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Nežinau pasaulyje aukštesnio
Už eglės ūgio žodį – LIETUVA.
Ir nežinau saldesnio duonos kąsnio
Ir man graži lininė jos spalva.
Vasario 14-ą dieną Elektrėnų pradinėje mokykloje nuo pat ryto jautėsi šventinė nuotaika. Vyko
integruotos lietuvių, pasaulio pažinimo, dailės, muzikos pamokos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti.

Iliustravo pirmų klasių mokiniai
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iš mokyklos gyvenimo...
Mūsų mokyklos mokinės Austėja Žilinskaitė ir Milda Barščevičiūtė iš 4 a klasės
laimėjo konkurse „Rašom 2014“.
I grupėje varžėsi

3118 dailyraščių iš 245 švietimo įstaigų. Kovo 10 dieną

Austėja, Milda ir jų mokytoja Daiva Česonytė vyksta į Vilnių, į Lietuvos mokslų akademiją,
kur vyks apdovanojimai.

Sveikiname Austėją ir Mildą bei jų mokytoją Daivą.

Mokykloje kaip ir kiekvienais metais vyko „Kaziuko mugė“
Akys žibėjo, šypsenos švytėjo,
Stalai nuo prekių įvairovės braškėjo,
Pinigai žvangėjo, piniginės pilnėjo.
Prekeiviai savo išradimus vis įteikinėjo,
Pirkėjai vis stovėjo ir gerti norėjo.
Visą tai linksma muzika lydėjo...
Žinia – „Kaziukas“ Elektrėnų pradinėj mokykloj nuklegėjo!
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Mokykloje kasmet vyksta savaitė „Be Patyčių“, kurios tikslas prisidėti prie
draugiškų tarpusavio santykių kūrimo
SAVAITĖS VEIKLOS



 Skrajutė „Patyčios“.
 Veiklos pristatymas mokytojoms, mokiniams.
 Savaitės „Be Patyčių“ emblemos pristatymas ir įsisegimas.
Patyčių temos (Konfliktas ar patyčios? Mitai apie patyčias. Kuo skiriasi pagalbos prašymas nuo
skundimosi?) aptarimas klasės valandėlių metu.
 „Draugystės knygos“ kūrimas klasėse.
 „Draugystės knygos“ paroda mokyklos bibliotekoje.

PATYČIOS – tai elgesys, kai vaikai žemina ir tyčiojasi vieni iš kitų. Patyčios – tai:
kabinėjimasis, pravardžiavimas, erzinimas, stumdymas, mušimas, pinigų atiminėjimas, kuprinės, sąsiuvinių
ar kitų Tavo daiktų atiminėjimas, apkalbinėjimas, ignoravimas, gąsdinimas.
Labai skaudu, kai iš Tavęs tyčiojasi ar Tave žemina. Tuomet gali jaustis išgąsdintas ir
nelaimingas. Tai gali būti taip skaudu ir nemalonu, kad gali būti sunku susikaupti bei mokytis. Patyčios gali
versti jaustis taip, lyg būtum kažkuo blogas, lyg su Tavimi būtų kažkas negerai. Priekabiautojai stengiasi,
kad Tu pats pasijustum kaltas dėl to, kas vyksta.
Kaip elgtis, kai patiri patyčias?
Tai ne tavo kaltė, jei iš tavęs tyčiojasi, tu neturi su tuo kovoti vienas.
PAPASAKOK;
NEKREIPK DĖMESIO;
VENK TŲ VIETŲ;

UŽSIRAŠYK;
NEPULK PRIEŠINTIS;
NEBŪK VIENAS.
Kaip galima padėti kitam?
BŪK DRAUGIŠKAS;
PARAGINK vaiką, kad pasipasakotų suaugusiajam;
PAPASAKOK PATS, tai ką matei;
NESITYČIOK, nors taip elgiasi tavo draugai.
Informaciją paruošė: mokyklos psichologė
Sandra Jarašienė
ir socialinė pedagogė Ramutė Mikalauskienė

2 a klasės mokiniai sugalvojo
draugystės receptus   
Ūlos draugystės receptas
Penkiolika gerų žodžių ir dvi geraširdes širdis įdėti į puodą. Vieną šaukštą draugystės suplakti
ir įdėti į puodą. Pavirti. Tada įmeti tris šypsenas. Viską virti šimto laipsnių temperatūroje apie trisdešimt
minučių.

Aurimo draugystės receptas
Imame indą ir sudedame su džiaugsmu visus produktus : švelnumą, draugiškumą, pasitikėjimą,
šypseną, gerus žodžius. Viską gerai išmaišome ir kepame 30 laipsnių temperatūroje tol, kol aplinkiniai taps
geresni.

Karolio meilės pyragas
Šaukštą žmonių gerumo įdėti į indą. Po to saują svajonės, truputį šilumos, meilės. Viską gerai
sumaišyti ir kepti.

Gabrielės receptas
Į dubenį įpilti 10 širdelių, 4 žvaigždes, 2 šypsenas. Paskui įdėti 20 gerų žodžių ir 100 bučinių.
Kepti orkaitėje apie 10 minučių.

Darijaus geriausių draugų pyrago receptas
Į indą supilti pagalbą, draugystę, supratimą, juoką, meilę. Viską išmaišyti ir supilti į
džiaugsmo kepimo formą. Kepti 60 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Skanu valgyti su draugystės ir
supratimo uogiene.

Deivido svajonių receptas
Dedame dviejų žmonių draugystę, maišome kartu su meile. Vėliau dedame šypseną ir
svajones. Viską gerai išmaišome ir dar įberiame šilumos. Tada kepame apie pusvalandį 180 laipsnių
temperatūroje. Iškeptą pyragą apibarstome 200 gr. svajonių.

Dominyko receptas
50 tūkstančių šiltų apkabinimų sumaišyti su meile. Pridėti saldžių šypsenų ir juoko natų tris
kibirus. Gausiai pabarstyti nuotykių kruopelėm. Patepti storu sluoksniu kantrybės ir ištikimybės kremu.
Sudėti į širdies indą ir laikyti kūno temperatūroje. Naudoti su draugais visą gyvenimą.

Dainiaus draugystės tortas
Įdėkite 20 gr. šypsenos, 500 gr. meilės, 100 gr. pagalbos. Atlaidumą, širdį ir draugiškumą
sumaišykite su nuoširdumu. Sudėkite laimę ir viską kepkite 25 laipsnių temperatūroje 10 minučių.

Viktoro receptas
Supilkite 10 gr. gerų žodžių ir saują laimės. Viską išmaišykite ir kepkite. Apibarstykite
šypsena.

Viktorijos Kurnosovos receptas
Paimkite indą ir įdėkite 4 gerus žmonių elgesius, 8 gerus norus, 12 gerų darbų ir 2 šaukštus
linksmos šypsenėlės. Viską sumaišykite ir kepkite 30 laipsnių temperatūroje apie 20 minučių.

Danieliaus draugystės receptas
Įdėkite į indą pagalbą, pasitikėjimą, bendravimą, gražius žodžius, juoką ir šypsenas.
Sumaišykite ir kepkite orkaitėje 30 minučių.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaunas
Čia, Kaune, aš gimęs, bet negyvenęs. Gaila buvo palikti gimtąjį miestą, buvusią Lietuvos
laikinąją sostinę.
Noriu aplankyti tave ir vėl. Pasiilgau tavęs, senasis mieste. Pasiilgau tavo senų ir gražių
pastatų. Atsimenu tavąją nuostabią pilį. Pasiilgau tavęs visa širdimi.
Nedas Šablavinskas, 4 d klasė
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