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Pasipuošusi, maPasipuošusi, maPasipuošusi, maPasipuošusi, mažututututė, b, b, b, balto sniego paltuku alto sniego paltuku alto sniego paltuku alto sniego paltuku 
BrenBrenBrenBrenda per pusnis eglutda per pusnis eglutda per pusnis eglutda per pusnis eglutė b b b be kelie kelie kelie kelių, be tak, be tak, be tak, be takų....    

                                –––– Kur, eglute, tu eini? Kur, eglute, tu eini? Kur, eglute, tu eini? Kur, eglute, tu eini?    
                                Gal mieste kur gyveni?Gal mieste kur gyveni?Gal mieste kur gyveni?Gal mieste kur gyveni?    
                                –––– Per pusnynus aš einu  Per pusnynus aš einu  Per pusnynus aš einu  Per pusnynus aš einu     
                                Paklausyt Paklausyt Paklausyt Paklausyt žiemos dainiemos dainiemos dainiemos dainų....    

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!    
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Mokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijos 

Maironio poezijos skaitymo konkursas 
 

Šie metai yra paskelbti Maironio (Jono Mačiulio) metais, kadangi šiemet mūsų žymiausiam poetui būtų suėję 150 metų. Ta 
proga lapkričio 15 dieną mūsų progimnazijoje buvo surengta atranka į Maironio poezijos skaitymo konkursą mieste. Atrankoje 
dalyvavo ir penktos, ir šeštos, ir septintos, ir aštuntos klasės mokiniai, tačiau I vietą laimėjo 8a klasės mokinys Edgaras Mosiejus. Jis 
ir atstovavo mūsų mokyklai miesto konkurse. 

Lapkri čio 22 dieną Maironio poezijos skaitymo konkurse mieste Edgaras laimėjo II viet ą. Tai puikus pasiekimas. 
SVEIKINAME! 

 
 
 

Pradinių klasių projekto „Mes – klaipėdiečiai“ pristatymas 
 

Ankstesniame numeryje rašėme, kad pradinių klasių mokiniai visus metus rengė projekt ą, skirtą Klaip ėdos 760 metų 
jubiliejui . Lapkri čio 21 dieną savo projektą mokiniai kartu su mokytojais pristatė visam miestui. Pasidžiaukime projekto pristatymo 
akimirkomis. 
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Numerio klausimėlisNumerio klausimėlisNumerio klausimėlisNumerio klausimėlis 

Koks Kalėdų senelio elnio vardas? 
 
Artėjant pačiai gražiausiai metų šventei – Kalėdoms – nutarėme sužinoti, ar mūsų mokytojai ruošiasi šiai šventei, ar žino tai, 

ką žino visi vaikai... Pateikėme jiems labai paprastą klausimą – Koks Kalėdų senelio elnio vardas? Štai ką sužinojome. 

 
Lietuvių kalbos mokytoja Ineta - nežinau, tie vardai yra labai ilgi... Gal Bernardas?  
Matematikos mokytoja Adė - Sanpaulas 
Matematikos mokytoja Valentina - nežinau... 
Tikybos mokytoja - Devynragis  
Prancūzų kalbos mokytoja Irena - Elfas 
Dailės mokytoja – nepamenu... Danielius 
Etikos mokytoja Rima - Šerkšnas 
Geografijos mokytoja Vaiva - Ruzveltas  
Anglų kalbos mokytoja Romualda - gal Rudolfas... nepamenu 
Anglų kalbos mokytoja Maritana - Rudolfas 
Anglų kalbos mokytoja Nijolė - Kalėda 
Technologijų mokytoja Evalda - Rudolfas 
Informatikos mokytoja - Greituolis 
Lietuvių kalbos mokytoja Milda - nežinau , nes mūsų liaudies pasakose jo vardas nėra minimas 
Technologijų mokytojas Romanas - nežinau 
Mokytoja Žydronė (1a klasė) - nežinau... pamiršau 
Mokytoja Bronelė ( 1c klasė ) – (pasufleravus mokinei atsakė) - Šoklusis 
Mokytoja Indrė ( 2c klasė ) - nežinau 
Mokytoja Genovaitė ( 3a klasė) - net nežinau ... 
Mokytoja Violeta (3b klasė) – manau, kad Devyniaragis  
Mokytoja Nelita ( 3d klasė) - lietuviškas Kalėdų senelis elnio neturi , todėl vardo ir nežinau 
 

Na, o teisingas atsakymas yra Rudolfas. 
 

