenčiate Velykas? Kodėl? 
Taip. Jei esi krikščionis, laikaisi tradicijų, tai ir švenčiu. Ir mano tėvai, giminės švenčia Velykas. 

2. Ką Jums reiškia Velykos? 
Tai Jėzaus prisikėlimas. 

3. Ar lankotės bažnyčioje? 
Lankausi. 

4. Ar Jums patinka mūsų mokykla? Kodėl? 
Patinka, nes joje mokosi ir dirba nuoširdūs žmonės. 

5. Ar Jums patinka Jūsų dėstomas dalykas? Kodėl? 
Patinka, nes yra vietos pajuokauti, yra pamokų įvairovė.  

6. Kok į darbą dirbote anksčiau?  
Visada dirbau mokytoja, tik gimnazijoje. 

7. Ar patinka dirbti mokykloje? Kod ėl?  
Patinka, nes mėgstu bendrauti su jaunimu ir dalyvauti projektinėje veikloje. 

8. Ar turite vaik ų? Kiek? 
Turiu vieną. 

9. Kokius mokslus baigėte, kad galėtumėte dirbti mokytoja? 
Kadangi esu ne tik tikybos mokytoja, bet ir darželio auklėtoja bei pradinukų klasės mokytoja, baigiau Klaipėdos universitetą. 

10. Kodėl pasirinkote būtent tokią profesiją? 
Nuo pat mažens man patiko žaisti mokytoją. 

Dėkojame už atsakymus 
Parengė Julija ir Augustė 

 
 
 
 
 

Kūrybos kampelisKūrybos kampelisKūrybos kampelisKūrybos kampelis 

Epistolinis laiškas „Kuo man brangus vanduo?“ 
 

Agne, 
 
Žinau, kad Tu, kaip ir aš, lauki žiemos, lauki sniego. Smagu ant ledo pačiuožinėti. Žiemą žiūriu į tvenkinio vandenį ir 

stebiuosi – tik vanduo gali taip pasikeisti, kad iš skysčio pavirstų į ledą, į sniegą, į nuostabią snaigę. Ar kada pagalvojai, kiek 
paslapčių turi vanduo? 

Kai buvau maža, gėriau limonadus, sultis iš popierinių pakelių bei kitus nesveikus gėrimus. Tada vanduo atrodė beskonis, 
nesaldus. Tačiau man pasisekė, kad taip galvojau neilgai. Mano šeimoje tėvai atrado vandenį. Taip, jį reikėjo atrasti, nes daug metų 
vanduo buvo skirtas tik indų plovimui, bet ne gėrimui. Jau ketverius metus mūsų namuose geriamas tik vanduo, arbata, kava. Mes 
supratome: be vandens žmogus serga.  

Mes septyniasdešimt procentų esame sudaryti iš vandens, o mūsų smegenis net devyniasdešimt procentų sudaro vanduo. 
Vadinasi, energijai papildyti reikia gerti vandenį! Pabandyk atlikti bandymą – jeigu pradės skaudėti galvą arba pradėsi kosėti, iš karto 
išgerk dvi stiklines vandens. Galvos neskaudės ir kosėti nustosi. 
Paprasta! 

Gyvename lietingoje šalyje ir net nepagalvojame, kad vandens 
gali pritrūkti. Bet jeigu kas nors užsuktų vandens tiekimą į mūsų namus, 
kas nutiktų? Be vandens negalėtume ilgai išgyventi. Be maisto 
išgyventi galima net keletą dienų, bet be vandens išgyventi neįmanoma. 
Agne, kaip galvoji, gal reikia pradėti tausoti vandenį?  

Žinai, aš džiaugiuosi, kad mes gyvename tikrai pačioje 
geriausioje planetos vietoje - turime daug vandens, pas mus yra visi 
keturi metų laikai. Afrikoje gyvenantys žmonės gali nugyventi 
gyvenimą taip ir nepamatę tikro sniego, balto snaigių šokio pūgoje, 
užšalusios upės, ežero... 

Atsisveikinu, iki kito karto! 
Deina 

 
             Laiško autorė Deina iš 7c 
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Numerio klausimėlisNumerio klausimėlisNumerio klausimėlisNumerio klausimėlis 
 

Kadangi šiemet taip nutiko, kad Velykų antroji diena kartu yra ir 
Melagių diena, tai ir mūsų klausimėlis šįkart buvo keistokas ir juokingas, 
kuriam ir tinkamo atsakymo nebuvo. Žinoma, kaip visada, išbandėme mūsų 
mokytojus. 

Klausimėlis: Skrenda du kupranugariai. Kiek sveria 
asfaltas, jei ežiukui treji metai? 

