
 

 

 

 

 

 

 

Elektrėnų pradinės mokyklos 
Laikraštukas „Pradinukas“ 

2013 m.  rugsėjo/spalio mėn. 

Laikraštukas „Pradinukas“ džiaugiasi būdamas su jumis kartu bei dalyvaudamas 

kasdieniniame – mokykliniame gyvenime. 

       Sveiki, mokiniai, mokytojai! Mes bendrausime ir vėl. Mūsų mokyklos šauniausias laikraštukas Jums 

papasakos įdomiausias, linksmiausias, šauniausias mokyklos gyvenimo istorijas, informuos apie 

mokykloje vykstančius arba įvykusius renginius, konkursus, viktorinas, parodėles.  

Jeigu norite, kad jūsų eilėraščiai, pasakojimai bei įvairūs darbeliai būtų išspausdinti laikraštuke, 

perduokite juos mūsų mokyklos korespondentams.  

„Pradinukas“ linki jums, mieli mokiniai, džiugių akimirkų, turiningų mokslo metų! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ruduo – tai pasakų šalis mano širdyje. 

   Ruduo – linksmas lapų maršas. 

   Ruduo – vėjas išprotėjęs. 

   Ruduo – obuoliai, kriaušės ir grybai. 

   Ruduo, ruduo, ruduo… 

   Nuotaikų kaita! 

 

    Ugnė Adomaitytė, 4 a klasė 
 

 

Šalta…Vėjuota…Sėdžiu ir mąstau. Laikas bėga kaip patvinusi upė. Tyliai krenta 

geltoni lapai. Bijau... Bijau ateinančios žiemos. Vėl pamažu kris snaigės. Vaikai bėgios po 

sniegą. Smagu, tik man ne. Šalta.  

Ruduo paniuręs ir vėsus. Lyja... Noriu pakilti virš debesų. Išvysti saulę. Noriu bent 

lašelio šilumos. 

Ramu... Nustojo lyti lietus. Tyla... 

 
  Milda Barščevičiūtė, 4 a klasė 

 

 

 

 



              … Vos išėjus rytą į kiemą, mane pasitinka draugų būrys: 

   klasės draugai ir lapų srautai.  

              Rytas šaltas ir niūrus. Pamokų metu saulytė šildo mus. 

   Žvelgiu pro langą ir matau lapų valsą. Laukiu pamokų pabaigos.  

              Eidama namo, prisirinksiu rudens nudažytų lapų. Geltonų, 

   raudonų, rudų. Namuose noriu iš jų padaryti daug daug puokščių 

   įvairių.  

     Paulina Česonytė, 4 a klasė 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rudens spalvos 
 

   O, rudenėli margas, 

   Koks tu esi gražus. 

   Spalvotais lapais pasipuošęs 

   Pasitinki mokykloje vaikus. 

 

   Ir į mokyklą atskubėjo 

   Daug mokytojų, mokinių 

   Ir pieš rudens paveikslą 

   Iš daug gražių spalvų.  
 

     Jonas Sendzikas, 2 e klasė 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

         Rudenėlis     Rudeniui atėjus  Rudenėlis 

 

Rudenėli, neskubėki,  Kai rugsėjis atskubėjo  Rudenėlis gelsvas 

Rudenėli, palūkėki.  Į mokyklą kviest pradėjo.  Barsto lapelius. 

Medžių lapai geltoni,  Daug draugų aš ten turėsiu  Mes vaikučiai pabyručiai 

O kiti ir raudoni.  Ir jau mokytis pradėsiu.   Skinsim juos visus. 

Daug spalvų aš čia matau     Kai nuskinsim padarysim 

Kuo toliau, tuo vis gražiau.     Kilimėlį gražų. 

            Vita Lekevičiūtė, 4 d klasė   Ir papuošim mokyklėlę 

      Mūs gražiais darbeliais.  

    Gretos Matukaitytės, 4 d klasė 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Elektrėnų pradinės mokyklos sporto būrelio mokiniai prisijungė prie Elektrėnų sporto, 

turizmo ir pramogų centro vykdomo projekto „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. 

Šio projekto tikslas – išmokyti nemokančius plaukti I-V klasių moksleivius ir suteikti 

saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje žinias, taip pat skatinti vaikų fizinį aktyvumą bei 

populiarinti plaukimą. Vaikai per 18 plaukimo pamokų bus mokomi įvairių plaukimo 

judesių, taip pat saugių šuoliukų į vandenį, kad artėjant projekto pabaigai gebėtų be 

pagalbinių priemonių įveikti 25 m atstumą.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2013 m. spalio 10 dieną sporto būrelio mokiniai dalyvavo „Europos judėjimo savaitės 

bėgime”. Mokiniams reikėjo nubėgti 500 metrų atstumą, kurį jie nesunkiai įveikė. Bėgimas vyko 

Elektrėnų „Versmės” gimnazijos stadione. Bėgimą stebėti atvyko lengvosios atletikos trenerė/sporto 

mokytoja Irma Ivoškienė, kuri vėliau kvietė mokinius lankyti sporto mokykloje vykdomas lengvosios 

atletikos treniruotes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             Mano močiutė            Mama 

 

Mano močiutė graži, pasipuošus.  Myliu aš mamytę Myliu aš tave močiute 

Aš visada jai kažką dovanosiu.  Ją gražią ir negražią. Myliu seną jau senutę. 

Ir visada bus ji graži   Būna ji pikta, Nors sena tu esi, 

Mums ir visiems labai maloni.  Bet vistiek miela. Bet vistiek tu maloni.  

 

          Vita Lekevičiūtė, 4 d klasė   Aivaras Klimas, 4 d klasė 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

    Mano mama              Močiutė 

  

  Myliu, mama, aš tave.  Močiutės pietūs patys skaniausi 

  Tokią mielą, gražią.   O suknelės pačios gražiausi 

  Dovanosiu tau gėlių  Močiutę aš norėčiau apkabinti 

  Ir sakysiu, kad myliu.   Ir puokštę nuostabių gėlių priskinti.  

 

   Indrė Sasnauskaitė, 4 d klasė 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

               Mamytė   Mano išmintinga senelė 

 

Aš myliu savo mamytę.   Tu, senele, išmintinga   

Ir dovanoju jai gražią saulytę.   Ir labai labai protinga.  

Kad džiugintų ją visados   Padedi man visados  

Ir liūdna nebūtų jai niekados.   Nepalieki niekados.  

 

Aušrinė Juodytė, 4 d klasė   Kamilė Kolesnikaitė, 4 d klasė 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Mama              Seneliai 

 

Mano, mamyte,    Mano seneliai 

Brangiausia man tu.    Geriausi tikrai. 

Atnešiu tau puokštę    Senelis obliuoja gerai, 

Gražiausių gėlių.     O močiutė mezga gražiai.  

 

    Dominykas Monkevič, 4 d klasė 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  Mano mama               Močiutė 

 

Myliu aš mamytę   Mano močiutė gera 

Kaip savo gėlytę.   Šoka ji visad linksma.  

Dovanosiu jai dainas linksmas  Bara mus, kai mes blogi 

Kai ji dovanoja man dovanas.   Bet ją mes mylim labai visi.  

 

  Ugnė Medzikauskaitė, 4 d klasė 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Laikraštį leido: Elektrėnų pradinės mokyklos mokiniai 

Laikraštuko adresas: Taikos g. 15, Elektrėnai 


