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Elektrėnų pradinės mokyklos laikraštukas
2015 sausio/vasario mėn.

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

Pono Povilo pirkiniai
Ponas Povilas pirko povą, papūgą. Povilas pieštuku parašė - parduodu povą. Perpirko
povą Paulina. Panelė povą padovanojo Pauliui.
Povilas pjaustė peiliu pomidorus. Paragavo, prisiminė papūgą. Palesino paukštį,
paglostė, pasidžiaugė. Paprašė ponas papūgos paduoti plaktuką. Papūgai pastatė palapinę. Povilas
pasiėmė piniginę, pažiūrėjo, pamatė - pilna pinigų. Pirko paršelį. Papūga, paršelis pykosi. Ponas
paršelį pardavė. Papūga ponui padėkojo.
Brigita Blaževičiūtė

Pieštukinė
Pusseserės paprašiau palydėti parduotuvėn. Pamačiusios puošnią pieštukinę, paprašėme
pardavėjos parodyti. Pieštukinė pilka, papuošta pienių pūkeliais. pasvarstėme, pagalvojome,
pasitarėme, pirkome. Pardavėja pirkinį papuošė pilku popieriumi. Parėjusios pasidžiaugėme pirkiniu.
Pieštukinė puikiai prisiderino prie pilkų parkerių, pieštukų.
Darija Lukjanova

Pastatas
Paršiukai panoro pastatyti pastatą. Pastatas
pasviro, paršiukai pabėgo. Paršiukai pastatė - pardavė ponui.
Ponas pastatą pataisė. Ponas pavertė pastatą pilimi.
Greta Samušytė

Poilsiavietė
Pasiėmiau palapinę, plaktuką, peilį, pomidorų, puodelį. Pamiškėje, prie paparčių
pasistačiau palapinę. Pasitiesiau patiesalą, pradėjau pietauti. Pakrūmėje pamačiau papūgą.
Pavaišinau pietumis. Papūga padėkojo, pradingo.
Pamačiau pranešimą, paėmiau plaktuką, prikaliau prie pušies poilsiavietės pavadinimą
„Paparčių pavėsis". Parvykau puikiai pailsėjęs.

Ignas Muškieta

Puikis Puikutis
Puikis Puikutis piešė pelytę. Pelytė prarijo papūgą. Pelytė pagaišo. Puikis Puikutis
pamatė Povą Popovą. Povas Popovas pagaišo. Puikis Puikutis parėjo pas pelytę. Prie pelytės pastatė
paminklą. Paminkle parašė: Puikio Puikučio papūga prarijo pelytę.
Puikis Puikutis parėjo pas Povą Popovą. Pastatė paminklą. Paminkle parašė: pats
pagaišinau Povą Popovą.
Jonas Sendzikas

Pilkos pelytės
Parke pamatėme penkias pilkas pelytes. Pamaitinome
pelyčių pilvukus puikiu pašaru. Prie pelyčių priskrido pikta,
pasišiaušusi papūga. Paukštis puolė pešti pelyčių
plaukučius. Privalėjome pasirūpinti pelytėmis. Pabaidėme
piktąją papūgą. Pelytės padėkojo.
Jurinta Pranckūnaitė

Princesė Paulina
Pamiškėje, pilaitėje puikavosi princesė. Princesė Paulina
puošėsi puotai. Pasimatavo palaidinę, pasijonį, peruką,
pirštinaites. Pasirinko puošnius papuošalus. Pasipuošė
perlais. Palaidinę pasirinko pilką, pasipuošė purpurinėm
pirštinaitėm. Prisikvietė ponų, ponių, panelių. Princesei
patiko princas. Princą pasikvietė pirmą. Pasikinkęs ponius
princas prisiruošė pas princesę. Pasimaišė pelytė. Princas
pargriuvo. Puoton pas princesę pavėlavo. Pasakos pabaiga.
Kamilė Kneižytė

Kalvio kirvis
Kalvis kalė kirvį, kirvio kotas kietas. Kirto kalvis kirvuku, krito kreivas krūmas.
Kapojo kalvis kaladėles, kūreno karštą krosnį.
Kalvis kalė kirvį, kirvio kotas kietas. Kirto kalvis kirvuku, krito kreivas krūmas.
Kapojo kalvis kaladėles, kūreno karštą krosnį.
Karolis Gedvilas

Paršelio puota
Ponas ponaitis paršelis pamiškėje pasistatė palapinę.
Paršelis pasikvietė paviešėti pelytę, papūgą, povą. Pelytė
padovanojo paršeliui pirštines, papūga padovanojo
paspirtuką, povas - pyragą. Paršelis puošniai pasipuošęs
pasitiko pelytę, papūgą, povą. Padėkojo, pasikvietė puoton.
Paršelis pasiūlė pasivaišinti pyragu, pabarstytu pudra.
Pasivaišinę panoro pasivažinėti paspirtuku. Prisivažinėję
padėkojo paršeliui. Puota pasibaigė.
Kornelija Gackaitė

Pienių puokštė
Penktadienio popietę paršelis panoro pradžiuginti pilką pelytę - priskinti pievoje pienių
puikių. Pelytė pralinksmėjo pamačiusi puokštę. Pelytė pienes paliko pintoj pintinėj. Po pietų puokštė
pavirto pienių pūkais.
Rokas Danilaitis

Ačiū 2 b klasės mokiniams už nuostabias žirafas

Mokykloje per pamokas daug kalbame apie sveikos gyvensenos svarbą ir naudą.
Stengiamės propaguoti grūdinimąsi, judėjimą. Sveikatą stiprinančios pamokos padeda palaikyti
žvalumą, energiją bei atsparumą ligoms. Labai svarbu, kad mokiniai suprastų ir nepamirštų, kad
sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti sau pačiam.
Todėl dažnai per kūno kultūros pamokas einame į lauką. Smagu visiems ne tik žaisti,
bet ir lipdyti sniego senį.

Visą vasario mėnesį mokykloje vyko planuoti renginiai skirti sveikatingumo mėnesiui.
Pertraukų metu vaikai degustavo vaistažolių arbatas ir vertino jas. Mokytojos lankė kineziterapeuto
pamokėles. Kūno kultūros pamokose mokiniai atlikinėjo kūną stiprinančius pratimus. Paskutinę
vasario savaitę buvo organizuojamos linksmos šokių pertraukos.

Mokykloje vyko judriosios pertraukos, kurių metu mokiniai ne tik demonstravo
taisyklingos pramankštos pratimus, bet ir šoko ritminius šokius pagal pasirinktą populiariąją muziką.
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