Pradinukas
__________________________________________________________________________

Elektrėnų pradinės mokyklos laikraštukas
2014 rugsėjo/spalio mėn.

Sveiki, vaikai!
Mokyklos laikraštukas „Pradinukas“ linki šiais mokslo metais būti kūrybingais ir darbščiais.
Nepamiršti įdomiųjų savo rašto darbų, piešinių perduoti laikraštuko Taigi smagių ir prasmingų
akimirkų su „Pradinuku“

Gustė Vankevičiūtė su mama 1 e klasė
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mokykla
Ateina rugsėjis ir išmuša valanda
Kai mus pasitinka šauni mokykla!
Klasėje laukia geri draugai
Čia laiką praleidžiam labai mes smagiai!
Mes šokam, dainuojam ir piešiam gražiai
Mes laukiam mokyklos labai!
Simona Morkūnaitė, 3 b klasė

Iliustravo

Mokykla
Mokykla - tai mokytoja ir mokiniai,
Mokyklinis suolas ir draugai.
Mokykla - tai raidės, skaičiai ir ženklai.
Dailė ir technologijos darbai.
Mokykla - tai atimtis ir sudėtis.
Šokiai, dainos ir drama.
Mokykla - tai pasakos ir eilės.
Pasaulio pažinimas ir istorija.
Mokykla - tai pažinimas ir patirtis.
Bendravimas, draugystė.
Mokykla - tai mano ateitis.
Saulė Alimaitė, 2 c klasė

Iliustravo Gabrielė Tolvaišaitė, 1 e klasė

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

Mokykla
Mokykla - mokslo ir žinių kampelis.
Proto žinynas.
Geri įvertinimai, geri draugai,
Pagalba, jei ko nežinai.
Man gera čia. Man gera čia.
Džiaugiuosi savo mokykla.

Iliustravo Karolina Zenevič, 3 a klasė
Dainius Medekša, 3 a klasė
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mokykla
Mokykla - tai mano džiaugsmas,
Laimė, išmintis!
Mokykla - draugų daugybė
Ir sunki užduotis.

Šokam, žaidžiam ir dainuojam,
Sporto salėj prakaituojam.
Mename mįsles sunkias,
Skaitom pasakas ilgas.

Daug sužinom, daug išmokstam
Bet žinių daugiau vis trokštam!
Kad užaugtume protingi
Ir būtume laimingi!
Augustė Grinevičiūtė. 3c klasė

Mokykloje
Į mokyklą aš skubu,
Nes turiu ten daug draugų.
Tai yra labai svarbu Pasisemti daug žinių!
Moko mus ten daug skaičiuoti
Ir rašyti, ir linksniuoti,
Ir sportuoti, ir dainuoti,
Ir pasaulį pažinoti.
Man mokykloje smagu.
Daug turiu ten reikalų!
Į biblioteką skubu.
Tam pasauly gyvenu!
Smiltė Vaičekauskaitė, 4a klasė
Iliustravo Lukas Andrijaitis, 1 d klasė
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 D klasės mokinių sukurtas eilėraštis apie mokyklą
Mūsų mokyklėlė - pasakų pilis.
Žvaigždele ji žėri, džiugina širdis.
Mūsų mokyklėlė amžinai jauna.
Ji kaip žibuoklėlė ir labai sava.
Mūsų mokyklėlė šilta ir jauki,
Žinias, grožį sėja - mylim ją visi.
Ačiū, mokyklėle, už smagias dienas,
Už mūsų vaikystę ir už svajones.
Mes jau ketvirtokai ir jau dideli,
Greitai mokyklėlei mosime visi.
Mes visi mokykloj esam mylimi,
Taigi pažiūrėkit, ar mes jos verti.

Iliustravo Erika Ramanauskaitė, 2 e klasė
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erikas 3 b klasė

Greta 3 e klasė

Mano mokyklėlė
Mano mokyklėlė,
Man labia graži.
Pamokų, skambučio,
Laukiame visi.

Mokomės skaičiuoti
Skaitome tekstus.
Daug labia sužinom,
Apie svetimus kraštus.

Urtė Kochomskaitė, 4 c klasė

Iliustravo Jurinta Pranckūnaitė, 3 e klasė
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mokykla – tai mūsų antrieji namai!
Čia mokytoja, direktorė brangi.
Ir vaikų pilnas būrys.
Išbėgt iš mokyklos neskubėk niekada.
Nes ji mums brangi visada!

Mokykloj mes rašom, dainuojam,
Skaičiukus matematikoj skaičiuojam.
Ir dar dažnai lauke bėgiojam
Ir niekada mes nedejuojam.
Be abejo mokykla – tai rojus!

Nuo pirmos klasės viską išmoksim,
Protingais ir gerais mokiniais užaugsim
Ir aukštų žinių drąsiai pasieksim.
Elija Černiauskaite, 3 d klasė
_________________________________________________________________________________
Laikraštį leido: Elektrėnų pradinės mokyklos mokiniai
Laikraštuko adresas: Elektrėnų pradinė mokykla, Taikos 15, Elektrėnai „Pradinukas”

