
 
  
 
 
 
 
 

PAVASARIO ŠVENTĖS AKĮ IR ŠIRDĮ DŽIUGINA  
 

 

MES SU ,,SPINDULIO“ KAZIUKU Į VAIKŲ  
L/D ,,MEDYNĖLIS“ 

 
 

  Garsus ,,Spindulio“ 
Kaziuko kermošius ne tik 
savo mokykloje. Kovo 7 d. 
mažieji spinduliečiai, 
prisikepę pyragų ir 
prisikrovę pilnas kraiteles 
dekupažo dirbinių, įdomių 
rankdarbių, originalių 
papuošalų bei medinių 
dirbinių, apsilankė l/d 
,,MEDYNĖLIS“  Kaziuko 
mugėje. Gražiai pasipuošusios mažosios kepėjos 
Rusnė Repečkaitė, Kamilija Myronenko, Miglė 
Drutytė, Saulė Vincenta Moisiejenko ir Ignas 
Zagorskas su Edvinu Beliajevu  prekiavo savo 
kepinukais ir saldumynais. Ypač didelio 
susidomėjimo sulaukė Armando Urvakio pagamintos 
velykinės kiaušinių eglutės bei kiti medžio darbai.  
   Mugėje visus linksmino priešmokyklinukų 
ansamblis. Vaikams buvo smagu ne tik save parodyti, 
bet ir kitų darbus pasižiūrėti.   
 Armandas Urvakis 5a kl. 

ĮSPŪDŽIAI IŠ VELYKINĖS POPIETĖS 
 

 

     ,,Spindulio mieste“ kovo 20 dieną nuvilnijo pradinių 
klasių mokinių 
velykinė popietė. 
Mažieji mokinukai 
susirinko pirmo aukšto  
,,Skruzdėliukų 
perėjoje“. Renginio 
vedėja tikybos 
mokytoja Simona 
Bačiulienė visus 
pakvietė susiburti kartu 
ir prisiminti liaudies tradicijas. ,,Margučių marginimo“ 
rungtyje nugalėtojais tapo 1b klasės mokinių komanda. 
Jie nupiešė spalvingiausią margutį. ,,Siūlo ridenimo“ 
estafetėje ir ,,Velykinio margučio nešimo“ rungtyje 
nugalėjo 1a, 2a, 4a klasių mokinių komanda. Jie buvo 
vikresni ir greitesni. Mokiniai padeklamavo eilėraščius 
apie pavasarį ir Velykas. Drauge su muzikos mokytoja 
Lina Gubanoviene mokiniai padainavo smagias daineles, 
o kiti jiems pritarė. Renginio pabaigoje mokytojos 
palinkėjo visiems jaukių ir gražių artėjančių  šv.Velykų 
bei padovanojo po mokinių nupieštą velykinį margutį. 
 Edvin Beliajev 4b kl. 

 

SVEČIUOSE ,,MIŠKO PASAKA“   
 

     Kovo 21d. 1-4 klasių mokiniams vyko edukacinė 
muzikos pamoka „Miško pasaka“. Šioje netradicinėje 

pamokoje 
profesionalū

s muzikantai 
supažindino 
pradinukus 

su liaudies 
instrumentai

s. Pamokos 
metu vaikai 
ne tik 

klausėsi, 
kartu 

padainavo, pritarė atliekamoms dainoms, bet ir patys 
muzikavo būgnu, skudučiais, skrabalais, trikampiu ir 
kitais instrumentais. 

Urtė Macijauskaitė 4b kl. 
                                                            

 

 ,,VAINIKAS LIETUVAI“  
 

      Kovo 12d. minėdami Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dieną mokykloje surengėme koncertą 
,,Vainikas Lietuvai“. Istorijos mokytoja 
N.Vaitiekūnienė pasveikino visus su švente. Muzikos 
mokytoja L.Gubanovienė su pradinių klasių mokiniais 
ir su 
vyresnių 
klasių 
mokiniais 
surengė 
pasirodymu
s. Mokiniai 
smagiai 
dainavo ir 
šoko, grojo 
gitaromis ir dainavo gražias dainas.  
 

