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Zylutė vaikščiojo po pievą,
Akis sukiojo kaip gėles.
Ar jau išvijo kažkas žiemą? Ar ištirpino snaigytes?
Einu ieškoti inkilėlio, ant jo nupiešiu žibutes.
Dabinsiu jį kiekvieną dieną ir niekad nepavargsiu ašMinty svajonę ji turėjo kai lesė saldžias vyšnytes.
Ugnė Adomaitytė, 4 a klasė
Iliustravo Meida Ratkevičiūtė, 2 b klasė
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Man paskambino gandrai,
Ar grįžti mums – tikrai?!
Juk dar šalta ir niūru.
Baloje near varlių.

Varlės dar tikriausiai miega,
Po pavasario ledu.
Juk ramybės joms nedrumsčia
Kleketavimas gandrų.

Švies saulutė vis šilčiau,
Pumpurėliai skleisis
Grįš į Lietuvą gandrai,
Mes – pavasario sulauksim.

Kotryna Cibulskaitė, 4 a klasė
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atėjo jau pavasarėlis,
Pradžiugino vaikus.
Pražydo visos, visos gėlės,
Ir papuošė visus namus.

Atėjo jau pavasarėlis,
Nuo ryto girdim paukštelius,
Jie čiulba, ulba ant šakelių,
Ir suka jau savus lizdus.

Milda Barščevičiūtė, 4 a klasė
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balandžio 22 dieną mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas,
kuriame dalyvavo 25 mokiniai.
Vertinimo komisija į savivaldybės meninio skaitymo konkursą
atrinko šiuos mokinius:
Augustę Grinevičiūtę 1c klasė, mokytoja Rima Gervienė
Nojų Orą 2b klasė, mokytoja Enrika Narakienė
Igną Muškietą 2e klasė, mokytoja Elona Sereikienė
Kamilą Šumskaitę 3a klasė, mokytoja Jolanta Baranovienė
Roką Sodaitį 3d klasė, mokytoja Elena Volosevičienė
Džiaugiamės šiais mokiniais ir linkime jiems sėkmės II etape.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tėvų diena Elektrėnų pradinėje mokykloje
Gegužės 15 dieną – Šeimos dieną - mokykloje vyko tradicija tampanti Tėvų
diena. Tėvams tai puiki proga kitu aspektu pažinti savo vaikus ir jų klasės draugus,
susipažinti su pedagogų kasdienybe. Ši diena mokykloje mokytojams ir tėvams praėjo
įsimintinai.
Šią dieną pamokas mokykloje vedė mokinių tėvai. Vaikams ir tėvams buvo
įdomu, galbūt šiek tiek keista, susitikti ne namuose, o mokykloje, tačiau visi įgavo naujos
patirties. Pamokos buvo neįprastos.
Vaikams labai patiko tėvelių vedamos pamokos, jie su nekantrumu lauks kitų
metų Tėvų dienos.
Mokyklos direktorė Virginija Stanislovaitienė įteikė visiems tėvams padėkas už
įdomiai pravestas pamokas ir pagalbą mokytojams.

Dramos ir dainavimo būrelio mokiniai suvaidino ištrauką iš Balio Sruogos
pjesės „Aitvaras teisėjas“
Gegužės 16 dieną mokykloje savo talentus scenoje demonstravo dramos ir
dainavimo būrelio mokiniai. Šį kartą jie suvaidino spektaklį iš Balio Sruogos pjesės
„Aitvaras teisėjas“.
Į mokyklą atėjo ir gausus būrys svečių - tai būsimi pirmokai, kurie įdėmiai
stebėjo, kaip savo talentus demonstruoja dramos ir dainavimo būrelio mokiniai.
Mokyklos direktorė vaikams papasakojo apie tai, kad atėję į mokyklą jie taip pat
galės lankyti įvairius būrelius, kuriuose atsiskleis kiekvieno iš jų gebėjimai.

Dramos būrelio mokytojos Lina Čugunovienė ir Rasa Sendzikienė
dėkoja dizaino būrelio mokytojoms Snieguolei Norvilienei ir Jolantai
Baranovienei bei mokiniams už šiam spektakliui paruoštas nuostabaus grožio
bites.
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