Labai džiaugiamės, jog yra mokytojų, kurie puikiai žino lietuviškų Kalėdų tradicijas, nudžiugome, jog yra mokytojų, kurie 
domisi ir kitų šalių kultūra, o dar labiau džiaugiamės, jog yra mokytojų, kurie atsakė nežinau, nepamenu, pamiršau. Visai kaip mes, 
mokiniai, kai ko nors nemokame ar nežinome. Chi, chi, chi... 

 
GERŲ ŠVENČIŲ, MOKYTOJAI! 

Parengė Deina, Urtė ir Ingrida 
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Ko palinkėčiau Kalėdų proga? 
 

Artėjant Kalėdoms visi stengiamės būti geresni, draugiškesni, nuoširdesni, ieškome gražių žodžių vieni kitiems. „Pertraukos“ 
žurnalistės Augustė ir Julija klausė mokinių, ko jie palinkėtų artėjant gražiausiai žiemos šventei. 

 

Ingrida  iš 6c: kad būtų geros atostogos ir gera žiema. 
Diana iš 7c: kad būtų antras pusmetis geresnis ir kad visiems būtų linksma 
Airida  iš 5a: laimės , džiaugsmo ir daug dovanų. 
Luka  iš 2a: kad būtų geri mokslo metai ir į namus ateitų laimė. 
Rosvita iš 5a: sėkmės visiems ir laimingų dovanų. 
Monika  iš 5c: gerų metų ir daug dovanų. 
Eglė iš 5a: daug dovanų, gerų pažymių. 
Austėja iš 5a: daug laimės, džiaugsmo, gerų mokslo metų. 
Greta iš 5a: daug laimės, gerų mokslų, gerų dovanų. 
Samanta iš 5b: daug laimės, sveikatos, laimingų švenčių ir gerų Kalėdų. 
Ula iš 2c: kad per Kalėdas būtų daug sniego ir gerų švenčių. 
Camila iš 5c: dovanų, kad būtų labai labai geros Kalėdos.  
Brigita  iš 5c: gerų Kalėdų ir Naujųjų metų.                                                                                           Parengė Julija ir Augustė 
 

Numerio interviuNumerio interviuNumerio interviuNumerio interviu 
Šįkart susipažinsime su lietuvių kalbos mokytoja Ineta Liaudonskyte, kuri šiais mokslo metais pradėjo dirbti mūsų 

progimnazijoje. 
 

Ar Jūs vaikystėje svajojote apie mokytojos darbą? 
Galima sakyti taip, nes vaikystėje turėjau labai gerą lietuvių kalbos mokytoją ir norėjau ja būti. 
 

Ar Jums patinka dirbti m ūsų mokykloje? Kodėl? 
Žinoma patinka. Vaikai malonūs, mokyklos darbuotojai taip pat labai malonūs. 
 

Kodėl pasirinkote dirbti m ūsų mokykloje? 
Sužinojau, kad šiai mokyklai reikia lietuvių kalbos mokytojos. 

 

Kas mūsų mokykloje labiausiai patinka? 
Man patinka, kad šioje mokykloje moko dainuoti, groti. Jeigu būčiau mokinė, norėčiau ir aš turėti tokią galimybę. 
 

O kas mūsų mokykloje nepatinka? 
Nepatinka, kai vaikai neklauso, yra nedrausmingi ir nenori mokytis. 
 

Ar daug klasių Jūs mokote? Išvardinkite. 
Dabar tris: 5a, 5c, 6b. 
 

Kodėl Jūs pasirinkote būtent mokytojos darbą? 
Todėl, jog man atrodė, kad aš esu gabiausia lietuvių kalbai. 

 

Jūsų manymu, kokių savybių, turi tur ėti žmogus, kad galėtų būti mokytojas? 
Mokytojas turi turėti tokių psichologinių savybių, kurios padeda lengviau bendrauti su mokiniais, turi būti vadybininkas, kad 

pamoka būtų įdomesnė, patrauklesnė, labiau suplanuota. Mokytojas turi būti draugiškas, iškalbingas, mokantis ir supykti, ir 
atleisti. Mokytojas turi turėti 10 charakterio savybių. 

 

Kiek laiko mokėtės, kad taptumėte lietuvių kalbos mokytoja? 
Mokiausi 4 metus lietuvių filologijos specialybės, dar 2 metus mokiausi kalbotyros specialybės ir 1 metus didaktikos 

neakivaizdinės studijos. 
 

Kokiose mokyklose esate dirbusi? 
Esu dirbusi Kartenos vidurinės mokyklos „Kalniškių" pagrindinėje mokykloje . Ten taip pat buvau lietuvių kalbos mokytoja. 

