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Sveiki, mūsų skaitytojai, 
 
 

Netrukus baigsis dar vieni mokslo metai. 
Vieniems paskutiniai mūsų progimnazijoje, 
kitiems – pirmieji. Turbūt daugelis jau pavargote  
semti žinias iš nesenkančio žinių šaltinio ir  
nekantraudami laukiate vasaros.  

Jau po kelių savaičių padovanosime 
mokytojams gėlių, kad mus mokė ir auklėjo, ir, 
puikiai nusiteikę, nersime į vasaros linksmybes! 
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SVEIKA, VASARA! 



    
    
    

Reikia žinotiReikia žinotiReikia žinotiReikia žinoti 
Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 

 

Kasmet gegužės 7 dieną Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam 
lietuviui primena baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi svarbūs kiekvienai tautai 
dalykai: kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji 
spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų 
bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti rusiškas 
knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis. Slaptųjų knygų 
skaičius nepaprastai sparčiai augo. Nuo lietuvių raštijos 
pradžios ligi 1864 m., t.y. per 300 metų, lietuviškų 
knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750; nuo spaudos 
draudimo pradžios iki 1883 m., t.y. iki „Aušros“ gimimo, buvo 
išspausdinta 484 knygos, o nuo 1883 m. iki 1903 m. buvo 
išspausdintos 1372 knygos. 

Kad išliktų lietuviškas žodis, lietuviška knyga, lietuvių kalba, itin daug prisidėjo knygnešiai. Dėl jų 
drąsos ir pasiaukojimo mes šiandien skaitome lietuvišką spaudą ir lietuviškas knygas. 

Lietuviškos spaudos draudimas baigėsi 1904 metais gegužės 7-ąją dieną. 
Parengė Milanas 

 
 
 

Vasaros pavojai 
 

Artėja vasara, kuri yra ne tik linksmybių, pramogų, bet ir įvairių nelaimių metas. Tradiciškai ir vėl kalbiname mūsų 
mokyklos sveikatos priežiūros specialistę Dovilę Ubytę, kuri mielai papasakojo, kaip reikėtų saugotis nuo tykančių 
vasaros pavojų. 

Kokie didžiausi vasaros pavojai mūsų tyko? 
Saulė, vanduo, kraujasiurbiai ir traumos. 

Ką daryti, kad j ų išvengtume? 
Saugantis saulės reikia teptis saulės kremu, dėvėti galvos apdangalus, gerti daug skysčių, riboti buvimą saulėje. 
Ji aktyviausia nuo 11 val. iki 15 val. 
Vandenyje nutinka daug nelaimių, todėl reikia atsargiai nardyti, būti tėvų arba suaugusiųjų priežiūroje, nešokti į 
vandenį nepažįstamuose vandens telkiniuose. 
Pavojingi ir kraujasiurbiai: bitės, erkės ir uodai. Reikia naudoti repilentus, skirtus rūbais nepadengtoms kūno 
vietoms apsaugoti. Įgėlus bitei, geluonį reikia ištraukti, įsisiurbus erkei, reikia neišsigąsti, ištraukite ją pincetu, 
jeigu nepavyksta, kreiptis į medikus. 
Traumos – kad jų išvengtumėte, dėvėkite apsaugas. 

Kaip elgtis gavus šilumos arba saulės smūgį? 
Gavus saulės arba šilumos smūgį, reikia žmogų nuvesti į pavėsį, atlaisvinti rūbus, dėti šaltus kompresus ant 
galvos, jei žmogus sąmoningas, duoti atsigerti vėsaus vandens, jei žmogus be sąmonės, kviesti greitąją pagalbą. 

Prie kokių vandens telkinių vaikams be priežiūros pavojingiausia būti? 
Prie bet kokio vandens telkinio vaikus iki 12 metų turi prižiūrėti suaugęs asmuo. Saugiausia maudytis gerai 
žinomoje vietovėje, kur krantas jau patikrintas ir kur yra daug žmonių. 

Kokios rekomendacijos vasarai, kad būtume sveiki? 
Visada su savimi būtina nešiotis vandens buteliuką, vengti tiesioginės saulės spindulių, atsargiai elgtis vandens 
telkiniuose ir nepamiršti puikios nuotaikos! 

