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L A P K R I Č I O 16-oji  TARPTAUTINĖ 

TOLERANCIJOS DIENA 
 

 

Negalima paspausti rankos sugniaužus kumštį. 
                                                            (Indira Gandi) 

 
 

             Linkėdami 
vieni kitiems 

tolerancijos ir 
supratingumo, mes, 

mokiniai, margais 
skėčiais padabinome 

savo mokyklą ir 
susimąstėme, ar 

tikrai esame tolerantiški... 
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Mokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijos 

„Klaipėda – mano miestas“ 
 

Taip vadinasi projektas, skirtas mūsų gimtojo miesto 760 metų jubiliejui. Šiame projekte dalyvauja mūsų mokyklos pradinių 
klasių mokiniai ir mokytojai. Kaip jiems sekėsi, ką jie nuveikė, pamatysime lapkri čio 21 dieną, kai projekt ą dalyviai pristatys 
visam miestui. Šaunuoliai! 

Štai keletas fotografijų, kuriose pamatysime, kad mažieji pradinukai tikrai nesnaudžia. 
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Numerio klausimėlisNumerio klausimėlisNumerio klausimėlisNumerio klausimėlis 

Ką skaito pradinių klasių mokytojos? 
 

Praėjusiame numeryje išsiaiškinome, ką skaito, kokias knygas mėgsta vyresniųjų klasių mokytojai, o šįkart domėjomės, 

kokias knygas mėgsta skaityti, kai turi laisvo laiko, pradinių klasių mokytojos. Ir vėl paklausėme Jei būčiau knyga, tai kokia knyga 

būčiau?... Džiugu, kad sulaukėme labai nuoširdžių ir įdomių atsakymų... 

Mokytoja Žydronė (1a klasė) - ...kelionių knygos, nes labai mėgstu keliauti. 
Mokytoja Janina (1b klasė) – ...tokia knyga, kuri yra įdomi, linksma, su paveikslėliais, ryškiaspalvė, tvarkinga, didelėmis 

raidelėmis. 
Mokytoja Bronelė (1c klasė) - ...būčiau pasakų knyga, nes ir pačiai tenka jų paskaityti . Be to, noriu žinoti daugiau pasakų 

negu vaikai, kad galėčiau jiems papasakoti. 
Mokytoja Gražina (2a klasė) – ...mokslinės fantastikos knyga... Kad ateities skaitytojams būtų darbo. 
Mokytoja Rita (2b klasė) – ...kelionių knyga, nes mėgstu keliauti su savais. Mėgstu iškylauti, būti gamtoje, miegoti 

palapinėse... 
Mokytoja Indr ė (2c klasė) - ...nuotykių knyga, nes tai fantazija ir kartu įdomu. Turi pradžią ir pabaigą. 
Mokytoja Genovaitė (3a klasė) –  ...Šventasis raštas, nes jis yra išverstas į daugelį kalbų. 
Mokytoja Renata (3c klasė) – ...pasakų knyga, nes pasakose gėris visada nugali blogį. 
Mokytoja Nelita (3d klasė) – ...pasaka, nes pabūni fantazijų pasaulyje, gėris nugali blogį ir norėtųsi, kad taip būtų realiame 

gyvenime. 
Mokytoja Rasa (4a klasė) - ...I.Simonaitytės „Aukštųjų Šimonių likimas“ . Tai labai įdomi knyga. 
Mokytoja Sandra (4b klasė) – ...pasakų, nes ten gali visur pabuvoti. 
Mokytoja Judita (4c klasė) – ....„Paslaptis“, nes kiekvienas yra kažkuo paslaptingas. 
Mokytoja Ilona (anglų kalba) – ...mokyklinis vadovėlis. 
Ačiū, mokytojos, už nuoširdžius atsakymus.                                                                                 Parengė Urtė, Deina ir Ingrida 
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Reikia žinotiReikia žinotiReikia žinotiReikia žinoti 

Lapkričio 8-oji – Europos sveikos mitybos diena 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Šia proga mūsų žurnalistai 

nusprendė pakalbinti mokyklos 
visuomenės sveikatos specialistę Dovilę 
Ubytę. Mes esame įpratę ją vadinti 
„sesele“. Specialistei uždavėme daugybę 
klausimų, o ji mums į juos mielai atsakė. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Žurnalist ų klausimai Visuomenės sveikatos specialistės atsakymai 

Kaip jūs įsivaizduojate sveiką mitybą? 
Šviežūs produktai, užauginti savame sode, vaisiai ir daržovės be jokių papildomų priedų 
(trąšų) ir pakankamas vandens kiekis. 

Kiek vandens stiklinių reikia išgerti 
per dieną? 

8 stiklines. 

Kas yra svarbiau: pusryčiai, pietūs ar 
vakarienė? 

Visi yra vienodai svarbūs ir negalima jų atsisakyti . Tik reikia daryti pertraukas tarp 
maitinimosi - 5-6 valandas . Jeigu jaučiamas alkis anksčiau, galima lengvai užkąsti (obuolių, 
kriaušių ir pan.). 

Kokių vitaminų žmogui labiausiai 
reikia? 

Visų vitaminų reikia vartoti saikingai. Artėjant žiemai, rekomenduoju su maistu gauti 
daugiau vitamino C, kuris sustiprina imunitetą. 

Kokių vaisių reikia valgyti 
daugiausia? 

Visi vaisiai yra reikalingi , nes kiekvienas jų turi skirtingų maisto medžiagų ir vitaminų. 

Kiek reikia vaisių ir daržovių suvalgyti 
per dieną? 

Vaisių reikia suvalgyti 2-4 porcijas per dieną. Daržovių 3-5 porcijas per dieną. 

