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„Spalvų savaitė”
Pavasaris pagaliau mus palepino šiluma, o kartu ir ir spalvų įvairove. Praeita savaitė mokykloje buvo skelbiama SPALVŲ
SAVAITE. Šiemet 6b organizavo šios savaitės veiklą. Pabandėme spalvas sieti su vaisiais ar daržovėmis. Yra žinoma, kad daržovės panašumas į vidaus organą lemia gydomąsias savybes jam
stiprinti. Visos savaitės veiklos buvo siejamos su sveikatos stiprinimu. Todėl kiekvieną dieną po 4 pamokų bandėme vaikus surinkti į lauką arba pirmame aukšte į mokyklos foje ir smagiai
leisti pertrauką. Prašėme, apsirengti ar turėti aksesuarą tokios
spalvos, kokia yra skelbiama dienos spalva: PIRMADIENIS raudona (pomidorai), lauke prie paradinio įėjimo pirato Flinto
mankšta. ANTRADIENIS- žalia (salierai) šokis stiprinantis kaulus. TREČIADIENIS - geltona (bananai) visi kartu sustojome į
vieną didelę šypseną bendrai nuotraukai. KETVIRTADIENIS mėlyna (vynuogės) mokyklos stadione visi garsiai rėkėme, taip
vėdinome plaučius PENKTADIENIS - vaivorykštė (buvo galima
rengtis visomis vaivorykštės spalvomis) mokyklos kieme kiekviena klasės kūrė savo mandalą ( piešė kreidelėmis, barstė
žiedlapiais ). Kokią mandalą kurs kiekviena klasė susigalvojo
pati. esame labai dėkingi tiems, kurie įvertino pasiruošimą ir prisijungė prie veiklų.
Organizatoriai

„Laisvės kelionė”
Šią savaitę vykdėme „Laisvės kelionės“ balandžio
mėnesio užduotį („Niekas taip nedžiugina, kaip geras darbas
– suorganizuokite savo gatvės ar parko švarinimosi talką, iškelkite inkilą, pasodinkite medelį ar kitais būdais pradžiuginkite save bei savo aplinką.“). Mes važiavome į Linksmučių medelyną, kur dirbome įvairiausius darbus: ravėjome tujas, ruošėme žemę beržų sėjinukams, tvarkėme aplinką. Mus labai svetingai sutiko medelyne dirbantys žmonės. Jie ne tik džiaugėsi mūsų pagalba, bet ir pavaišino pietumis, įteikė dovanų ąžuoliuko sodinuką, kurį pasodinome mokyklos sodelyje.
Viską filmavo operatorius Mindaugas. Jis iš filmuotos medžiagos sukūrė trumpą filmuką, kurį galite pamatyti socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje
#laisvėskelionė.
7b kl. mokiniai, mokytojai Regina ir Juozas
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„Vėjo gūsis”
Saulėtą gegužės 13-osios rytą nusprendėme ne miegoti iki pietų, o
įdomiai praleisti dieną. Mus pakvietė "Žemynos" ir policijos rėmėjų organizuotas renginys "Vėjo gūsis", vykęs Raudondvaryje, Šeduvos verslo ir technologijų mokymo centre. Renginys prasidėjo trumpa sveikinimo kalba ir
orientacinėmis varžybomis. Po jų ilsėjomės klausydamiesi istorijų apie
miestelio praeitį ir susipažindami su mokykla. Vėliau sporto treneris Modestas Ušinskas parodė keletą triukų, kaip apsiginti, jei tave puola. Po to apsilankėme žirgyne, kur galėjome pajoti arkliais ir pamaitinti juos iš savo
rankų. Papietavome, pažaidėme ir prasidėjo kone įdomiausia renginio dalis:
apsilankėme aerodrome, kur Edikas Drupas papasakojo viską, apie šuolius
parašiutu, leido pasimatuoti ir išbandyti parašiutininko kuprinę, pasėdėti lėktuve, keliančiame į dangų šiuos bebaimius. O kaip džiaugsmingai plojome
stebėdami puikius nusileidimus (ir juokėmės, kai nepavyko). Policija pristatė savo amuniciją, leido išbandyti antrankius (ir ne tik), o Visuomenės sveikatos biuras išmokė, kaip reaguoti ir ką daryti, jei tavo artimas žmogus
paspringo.
Dar po keleto žaidimų, estafečių buvome apdovanoti simbolinėmis
dovanomis ir laimingi bei raudonai įdegę vykome namo. Tikimės, kad ir
kitais metais susitiksime tokiame pat puikiame renginyje.
Psichologė Irma

