
 
  
 
 
 
 
 

 

 

MOKYKLOS MUZIEJUJE IR BIBLIOTEKOJE 

 
     Besibaigiant 
mokslo metams, 
gegužės 30d., 1b 
klasės mokiniai su 
mokytoja 
J.Kurlavičiene 
svečiavosi mokyklos 
muziejuje. Lietuvių 

kalbos mokytoja 
B.Gudauskienė papasakojo 
vaikams apie senovinių 
muziejaus eksponatų paskirtį ir 
priminė, kaip mūsų senoliai 
naudojosi gelda, senoviniu 
lygintuvu, verpimo rateliu. 
Užsukę į biblioteką mokiniai 
maloniai pabendravo su vedėja 
N.Vaitiekūniene. Daugiau 
sužinojo apie knygų rūšis, 
paskirtį ir svarbą. Smagiausia 

vaikams buvo pavartyti enciklopedijas ir knygeles 
apie gyvūnus. 

Greta Kazlauskaitė 5b kl., 
 piešė Pia Dirks 1b kl. 

 

 

PERGALĖ ŠVIESOFORO KONKURSE 
 

    Gegužės 7 d Saugaus 
eismo mokykloje vyko 
Vilniaus miesto pradinių 
klasių mokinių  
,,Šviesoforo“ konkurso 
antrasis etapas tarp 8 
komandų Kiekvieną 
komandą sudarė 4 nariai: 
pirmos, antros, trečios ir ketvirtos klasės mokiniai, 
geriausiai atlikę užduotis pirmame konkurso etape savo 
mokyklose. 
    Konkurso dalyviai varžėsi aštuoniose rungtyse. 
Keturios rungtys buvo teorinės: kelio ženklų, kelių 
maketuose, viktorina, video užduotis: dalyviai stebėjo ir 
komentavo vaizdo klipą. Praktines užduotis mokiniai 
atliko specialiai įrengtose gatvėse. Dalyviai turėjo pereiti 
gatvę per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją ir per šviesoforu 
reguliuojamą sankryžą, pademonstruoti, kur ir kaip turi 
būti nešiojami atšvaitai. Komandų kapitonų varžytuvėse 
mokiniai turėjo sudėlioti dėlionę – kelio ženklą. Pirmąją 
vietą konkurse užėmė ,,Spindulio“ pagrindinės mokyklos 
komanda: Ignas Zagorskas, Nojus Černius, Mantas 
Juškevičius, Edvinas Beliajevas ir mokytojos Jūratė 
Kurlavičienė bei Milda Martinkėnaitė. Sveikiname ☺. 

Edvin Beliajev 4b kl. 
 

 
KAROLINIŠKIŲ BENDRUOMENĖS ŠVENTĖJE 

,,PASITINKAME VASARĄ“ 
 
     Tradiciškai mūsų 
mokyklos mokiniai 
spinduliečiai gegužės 28d. 
dalyvavo Karoliniškių 
bendruomenės organizuo-
jamoje šventėje 
,,Pasitinkame vasarą“. 
Pradinių klasių mergaičių 

ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos 
L.Gubanovienės atliko dainą ,,Traukinys“ ir pašoko 
šokį ,,Robotukai“, kurį paruošė šokių mokytojas 
K.Andrijevskis. Mergaičių nuotaikingą pasirodymą 
gausiais plojimais sveikino susirinkę svečiai. 
Vyresnių klasių mokiniai drauge su dailės ir 
technologijų  mokytojomis parengė kūrybinių 
darbelių parodą. 

Technologijų mokytoja D. Namirskienė 

  
 SMAGI ŠEIMOS ŠVENTĖ  

 
   Gegužės 22d. mokykoje 
vyko pradinių klasių 
mokinių šeimos šventė. 
Šiltais žodžiais ir 
dainomis vaikai sveikino 
savo tėvelius, drauge 
pašoko liaudies šokį. 

Linksmasis traukinys 
visus nuvežė į vasarą. 
Vyko linksmosios 
rungtys: komandoms 
teko žvejoti, virti 
žuvienę, tvarkyti 
poilsiavietę. Renginio 
pabaigoje visos 
komandos buvo 
apdovanotos riestainiais. 

Laurita Petrikaitė 4a kl. 
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SVEIKA, VASARĖLE! 
     Artėjant vaikų gynimo 
dienai ir besibaigiant mokslo 
metams gegužės 30d. pirmokai 
šventė vasarą gimusių vaikų 
gimtadienius, mokyklos kieme 
piešė kreidelėmis ,,Vasaros 
pramogos gamtoje“. Mokytojos 
V.Baranauskienė ir 
J.Kurlavičienė paruošė 

mokiniams kelialapius į 2 klasę, 
įteikė mokiniams padėkos raštus 
– vieniems už gerą mokymąsi, 
kitiems už aktyvią popamokinę 
veiklą, sportinius 
pasiekimus. Visi 
maloniai atsis-
veikino palinkėję 
vieni kitiems 
gerų vasaros 

atostogų ir pažadėję vėl susitikti rudenį. 
Gitana Černauskaitė 5b kl., piešė Chantal Dirks 1b kl. 