Ačiū už naudingą informaciją! 
Parengė Martynas 
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Mokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijos 

Žini ų derliaus raškymas 
 

Artėjant mokslo metų pabaigai, ir mokiniai, ir mokytojai visiems parodo, ko išmoko per visus metus. Tai pamatyti galime, kai 
vyksta metodinės savaitės. Balandžio ir gegužės mėnesį įvyko net trys metodinės savaitės. 

 
Matematikos metodinė savaitė Užsienio kalbų metodinė 

savaitė  
 
 
 

 
 

Gamtos mokslų metodinė savaitė  

 
 
 
 
 
 

Pasakininkų konkursas „Vieną kartą...“ 
 

Tradiciškai balandžio pabaigoje vyksta jaunųjų pasakininkų konkursas „Vieną kartą...“ . Atranką mūsų 
progimnazijoje įveikė 7a klasės mokinė Ieva Mažeikaitė. Ji ir atstovavo mokyklai miesto konkurse. 

Ievai sekėsi puikiai. Ji šauniai pasekė žemaičių krašto pasaką žemaičių tarme ir tapo laureate. Ieva buvo 
pakviesta dalyvauti Padėkos vakare, skirtame Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos dienai. 

  
  Miesto konkurse     Padėkos vakare 
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Gegužės pirmasis sekmadienis – MAMYČIŲ diena 
 

Pats mylimiausias žmogus pasaulyje yra MAMA. Šįkart nusprendėme 
paklausti savo mokytojų, ką jiems reiškia MAMA. 
 

Mama – tai... 

  ...brangiausias žmogus žemėje (Bronė Kauneckienė) 
...vienintelis ir nepakartojamas žmogus (Maritana 

Malgina) 
...pats šilčiausias, maloniausias žmogus pasaulyje 

(Evalda Enzinaitė) 
...pats brangiausias, švelniausias žmogus pasaulyje 

(Regina Baraišienė) 
...gimdanti ir mylinti savo vaikus visą gyvenimą (Nijolė 

Žaltauskienė) 
…saugumas, meilė, šiluma ir laimė (Laima Iljinienė) 
...pati brangiausia šioje žemėje (Irena Strazdauskienė) 
...saulė, džiaugsmas, pats brangiausias žmogus pasaulyje (Irina Zadorožnaja) 
...pats brangiausias pasaulyje žmogus (Ilona Piekienė) 
...šilta, gera, saugu, meilė, rūpestis (Saulė Stakienė) 
...brangiausias žmogus (Adė Norvilienė) 
...brangiausias žmogus (Ineta Liaudonskytė) 
...meilė, švelnumas, rūpestis, saulė (Valentina Mikulina) 

Parengė Augustė 

 
 
 
 

Ką veiksiu vasarą? 
 

Visi vaikai nekantraudami laukia vasaros, todėl jų ir paklausėme, ką veiks tada, kai bus karšta. 
Jų atsakymai. 

Vyksiu į Ispaniją (Greta Bartkevičiūtė 5b) 
Važiuosiu prie jūros ir žaisiu su draugais lauke (Augustė Roličiūtė 5b) 
Būsiu lauke su draugais ir mokysiuosi važiuoti riedlente (Samanta Sivkovaitė 5b) 
Važiuosiu į kaimą, prie jūros, žaisiu lauke su draugais (Ula Palevičiūtė 2c) 
Važiuosiu prie jūros (Ernestas Rudys 5b) 
Važiuosiu į kaimą (Greta Budrytė 7a) 
Būsiu lauke su draugais (Vytautė Piekutė 4b) 
Būsiu lauke (Paulina Pekūnaitė4c) 
Važiuosiu prie upelio (Justas Piekus 4c) 
Būsiu mokyklos stovykloje (Deividas Siurvilas 5b) 
Skrisiu į Angliją (Ingrida Makejeva 6c) 
 

Parengė Julija 
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Anekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelis 

Nekilnojamojo turto agentas: 
-Būsiu atviras, šis namas turi ir trūkumų. Šiaurėje yra žuvų fabrikas, rytuose - karvių veislynas, pietuose - 
valymo įrenginys, o vakaruose - sąvartynas. 
-Tai baisu, o kokie privalumai? 