„Graži mūsų šeimynėlė”
Gegužės 9 dieną mokykloje vyko penktų klasių mokinių ir jų tėvelių liaudiška vakaronė ,,Graži mūsų šeimynėlė”. Ją skyrėme tarptautinei šeimos dienai paminėti. Visi smagiai dainavome, žaidėme žaidimus, minėme
mįsles, sekėme pasakas be galo, varžėmės greitakalbės konkurse, šokome
(už šią linksmą pramogą dėkojame mamytei Laimai). Penktokai puikiai paruošė namų darbus – pristatė Lietuvos regionų ypatumus. O kaip smagu buvo
vakarieniauti kartu: kvapnūs aukštaičių lašinukai su svogūnų laiškais, grybais
kvepiančios dzūkų bandutės, žemaičių bulvės su kanapių padažu ir rūgpieniu. Gera pabūti kartu...
Muzikos mokytojos Genutė ir Ramunė

4a klasė lankėsi savivaldybėje
Gegužės 24 dieną 4a klasėje pasaulio pažinimo pamoka vyko Pakruojo rajono savivaldybėje. Mero patarėja Rūta Sausienė supažindino su skyriais, jų atliekamomis funkcijomis, aprodė darbo kabinetus. Vėliau buvome
pakviesti į posėdžių salę. Čia bendravome su rajono meru Sauliu Gegiecku,
uždavėme mums rūpimus klausimus. Mokiniai pateikė daug įdomių, prasmingų klausimų. Į visus juos buvo atsakyta. Per šią netradicinę pamoką mokiniai suvokė, kokias pareigas atlieka rajono meras, kuo jo pareigos skiriasi
nuo prezidento bei koks atsakingas yra vadovo darbas.
4a mokytoja Asta
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„GOLAS 2017”
Pasibaigė mėnesį trukusios Pakruojo rajono savivaldybių "GOLAS
2017"varžybos, kuriose ,,Žemynos" (2001-2003 m.gim.) komanda : E. Balašauskaitė, A. Gedrimaitė, A. Kumžaitė, R. Zakarka, T. Stravinskas, R. Šnapštys, P. Drupas, D. Gudjurgis, J. Gelžinis, M. Sabas, P. Šomka ir B.Vareika

iškovojo 3-ią vietą.
,,Žemynos" (2004m. ir jaunesnių) komanda tapo nugalėtojais. Mokyklos garbę gynė R.
Šešplaukytė, G. Švab, V. Grušaitė, E. Rašimas, A. Šidlauskas, O. Venckus, D. Dauguvietis, M.
Dauguvietis, G. Gaubas, E. Libonas, K. Steponas, M. Abromavičiūtė ir Ž. Streikus.
Nugalėtojų komanda atstovaus Pakruojo rajoną Lietuvos mokyklų futbolo žaidinių,Šiaulių
apskrities finalinėse varžybose.

„SuMaTop 2017”
Gegužės 30 dieną, antradienį, Pakruojo ,,Žemynos" pagrindinės mokyklos stadione vyko matematikos ir kūno kultūros integruotas renginys šeštų
klasių mokiniams „SuMaTop 2017. Jo metu moksleiviai atliko įvairias sportines ir matematines užduotis. Tarpusavyje rungėsi visos šeštos klasės. Neužteko būti vien greitiems ir vikriems, reikėjo sugebėti kuo greičiau ir teisingai
atlikti matematines užduotis. Laimėjo visi. Laikas pralėkė nepastebimai, liejosi emocijos palaikant savąsias komandas. 1 vietą iškovojo 6b klasė, 2 vieta
atiteko 6a, nuo jų nedaug atsiliko 6c klasė.
Ačiū mokiniams už įdėtas pastangas, ačiū mokytojams, paruošusiems užduotis. Nepamirškime sporto ir matematikos per vasarą. Gerų visiems atostogų.
Matematikos mokytoja Silva