Kodėl negalima valgyti daug 
saldumynų? 

Tai kenkia dantims, nes turi daug cukraus, taip pat turi  daug kalorijų ir skatina antsvorio 
augimą. 

Ar galima valgyti daug nesveiko 
maisto? 

Griežtai NE! 

Ar mūsų mokykloje yra vaikų, turinčių 
mitybos problemų? 

Labai didelių problemų nėra. Vos 1% mokinių 2011 metais turėjo problemų dėl nutukimo 
.Tačiau tai nereiškia, kad visi labai sveikai maitinasi. Reikia nuolat apie tai kalbėti 
mokykloje ar šeimoje. 

Ką reikia daryti, kad būtume sveiki? Sveikai maitintis, sportuoti, būti geros nuotaikos, šypsotis, stengtis būti  aktyviems. 

Ačiū už atsakymus. Gyvenkime sveikai ir būsime sveiki! 
Parengė Lina ir Martynas 
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Numerio interviuNumerio interviuNumerio interviuNumerio interviu 
 

Turbūt visi pastebėjome, kad šiais mokslo metais mūsų progimnazijoje yra nemažai naujų mokytojų. Mūsų laikraštis 
pasistengs su visais susipažinti. O geriausias būdas susidraugauti – pokalbis. Šiame numeryje nusprendėme pasikalbėti su dailės 

mokytoja Asta Grudzinskiene. 
 

1. Kaip išmokote piešti?  
Lankydavau būrelius, dailės studijas ir pati labai norėjau. 

2. Ar patinka mokytojos darbas?  
Patinka. 

3. Kodėl Jums patinka būti mokytoja?  
Patinka todėl, kad galiu vaikams perduoti visą informaciją. 

4. Ar patinka dirbti su vaikais?  
Patinka. 

5. Ar mokytojos darbas Jūsų mėgstamiausias darbas?  
Taip. 

6. Kokius mokslus baigėte? 
Klaipėdos universitetą. 

7. Ar nor ėtumėte , kad Jūsų pamoka būtų svarbesnė už matematiką? 
Nenorėčiau. 

8. Ar Jūs turite vaikų? 
Taip. 

9. Ar Jūsų vaikai mėgsta piešti? 
Mėgsta. 

10. Ar jums patinka „Smelt ės“ mokykla? Kodėl? 
Taip, patinka, nes čia gera atmosfera. 

Parengė Julija ir Augustė 
 

Anekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelis 
Kad jūsų veiduose rastume šypsnį, pateikiame juokingų anekdotų apie mokyklą. ☺☺☺☺ 

 

Tėvas skambina kaimynui:      Mokytoja: 

-Tu sūnui matematikos namų darbus išsprendei?   -Petriuk, kodėl tu vėluoji į pamokas? 

-Išsprendžiau.   -Jūs gi man sakėte, kad mokytis niekada 

-Duok nusirašyti...   nevėlu. 

 
-Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas. 

-Ką reiškia „mažasis"? 

-Na, tu, aš ir... direktorius. 

 

   Mažoji Laimutė meldžiasi prieš miegą: 

-Brangusis Dievuli, saugok mano tėvelį ir mamytę ir tetą Lizą... Ir padaryk taip, kad Paryžius 

būtų Anglijos sostinė, nes kitaip mano kontroliniame darbe bus klaida! 

 
   Tėvas klausia Petriuko: 

- Kaip sekasi mokykloje, kokie pasiekimai? 

- Puikiai, kontraktas su penkta klase pratęstas dar metams. 

 
- Kaip sekėsi egzaminas? Turėjai bėdos su klausimais? 

- Ne, tik su atsakymais… 

Parengė Urtė ir Deina 
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KryžiKryžiKryžiKryžiažodžių kampelisažodžių kampelisažodžių kampelisažodžių kampelis 

                    KryKryKryKryžiaiaiaiažodisodisodisodis    „Augu sveikas“„Augu sveikas“„Augu sveikas“„Augu sveikas“                                        KryKryKryKryžiažodis „Lapkri čio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena“ 

 
              a g y e r t b g a k 

  4.      2.      g e i l i n i s p a 

    3.          d n t n g i b y ė p 

     1.         j e a c k a r y s i 

       10.       ū r n y a l o o t t 

5.              r o k a r r a p i o 

            8.  e l i z i a t s n n 

              i a s y u b l b i a 

      7.        v s t n o r z l n s 

         9.     i b a n m i b n k t 

              s i s i e g r i a a 

              l a k u n a s i s a 

 6.             t e k k ė i i t i g 

              s k ž k g a ū n b r 

              e z k y m m b m n y 

              a d m i r o l a s t 

1. Žmogaus baltasis priešas.       

2. Koks vaisius yra vitaminų „bomba“?             Žodžių ieškokite įstrižai, horizontaliai ir vertikaliai. 

3. Kokia daržovė pravirkdo?       

4. Geriausi žmogaus draugai.                 Surasti turite šiuos žodžius: ginklas, karys, eilinis, 
5. Dantų priešai.                         pėstininkas, kariuomenė, generolas, admirolas, 
6. Elektroninis akių priešas.                       lakūnas, jūreivis, tankistas, kapitonas. 
7. Žmogaus kūno ramstis. 
8. Žmogaus organizmo variklis. 
9. Ko nenupirksi už pinigus? 
10. Kas yra sielos veidrodis? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parengė Mindaugas 
 

RedakcijaRedakcijaRedakcijaRedakcija 
Žurnalistai: Urtė 7c, Deina 7c, Mindaugas 7a, Lina 5b, Julija 5b, 
                    Martynas 5b, Augustė 5b. 
Mokinius konsultuoja lietuvių kalbos mokytoja R. Žiliutė. 
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