-Visada žinosi, iš kurios pusės vėjas pučia. 
 
 
Biologijos pamoka. Mokytoja prašo: 
- Onute, išvardink du plėšrūnus.  
- Tigras ir... nežinau... 
- Sėsk. Jonuk, tu išvardink tris plėšrūnus. 
- Tigras, liūtas... hmm... 
- Sėsk. Petriuk, tu penkis plėšrūnus! 
- Du tigrai ir trys liūtai. 

 

 

- Kur Vytautas Didysis pasiekė savo pirmąją pergalę? - klausia mokytoja. 
- 139-ame mūsų istorijos vadovėlio puslapyje! - atsako mokinys. 
 
 

Petriuko tėvas sėdi mokyklos koridoriuje. Prieina mokytojas ir klausia: 
- Jūs laukiate vaiko? 
- Ne, aš visada toks storas... 

 

 

- Kodėl viščiukas liūdnas? 
- Nes jo tėtis gaidys. 
- Kodėl viščiukas dar liūdnesnis? 
- Nes jo laukia tokia pati ateitis. 
 

 

Kunigas kala tvorą. Šalia stovi berniukas ir nenuleidžia nuo jo akių. 
- Tu tikriausiai nori tapti staliumi, mažyli, - sako kunigas. 
- Ne, man paprasčiausiai įdomu, ką sako kunigai, kai pataiko plaktuku į pirštą. 

 

 

Psichologai beprotnamy daro eksperimentą. Ant sienos nupiešia „Java“ ir sako: 
-Kas užves „Java“, gaus motociklą dovanų. 
Visi bando jį užvesti, bet niekam nepavyksta. Ir vienas psichologas pamatė kampe leipstantį juokais beprotį ir 
klausia: 
-Ko juokiesi? 
-Kur nesijuoksi, visi bando užvesti, o aš žvakes išsukau. 

Parengė Martynas 
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Kryžiažodžių kampelisKryžiažodžių kampelisKryžiažodžių kampelisKryžiažodžių kampelis    

Kryžiažodis „Vasarą pasitinkant“  
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1. Kas yra Prancūzijos simbolis?  16. Prancūzijos sostinė.      Parengė Mindaugas 
2. Kokia vieta vasarą yra pati lankomiausia Klaipėdoje?  3. Kokia pati ilgiausia upė pasaulyje? 
4. Kokiose džiunglėse gyvena gyvatės anakondos?  5. Kas vadinama pajūrio auksu?  18. Kur gyvena Popiežius? 
6. Kuris kunigaikštis susapnavo sapną apie geležinį vilką?  11. Ilgiausia Lietuvos upė.  22. Jūros plėšikai.  28. Fejerverkų išradėjai. 
7. Prie kokio miesto yra ilgiausias tiltas Lietuvoje? Prie...  9. Kaip vadinosi pirmoji lietuviška knyga? 
8. Kaip vadinosi pirmasis lietuviškas laikraštis?  12. Kiek buvo senovės pasaulio stebuklų?  30. Kurios valstybės forma primena batą? 
10. Kaip yra vadinami žmonės, kurie  gabeno knygas iš Karaliaučiaus krašto į Lietuvą?  17. Italijos sostinė. 
13. Kur yra pasviręs Pizos bokštas?  15. Didžiausias miestas Lietuvoje.  19. Kuo garsėja Egiptas?  29. Istorija - mokslas apie ... 
20. Kas buvo Lietuvos karalius?  21. Koks kalnas pasaulyje aukščiausias?  26. Kieno kovas mėgo žiūrėti romėnai? 
23. Kokia šalis turėjo daugiausiai kolonijų Afrikoje?  24. Kur seniau anglai trėmė nusikaltėlius? Trėmė į ... 
25. Koks buvo graikų dievo vardas, kuris valdė visą vandens karalystę?  27. Japonų menas, kai iš popieriaus lankstomi gyvūnai. 
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