Orientacinės varžybos
Gegužės 25 dieną Pakruojo dvare vyko jau tradiciniu renginiu tapusios
ir penktokų labai lauktos orientacinės varžybos. Anksti ryte renginio organizatoriai - 8a klasė, ir jų pagalbininkai - 7b klasės mokiniai, visoje dvaro teritorijoje išslapstė daugybę užuominų, o vėliau, sulaukę penktokų, padalino
juos į šešias komandas ir, davus startą, visi kartu nubėgo šių užuominų ieškoti. Vieniems sekėsi geriau, kitiems - tiesiog gerai, bet renginio pabaigoje
visi buvo apdovanoti saldžiais prizais.
Džiaugiamės gražiu ir saulėtu oru, gera dalyvių nuotaika ir jau laukiame kitų metų renginio.
Psichologė Irma

Aštuntų klasių anglų kalbos olimpiada
Gegužės 19 dieną mūsų mokykloje vyko aštuntų klasių anglų kalbos
olimpiada, kurią organizavo mokyklos anglų kalbos mokytojos. Iš viso olimpiadoje dalyvavo 15 aštuntokų, kurie atliko mokytojų paruoštas klausymo ir
skaitymo užduotis, bei turėjo galimybę pasirinkti rašyti rašinį iš trijų pateiktų
temų: „Ar norėtum būti įžymus?“, „Mano mėgstamiausia atostogų vieta“ ir
„Labiausiai patikęs filmas“. Ištaisius darbus ir susumavus teisingus atsakymus, paaiškėjo olimpiados nugalėtojai. Daugiausiai taškų surinko ir I vietą užėmė Edgaras Levinskas (8A klasė, 89
taškai), II vietą užėmė Kristupas Zederštremas (8C klasė, 81 taškas), o III vieta atiteko Kornelijai
Klinkaitei (8B klasė, 73 taškai). Sveikiname olimpiados nugalėtojusǃ
Anglų kalbos mokytoja Violeta
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Išvyka į Žvėrinčių
Grupė mokinių, vadovaujami geografijos mokytojos Daivos Slunksnienės, lankėsi Telšių miškų urėdijos „Žvėrinčiuje“. Mus pasitiko pats kūrėjas, puoselėtojas, medinčius Petras Dabrišius ir palydėjo į gamtos prieglobstyje gyvenančių gyvūnų teritoriją. Pirmiausia lankėme meškiną Timofėjų. Šis labai nenoriai lindo iš savo namelio, lėtai vaikštinėjo savo teritorijoje. Vėliau mus paviliojo
kaimyniniame aptvare pasirodę tarpanai - laukiniai arkliai. Jie mielai leidosi glostomi, demonstratyviai kasė kanopa žemę, prašydami dėmesio sau. Leidomės miško takais kitų gyvūnų ieškoti. Eglėje ilsėjosi lūšis. Paunksmėje, įsitaisiusi lyg katė, susiliejusi su natūralia miško paklote, snūduriavo kita gentainė. Tyliai kalbėjome, bijojome trikdyti miško ramybę. Mus pasitiko ir kiti
„Žvėrinčiaus“ gyventojai - stumbrai. Jie ramiausiai rupšnojo miško pievelėje žolę, į mus nekreipdami jokio dėmesio. Žinoma, leisdamiesi į kelionę kiekvienas labiausiai su nekantrumu laukėme
susitikimo su vilkais - pasirodys ar ne. Tyliai pakilę į stebėjimo namelį, atsikvėpėme, nusiteikėme
ilgam laukimui. Ir mums nusišypsojo laimė pamatyti pirmyn atgal marširuojančius du vilkus.
Svarstėme, kas juos neramina, ko ieško, uodžia, stebi. Matyti, kaip po nameliu, kuriam esam, po
mūsų kojomis praeina vilkai, buvo nepakartojama. Laikas neprailgo stebint, grožintis miškininkų
puoselėjama gamta. Ačiū visiems už gražiai, turiningai praleistą laiką.