Ačiū už atsakymus. Sėkmės! 
Parengė Martynas ir Simonas 
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Anekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelis 

Kad žiemos šventės būtų dar linksmesnės, pasijuokime ☺☺☺☺ 
 
 

Ateina Kalėdų Senelis pas psichiatrą: 
- Daktare, prašau, padėkit man, aš pats savimi netikiu! 

 
 

Kalėdų vakaras. Skambutis greitajai pagalbai. Vaikiškas balsas: 
- Alio, greitoji? Atvažiuokite greičiau! Mūsų tėvas išprotėjo! Užsivilko mamos raudoną 
chalatą, apsiavė veltinius, užsidėjo vatinę barzdą ir visiems pasakoja, kad jis Kalėdų Senis! 

 
 

- Va, tau, sūnau, Kalėdoms dovana! – tarė tėvas įteikdamas gitarą. 
- Ačiū! Palauk, o kodėl ji be stygų?! 
- Ne viskas iš karto, sūnau, išmoksi groti, tada ir stygas nupirksim… 

 
Sūnelis tėvui: 
- Tėte, kodėl tu taip aukštai ant eglutės pakabinai saldainius? 
- Todėl, mažiau, kad tu jų iki Naujų metų nesuvalgytum. 
- Tai ką, man dabar girliandas ėst reikės?! 

 
 

Senelė klausia anūkės: 
- Kokią dovaną norėtum gauti nuo Kalėdų senelio? 
- Norėčiau priešnėštuminių tablečių! 
- Vaikeli, kam tau tokia bjaurastis?! 
- Senele, tu pati pagalvok: aš jau turiu keturias lėles, tai kur man penktą reikės padėt? 

 
 

Grįžta iš darželio mažasis sūnus. Visas apdraskytas. Veidelis apdraskytas, rankytės apdraskytos, kaklas su 
krūtine ir tie apdraskyti… 
- Kas atsitiko? – klausia tėvas. 
- Supranti, pas mus buvo Kalėdų senelis. Atnešė dovanų. Paskui šokom rateliu aplink eglutę. 
- Na, tai kas? 
- Eglutė didelė, o mūsų mažai. 
 

Zuikis šantažuoja senį Besmegenį: 
-Duokš morką arba išdžiovinsiu tave fenu! 
 
 

Vaikų darželyje auklėtoja: 
- Na, vaikučiai, pašaukime tą, be kurio neapsieina nei vieni Naujieji Metai. Na, trys-keturi… 
- Policijaaaa… 

 
 
 

Parengė Ernestas ir Lina 
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Kryžiažodžių kampelisKryžiažodžių kampelisKryžiažodžių kampelisKryžiažodžių kampelis 

KalKalKalKalėdinis krydinis krydinis krydinis kryžiaiaiaiažodisodisodisodis    
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1. Kieno gimtadienį švenčiame per Kalėdas?  
2. Kur gyvena Kalėdų senelis?  
3. Koks Kalėdų senelio elnio, šviečiančia nosimi, vardas? 
4. Kokiems vaikams Kalėdų senelis neša dovanų?  
5. Kaip vadinamas Kalėdų medis?  
6. Kiek patiekalų turi būti ant Kūčių stalo?  
7. Kokios žiemos šventės vaikai labiausiai laukia? 
8. Ko vaikai ieško po egle Kalėdų rytą?  
9. Kas yra Kalėdų senelio pagalbininkai?  
10. Kokiame mieste gimė Jėzus?  
11. Kiek karalių atėjo pasveikinti kūdikėlio Jėzaus?  
12. Koks Jėzaus Kristaus mamos vardas? 
13. Ką kabiname ant eglutės?  
14. Kokį karą žaidžia vaikai žiemą? 
15. Kokį sniego senį lipdo vaikai?  
16. Kokiame ašigalyje gyvena eskimai? 
17. Kokios spalvos yra lokiai Šiaurės ašigalyje?       Parengė Mindaugas 
18. Iš ko statomi eskimų namai? Iš ... 
19. Jei vasarą riedlente važinėjamės, tai žiemą čiuožinėjame...  

20. Kalėdų senelio transporto priemonė.       RedakcijaRedakcijaRedakcijaRedakcija 
Žurnalistai: Urtė 7c, Deina 7c, Mindaugas 7a, Lina 5b, Julija 5b, 
                    Martynas 5b, Augustė 5b, Simonas 5b, Ernestas 5b. 
Mokinius konsultuoja lietuvių kalbos mokytoja R. Žiliutė. 
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