KELIAUJAME PO VILNIŲ 
 1a ir 1b klasių mokiniai ir jų 
mokytojos V.Baranauskienė 
bei J.Kurlavičienė nutarė gerai 
pažinti savo gimtąjį miestą 
Vilni ų. Gegužės 29d. patraukė 
į ekskursiją. Oras buvo 
saulėtas. Vaikai kopė į 
Gedimimo pilį, ėjo 
kunigaikščių pramintais takais, 
apžiūrėjo visą miesto 
panoramą iš bokšto aukštybių, 
grožėjosi senamiesčio vaizdais. Nusileidę 
funikulieriumi patraukė į Nacionalinio muziejaus 
edukacinę programą ,,Pirmą kartą muziejuje“. Nemažai 
naujo sužinoję apie krašto praeitį ir eksponatų paskirtį 
vaikai atliko užduotį – turėjo baigti piešti senovinius 
daiktus ir juos dekoruoti. Vėliau visi drauge patraukė į 
Arkikatedrą, puikavosi jos didybe ir grožiu. Išvyka 
visiems patiko, vaikai nupiešė patikusius ekskursijos 
įspūdžius ir sudarė iliustruotą išvykos knygelę.  

Ula Jasiūnaitė 5b kl. 

 

ĮSPŪDŽIAI IŠ BŪSIMŲJŲ 
PIRMOKŲ MOKYKLĖLĖS   

        Šiais metais būsimųjų 
pirmokų mokyklėlę birželio 3-
7d. organizavusios mokytojos 
J.Babravičienė ir O.Baublienė 

džiaugiasi, kad vaikučiai yra smalsūs, noriai eina į 
mokyklėlę ir dalyvauja įvairiose veiklose- vieni su 
džiaugsmu piešia, dainuoja, kiti mėgsta sportuoti, šokti. 
Tyriamąjį darbą apie sraiges atlikę mokinukai nemažai 
sužinojo apie šį gyvūnėlį. Drugelių šokį pašokę vaikai 
noriai papasakojo mokytojoms ką žino apie drugelius, o 
poto patys klausydami pasakaitės piešė 
drugelius.  

Armandas Urvakis 5a kl. 
KVIE ČIAME Į DIENINĘ VASAROS 

STOVYKL Ą 
      Prasidėjus vasaros atostogoms pradinių klasių 
mokinius kviečiame nenuobodžiauti, o linksmai ir 
turiningai leisti laiką dieninėje vasaros stovykloje 
,,Šypsenėlė 2013“ mokykloje. Birželio 3-14 dienomis 
nuo 9.00 iki 14.00 val. stovyklautojų lauks nemažai 
užsiėmimų. Čia laikas prabėgs nepastebimai greitai.  Ne 
tik piešime, dainuosime, žaidime, sportuosime, bet ir 
keliausime po Vilniaus apylinkes. Iki susitikimo. 

PILKA KATYT Ė 
  Turiu švelnią pilką katę. Mano Pilkė laka pieną ir ėda 
žuvį. Ji mėgsta žaisti su manim ir su siūlų kamuoliuku. 
Pilkė miega ant savo pagalvėlės. Katė laukia, kada grįšiu 
po pamokų namo. Man ji patinka ir ją noriu auginti.  

Pascal Dirks 1b kl. 
REDAKCIJA:           1-8 kl. mokinių būrelis ,,Jaunieji žurnalistai“, 

 

IŠVYKA Į UGNIAGESIŲ RENGIMO MOKYKLĄ 
    Šalia ,,Spindulio“ 
pagrindinės mokyklos 
įsikūrusi Ugniagesių 
rengimo mokykla. 
Pirmokams labai smalsu, 
kokia gi ugniagesio 
kasdienybė, kaip jis gesina 
gaisrą. Šių klausimų 

vedini 1b klasės mokiniai su mokytoja J.Kurlavičiene 
gegužės 28d. apsilankė pas ugniagesius. Čia jie 
susipažino, kokie yra ugniagesių automobiliai, pamatė, 
kokių įrankių jiems reikia gesinant gaisrą. Patys galėjo 
rankose palaikyti ugnies gesinimo įrankius. Net įlipti į 
automobilio kabiną vaikams buvo leista. Pirmokams 
labai patiko ši išvyka. Keletą mokinių panoro tapti 
ugniagesiais.  

Greta Kazlauskaitė 5b kl. 
MANO DRAUGĖ  

   Mano draugė Miglė moka gražiai lankstyti gėles. Ji 
draugauja su visais klasės vaikais. Draugė yra linksma, 
tvarkinga, gera tokia kaip ir aš. Todėl su ja norėčiau 
ilgai draugauti.  

                 Pia Dirks 1b kl. 
 

               GRAŽUOLĖ BITĖ 
  Auginu kalytę vardu Bitė. Ji ruda, mėgsta graužti 
kauliukus, ėsti mėsytę, gerti vandenį. Bitei patinka 
žaisti, bėgioti kieme. Ji turi žaisliuką. Kalytė yra 
sveika, nors bijo veterinaro. Bitė – gera mano draugė. 
                             Chantal Dirks 1b kl. 
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