
 
  
 
 
 
 
 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺      ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺       ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

VIKTORINA „KELIAUKIME KARTU PO LIETUVĄ“ 

        Balandžio 12 d. Vaduvos darželyje – mokykloje 
vyko Vilniaus miesto 4 klasių mokinių pasaulio pažinimo 

viktorina „KELIAUKI-
ME KARTU PO 
LIETUVĄ“. Viktorinos 
tikslas- skatinti 
ugdytinius domėtis 
Lietuvos istorija, 
geografija, kultūra, 
gamta, kalba. 
Viktorinoje dalyvavo: 

,,Spindulio'' pagrindinės mokyklos, Tuskulėnų vidurinės 
mokyklos ir Vaduvos darželio- mokyklos ketvirtokų 
komandos. Mokiniai pristatė namų užduotis: paruošė 
komandos prisistatymą; sukūrė ir pristatė herbą, kuriame 
atsispindėjo mokyklos simbolika; pristatė kūrinį apie 
Lietuvą. Mokytojos turėjo paruošusios po vieną klausimą 
kitai mokinių komandai apie Lietuvos istoriją, geografiją, 
kultūrą, gamtą ar kalbą. Buvo vertinamos žinios apie 
Lietuvos istoriją, geografiją, kultūrą, gamtą ir kalbą; 
gebėjimas dirbti komandoje; gebėjimas laikytis nustatytų 
žaidimo taisyklių. Nemažai taškų surinko, skubėjo iš 
Klaipėdos į Vilnių atkeliauti ir užėmė 2 vietą ,,Spindulio“ 
pagrindinės mokyklos komanda. Dėkojame pedagogams 
J.Mineikienei ir V.Skinderytei, ruošusiems ketvirtokus 
viktorinai.   

Laurita Petrikaitė 4a kl. 

KVIEČIAME Į ,,PIEŠTUKO KELIONĘ” 
 

    Spalio - lapkričio mėn. prasidėjo būsimų pirmokų 
projekto ,,Pirma Pieštuko 
kelionė”, įgyvendinimas. 
Buvo aplankyti 
Karoliniškėse esantys 
darželiai. Būsimiems 
pirmokams buvo vedamos 
pamokėlės, kurių metu 
vaikai linksmai šoko, žaidė, 
patys gamino įvairius 
darbelius, rašė abėcėlės 
raideles. Šaunios būsimų 
pirmokų mokytojos 
susipažino su vaikais bei 
vedė jiems įvairias 
pamokas. 
   Gruodžio mėnesį prasidėjo projekto ,,Antra 
Pieštuko kelionė” įgyvendinimas. Į mokyklą 
prigūžėję būsimi pirmokėliai džiaugėsi įvairiomis 
veiklomis :jie žiūrėjo filmuką apie Spinduliukų 
miestelius ir jų klaidžias gatveles, išgirdo mokyklos 
mokinių dainuojamą Mokyklos dainą, lankėsi Pagyrų 
alėjoje, šokių pamokoje, bibliotekoje, valgykloje, 
sporto salėje. Taip būsimieji mokinukai susipažino su 
mokykla. 
   Mažuosius išlydėjome su dovanomis, kvietimais į 
pirmokų mokyklėlę bei gera nuotaika.  

Urtė Macijauskaitė 4b kl. 
 

ARTĖJA MOKYKLOS JUBILIEJUS  
 

    Šį rudenį mūsų mokyklai bus 35 metai- jubiliejus. Šia 
proga pakalbinau 5a klasės mokinius. Jiems mokykloje 
patinka kūno kultūros, muzikos, matematikos, lietuvių k. 
pamokos, gatvių pavadinimai. Penktokai norėtų šventinių 
ir pramoginių renginių, dauguma - diskotekų. Mokiniai 
lanko kulinarijos, matematikos, keletą - kvadrato būrelius. 
Savo mokyklai jubiliejaus proga palinkėtų, kad išliktų 
tokia pati graži, ir gyvuotų dar 100 metų.  

 
  Savo klasės draugus 
pakalbino Armandas 
Urvakis 5a kl., 
darbelius atliko 2a kl. 
mokiniai. 

 

AKTORIUS RAIMUNDAS 
LUKŠAS PRISTATO  

A. LINDGREN KŪRYBĄ 
  

 Balandžio 8 d. 
mūsų mokykloje svečiavosi 
aktorius Raimondas 
Lukšas. Jis skaitė pradinių  
klasių mokiniams ištraukas 
iš Astridos Lindgren 
knygos ,,Mažylis ir 
Karlsonas“. Renginio 

pabaigoje mokiniai gavo užduotį: per lietuvių 
kalbos pamoką ištaisyti rašybos klaidas Karlsono 
laiške.   

