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Ką skaito mūsų 
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Ar man patinka 
būti penktoku? 
(penktokų mintys) 
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MOKYTOJAS MOKYTOJAS MOKYTOJAS MOKYTOJAS 
–––– tai  tai  tai  tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, mogus, kuris išugdo dvi mintis ten, mogus, kuris išugdo dvi mintis ten, mogus, kuris išugdo dvi mintis ten, 

kur ankskur ankskur ankskur anksčiau buvo vienaiau buvo vienaiau buvo vienaiau buvo viena....    
Elbertas Grimas Chabardas 

 

Šias nuostabias puokštes dovanojame Jums, mūsų 

mokytojai, ir dėkojame už kantrybę, žinias, paramą, kai 

mums būna labai sunku… 

Labai labai AČIŪ Jums! 
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Mokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijos    
Rudenėlio šventė 
 

 Pasidžiaukime Rudens gėrybių parodos akimirkomis... 

 

       
 
 

       
 
 

              
 

Fotografavo Urtė 
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Numerio klausimėlisNumerio klausimėlisNumerio klausimėlisNumerio klausimėlis 
Ką skaito mūsų mokytojai? 

 

Visi mokiniai puikiai žino, kad mokytojas ir knyga yra du neatsiejami dalykai. Vaikai mokosi iš knygų, o mokytojai 
perskaito daugybę knygų, kad galėtų mokyti vaikus, kad suteiktų jiems žinių. Mums buvo įdomu sužinoti, ką mokytojai skaito 
laisvalaikiu, kokias knygas mėgsta. Tai ir paklausėme Jei būčiau knyga, tai kokia knyga būčiau?... Štai ką sužinojome... 

 
Istorijos mokytoja Jūratė sakė – būčiau istorinė knyga, kadangi ji duoda išminties. 
Bibliotekininkė – būčiau knyga V. Hugo ,,Paryžiaus katedra“. 
Technologijų mokytoja Evalda teigė - būčiau pati protingiausia knyga ,,Paukštis''  (autorius nežinomas). 
Kūno kultūros mokytoja – būčiau pasaka, nes norėčiau gyventi pasakoje , kadangi ten viskas taip gražu.  
Muzikos mokytoja Raimonda – būčiau Paulo Coelho „Alchemikas“. 
Lietuvių kalbos mokytoja Milda - būčiau E. Hemingvėjus „Senis“, nes ši knyga moko gyvenimo vertybių, stiprybės, ištvermės ir 
ypač jaudinančiai atskleidžia draugystės motyvus. 
Matematikos mokytoja Adė – būčiau Michele Axel „San Mikelė“ . Man patinka istorinės, psichologinės, biografinės knygos. 
Geografijos mokytoja – būčiau A. De Sent Egziuperi „Mažasis princas“, nes nuo vaikystės ši knyga labai įsiminė - tai vaikystės 
knyga. 
Biologijos mokytoja Nijolė – norėčiau būti gamtos knyga, nes labai myliu gyvūnus, augalus, noriu kuo daugiau žinoti apie žmogų. 
Fizikos mokytoja Virginija – būčiau iliustruotas mokslo žurnalas. Jis yra labai spalvingas ir įdomus, atskleidžia tai, ko žmogus 
nežino. 
Prancūzų kalbos mokytoja Irena - būčiau V. Hugo „Vargdieniai“. Ši knyga kvepia senove, prancūzų istorija, tradicijomis. 
Anglų kalbos mokytoja Nijolė – būčiau J. Eyer „Šarlotė Brontė“ . Patiko jausmingas ir linksmas guvernantės likimas. 
Anglų kalbos mokytoja Romualda būčiau kelionių, nuotykių knyga, nes domina kiti pasauliai, nauji žmonės, gamta. 
Tikybos mokytoja būčiau knyga apie gyvenimą, nes patinka įveikti sunkumus ir tobulėti. 
Technologijų mokytojas Romanas – būčiau linksma knyga, nes pasaulyje ir taip labai daug liūdesio. 
Matematikos mokytoja Valentina – būčiau knyga, kurioje būtų parašyta, kokie mokiniai turi būti: draugiški, norėtų mokytis, 
sąmoningi... 
Rusų kalbos mokytoja Irina – būčiau raidynas, nes raides reikia mokytis. 
Etikos mokytoja Rima - būčiau Biblija , nes lietuviškas vertimas yra „knygų knyga“. 
Lietuvių kalbos mokytoja Ineta - būčiau J. Gaarderio „Sofijos pasaulis“, nes ji atspindi mano vidinį pasaulį. 
Anglų kalbos mokytoja Maritana sakė – būčiau anglų kalbos knyga, nes anglų kalba man patinka ir aš ją dėstau. 
Muzikos mokytoja - būčiau kulinarin ė knyga, nes labai įdomu. Mane domina mažų užkandžių receptai. 

