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,,Kur dirba mūsų t÷veliai“ 
 

Sausio 26 dieną 1c klas÷s mokiniai lank÷si Jurbarko pašte. Tai 
pirmoji kelion÷ maršrutu ,,Kur dirba mūsų t÷veliai“. Čia dirba Paulinos 
Račyt÷s mamyt÷ ir Paulinos Pernerauskait÷s močiut÷. 

Pašte mokiniai pamat÷ visą laiško kelionę nuo pašto d÷žut÷s iki 
mūsų namų. Sužinojo, kaip siunčiamus laiškus skirstytojai rūšiuoja 
pagal miestus, o gautus – pagal gatves. Mat÷ didžiulius maišus, į kuriuos 
dedami surūšiuoti laiškai. 

Mokinukai, gavę dovanų po gražų atviruką, pažad÷jo juo 
pasveikinti mylimą žmogų. D÷kojame Paulinos močiutei už įdomią 
kelionę. 

E. Bakšien÷, 1c klas÷s mokytoja 

    
    
    

    
Linksmosios Užgav÷n÷sLinksmosios Užgav÷n÷sLinksmosios Užgav÷n÷sLinksmosios Užgav÷n÷s    

Vasario 24-osios rytą mūsų 
mokyklos pradinukai atrod÷ kiek neįprastai... Ilgi 
sijonai, ryškios skaros, išpaišyti veidai... Vietoj 
kuprinių – krepšeliai, iš kurių sklido malonūs 
kvapai...  

,,Taigi šiandien Užgav÷n÷s“, - 
linksmai čiaušk÷jo jie. Suguž÷jo į klases, deng÷ 
stalą, jį nukrov÷ gardžiausiais mamyčių ir 
močiučių keptais blynais. Pirmok÷liams - tai 
pirmoji švent÷ šioje mokykloje, jiems viskas 
buvo įdomu: ir tai, ką pasakojo mokytoja, ir tai, 
kaip atrod÷ draugai. Tuo tarpu ketvirtokai ruoš÷si 
linksmyb÷ms lauke... Iš÷ję į mokyklos kiemą 
pamat÷me įspūdingą Morę, Lašininį ir Kanapinį - 
tai visų  ketvirtokų ir jų mokytojų Monikos 
Buitkuvien÷s ir Janinos Unguraitien÷s išmon÷. 
Mokytoja Monika paragino visus velniukus, 
ožiukus, raganas, čigones ir čigonus kuo 

linksmiau bei garsiau dainuoti, trypti, kad žiema 
išsigąstų ir užleistų vietą pavasariui. Prasid÷jo 
šokiai, dainos... Smagiai ir žydukus, ir meškučius 
apdainavom, pašokom... At÷jo laikas Kanapinio ir 
Lašininio dvikovai. Ši  kova šįkart taip pat buvo 
ypatinga... Visi pasiskirst÷ į dvi komandas: 
,,Lašininukų " ir ,,Kanapinukų ". Vyko virv÷s 
traukimo varžybos. Kadangi j÷gos stiprios, virvę 
teko traukti net  keletą kartų. Kas laim÷jo, tikriausiai 
n÷ neverta klausti... Švent÷s kulminacija - Mor÷s 
deginimas. Tryp÷m, skandavom, plojom, kad tik 
žiemuž÷ pasiduotų.  

Grįžę į klases pasidžiaug÷me gražia ir 
smagia švente, pasivaišinome blynais ir 
išskub÷jome į namučius, juk Užgav÷n÷s dar 
nepasibaig÷... 
Pradinukai       
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Mano klas÷Mano klas÷Mano klas÷Mano klas÷    

 
Žilvinas Pranaitis 

 
        Aš esu Žilvinas. Mokausi 4b klas÷je. Mano klas÷je, žinoma, būna daug netik÷tumų. Kartais būna net 
peštynių! Na, bet paskui visi v÷l susitaiko.  
         Ak, būtų gerai, kad mūsų klasę aplankytų Haris Poteris ar kiti pasakų veik÷jai. Tada būtų tikrai 
linksma! Bet ir taip mūsų klas÷je humoro netrūksta. Štai yra toks Matas. Iš jo visada gali sulaukti linksmo 
pokšto. O Julius m÷gsta fantazuoti. Turbūt tod÷l jo rašiniai ir būna vieni iš geriausių klas÷je. Neretai ir aš 
pats m÷gstu pajuokauti! Bet negaliu nepamin÷ti ir Erikos. Ji piešia kaip dailinink÷! Norit tik÷kit, norit ne, bet 
aš rimtai. Visi laukiam iš Airijos sugrįžtančio Eriko.  

Na, štai. Tokia jau ta mano klas÷! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žilvino Pranaičio piešinys 
 

 Pasijuokime... 
 T÷vas skambina kaimynui: 
- Tu sūnui matematikos namų darbus išsprendei? 
- Išsprendžiau. 
- Duok nusirašyti... 

 
Mokytoja sako:  
- Kiek man metų?  
Visi vaikai sutrikę galvoja... Staiga Petriukas pakelia ranką ir sako:  
- Jums, mokytoja, 24 metai.  
- Taip,- sako nustebusi mokytoja,- o kaip tu sužinojai?  
- Matote, kai aš namie kalbu kvailystes, mane t÷tis vadina pusdurniu, o man 12 metų... 
 
Priešistorin÷ era. T÷vas žiūri į sūnaus pažymių knygelę ir sako: 
- Aš dar galiu suprasti tai, kad blogi pažymiai iš geografijos, matematikos, gimtosios kalbos, bet iš 
istorijos, kurios t÷ra 2 puslapiai!… 

 