Edvin Beliajev 4b kl., 
piešė Eimantė Motejūnaitė 1b kl. 
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,,SVEIKOS GYVENSENOS“ PROJEKTO FINALINIS 
RENGINYS - MANKŠTA IR SVEIKI PUSRYČIAI  

 

    Balandžio 12d. pradėjome netradiciškai: pirmą 
pamoką pasimankštinome sporto salėje. Tai buvo įdomu 
visus mokinius ir mokytojus matyti sportuojančius. 
Mankštą vedė energingos kūno kultūros mokytojos ir jų 
mokinės. 
   1b klasės sveikuoliai su mokytoja Jūrate Kurlavičiene 
smagiai atlikę rytinę mankštą grįžo džiugūs į klasę. Ten 
paruošė sveikų pusryčių 
stalą. Arbatos medis 
puikavosi vidury ir savo 
aromatu visus viliojo ir 
kvietė išgerti gardžios 
žaliosios arbatos. 
Pirmokai draugiškai 
susėdę aplink stalą, 
ragavo savo sausus 
pusryčius su pienu, sultimis. Poto smaguriavo kepta 
namine duona, sumuštiniais su sūriu. O desertui suvalgė 
vaisių – obuolių, kriaušių, bananų.  
  Sėdėdami prie stalo aptarėme, kodėl reikia sveikai 
pusryčiauti ir dažniau mankštintis. Nutarėme, kad 
sveikai pusryčiaudami ilgiau ir sveikiau gyvensime.  

Ula Jasiūnatė 5b kl. 
 

,,VAIKŲ POEZIJOS PAVASARĖLIS – 2013“ 
 
    Giedrą balandžio 17 dieną Vilniaus ,,Pelėdos” 
pradinėje mokykloje 
vyko Vilniaus m. 
pradinių klasių mokinių 
5-asis ,,Vaikų poezijos 
pavasarėlis“. 2013-ųjų 
metų poezijos renginys 
buvo skirtas žymaus 
poeto Sigito Gedos 70–
mečiui. Poezijos paukštė 
sukvietė jaunuosius poetus  iš 14 Vilniaus ir Širvintų 
mokyklų. Mažieji dalyviai deklamavo savo sukurtus 
eilėraščius, o jaunieji dailininkai pristatė nupieštas 
iliustracijas pasirinktam poeto Sigito Gedos eilėraščiui. 
Renginyje viešėjo svečias - poetas Vladas Braziūnas. 
    Poeto pasakojimo klausėsi ir Vilniaus ,,Spindulio“ 
pagrindinės mokyklos 1b klasės mokinės – jaunoji 
poetė Eimantė Motejūnaitė ir  dailininkė Miglė Drutytė 
bei mokytoja Jūratė Kurlavičienė. Renginyje Eimantė 
padeklamavo savo sukurtą eilėraštį ,,Pavasario 
atbudimas“, o Miglė pristatė paukščio piešinį iš 
S.Gedos eilėraščio ,,Paukštis be vardo“.  
 

Greta Kazlauskaitė 5b kl. 

,,KELIONĖS Į PENKTĄ 
KLASĘ“ AKIMIRKOS 

 

      Balandžio 5 d. per 5-
tą pamoką ketvirtokai 
dalyvavo orientacinėse 
varžybose po mokyklą. 
Mokiniai pasidalino į 
penkias komandas, 

sugalvojo pavadinimus ir gavę užduočių žemėlapį turėjo 
skubiai jas atlikti. Ketvirtokai lankėsi mokytojų 
dalykininkų kabinetuose ir atliko jų paruoštas užduotis. 
Renginio pabaigoje Aktų salėje mokiniai susitiko su 
būsimomis auklėtojomis ir sudėliojo užduočių 
atsakymus. Vaikų džiaugsmui jų laukė saldus prizas – 
saldainiai. 

Lukas Kavaliauskis 4a kl. 

MANO LAISVALAIKIS IR PRAMOGOS  
Interviu su Luku Meškausku 10 a kl. mokiniu 

  
- Kokia šiais metais  skaityta knyga patiko? 
- E.M.Remarkas ,,Vakarų fronte nieko naujo“. 
- Kokį kiną pažiūrėtum dar kartą? 
- ,,Nesunaikinami 2“. 
- Koks renginys labiausiai įsiminė? 
- Vasario16-osios minėjimas su karininkų chorų 
,,Aidas“. 
- Koks posakis patinka? 
- Atėjau, pamačiau ir pabėgau... 
- Dėkoju už inteviu. 
 

          Armandas Urvakis 5a kl., 
      piešė Pia Dirks 1b kl. 

VAKARAS ŠEIMOJE 
  Vakare atėjo iš darbo tėvai. Mama 
Vilma kepa bulves.. Tėtis Romas 
varto žurnalą ir žiūri televizorių. 
Senelis skaito laikraštį. Aš piešiu, o 
Pilkė murkia. Labai malonu visiems 
kartu ilsėtis.  

Miglė Drutytė 1b kl., 
         piešė Chantal Dirks 1b kl.

  

DIDŽIUOJUOSI SAVO POMĖGIU  
   Esu Armandas, man patinka technologijų pamokos. 
Mėgstu drožti šaukštus, gaminti 
inkilus. Kai po pamokų 
technologijų mokytojas kabino 
magnetinę lentą, aš jam padėjau. 
Kartu gaminome mokyklos gatvių 
lenteles, jas dažėme. Daug ką 
išmokau padėdamas mokytojui Vitalijui. 

 

Armandas Urvakis 5a kl., lankstė Saulė Šilkaitytė 1b kl. 
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