Anglų kalbos viešo kalbėjimo renginys
Gegužės 9 dieną mūsų mokykloje pirmą kartą vyko Pakruojo rajono anglų kalbos
viešo kalbėjimo renginys - popietė "Mano kelionė", skirtas 5 - 8 klasių mokiniams. Anglų kalbos popietės tikslai ir uždaviniai - gilinti mokinių anglų kalbos
įgūdžius, prisidėti prie mokinių oratorinių gebėjimų, kūrybiškumo, bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo. Dalyviai galėjo naudotis iš anksto parengtomis skaidrėmis, t.y. iliustracine medžiaga, be teksto. Pristatymo – pasakojimo apie kelionę trukmė - iki 5 minučių. Renginyje dalyvavo mokiniai iš Lygumų,
Balsių, Pašvitinio ir Pakruojo „Žemynos“ pagrindinių mokyklų bei Linkuvos gimnazijos. Vieni renginio dalyviai pasidalijo savo nepamirštamų kelionių įspūdžiais Ispanijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Tenerifėje bei Jungtinėje Karalystėje, tuo tarpu kiti pristatė savo
svajonių šalis - JAV, Italiją, Japoniją, Lietuvą ir daugybę kitų. Mūsų mokyklai atstovavo Toma
Stanevičiūtė (8A klasė, "Vokietija"), Ieva Kazlauskaitė (8B klasė, "Suomija"), Kristupas Zederštremas (8C klasė, "Tenerifė") ir Beata Vaitiekūnaitė (7C klasė, "Lenkija"). Visiems renginio dalyviams buvo įteiktos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos bei
atminimo dovanėlės - angliškos knygos.
Anglų kalbos mokytoja Violeta

Saviraiškos festivalis
Paulius Žemaičiūnas 5c, Matas Šimanskis 6c, Julius Šapoka 6c, Beata
Vaitiekūnaitė 7c, Vaiva Antanaitytė 7b, vadovaujami mokytojų R. Stuogienės
ir L. Aidukienės, vyko į respublikinį saviraiškos festivalį „Man smagu, tau
smagu, tad pabūkime kartu“, skirtą įvairių gebėjimų mokiniams. Šis festivalis
yra Lietuvos Respublikos Prezidentės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kompanijos "Už saugią Lietuvą" partneris. Festivalyje dalyvavo daugiau nei 270 moksleivių iš 31 Lietuvos mokyklos! Vaikus pasveikinusi Prezidentė pabrėžė, kad tik visi drauge – ir maži, ir dideli – galime nuveikti daugybę darbų, reikalingų mums, vadinasi, ir visai Lietuvai. Prezidentės sveikinimą
perskaitė kampanijos ambasadorius, grupės „Biplan” atlikėjas Maksas Melman. Jis kartu su visais dalyviais atliko finalinę festivalio dainą „Amore”.
Džiaugiamės, kad buvome pakviesti dalyvauti šiame renginyje. Smagu, kad galime visi kartu
kurti grožį ir atskleisti savo kūrybinius gebėjimus, talentą.
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Efektyvios komunikacijos mokymai
Gegužės 12 dieną 7-8 klasių mokiniai dalyvavo jaunimo mokymuose „Bendravimas
ir bendradarbiavimas. Efektyvi komunikacija“, kuriuos organizavo Pakruojo jaunimo organizacijos sąjunga „Apskritasis stalas“, bendradarbiaudama su Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba bei Pakruojo suaugusiųjų ir švietimo
centru. Mokymus vedė lektorė Inesa Tamulionytė, kuri pradėjo „susipažinkim“ žaidimu, kadangi dalyvavo ir „Atžalyno“ gimnazijos mokiniai. Po to mokinius suskirstė į kelias komandas, kurioms reikėjo sugalvoti savo komandų pavadinimus, nupiešti jų herbus bei juos pristatyti. Vėliau mokiniai buvo vaišinami pietumis. Kitą dienos dalį, lektorė
Inesa kalbėjo mokiniams apie tai, kaip suprasti vieniems kitus, kaip išvengti bendravimo „sienų“,
kaip sėkmingai užmegzti bendradarbiavimu grįstus santykius su kitais. Mokiniai aktyviai diskutavo, žaidė įvairius žaidimus ir džiaugėsi, kad mokymų metu bendraudami susirado naujų draugų.
Socialinė pedagogė Kristina