Teisingas atsakymas: jo nėra, kadangi pats klausimas labai 
nutolęs nuo logikos... Chi, chi, chi... 

 

Štai mokytojai šaunuoliai, kurie nepasidavė ir mūsų, ir klausimo 
pinklėms! 

 
Informatikos mokytoja Rita - atsakymo nėra, nes klausimas 
nelogiškas. 
Lietuvių kalbos mokytoja Ineta - kupranugariai negali skraidyti, asfaltas sveria tiek, kiek sveria, ir jo svoris nuo ežiuko 
nepriklauso. 
Anglų kalbos mokytoja Ilona - nežinau. 
Anglų kalbos mokytoja Nijolė - kupranugariai neskrenda ir asfalto niekas nesveria. 
Prancūzų kalbos mokytoja Irena - labai nelogiška užduotis. Kupranugariai neskraido. 
Mokytoja Žydronė (1a klasė) - kupranugariai negali skristi, ežiukai asfaltu nevaikšto - jie vaikšto miške. Asfalto svoris 
nenusakomas. 
Mokytoja Janina (1b klasė) - kupranugariai neskraido. 
Mokytoja Bronelė (1c klasė ) - nesąmonė . Neįmanoma atsakyti. 
Mokytoja Rita (2 b klasė) - nerandu ryšio tarp veikėjų ir svorio.  
Mokytoja Indrė (2c klasė) - kupranugariai neskraido. 
Mokytoja Nelita (3d klasė) - nesąmonė, nes kupranugariai neskraido. ,,Crazy“ klausimas.  
Mokytoja Sandra (4b klasė) - kupranugariai neskraido. 

 

Mokytojai , kurie vis dėlto įkliuvo  ir į mūsų, ir į klausimo pinkles. 
 

Technologijų mokytoja Evalda – tiek, kiek sveria visa žemė, nes kaip pasversime asfaltą? 
Anglų kalbos mokytoja Maritana - kuo čia dėtas ežiukas? Jis sveria tiek, kiek sveria. 
Muzikos mokytoja Raimonda - kaip jį pasverti? 
Lietuvių kalbos mokytoja Milda - asfaltas sveria 5 tonas. 
Tikybos mokytoja Felinga - kiek ežiukui metų, tiek asfaltas ir sveria.  
Biologijos mokytoja Nijolė - sveria tiek, kiek ežiukas. 
Mokytoja Rasa (4a klasė ) - skrido varna ir suplyšo. 

Mokytoja Judita (4 c klasė) - Nesąmonė. Kuo čia dėtas ežiukas ir 
kupranugariai? Sveria tiek, kiek sveria plytos. Kupranugariai 
neskrenda. Manau 3 kg, nes 3 metai.  

 
 
 
 
 
 

Parengė Urtė, Deina ir Ingrida 
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Anekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelis 
Sėdi dvi skruzdėlės. Ir viena sako kitai: 
- Žinok, deja, šiandien knygų neskaitysim, nes jonvabalis pakėlė kainą už elektrą... 
 
 
 
Ateina čigonas prie kasos, pardavėja jo klausia:   -Tomuk, kodėl geri tiek vandens? 
- Ko norėsit?        -Suvalgiau obuolį. 
Čigonas atsako:       -Na ir kas? 
- Aš jau pasiėmiau.  -Prieš tai jo nenuploviau, tai bent dabar 

nuplausiu. 
 
 
 

Grįžta Petriukas namo ir mama jo klausia: 
-Petriuk, kodėl tu šlapias? 
-Mes su Jonuku žaidėme ,,Šuo ir krūmas", aš buvau krūmas... 
 
 
 
Kalbasi mama ir dukra: 
-Mama, turiu tau naujieną... 
-Gal gavai 10 iš matematikos kontrolinio? 
-Mama, sakiau naujieną, o ne stebuklą! 
 
 
 
 
Karas. Vienoje upės pusėje rusai, kitoje vokiečiai. 
Upė plati, srauni... Kaip pereiti? Sugalvojo rusai: suguldė visus kareivius pakrantėje: 
- Ras, dva, tri... Glatat!  
Vokiečiai žiūrėjo, žiūrėjo. Sustatė kareivius... 
- Eins, zwei, drei... Sisi! 
 

Parengė Julija ir Augustė 

 
 
 
 

RedakcijaRedakcijaRedakcijaRedakcija 
Žurnalistai: Urtė 7c, Deina 7c, Augustė 5b, Julija 5b, Lina 5b,  

      Martynas 5b. 
Mokinius konsultuoja lietuvių kalbos mokytoja R. Žiliutė. 
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