Parengė Urtė ir Deina 

 
Ar man patinka būti penktoku? 

 

 Šiais mokslo metais vyresniųjų klasių gretas papildė penktokai. Mums, žurnalistams, buvo labai įdomu sužinoti, kaip 
sekasi penktokėliams dalykinėje sistemoje, todėl jų paklausėme Ar man patinka būti penktoku? Pateikiame jų mintis. 
 
Taip, man patinka, nes mėgstu vaikščioti po kabinetus (Brigita). 
Taip, nes yra naujų bendraklasių (Gytis). 
Taip, patinka vaikščioti po kabinetus (Erika ). 
Taip, nes patinka nauja auklėtoja (Austėja). 
Taip, nes patinka vaikščioti po kabinetus (Ieva). 
Taip, nes yra nauja pamoka - informatika (Rimantė). 
Taip, nes patinka vaikščioti po naujus kabinetus (Renaldas). 
Truputėlį... (Laurynas). 
Taip, nes įdomu vaikščioti po kabinetus (Lina ). 
Taip, nes yra daug kabinetų (Emilija ). 
Taip, nes galima „paprikolinti“(pajuokauti) (Henrikas). 
Taip, nes yra daugiau mokytojų (Gabija). 
Taip, patinka vaikščioti po kabinetus (Mantas). 
Taip, nes įdomu vaikščioti po kabinetus ir dirbti su naujais mokytojais (Greta). 
Taip, nes yra naujų pamokų ir mokytojų (Deimantė). 
 Daugelis penktokų atsakė „taip“. O mes jiems linkime kantrybės ir likti savimi ☺. 

Parengė Urtė ir Deina 
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KRYŽIAŽODIS „Mokykla“  
 

          4.    

            7.  

       6.       

  10.            

 1.             

              

         5.     

 2.             

9.              

              

     8.         

              

    3.          

              

              

              

              

              

              

 
 

Klausimai 
 

1. Kiek metų reikia mokytis pradinėje mokykloje? 
2. Kokia mūsų mokyklos direktoriaus pavardė? 
3. Kiek klasių galima baigti „Smeltės“ progimnazijoje? 
4. Kiek pavaduotojų turi mūsų mokykla? 
5. Kurį mėnesį minima Mokytojų diena? 
6. Kokią gimnaziją Vilniuje baigė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė? 
7. Kokia yra aukščiausia mokytojo kvalifikacija? 
8. Koks žymus krepšininkas baigė „Smeltės“ mokyklą? 
9. Kuris seimo narys baigė „Smeltės“ mokyklą? 
10. Kas pavaizduota „Smeltės“ progimnazijos herbe?  

Parengė Mindaugas 
 
 
 

RedakcRedakcRedakcRedakcijaijaijaija 
Žurnalistai: Urtė 7c, Deina 7c, Mindaugas 7a 
Fotografė: Urtė 7c 
Mokinius konsultuoja lietuvių kalbos mokytoja R. Žiliutė. 
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