Folkloro festivalis „Sekminių ragelis”
,,Padainuosėm‘ mes sustojė...“. Šiais aukštaičių tarmiškais liaudies dainos žodžiais Žeimelio gimnazijoje prasidėjo rajono folkloro festivalis ,,Sekminių ragelis“. Dainą darniai atliko visi šventės dalyviai. Festivalyje
dalyvavo Klovainių pagrindinės mokyklos skudutininkai, Rozalimo pagrindinės
mokyklos kanklininkės, Linkuvos gimnazijos liaudiška kapela. Mūsų mokyklą
atstovavo mergaičių vokalinis ansamblis, kuris atliko aukštaičių krašto sutartinę ,,Aisim, sesios, dauno“ , Ugnės ir Ievos duetas, kurios padainavo dvi lietuvių
liaudies dainas. Po šventinio pasirodymo, dalyviai smagiai šoko liaudiškus šokius, žaidė, vaišinosi skania ,,Šilkine koše“ ir arbata. Maloniai praleidome laiką...
Muzikos mokytoja Genutė

„Pavasariniai žiedai”
Gegužės 16 dieną visus, mylinčius dainą, į mokyklos salę pakvietė
koncertas ,,Pavasariniai žiedai”. Koncertą rengė dainavimo būrelio vaikai:
jaunių ir jaunučių chorai, 6 – 8 klasių mergaičių vokalinis ansamblis, trečių klasių ansamblis, Ugnės ir Ievos duetas, solistės Gabrielė, Evelina, Ieva. Vaikai dainavo apie
mamą, apie gražų ir spalvingą pasaulį. Daina keitė dainą. Programoje dalyvavo išilginių fleitų ansamblis, kuriame grojo Žymantė (7b), Gabrielė (3b), Monika (3b), Goda (3c). Koncertą vedė Ema
(6b) ir Vincentas (5c). Dėkojame koncerto dalyviams.
Muzikos mokytoja Genutė

Sėkmė respublikiniame prancūzų kalbos konkurse
Pasidžiaukime Gabijos ir Beatričės sėkme respublikiniame prancūzų
kalbos konkurse!
Septintokės Gabija Rimkutė ir Beatričė Zujevaitė užėmė antrąją vietą
respublikiniame prancūzų kalbos konkurse „Un message dans une bouteille à
la mer“ („Laiškas butelyje“). Konkursą kasmet rengia Lietuvos prancūzų kalbos
mokytojų ir dėstytojų asociacija. Mergaitės sukūrė istoriją apie laišką, atrastą butelyje Pakruojo dvare,
Meilės saloje. Laiškas buvo parašytas paties pono Barono, kuris prašė pakruojiečių saugoti ir puoselėti
dvarą. Mergaičių darbelis buvo iliustruotas gražiomis nuotraukomis, istorija sukurta naudojant pateikčių programą.
Sveikiname konkurso nugalėtojas ir linkime kūrybiškumo, įkvėpimo ir sėkmės įgyvendinant savo idėjas!
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Šeimų šventė 3b klasėje

„Aš vejuosi vaivorykštę”

Gegužės 26 dieną 3b klasės
mokiniai ir mokytoja pakvietė vaikų artimuosius į
pavasarinį koncertą. Prieš
koncertą parodėme spektaklį „Sidabrinis mėnulio
šuo“ kartu su „Atžalyno“
gimnazijos teatro studijos mergaitėmis (vad. V.
Gasparavičius). Po to vaikai deklamavo, dainavo, grojo. Padovanojo tėveliams savo darbelius.
Dainuoti ir groti vaikus ruošė mokytoja
G.Četkauskienė. Tėvai džiaugėsi, o kartu ir
džiaugsmo ašarą braukė, matydami tokius kūrybingus ir laimingus savo vaikus.
Mokytoja Žibutė

Gegužės 29 dieną mokyklos stadione vyko pradinių klasių mokinių
sporto šventė „Aš vejuosi
vaivorykštę“.
Šventės
pradžioje visi atliko kapitono
Flinto mankštą,
skambant „Trims milijonams“ apibėgo ratą
aplink stadioną.Mokiniai žaidė judriuosius žaidimus, dalyvavo estafetėse, traukė virvę, žaidė
kvadratą. Už aktyvų dalyvavimą sporto šventėje klasės gavo padėkos raštus. Šventės pabaigoje, stadione visi valgė virėjų skaniai pagamintus pietus.Linkime visiems sportiškos vasaros.