Eimantė Motejūnaitė 1b kl.,  
darbelius atliko 4b kl. mokiniai 
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AKCIJA  
,,SAVAITĖ BE PATYČIŲ“ 

 

    Kovo 18-22d. mokykloje 
vyko akcija ,,Savaitės be 
patyčių“. Mokiniai atsiprašė 
visų, kuriuos buvo įskaudinę. 
Dailės ir technologijų 
pamokose piešė ir gamino  
,,Gerumo medžius“. Lietuvių 
kalbos pamokose surašė 
atliktus gerus darbus. Klasės 
valandėlių metu aptarė 
patyčių įtaką vaikams, žiūrėjo skaidres apie 
užgauliojimą, surašė draugystės receptus, padovanojo 
klasės šypseną draugams, aptarė, kokia gali būti 
draugystės puokštė. 
Eglė Daunoravičiūtė 5b kl., darbelį atliko 1a kl. mokiniai 

PAVASARIS – SĖJOS 
METAS 

 

   Taigi, ką pasėsi, tą ir 
pjausi. Šią tiesą žinome 
mes visi. Mažieji pirmokai 
tuo bandė įsitikinti 
pasaulio pažinimo 
pamokoje sodindami 
pupeles ir svogūnus. Patys 
prižiūri ir laisto, matuoja 
kasdien kiek paaugo jų 
sodinukai. Smagūs 
tyrinėjimai ir visų 
laukiami rezultatai tikrai atneš ilgai   lauktų rezultatų. 
Linkime sėkmės 1b kl. mokiniams.  
 Lauryna Paulauskaitė 1b kl. 
 

 

VIKTORINA 
„LIETUVIAI PANAŠŪS, LIETUVIAI SKIRTINGI“ 

      Kovo 6d. Žėručio pradinėje mokykloje vyko 
Vilniaus m. trečių klasių mokinių viktorina „Lietuviai 
panašūs, lietuviai skirtingi“, skirta Lietuvos tarmių 
metams paminėti. Viktorinoje dalyvavo P. Vileišio, Šv. 
Kristoforo progimnazijų, „Spindulio“ pagrindinės ir P. 
Mašioto pradinės mokyklos komandos. ,,Spindulio“ 

pagrindinės 
mokyklos 3a kl. 
mokinių komanda 
Rusnė Zokaitytė, 

Mantas 
Juškevičius, 

Mantas Savickas, 
Saulė Girdvainytė, Edvinas Malkauskas (mokytoja 
V.Bagdonienė) pasipuošę liaudiškais rūbais, paruošė 
gražų prisistatymą ir varžėsi su kitomis komandomis 
atlikdami viktorinos užduotis.  

Mantas Juškevičius 3a kl. 

KVIEČIAME Į KAZIUKO 
TURGŲ 

 
     Kovo 1-ąją mokykloje šurmu-
liavo Kaziuko mugė. Skambėjo 
lietuvių liaudies muzika, gaudė 
mugės šurmulys: pradinukai ir 
vyresnių klasių mokiniai savo 
kepiniais ir kūrybiniais darbeliais 
stebino pirkėjus. Didžiausią 
paklausą turėjo kepiniai. Juos 
gana greitai išpirko. 

Šeimyninkėlės vaišino kaimiškomis vaišėmis. Ir ko tik 
mugėje nebuvo: viliojo keksiukai, vafliai, sausainiai, 
pyragai, vaistažolių arbatos. Pirkėjai galėjo nupirkti 
rankomis padarytų spalvotų gėlių,  puikių apyrankių, 
auskarų, segių, prijuosčių, skirtukų, pieštukinių, 
varpelių ir kitų daiktų.

 

Greta Kazlauskaitė 5b kl.,  
darbelį atliko Paulina Perednytė 2a kl. 

PIEŠINIŲ IR DARBELIŲ PARODA  „LAISVĖS VĖJAS“  
 

    ,,Pavasarinis“ vėjas nelepino geru oru, bet nuotaika 
buvo puiki. Gedimino prospekte ties Lietuvos 
Respublikos Seimo rūmais plazdeno mokinių piešinių 
paroda „Laisvės vėjas“. Pavyko „pagauti“ ir pasigrožėti 
vėjo dar nenuplėštus  ,,Spindulio“ pagrindinės mokyklos 
1-4 klasių ir vyresnių klasių piešinius.  

 
Evelina 
Stomaitė 2a kl., 
1b kl. mokinių 
darbeliai 
 
 

 

 ,,VARNIUKO“ MATEMATIKOS 

OLIMPIADOJE 
 

 Smagu, kad kovo 2d. Vilniaus 
m. pradinių klasių mokinių 
,,Varniuko“ matematikos   
olimpiadoje dalyvavo 4a klasės 
mokiniai. Tai Laurita Petrikaitė, 
Faustas Narkevičius, Lukas 
Kavaliauskis, Saulė Vincenta 
Moisiejenko (mokytoja 

V.Skinderytė). 
  Džiaugiamės, kad Laurita Petrikaitė pateko į 50-

tuką geriausiai užduotis atlikusių mokinių. Sveikiname!  
 

Lukas Kavaliauskis 4a kl., darbelį atliko 3a kl.mokiniai 
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