Mūsų išvykos
Keliam nykščius už Anykščius
Gegužės 14 dieną 3c klasės mokiniai keliavo į Anykščius. Aplankėme A. Baranausko klėtelę, A. Vienuolio-Žukausko namą, S. Petraškos
akmens dulkių tapybos parodą, Siaurojo geležinkelio istorijos muziejų, J.
Biliūno tėviškę, Arklio muziejų, J. Biliūno antkapinį paminklą „Laimės
žiburį“, Puntuko akmenį, Lajų taką. Savo įspūdžius mums pasakoja 3c
klasės mokinė Viktorija Mickevičiūtė. „Mes su klase važiavome į Anykščius. Aplankėme labai daug vietų. Buvome A. Baranausko klėtelėje.
Ji yra ypatinga, nes buvo padaryta be vinių ir cemento. Šalia stovėjo A.
Žukausko namas. Jis dar buvo vadinamas “Žalioji pilis”, nes kitiems
žmonėms atrodė, kad jie turtingi. Toliau apžvelgėme akmens paveikslų
parodą. Man patiko paveikslas pavadinimu „Anykščių herbas”. Buvome siauruko geležinkelyje.
Matėme labai daug traukinių ir bandėme važiuoti rankine drezina. Pamatėme J. Biliūno gimtinę.
Labai patiko, kai gidė pasakojo istorijas apie Joniuką. Neužmiršome atvažiuoti ir pamatyti Arklio
muziejaus. Ten matėme daug arklių, skeletų ir sužinojome daug apie juos. Kopėme į Laimės žiburį. Viršuje buvo J. Biliūno kapas. Atvažiavome prie Puntuko akmens. Ant jo iškalti lakūnų Dariaus
ir Girėno portretai. Lipome į Lajų taką, o po to kai kurie lipo į apžvalgos bokštą. Vėliau ėjome į
kavinukę, nusipirkome, kas kokteilius, kas šerbetus. Pavalgėme ir važiavome namo. Grįžome tik
po 8 vakaro! Išsiskirstėme į savo namus. Niekada neužmiršiu šios ekskursijos. Keliam nykščius už
Anykščius!
Ekskursija į Kėdainius

Gražų
trečiadienio
rytą išsiruošėme į Kėdainius.
Ten nuvažiavę kartu su gide
vaikščiojome po miestą, susipažinome su jo istorija, architektūra, žymiais žmonėmis. Vėliau pasidalinome į dvi grupes – vieni Kėdainių krašto muziejuje
dalyvavome edukaciniame užsiėmime „Gyvenimas dvare“, kiti daugiakultūriniame centre susipažinome su žydų papročiais, specifine jų švente – šabu.
Vėliau sportavome nuotykių parke „Lokės pėda“. Nors laipiojant medžiais ne vienam virpėjo ne tik širdis, bet ir rankos ar kojos, tačiau tokia pramoga buvome labai patenkinti – mes nugalėjome baimę, įveikėme kliūtis!
7b ir 7c kl. mokiniai bei auklėtojos
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3a ir 4b karinėse pratybose
Gegužės 24 dieną vykome į karines pratybas Bubiuose. Mūsų laukė majoras Skausmas su savo komanda.
Apsirengėme karine uniforma ir buvome papuošti kareivišku makiažu. Visi pratybų dalyviai buvo suskirstyti į 4 komandas. Komandos susigalvojo pavadinimus ir šūkius, nusipiešė vėliavas. Kiekviena komanda
atliko po 4 užduotis: važiavo keturračiais, įveikė kliūčių ruožą su maišais, ieškojo paslėptų skaičių, ėjo per
minų lauką. Prie laužo visi buvome pavaišinti kareiviška koše ir gėrimu. Namo grįžome pavargę, bet puikiai nusiteikę.
Mokytojos Asta ir Edita

Išvyka į Anykščius
Gegužės 20 dieną 2c klasės mokinukai buvo išvykę į Anykščius. Saulėtas ir šiltas
ankstyvas rytas žadėjo puikią dieną. Taip ir nutiko. Antano Žukausko - Vienuolio
muziejuje mus pasitiko labai šauni gidė, kuri nuoširdžiai pasakojo apie rašytojo
gyvenimą, davė vaikams parašyti grifelinėje lentelėje, pavaišino gardžiais saldainiukais, papasakojo apie Antaną Baranauską, apie akmens tapybos meistrą Stanislovą Petrašką. Kitas mūsų kelionės taškas – Šeimyniškėlių piliakalnis, Voruta vadinamas. Čia laikas prabėgo labai greitai, nes vaikai šaudė iš lankų, išbandė jėgas įvairiose rungtyse, bandė surasti „lobį“, vyti virves. Aplankėme Jono Biliūno gimtinę, kurioje sutikome taip pat labai šaunią gidę,
kuri vaikams pasakojo apie rašytojo gyvenimo įdomumus, priminė jau skaitytus kūrinėlius: „Brisiaus galas“, „Laimės žiburys“, „Kliudžiau“. O gardus vandenėlis Jono Biliūno tėvškės šulinyje – visus atgaivino
ir suteikė jėgų toliau keliauti. Todėl aplankėme Arklio muziejų. Vos išlipus iš autobuso, mus pasitiko dar
šaunesnė gidė, kuri papildė vaikų žinias apie taip nesenai kalbėtą arkliuką, kuriuo dar teko ir pajodinėti.
Atsivėsinę ledais, nuvažiavome prie Jono Biliūno kapo, „kopėme“ į LAIMĖS ŽIBURĮ. Kiekvienas sugalvojo norą, lipo laipteliais aukštyn ir šventai tikėjo, kad noras išsipildys... Kelionės pabaigoje, aplankėme
Puntuko akmenį, kurio niekaip negalėjome apglėbti ir lajų taką.
Kelionė buvo nepakartojama. Pavargome, kaip sakė Gabijos močiutė, bet kelionė buvo nuostabi.
Todėl norisi už ją padėkoti Tėveliams ir pačiam šauniausiam mūsų mokyklos vairuotojui Laimiui.
Mokytoja Genovaitė Zarakauskienė
2a klasės išvyka
Gegužės 24 dieną 2a klasės mokiniai vyko į Panevėžio meninio stiklo studiją ,,Glass Remis”. Pro didžiulę stiklo sieną mokiniai stebėjo, kaip iš mažo stiklo
rutuliuko, kuris lydomas 1000-1300 laipsnių temperatūros krosnyse ir kūrybingų
meistrų rankose sukuriamas nuostabus meno kūrinys-paukštelis, lašas, obuolys,
namelis ir dar daugybė įspūdingų daiktų. Išklausėme pasakojimo apie stiklo apdirbimo galimybes, šios studijos atsiradimo istoriją. Buvome sužavėti turtinga stiklo gaminių ekspozicija-parduotuve.
Po to vykome į Pašilių kaime esantį stumbryną. Ten išklausėme ekskursijos vadovo pasakojimo apie stumbrus, jų gyvenimo būdą, maitinome juos Tomo atvežta duona. Mokiniai labai susidraugavo su
ožiuku, kuris stumbryne gyvena kartu viename aptvare su stumbrais. Šis skaniai sukimšo visus vaikų sausainius, pyragaičius. Kupini įspūdžių grįžome namo.
2a klasės mokytoja G.Šimkienė
Išvyka į Krekenavos regioninį parką
Gegužės 23 dieną 2b klasės mokiniai vyko į Krekenavos regioninį parką.
Dalyvavo Girinio tako linksmojoje programoje. Keliavo miško takais su užduotimis ir linksmais išbandymais. Aplankė įspūdingą Krekenavos regioninio parko ekspoziciją, lipo į 30 m apžvalgos bokštą. Daug malonių įspūdžių patyrė Pojūčių take:
išbandė vėjo stiprumą sūpuoklėse, skirtingus žemės paviršius, kūrė savo muzikinę melodiją,
pajuto medžio energiją medinėje lovoje, išmėgino natūralų medžio masažą. Puikiai praleidome laiką.
3b klasės mokinių ir jų šeimos narių ekskursija į Tervetės pramogų parką Latvijoje
Šeštadienio rytą 3b klasės mokiniai, jų mamos, tėčiai, seneliai, broliukai ir sesutės sugužėjo prie
mokyklos. Vykome į Tervetės poilsio ir pramogų parką Latvijoje. Prie parko mus pasitiko Geroji Ragana,
kuri ir buvo šios ekskursijos gidė. Įspūdžiai, kuriuos patyrė visi išvykos dalyviai, ilgam išliks atmintyje –
geras oras, gera nuotaika, artimas šeimų bendravimas, pramogos. Tai pateisino mūsų visų lūkesčius.
Mokytoja Žibutė

